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Kokkuvõte 

Projekti BEST – „Tööstusreovee efektiivsem käitlemine" – eesmärk on parandada 
tööstusreovee puhastust ja käitlust Läänemere piirkonnas. Projekti on kaasrahastatud 
Euroopa Regionaalarengu Fondi Interreg Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö 
programmist. 
 
Käesolevasse dokumenti on kogutud projekti BEST 5. osa ülesande raames koostatud 
soovitused ja suunised tõhusama tööstusreovee käitluse korraldamiseks. Suunised koostas 

AFRY Finland Oy koostöös projekti BEST partneritega Eestist, Soomest, Lätist, Leedust, 
Poolast ja Venemaalt (Kaliningrad) ning nende riikide eksperdirühmadega, kes esindavad 
näiteks vee-ettevõtete ja tööstusharude liite, keskkonnaasutusi, konsultante ja ülikoole. 
Saksamaalt ja Rootsist kogus informatsiooni konsultandi rahvusvaheline ekspertide 
meeskond. 
 
Suunised on jaotatud nelja kategooriasse: suunised seadusandluse ja institutsioonide 
arendamiseks (2. peatükk), suunised tööstusreovee kooskäitluseks ja eelpuhastuseks (3. 
peatükk), suunised tööstusreovee lepingute koostamiseks (4. peatükk) ja suunised koostööks 
(5. peatükk). Lisad sisaldavad konkreetseid soovitusi Eesti, Soome, Läti, Leedu, Poola ja 
Venemaa (Kaliningrad) kohta. 

 
Kõikides käesoleva dokumendi peatükkides esitatud peamised soovitused on kokku võetud 
allpool. 
 

Suunised seadusandluse ja institutsioonide arendamiseks 

Peatükk Peamised soovitused 

2.3 

Siseriiklikud 

õigusaktid 

Riiklikesse õigusaktidesse tuleks lisada järgmised põhimõtted: 

tööstusettevõtjad vastutavad tööstusreovee piisava eelpuhastuse eest 

ning nad peavad olema teadlikud oma tegevusest (sealhulgas reoveest) 

tulenevatest mõjudest ja võimalikest ohtudest. 

Tööstusreovee lepingute roll tuleb määratleda ja esile tõsta siseriiklikes 

õigusaktides. Lepingute uuendamise kohustus ja vajaduse korral 

lepingute pikendamise kohustus tuleks kehtestada siseriiklikes 

õigusaktides. 

2.4 

Keskkonnaload 

Keskkonnaload tuleks anda piisavalt kõrgel (eelistatavalt riiklikul või 

piirkondlikul) tasemel, kus on piisavalt tehnilisi teadmisi asjakohaste 

piirnormide ja piirangute kehtestamiseks tööstusreovee kvaliteedile, 

samuti sõltumatus kohalikest huvidest ja poliitikast. 

Vee-ettevõtetele ja olmereoveepuhastitele (RVPd) tuleb anda võimalus 

loatingimusi reaalselt mõjutada, küsides nende märkusi loamenetluse 

käigus. Samuti tuleks märkuste esitamiseks anda piisavalt aega. 

2.5.1 

Järelevalve 

Ametiasutustel peaks olema piisavalt volitusi sekkuda, juhul kui 

tööstusettevõtja jätab loatingimused täitmata või ületab tööstusreovee 

kvaliteedile kehtestatud piirnorme. 

Kui üleastumine kordub ja ettevõtja ei täida loatingimusi antud tähtaja 

möödudes, peaksid ametiasutused määrama haldustrahvi või isegi 

nõudma käitise viivitamatult sulgemist. 

2.5.2 

Seireprogrammid 

ja -protseduurid 

Seireprogrammi sisu tuleb kaaluda igal üksikjuhul eraldi, vastavalt 

reovee kogusele ja kvaliteedile ning reovees potentsiaalselt leiduvatele 

saasteainetele ja ohtlikele ainetele. Kui reovee kvaliteet on kõikuv, tuleks 

nõuda sagedasemaid proove. Seirega seotud kulud kannab ettevõtja. 

Konkreetse ettevõtja seireprogramm peab hõlmama ohtlikke aineid, mille 

suhteliselt kõrge ainesisaldus on tuvastatud RVP-s, mida ettevõtja 



 
 

Lk 6/58 

 

   
 

kasutab, või aineid, mida kasutatakse tavaliselt samas tööstusharus, või 

aineid, mida on avastatud varasemates proovides. 

2.5.3 

Tööstusreovee 

kvaliteedi ja 

koguse 

piirnormid 

Samas tööstusharus tegutsevatele ettevõtjatele tuleks kehtestada 

võrdsed piirnormid ja piirangud tööstusreovee kvaliteedile või kogusele. 

Kahjulike ja ohtlike ainete piirnormid on soovitatav kehtestada riiklikul 

tasandil ja kohaldada samu piirnorme kogu riigis. Samas peaks olema 

võimalus kehtestada rangemad piirnormid, kui see on vajalik konkreetse 

RVP jaoks või juhul, kui varem on tuvastatud probleeme. 

Ohtlike ja kahjulike ainete piirnormina võib kasutada MAC-EQSi 

kontsentratsioone, heitetasemeid (PVT SHT) ja nitrifikatsiooni 

inhibeerimist põhjustavaid kontsentratsioone. 

2.6 

Poliitika 

Lahendust nähakse üleminekus suurema sõltumatusega piirkondlikele 

vee-ettevõtetele või tsentraliseeritud reoveepuhastusele, mis ei lase 

kohalikul majandus- ja tööstuspoliitikal mõjutada tööstusreovee käitluse 

korraldamist. 

 

Suunised tööstusreovee kooskäitluseks ja eelpuhastuseks 

Peatükk Peamised soovitused 

3.2 Kooskäitluse 

parimad tavad 

Kooskäitlus võib olla kulutõhus ja efektiivne viis tööstusreovee 

puhastamiseks, kui tööstusreovee seire toimib ning RVP ja ettevõtja 

vahel on hea koostöö. 

Edukas ja optimeeritud kooskäitlus eeldab, et RVP on piisava jõudlusega, 

selle personal on teadlik konkreetsetest vajalikest käitusmeetmetest ning 

ettevõtja teavitab RVP-d viivitamatult kõikidest erandlikest heidetest. 

3.3 

Riskijuhtimine ja 

ennetusmeetmed 

Ettevõtjad peavad vältima juhuslikke lekkeid ja tippkoormusi 

riskijuhtimiskavade abil. RVPd peavad valmistuma tööstusreoveest 

tingitud võimalikeks probleemideks ning kavandama eelnevalt vajalikke 

meetmeid, näiteks mõne puhastusprotsessi etapi isoleerimist ja selle 

vahele jätmist. 

Tööstusettevõtjad saavad parandada reovee kvaliteeti ennetavate 

meetmetega, nagu tootmisprotsesside optimeerimine, kemikaalide 

kasutuse minimeerimine ja kasutatavate kemikaalide asendamine vähem 

ohtlikega. 

3.4 

Tööstusreovee 

eelpuhastus 

Tööstusreovee kohapealne eelpuhastus on vajalik, kui ettevõtja ei suuda 

muul viisil täita piirnorme ja piiranguid. 

Kui tööstusreovesi sisaldab ohtlikke aineid, mida ei ole kohapeal võimalik 

piisavalt eemaldada, tuleb reovesi koguda ja toimetada ohtlike jäätmete 

käitlustehasesse. 

3.6 

Tööstussetete 

kontroll 

Soovitatav on tööstussetteid vastu võtta ainult siis, kui nende kvaliteeti 

on analüüsitud ja RVP annab loa koorma mahalaadimiseks. 
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Suunised tööstusreovee lepingute koostamiseks 

Peatükk Peamised soovitused 

4.2 

Tööstusreovee 

lepingute 

ettevalmistamise 

etapid 

Vee-ettevõtted peaksid süsteemselt kaardistama tööstusreovee 

allikaid. See on oluline osa vee-ettevõtte riskihinnangust ning aitab 

põhjendada tööstusreovee lepingute sõlmimise vajalikkust. 

Lepingutingimuste koostamisel tuleks uurida kasutatavate kemikaalide 

loetelusid ja omadusi ning arvesse võtta PVT-viitedokumente ja PVT-

järeldusi. 

On väga soovitatav alustada läbirääkimisi ettevõtja külastamisega, see 

hõlbustab läbirääkimisi ja parandab edasist koostööd. 

4.3 

Olemasolevate 

lepingute 

uuendamine 

Olemasolevate lepingute muutmine tuleb lepingupooltel omavahel läbi 

rääkida. Lepingu uuendamise argumendiks võivad olla näiteks 

muudatused õigusaktides või kummagi poole tegevuses või olulised 

muutused muudes tingimustes võrreldes esialgse allkirjastamise 

hetkega. 

Uued lepingud peavad sisaldama konkreetseid tingimusi 

lepingutingimuste muutmiseks. Soovitatav on sõlmida uued lepingud 

piiratud ajaperioodiks. 

4.4.1 

Lepingupooled 

Vee-ettevõtte poolel on lepingupooleks vee-ettevõte, kellele kuulub 

kanalisatsioon, kuhu tööstusreovesi juhitakse. Kui RVP kuulub teisele 

vee-ettevõttele, siis tuleb lepingutingimuste koostamisse ja 

läbirääkimiste protsessi kaasata ka RVP esindajad. 

4.4.2 

Seireprogrammide 

tingimused 

Proovivõtu protseduurid ja analüüside ulatus lepitakse kokku 

seireprogrammis. Seireprogrammi sisu tuleb kaaluda igal üksikjuhul 

eraldi, vastavalt reovee kogusele ja kvaliteedile ning reovees 

potentsiaalselt leiduvatele saasteainetele ja ohtlikele ainetele. 

Vee-ettevõttel peab olema õigus kontrollida ettevõtja eelpuhastuse, 

proovivõtu ja reovee ärajuhtimise korraldust ning võtta täiendavaid 

proove ilma eelneva etteteatamiseta. Lepingus tuleks kokku leppida 

ettevõtja valduste külastamise õigus ja kord. 

4.4.3 

Piirnormide 

tingimused 

Sama tööstusharu ettevõtjatele tuleks kehtestada võrdsed piirnormid 

ja piirangud tööstusreovee kvaliteedile või kogusele. 

Tööstusreovee lepingutes tuleks märkida, et tööstusreovee 

lahjendamine, selleks et vältida piirsisalduste ületamist, on keelatud. 

4.4.4 

Reoveetasud 

tööstusreoveele 

Tööstusreoveest tingitult kasvanud puhastuskulude katmiseks 

kehtestatakse tööstusreoveele tavaliselt kõrgendatud tasumäärad. 

Vastavad arvutusvalemid on väga soovitatav paika panna kõigis LMP 

riikides. 

4.4.5 

Teavitamiskohustus 

ja koostöö 

Ettevõtja peab viivitamata teavitama vee-ettevõtet erandlikest 

heidetest ja muudest tavatutest olukordadest, mis mõjutavad reovee 

kvaliteeti või kogust. Teavitamiskohustus tuleks sätestada lepingus. 

4.4.6 

Lepingutingimuste 

rikkumine, 

ebaseaduslikud 

heited ja vastutus 

Lepingutingimuste rikkumise tagajärjed tuleb määratleda lepingus. 

Kõigi lepingute puhul on tungivalt soovitatav kasutada trahviklauslit. 

Leping peaks kohustama ettevõtjat võtma vastutust tööstusreoveest 

tekitatud mis tahes kahju või kahjustuse eest, sealhulgas täiendavate 

hoolduskulude eest. 



 
 

Lk 8/58 

 

   
 

4.4.7 

Lepingu lõpetamine 

ja 

lepingutingimuste 

muutmine 

Soovitatav on sõlmida uued lepingud piiratud ajaperioodiks (nt 2–5 

aastat). Kui leping on sõlmitud kehtima kuni uute muudatusteni, peab 

see sisaldama konkreetseid tingimusi, mille korral toimub 

lepingutingimuste muutmine ja lepingu lõpetamine. 

Lepingus tuleb selgelt märkida lepingu lõpetamise tingimused. Lisaks 

peab vee-ettevõttel olema õigus peatada tööstusreovee juhtimine 

olmekanalisatsiooni, et vältida otsest ohtu kanalisatsioonivõrgule või 

puhastile. 

4.4.8 

Avalikud vs 

konfidentsiaalsed 

lepingud 

Ettevõtja ärisaladusi sisaldavaid lepingu lisasid või osi võib märkida 

konfidentsiaalseks, kuid lepingut tervikuna ei soovitata 

konfidentsiaalsena määratleda. 

Suunised koostööks 

Peatükk Peamised soovitused 

5.2.1 

Koostöö eelised 

Tööstusreovee lepingud peaksid sisaldama peatükki koostöö kohta ja 

kohustust korraldada lepingupoolte vahel kord aastas kohtumisi. 

Nendel kohtumistel arutatakse võimalikke protsessimuudatusi ja 

eelneva aasta seiretulemusi ning tehakse vajalikud muudatused 

lepingu lisades. 

Iga-aastaseid kohtumisi võib ühendada keskkonnaasutuste 

kontrollkülastusega. Soovitatav on kutsuda ettevõtjaid RVP-ga 

tutvuma. 

5.2.3 

Info jagamine 

Vee-ettevõttel on soovitatav avaldada iga-aastane või perioodiliselt 

ilmuv aruanne tööstusreovee kohta, et jagada infot ja suurendada 

läbipaistvust. 

Infot tööstusreovee ja parimate tavade kohta tuleks jagada vee-

ettevõtte kodulehel ning samuti tuleks avaldada konkreetsetele 

tööstusharudele mõeldud suunised parimate tavade rakendamiseks. 

5.3 

Koostöö vee-

ettevõtte ja 

keskkonnaasutuste 

vahel 

Keskkonnaloa ja tööstusreovee lepingu tingimused tuleks omavahel 

ühtlustada. Soovitatav on saata lepingud keskkonnaasutustele. 

Tungivalt on soovitatav korraldada regulaarseid (vähemalt kord aastas 

toimuvaid) kohtumisi vee-ettevõtte ja keskkonnaasutuste vahel. 

5.4 

Koostöö vee-

ettevõtete vahel 

Kõigis LMP riikides on soovitatav töötada välja kohalikus keeles riiklikud 

suunised tööstusreovee kontrollimiseks. Ühised suunised aitavad 

ühtlustada tööstusreoveele kehtestatud tingimusi ja piiranguid riiklikul 

tasandil. 
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1 Sissejuhatus 

1.1 Taust ja eesmärgid 

Projekti BEST – „Tööstusreovee efektiivsem käitlemine“ – eesmärk on parandada 

tööstusreovee puhastust ja käitlust Läänemere piirkonnas. Projekti BEST peamine eesmärk 
on vähendada keskkonnamõju, mida põhjustab tööstusreovee puhastamine koos 
olmereoveega olmereoveepuhastites (RVP-des). Projekti BEST on kaasrahastatud Euroopa 
Regionaalarengu Fondi Interreg Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programmist. 
 
Projekti BEST 5. osa ülesande raames valmisid soovitused ja suunised tõhusama 
tööstusreovee käitluse korraldamiseks. Need soovitused ja suunised on dokumenteeritud 
käesolevas väljaandes. Suunised on jaotatud nelja kategooriasse: suunised seadusandluse ja 
institutsioonide arendamiseks (2. peatükk), suunised tööstusreovee kooskäitluseks ja 
eelpuhastuseks (3. peatükk), suunised tööstusreovee lepingute koostamiseks (4. peatükk) ja 
suunised koostööks (5. peatükk). Lisad sisaldavad konkreetseid soovitusi Eesti, Soome, Läti, 

Leedu, Poola ja Venemaa (Kaliningrad) kohta. 
 
Käesoleva väljaande eesmärk on anda suuniseid tööstusreovee käitluse korraldamiseks kogu 
LMP-s ning tutvustada LMP riikidest kogutud parimad tavasid. Eesmärk on anda juhiseid eri 
tasandil seadusandlikele, loa- ja järelevalveasutustele, aga ka vee-ettevõtetele, keda 
tööstusreovesi mõjutab, ning tööstusreovett kanalisatsiooni juhtivatele tööstusettevõtjatele. 
Teine eesmärk on teha kindlaks kõige olulisemad takistused olemasolevate õigusaktide ja 
parimate tavade edukal rakendamisel ning leida võimalikud lahendused nende takistuste 
ületamiseks. Erilist tähelepanu pööratakse parimatele tavadele tööstus- ja olmereovee 
kooskäitlusega seotud küsimustes. 
 
Siin esitatud suunised ja soovitused on AFRY Finland Oy sõnastanud paljude alusmaterjalide 

põhjal. Kõige olulisemad allikad olid projektipartnerite vastused Riia Tehnikaülikooli poolt 
koostatud ja LMP riikides läbiviidud esialgsele uuringule; projektipartnerite ja nende riiklike 
eksperdirühmade (esindavad näiteks vee-ettevõtete ja tööstusharude liite, 
keskkonnaasutusi, konsultante ja ülikoole) esitatud info ja märkused; AFRY rahvusvahelise 
eksperdirühma poolt läbi viidud kohapealsed küsitlused ning konsultantide enda kogemused 
paljudest projektidest, mis on seotud tööstusreovee lepingute koostamise ja puhastite 
projekteerimisega. 

1.2 Määratlused ja mõisted 

Käesolevas väljaandes kasutatud tööstus- ja olmereovee määratlused on esitatud allpool. 
Tööstusreovee määratlus on LMP riigiti erinev. 
 

Olmereovesi Asulate ja nendega seotud rajatiste reovesi, mis 
pärineb peamiselt inimeste ainevahetusest ja 
majapidamistegevusest (91/271/EMÜ 
määratlus) 

Tööstusreovesi Igasugune reovesi, mis väljub mis tahes 
kaubandusliku või tööstusliku tegevuse 
sooritamiseks kasutatavast hoonest ja mis ei ole 
ei olmereovesi ega mahasadanud vihmavesi 
(91/271/EMÜ määratlus) 

 
Tööstusreovee käitlemisega seotud osapooled on esitatud joonisel 1-1. Osapoolte 
määratlused on esitatud allpool. Need osapooled ei pruugi olla asjakohased kõigi ettevõtjate 
või iga LMP riigi puhul. Ettevõtjal võib olla keskkonnaluba või tööstusreovee leping, või 
mõlemad. Seetõttu ei kehti kõik joonisel 1-1 kujutatud osapooled kõikidel juhtudel. 
 

Vee-ettevõte Veeteenuste osutaja ja kanalisatsioonivõrgu omanik 
(tööstusreovee lepingu partner) 

RVP Reoveepuhasti, käesolevas väljaandes 
olmereoveepuhasti tähenduses 
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Ettevõtja Tööstuslik rajatis või tööstusreovee allikas (sageli 
tööstusreovee lepingu partner) (2010/75/EL 
tähenduses ’käitaja’ ) 

Keskkonnaasutus Seadusandlik, luba andev või järelevalveasutus 
kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasandil 

Kinnistu omanik Selle kinnistu omanik, kus ettevõtja on rentnik 

 

 

Joonis 1-1 Osapooled, kes on seotud tööstusreovee lepingutega ning tööstusreovee 
kanalisatsiooni juhtimist reguleerivate lubade ja lepingutega. 

Vee-ettevõte Ettevõtja 

Kinnistu 
 omanik 

Liitumis-
leping 

Keskkonna-
asutus 

RVP 
keskkonnaluba 

Ettevõtja 
keskkonnaluba 

 

Loas toodud lepinguga 
seotud tingimused 

RVP 

Tööstus-
reovee 
leping 

Liitumis-
leping, 
teenus-
leping 
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2 Suunised seadusandluse ja institutsioonide 
arendamiseks 

2.1 Üldist 

Tööstusreovee üle kontrolli kehtestamise peamine eesmärk on parandada RVP-de ja 
kanalisatsioonivõrgu toimimist, vähendada tööstusreoveest põhjustatud häireid ja seega 
vähendada keskkonna saastetaset. Tõhus kontroll on võimalik saavutada õigusaktide ja 

keskkonnalubade kehtestamisega, kuid väga vähestel LMP riikidel (peamiselt Saksamaal) on 
õnnestunud ainuüksi nende vahendite abil saavutada piisav kontroll tööstusreovee üle. Paljud 
LMP riigid tuginevad tööstusreovee käitluse korraldamisel peamise töövahendina 
tööstusreovee lepingutele. Käesolevas peatükis antakse suunised seadusandlikeks ja 
institutsioonilisteks muudatusteks, et parandada tööstusreovee regulatsiooni. 

2.2 ELi ja rahvusvaheline raamistik 

Siseriiklikud õigusaktid, milles käsitletakse olme- ja tööstusreovee käitlust ELi riikides, 

põhinevad peamiselt tööstusheidete direktiivil (THD, 2010/75/EL), asulareovee puhastamise 
direktiivil (UWWTD, 91/271/EMÜ) ja vee raamdirektiivil (VRD, 2000/60/EÜ). Neid direktiive 
on erinevalt rakendatud siseriiklikes õigusaktides, mis käsitlevad veeteenuseid, 
keskkonnakaitset, keskkonnalubasid, kemikaale, reoveesetet, tervisekaitset, tööstusi jne. 
Tabelis 2-1 on loetletud ELi ja rahvusvahelised määrused ja lepingud, mis loovad raamistiku 
tööstusreovee käitluse korraldamisele. 

Tabel 2-1 ELi ja rahvusvahelised määrused ja lepingud, mis on olulised tööstusreovee 
käitlemisel 

Määrus/leping Lühikirjeldus 

PVT-viitedokumendid PVT-viitedokumendid annavad infot tipptasemel tehnikate 

kohta, parimate võimalike meetodite ja tehniliste lahenduste 

kohta ning nende abil saavutatavate tarbimis- ja 

heitetasemete kohta. (Vt veel FIWA 2018, lk 7) 

E-PRTRi määrus 

166/2006/EÜ 

Kohustab suuremaid reoveepuhasteid (> 100 000 ie) teatama 

konkreetsete kahjulike ainete heidetest õhku, vette või 

pinnasesse. E-PRTRi määruse rakendusjuhend sisaldab loetelu 

kõikidest olmereoveepuhastite puhul asjakohaseks hinnatud 

ainetest. 

HELCOMi Läänemere 

tegevuskava 

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitseks koostatud 

Helsinki konventsiooni rakendamise raames koostatud 

tegevuskavas tuuakse välja üksteist enim tähelepanu vajavat 

ainet või ainerühma. (Vt veel FIWA 2018, lk 10) 

Tööstusheidete direktiiv 

(THD), 2010/75/EL 

Kehtestab suurte tööstusrajatiste loa andmise ja kontrollimise 

peamised põhimõtted, mis põhinevad integreeritud 

lähenemisviisil ja parima võimaliku tehnika (PVT) 

rakendamisel. 

REACH-määrus 

1907/2006/EÜ 

Vastu võetud selleks, et parandada inimeste tervise ja 

keskkonna kaitset kemikaalidega kaasnevate ohtude eest ning 

suurendada samal ajal ELi keemiatööstuse konkurentsivõimet. 

(Vt veel FIWA 2018, lk 8) 

Stockholmi püsivate 

orgaaniliste saasteainete 

konventsioon (2001) 

Ülemaailmne kokkulepe, mis käsitleb piiranguid püsivate 

orgaaniliste saasteainete ühenditele. (Vt veel FIWA 2018, lk 

10) 

Asulareovee puhastamise 

direktiiv (UWWTD), 

91/271/EMÜ 

Direktiivi eesmärk on kaitsta keskkonda asulareovee ja 

teatavate tööstusvaldkondade reovee ärajuhtimisest tuleneva 

kahju eest ning see puudutab a) olmereovee, b) reoveesegu ja 
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c) konkreetsete tööstusvaldkondade reovee kogumist, 

puhastamist ja ärajuhtimist. 

Veepoliitika raamdirektiiv 

(VRD) 2000/60/EÜ 

Üks lõppeesmärke on saavutada prioriteetsete ohtlike ainete 

kaotamine ning aidata kaasa looduslike ainete loodusliku fooni 

lähedase kontsentratsiooni saavutamisele merekeskkonnas. 

 

2.3 Siseriiklikud õigusaktid 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Õigusaktidega tuleb kehtestada järgmised põhimõtted: 

– Ettevõtjad vastutavad tööstusreovee piisava eelpuhastuse eest. 

– Ettevõtjad peavad olema teadlikud oma tegevusest (sealhulgas reoveest) 

tulenevatest mõjudest ja võimalikest ohtudest. 

– Ettevõtjad kannavad oma tegevusest tulenevad kulud (saastaja vastutuse 

põhimõte), näiteks vee-ettevõtetele tekitatud kahjud ja suurenenud 

investeerimis-, tegevus- ja hoolduskulud. 

– Vee-ettevõttel peab olema õigus keelduda tööstusrajatise liitumisest 

kanalisatsioonivõrguga, kui vee-ettevõtte hinnangul seaks tööstusreovee kvaliteet 

või kogus ohtu puhasti töö. 

– Juhul, kui tööstusreovesi põhjustab otsest ohtu või tõsist kahju, peab vee-

ettevõttel olema õigus peatada probleemi põhjustava tööstusreovee 

vastuvõtmine. 

Õigusaktides tuleb kehtestada raamistik koostööks tööstusharude, vee-ettevõtete ja 

keskkonnaasutuste vahel. 

Tööstusharud, mis võivad tekitada märkimisväärset reoveekoormust või põhjustada riske 

oma tööstusreovee kaudu, peaksid automaatselt vajama keskkonnalubasid või 

tööstusreovee lepinguid koos neis sätestatud saasteainete piirnormide ja 

seireprogrammidega. Üks võimalus oleks piirnormide reguleerimine vahetult siseriiklikes 

õigusaktides. Igal juhul peavad siseriiklikud õigusaktid selgelt määratlema, kus piirnormid 

on antud, ja võimaldama ametiasutustel teostada järelevalvet nende kohustuste täitmise 

üle. 

Tööstusreovee lepingute roll tuleb määratleda ja esile tõsta siseriiklikes õigusaktides.  

Lepingute uuendamise kohustus ja vajaduse korral lepingute pikendamise kohustus tuleks 

kehtestada siseriiklikes õigusaktides. 

 
Tööstusreovee reguleerimisel on LMP riigiti märkimisväärseid erinevusi. Üldiselt on 
tööstusreovee kvaliteedi piirnormid ja piirangud harva määratletud riiklikes õigusaktides 
(välja arvatud Poolas ja Saksamaal), vaid pigem keskkonnalubades või vee-ettevõtte ja 
tööstusettevõtja vahel sõlmitud tööstusreovee lepingutes. 
 
Igal juhul peavad õigusaktid toetama tööstusreovee jaoks vajalike piirangute ja piirnormide 
kehtestamist kas keskkonnalubades või tööstusreovee lepingutes või mõlemas. Seetõttu 
tuleb õigusaktides kehtestada raamistik koostööks tööstusharude, vee-ettevõtete ja 
keskkonnaasutuste vahel. See ei tähenda tingimata kindlate piirnormide või soovituste 
kehtestamist seaduses, vaid pigem protseduure, mida tuleb järgida ja dokumenteerida. 
 

Tööstusreovee reguleerimise eesmärk on vältida tööstusreoveest põhjustatud kahju, 
kahjustusi või muid soovimatuid mõjusid. Seega tuleb piisava eelpuhastuse kohustus 
kehtestada siseriiklike õigusaktidega, selleks et: 

 kaitsta kanalisatsioonivõrgu ja RVP töötajate tervist, 
 vältida kanalisatsioonivõrgu, RVP ja sellega seotud materjalide kahjustumist, 
 tagada, et tööstusreovesi ei häiri RVP tööd ega puhastusprotsessi, 
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 tagada, et RVP-st väljuv vesi ei mõjuta lubamatul määral veekeskkonda ega takista 
veekogude seisundile seatud eesmärkide saavutamist, 

 tagada, et RVP-st väljuvaid reoveesetteid on võimalik kõrvaldada vastutustundlikul 
ja keskkonnasõbralikul viisil. 

Lisaks tuleks siseriiklike õigusaktidega kehtestada järgmised põhimõtted: 

 Ettevõtjad kannavad oma tegevusest tulenevad kulud (saastaja vastutuse 

põhimõte), nagu vee-ettevõtetele tekitatud kahjud ja suurenenud tegevus- ja 
hoolduskulud. 

 Ettevõtjad on alati vastutavad selle eest, et nad oleksid teadlikud oma tegevusest 
(sealhulgas reoveest) tulenevatest võimalikest keskkonnamõjudest ja ohtudest ning 
seega peavad ettevõtjad katma tööstusreovee proovide võtmise ja analüüside 
tegemise kulud. 

 Õigusaktid peavad andma vee-ettevõtetele võimaluse keelduda tööstusettevõtjate 
liitumisest kanalisatsioonivõrguga, kui vee-ettevõtte hinnangul seaks tööstusreovee 
kvaliteet või kogus ohtu puhasti töö. 

 Juhul, kui tööstusreovesi põhjustab otsest ohtu või tõsist kahju, peab vee-ettevõttel 
olema õigus peatada probleemi põhjustava tööstusreovee vastuvõtmine. 

Mõnedes LMP riikides järgib siseriiklik seadusandlus ainult torusuudme-põhimõtet, mis sageli 
reguleerib ainult RVP-de heitvee kvaliteeti. See jätab vastutuse tööstusreovee kvaliteedi ja 
koguse piirmäärade kindlaks määramise eest vee-ettevõttele, seda isegi väga suurte (THD 

kategooria) saastajate puhul. Vee-ettevõte peab tööstusreovett käitlema ka siis, kui: 

 ettevõtjalt ei nõuta keskkonnaluba, 
 ettevõtjal on luba, kuid selles ei ole sätestatud nõudeid reoveele, 
 ettevõtjal on luba, milles on küll sätestatud nõuded reoveele, kuid need ei ole 

asjakohased või on liiga leebed. 

Sellisel juhul tuleb kvaliteedinõuded ja muud piirangud panna paika vee-ettevõtte ja ettevõtja 
vahel sõlmitavas tööstusreovee lepingus. Siseriiklikud õigusaktid peaksid siiski vee-
ettevõtteid toetama, selleks et tööstusreovee kontrollimist ei takistaks seadusandlikud 
tõkked. 
 
Poolas reguleerib tööstusreovee kvaliteedi piirnorme määrus „Tööstusreovee tarnijate 
kohustuste ja reovee kanalisatsioonisüsteemidesse juhtimise tingimuste kehtestamise kord” 

(infrastruktuuri- ja arenguministeerium, 28. sept 2016). 
 
Saksamaal on tööstusreovee kanalisatsiooni juhtimise tingimused reguleeritud siseriiklike 
õigusaktidega. Kahjulike ainete piirnormid (ainesisaldus ja/või koormus) on määratletud 
Saksa reovee määruses (1997) 56 erineva tööstuse tööstusreovee kohta. Tingimuste 
kehtestamine siseriiklikes õigusaktides tähendab, et kõiki sama tööstusharu ettevõtjaid 
koheldakse võrdselt, mis ühtlustab seega tööstusreovee käitlust kogu riigis. 
 
Selline lähenemisviis ei võimalda siiski arvesse võtta kohalikke tingimusi, näiteks RVP suurust 
ja jõudlust. Seega, kui piirnormid on kehtestatud vahetult õigusaktides, peaks regulatsioon 
andma võimaluse määratleda kohalikest tingimustest lähtudes rangemad nõuded nt kahjulike 

ja ohtlike ainete suhtes. Samuti tuleks kaaluda vajadust kehtestada orgaanilise aine ja 
toitainete üldised piirsisaldused, sest neid aineid on võimalik RVP-s eemaldada ja suurenenud 
kulusid saab katta tööstusreovee kvaliteedist lähtudes kehtestatud kõrgendatud määraga 
reoveetasudest. 
 
Teistes LMP riikides (välja arvatud Poola ja Saksamaa) on seadusandlusel tööstusreovee 
käitluse korraldamisel siiski väiksem roll, sest otseseid piirnorme ei kehtestata õigusaktides. 
Õigusaktid tuleks läbi vaadata nii, et need toetaksid paremini vee-ettevõtteid ning et 
tööstusharud, mis võivad tekitada märkimisväärset reoveekoormust või põhjustada riske oma 
tööstusreovee spetsiifiliste omaduste tõttu, vajaksid automaatselt luba või tööstusreovee 
lepingut, milles on sätestatud saasteainete piirnormid ja seireprogrammid. Paljudes LMP 
riikides tuleb tööstusreovee lepingute roll määratleda ja esile tõsta siseriiklikes õigusaktides. 

 
Lisaks tuleks lepingute uuendamise kohustus ja vajaduse korral lepingute pikendamise 
kohustus kehtestada siseriiklikes õigusaktides, kus oleksid loetletud konkreetsed kriteeriumid 
(vt peatükk 4.4.7). See toetaks ka ettevõtjate huve. 
 
Kokkuvõtteks, tööstusreovee üle on võimalik saavutada piisav kontroll piirnormide, 
seireprogrammide ja muude vajalike tingimuste määratlemisega kas keskkonnalubades või 
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tööstusreovee lepingutes või mõlemas, kuid nende võimaluste roll peab olema selgelt 
täpsustatud siseriiklikes õigusaktides. Igal juhul peab (keskkonna)asutustel olema võimalus 
teostada järelevalvet keskkonnalubades või tööstusreovee lepingutes sätestatud kohustuste 
täitmise üle. Ohtlike ja kahjulike ainete piirnorme võib määratleda ka riiklikul tasandil, 

siseriiklikes õigusaktides või riiklikes suunistes, mis võimaldab ühtlustada tingimusi kogu 
riigis (vt peatükk 2.5.3). 
 

2.4 Keskkonnaload 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Keskkonnaload tuleks anda piisavalt kõrgel (eelistatavalt riiklikul või piirkondlikul) 

tasemel, kus on piisavalt tehnilisi teadmisi asjakohaste piirnormide ja piirangute 

kehtestamiseks tööstusreovee kvaliteedile, samuti sõltumatus kohalikest huvidest ja 

poliitikast. 

Vee-ettevõtetele ja RVP-dele tuleb anda võimalus loatingimusi reaalselt mõjutada, küsides 

nende märkusi loamenetluse käigus. Samuti tuleks märkuste esitamiseks anda piisavalt 

aega. 

Vee-ettevõtted ja luba andvad asutused peaksid tegema kanalisatsiooni juhitava 

tööstusreovee mõjude hindamisel koostööd. 

Ettevõtjate puhul, kellel on nii keskkonnaluba kui ka tööstusreovee leping, on soovitatav 

ühtlustada mõlemas dokumendis sätestatud nõuded. 

Loatingimusi peaks olema võimalik muuta juhul, kui seire on näidanud, et vee-ettevõtte 

jaoks ei ole teatud parameetrid vajalikud. 

Üks võimalus tööstusreovee käitluse korraldamisel on lisada loasse reoveelepingu 

sõlmimise kohustus ja kohustus järgida lepingut ning selles sätestatud kvaliteedinorme. 

Sellistel juhtudel on soovitatav, et keskkonnaasutused annaksid oma hinnangu vajalike 

lepingutingimuste (nt piirnormide) osas. 

 

Keskkonnaload (Poolas veeload) on tööstusreovee käitluse korraldamisel oluline töövahend. 
Samas ei ole luba kohustuslik kõikidele ettevõtjatele, kelle tootmises tekib tööstusreovett, 
millel võib olla märkimisväärne mõju kanalisatsioonivõrgule või RVP-le. Loa puudumine 
tähendab seda, et ettevõtjal ei ole kohustust võtta ühendust keskkonnaasutustega ning 
seetõttu vastutab tööstusreoveeheidete reguleerimise eest ainult vee-ettevõte. Eriti just 
väikestel vee-ettevõtetel võib olla märkimisväärselt keeruline panna ettevõtjat tööstusreovee 
lepingu kaudu järgima saastaja vastutuse põhimõtet. 
 
Täna võivad load saada ka takistuseks tööstusreovee käitluse korraldamisel, juhul kui 
loanõuded on leebed või ei ole asjakohased, või kui tööstusreovesi on isegi määratletud kui 
„ebaoluline”, nagu Eestis. 
 

Vältimaks olukorda, kus ettevõtja keskkonnaluba ei sisalda nõudeid tööstusreoveele või need 
nõuded ei ole piisavad, on kaks lahendust: 

 Keskkonnalubade andmine piisavalt kõrgel (eelistatavalt riiklikul või piirkondlikul) 
tasemel, kus on piisavalt tehnilisi teadmisi asjakohaste piirnormide ja piirangute 
kehtestamiseks tööstusreovee kvaliteedile, samuti sõltumatus kohalikest huvidest ja 
poliitikast. Omavalitsuse (keskkonna)asutustel ei pruugi olla nõutavat pädevust 
ja/või nad võivad järele anda tööstuse või kohalike poliitikute poliitilisele survele. 

 Vee-ettevõtete kaasamine tööstusettevõtjate lubade andmise protsessi. Vee-

ettevõtetele tuleb anda võimalus loatingimusi reaalselt mõjutada, küsides nende 
märkusi loamenetluse käigus (rakendatakse nt Soomes ja Rootsis). Samuti tuleks 
märkuste esitamiseks anda piisavalt aega. 

Peale selle peaksid vee-ettevõtted ja luba andvad asutused tegema koostööd, et hinnata 
kanalisatsiooni juhitava tööstusreovee mõjusid (eeldatavad vooluhulgad ja koormused, RVP 
jõudlus, mürgiste/kahjulike heidete oht jne), mille järel on võimalik koostada loatingimused. 
Vee-ettevõtete ja keskkonnaasutuste vahelist koostööd on lähemalt käsitletud peatükis 5.3. 
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Ettevõtjate puhul, kellel on nii keskkonnaluba kui ka tööstusreovee leping, on soovitatav 
ühtlustada mõlemas dokumendis sätestatud nõuded. Üks võimalus on lisada loasse 
reoveelepingu sõlmimise kohustus ja kohustus järgida lepingut ning selles sätestatud 
kvaliteedinorme. Sellisel juhul peaksid keskkonnaasutused lepingutingimuste 

ettevalmistamisel pakkuma vee-ettevõtetele oma teadmisi ja tuge. Ametiasutustel on sageli 
parimad teadmised PVT-järelduste ja viitedokumentide kohta, mida tuleks vajalike 
piirnormide kaalumisel arvesse võtta. 
 
Lisaks peaks olema võimalus loatingimusi muuta juhul, kui teatavad loanõuded ei ole vee-
ettevõtte jaoks olulised või kui need on seire käigus osutunud tarbetuks. See on ka ettevõtjate 
huvides. Lubades tuleks vältida nii ebaolulisi või liiga rangeid kui ka liialt leebeid nõudeid. 
 
Oluline eelis tööstusreovee käitluse korraldamisel tööstusreovee lepingu abil võrreldes loaga 
on see, et kahjude hüvitamise kohustuse täitmist on lepinguga palju lihtsam tagada. Isegi, 
kui tõendid kahju tekitamise kohta on selged, siis loa kohaselt peab keskkonnaasutus 
alustama politseijuurdlust, enne kui saab saastaja vastutusele võtta, samas kui vee-ettevõte 

võib nõuda ettevõtjalt tööstusreovee lepingu tingimuste kohaselt tekitatud kahjude 
hüvitamist või määrata trahvi. 

2.5 Järelevalve, seire ja piirnormid 

2.5.1 Järelevalve 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Ametiasutustel peaks olema piisavalt volitusi sekkuda, juhul kui tööstusettevõtja jätab 

loatingimused täitmata või ületab tööstusreovee kvaliteedile kehtestatud piirnorme. 

Kui üleastumine kordub ja ettevõtja ei täida loatingimusi antud tähtaja möödudes, peaksid 

ametiasutused määrama haldustrahvi või isegi nõudma käitise viivitamatut sulgemist. 

Tööstusreovee kvaliteedi seire kohustus lasub ettevõtjal, mitte ametiasutustel ega vee-

ettevõttel. 

Ametiasutused ja vee-ettevõtted peaksid saama teha kontrollkülastusi ja võtta 

reoveeproove ettevõtja kinnistul. 

Representatiivsed proovid võtab ja neid analüüsib labor või muu sertifitseeritud ja 

sõltumatu kolmas isik. 

 
Paljudes LMP riikides on suureks probleemiks see, et keskkonnaloa või tööstusreovee lepingu 
tingimuste täitmise tagamist takistab ressursside või teadmiste puudus või on sel isegi 
seadusandlikud tõkked. Praktikas tähendab see, et tööstusreovee seire ei ole piisavalt 
ulatuslik, et tuvastada kvaliteedinõuete rikkumisi, või kui rikkumisi märgatakse, siis 
sanktsioone ei määratleta ega rakendata. Sanktsioonide kehtestamine võtab sageli kaua 

aega. See on tööstusreovee käitluses suureks takistuseks. 
 
Ametiasutustel peaks olema piisavalt volitusi sekkuda, juhul kui tööstusettevõtja jätab oma 
loa- või lepingutingimused täitmata või ületab tööstusreovee kvaliteedile kehtestatud 
piirnorme. Kui üleastumine kordub ja ettevõtja ei täida loatingimusi antud tähtaja möödudes, 
peaksid ametiasutused määrama haldustrahvi või isegi nõudma käitise viivitamatut 
sulgemist. Mitmes riigis on need protseduurid suhteliselt aeglased ja neid kasutatakse harva. 
Tööstusreovee lepingu rikkumise tingimusi käsitletakse peatükkides 4.4.6 ja 4.4.7. 
 
Ametiasutused ja vee-ettevõtted peaksid saama teha kontrollkülastusi ja võtta täiendavaid 
reoveeproove, eriti kui on kahtlus, et seireprogrammis märgitud proovid ei ole 
representatiivsed või kui on täheldatud häireid kanalisatsioonis või RVP-s. Õigusaktid ei tohiks 

takistada ametiasutustel või vee-ettevõtetel võtta asjassepuutuvates asukohtades 
tööstusreovee proove ilma etteteatamiseta. Eelnimetatu on seadusega keelatud nt Lätis, 
Leedus ja Venemaal. 
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2.5.2 Seireprogrammid ja -protseduurid 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Proovivõtuprotseduurid ja analüüside ulatus lepitakse kokku seireprogrammis. 

Seireprogrammi sisu tuleb kaaluda igal üksikjuhul eraldi, vastavalt reovee kogusele ja 

kvaliteedile ning reovees potentsiaalselt leiduvatele saasteainetele ja ohtlikele ainetele. 

Kui reovee kvaliteet on kõikuv, tuleks nõuda sagedasemaid proove. Seirega seotud kulud 

kannab ettevõtja. 

Alguses (nt ühe aasta jooksul) võib seireprogramm sisaldada sagedasemaid proove ja 

ulatuslikumaid analüüse. Mõnda parameetrit võib analüüsida tihedamini kui teisi. 

Konkreetse ettevõtja seireprogramm peab hõlmama ohtlikke aineid, mille suhteliselt kõrge 

ainesisaldus on tuvastatud RVP-s, mida ettevõtja kasutab, või aineid, mida kasutatakse 

tavaliselt samas tööstusharus, või aineid, mida on avastatud varasemates proovides. 

Seireproove peab võtma ja analüüsima väline sertifitseeritud ja sõltumatu osapool (st 

labor). On oluline, et ettevõtja ei oleks proovivõtu kuupäevadest eelnevalt teadlik. 

Kõikide proovide puhul on soovitatav võtta automaatse proovivõtuseadmega liitproovid, 

samaaegsetelt koos proovidega, mis võetakse, et analüüsida aineid, mis liitproovides ei 

säili. Liitproove tuleb võtta 24-tunnise ajavahemiku keskmistatud proovina või vähemalt 

ühe tööpäeva jooksul või pikema aja vältel. 

Tööstusreovee lepingus võib määrata kindla ajavahemiku, mille jooksul – alates esimesest 

teatest – peab proovivõtjale olema võimaldatud juurdepääs proovivõtukohale. Kui sellest 

tähtajast kinni ei peeta, loetakse see lepingu rikkumiseks. 

Reaalajas võrguseire on oluline erandlike heidete avastamisel, millest on seega kasu nii 

vee-ettevõttele kui ka ettevõtjale. 

 
Seireprogrammi eesmärk on määrata kindlaks ettevõtja reoveele tüüpiline kvaliteet 
tavapärase töö ja tippkoormuste/-saaste ajal ning avastada loatingimuste ja/või 

lepingutingimuste rikkumisi. Seega on seireprogramm ülioluline lepingu ja/või loa tingimuste 
täitmise järelevalve ning kanalisatsiooni, RVP ja keskkonna kaitse seisukohalt. Samuti on 
reoveeproovide abil võimalik kindlaks teha häireid tööstusrajatise protsessides. 
Seireprogrammi tingimuste kaalumisel on soovitatav tutvuda standardiga ISO/DIS 5667-1. 
 
Tööstusreovee kvaliteedi seire eest vastutab ettevõtja. Seega kannab ettevõtja järelevalvega 
seotud kulud. See nõue on kooskõlas põhimõttega, et ettevõtja vastutab selle eest, et ta on 
teadlik oma tegevusest tulenevatest keskkonnamõjudest. 
 
Tööstusreovee korrapärase seire eest ei peaks vastutama ametiasutused ega vee-ettevõtted. 
Nende kohus on määratleda seireprogrammi jaoks vajalikud ja piisavad tingimused, mis 

hõlmavad näiteks proovide võtmise sagedust ja analüüsitavaid parameetreid. 
Seireprogrammid määratakse kindlaks järelevalveasutuste poolt või keskkonnalubades ja/või 
tööstusreovee lepingutes. Järelevalveasutuse poolt kindlaks määratud seireprogramm on 
paindlikum (lihtsam muuta) ja seega enam soovitatav kui tingimuste kehtestamine 
keskkonnaloas. 
 
Seireprogramm tuleks koostada iga ettevõtja puhul eraldi, võttes arvesse reovee kogust ja 
kvaliteeti ning seda, millised saasteained ja ohtlikud ained võivad sattuda kanalisatsiooni, 
tulenevalt sellest, milliseid tooraineid ja kemikaale ettevõtja kasutab. Kõikide piirnormidega 
varustatud parameetrite (kirjeldatud peatükis 2.5.3) lülitamine seireprogrammi ei pruugi olla 
nõutav, kui on võimalik tõendada, et teatavad piirnormid ei ole ettevõtja puhul olulised (nt 
metallid toiduainetööstuse reovees). Seetõttu on piirnormid küll olemas, kuid seire võib 

keskenduda üksnes põhiparameetritele. 
 
Iga ettevõtja puhul tuleks eraldi paika panna ka proovide võtmise sagedus. Kui reovee 
kvaliteet on kõikuv, kui see sisaldab ohtlikke aineid või kui toitainete koormus on 
märkimisväärne, tuleks proove võtta sagedamini. Alguses (nt esimese aasta jooksul) võib 
seireprogramm sisaldada sagedasemaid proove ja ulatuslikumaid analüüse, eriti kui 
puuduvad varasemad veekvaliteedi andmed. Tulemuste põhjal saab proovide võtmise 
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sagedust ja analüüside arvu edaspidi vähendada. Samuti võib mõnda parameetrit analüüsida 
tihedamini kui teisi. 
 
Saksamaal liigitatakse ettevõtjad riskihindamise alusel, mis paneb paika vajaliku 

proovivõtusageduse. Vastavalt hinnatud riskile võib 1. kategooria (kõrgeim risk) ettevõtteid 
kontrollida iga 4–5 nädala järel, 2. kategooria ettevõtteid iga 12 nädala järel ja 3. kategooria 
ettevõtteid iga 6–12 kuu järel. Kõige madalama riskiga ehk 4. kategooria ettevõtteid ei pea 
kontrollima ega nende juures proove võtma, kuid nende andmed jäävad registrisse. 
 
Suure hulga ohtlike ainete analüüsimine on väga kulukas ja seega tuleks seires keskenduda 
ainult neile ainetele, mis on antud üksikjuhul olulised. Enne, kui nõutakse ettevõtjatelt ohtlike 
ainete seiret, tuleks teha põhjalikud analüüsid RVP sissevoolul ja väljavoolul võetud 
proovidest. Ettevõtja seireprogrammi tuleks lülitada konkreetsed ohtlikud ained, kui: 

 aine kontsentratsioon RVP-s ületab VRD-s (2000/60/EÜ) esitatud EQS piirnorme või 

on suhteliselt kõrge võrreldes teiste RVP-dega või muude kontrollväärtustega ning 
saasteallikas ei ole teada, ja 

 ettevõtja on teavitanud, et kasutab ainet (kemikaalid, toorained) või see tekib tema 
tootmisprotsessides, või 

 kirjanduse, nt FIWA (2018) (vt lisa 1) või PVT-viitedokumentide või PVT-järelduste 
kohaselt on aine kasutamine selles tööstusharus levinud või seda on leitud antud 
tööstusharu reovees, või 

 ainet on avastatud ettevõtja varasemates proovides. 

Soomes on oluliseks allikaks projektiaruanne „Ohtlikud ained RVP-s“ (Vieno 2014), mis 
koondab 64 Soome reoveepuhasti infot ja analüüsitulemusi ainete kohta, mida liigitatakse või 
soovitatakse liigitada veekeskkonnale kahjulikeks või ohtlikeks. Seda tüüpi üleriigiliste 
teadusuuringute läbiviimine on soovitatav ka teistes LMP riikides, et saada ulatuslikumat 
ülevaadet reovees sisalduvatest ohtlikest ainetest. 
 

Proovivõtukoha valimine on oluline. Proovivõtukoht tuleks selgelt tähistada tööstusrajatise 
plaanil, kus on näidatud ka kinnistul paiknevad kanalisatsioonitorustikud. Kõik ettevõtja 
tööstusreoveed peaksid jõudma proovivõtukohta, nii et see peaks paiknema võimalikult 
lähedal liitumispunktile vee-ettevõtte kanalisatsiooniga. Samuti tuleks proovivõtukoht valida 
selliselt, et ametiasutused või vee-ettevõte saaksid võtta täiendavaid proove ilma eelneva 
etteteatamiseta. See tähendab, et sobivaim proovivõtukoht asub väljaspool kinnistu piire. Kui 
see ei ole võimalik, peaks väljaspool kinnistut paiknema täiendav proovivõtukoht, kust on 
võimalik võtta representatiivseid lisaproove tööstusreoveest. 
 
Tungivalt soovitatav on, et representatiivseid proove võtaks labor või mõni teine 
sertifitseeritud ja sõltumatu kolmas isik ning analüüsiks proove akrediteeritud laboris. 

Representatiivse proovivõtu tagamiseks ja konflikti vältimiseks ettevõtjaga on soovitatav 
kasutada kolmandat isikut ka täiendavate proovide võtmisel. Lisaks sellele tuleks mõlema 
poole õiguskaitseks nõuda sertifitseeritud proovivõtja kinnitust, et representatiivsete 
proovide võtmine valitud proovivõtukohast on võimalik vastavalt seireprogrammi 
tingimustele. Mõlemal osapoolel peab olema võimalus jälgida proovivõtu protseduure, eriti 
juhul, kui ettevõtja ja ametiasutuse või vee-ettevõtte vahel on esinenud usaldamatuse 
probleeme. 
 
Kõikide proovide puhul on soovitatav võtta automaatse proovivõtuseadmega liitproovid, 
samaaegsetelt koos proovidega, mis võetakse, et analüüsida aineid, mis liitproovides ei säili. 
Liitproove tuleb võtta 24-tunnise ajavahemiku keskmistatud proovina või vähemalt ühe 
tööpäeva jooksul või ühe nädala jooksul suure koormusega tööstusreovee puhul. Proovivõtu 

kavandamisel tuleks arvestada ettevõtja tootmise tööaegu, et oleks võimalik võtta 
representatiivseid proove nii tavapärase töö käigus kui avastada ka tippkoormusi. Lisaks 
sellele võib liitproove võtta mitme järjestikuse päeva jooksul, see aitab teha kindlaks 
tööpäevade-vahelised erinevused. 
 
Oluline probleem, mille mitmed küsitletud vee-ettevõtted välja tõid, on see, et ettevõtjad 
võivad enne reoveeproovide võtmise algust oma tavapärast tegevust muuta. On oluline, et 
ettevõtja ei oleks proovivõtu kuupäevadest eelnevalt teadlik. Praktilistel põhjustel võib laboril 
olla vaja eelnevalt ettevõtjaga ühendust võtta, et kokku leppida juurdepääs valdustele, kuid 
proovivõtu kuupäevadest tuleb teatada kõige varem eelneval päeval. Võib määrata isegi 
kindla ajavahemiku, mille jooksul – alates esimesest teatest – peab proovivõtjale olema 
võimaldatud juurdepääs proovivõtukohale. Kui sellest tähtajast kinni ei peeta, loetakse see 
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loa või lepingu rikkumiseks. Labor peaks olema kohustatud saatma analüüsitulemused otse 
ametiasutustele ja vee-ettevõttele. 
 
Reaalajas võrguseire on oluline erandlike heidete avastamisel, millest on seega kasu nii vee-

ettevõttele kui ka ettevõtjale. Reaalajas võrguseiret saab rakendada teatud parameetrite 
puhul, nagu pH ja juhtivus, mille puhul on võrguseire parem kui üksikud proovid. pH 
võrguseire on soovitatav ettevõtjatele, kelle reovee pH on kõikuva iseloomuga või kes 
kasutavad pH reguleerimise tehnoloogiat. Juhtivuse võrguseire tuvastab ebahariliku reovee 
kvaliteedi, kuigi juhtivuse piirnormid on harva vajalikud. Kulutõhusate ja kasulike 
võrguandurite valik täieneb tõenäoliselt tulevikus veelgi. Poolas kasutatakse reaalajas 
andmete kogumist enamikus olulistest tööstusrajatistest. 
 
Vajaduse korral tuleks kasutada nitrifikatsiooni inhibeerimise katset (või muid toksilisuse 
määramise teste), et uurida tööstusreovee mõju RVP aktiivmudaprotsessi lämmastikku 
eemaldavatele (nitrifitseerivatele) bakteritele. Inhibeerimine tähendab, et lämmastikku 
eemaldavate bakterite normaalne aktiivsus on takistatud. Nitrifitseerivad bakterid on 

tundlikud paljude ohtlike ainete suhtes, mis tähendab, et nitrifikatsiooni inhibeerimine on hea 
indikaator, mis annab ettekujutuse tööstusreovee ohutusest. Nitrifikatsiooni inhibeerimise 
katseid tuleks regulaarselt nõuda eelkõige ettevõtjatelt, kelle tööstusreovesi võib sisaldada 
mitut ohtlikku või mürgist ainet, näiteks ohtlike jäätmete käitlustehastelt. Teiste ettevõtjate 
puhul tuleks analüüse teha vajaduse korral, näiteks kui RVP-s tekivad häired 
nitrifikatsiooniprotsessis. Nitrifikatsiooni inhibeerimise analüüsi on lähemalt käsitletud 
järgmises peatükis. Lisaks sellele saab teatud aine või tööstusreovee kahjulikku toimet 
tuvastada hapniku erikulu (OUR, st respiratsioonikatse) või ägeda ja kroonilise toksilisuse 
testide abil. 
 
Keskkonnaasutuste, kohalike omavalitsuste ja vee-ettevõtete vahel peaks toimuma pidev 
infovahetus, mis puudutab tööstusreovee registreeritud kvaliteedinäitajaid ja nende mõju 

RVP toimivusele, see toob välja rikkumised ja võimaldab neile reageerida ning samuti 
uuendada loas ja tööstusreovee lepingus sätestatud tingimusi. Suuniseid koostööks 
käsitletakse lähemalt peatükis 5.3. 

2.5.3 Tööstusreovee kvaliteedi ja koguse piirnormid 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Samas tööstusharus tegutsevatele ettevõtjatele tuleks kehtestada võrdsed piirnormid ja 

piirangud tööstusreovee kvaliteedile või kogusele. 

Piirsisaldused on vajalikud ainete puhul, mis võivad kahjustada või häirida kanalisatsiooni, 

RVP-d või keskkonda (nt raskmetallid, ohtlikud ained, sulfiidid, pH). 

Piirkoormused võib kehtestada ainetele, mille puhastamiseks RVP on projekteeritud (BHT, 

KHT, fosfor, lämmastik). Piirkoormuste kehtestamisel tuleks lähtuda hinnangust, milline 

osa RVP projekteeritud koormusest on võimalik eraldada ühele ettevõtjale või eriti 

hinnangust sellele, kas on oht RVP jõudluse ületamiseks. 

Kahjulike ja ohtlike ainete piirnormid on soovitatav kehtestada riiklikul tasandil ja 

kohaldada samu piirnorme kogu riigis. Samas peaks olema võimalus kehtestada rangemad 

piirnormid, kui see on vajalik konkreetse RVP jaoks või juhul, kui varem on tuvastatud 

probleeme. 

Ohtlike ja kahjulike ainete piirnormina võib kasutada MAC-EQSi kontsentratsioone, 

heitetasemeid (PVT SHT) ja nitrifikatsiooni inhibeerimist põhjustavaid kontsentratsioone. 

 
Tööstusreovee kvaliteedi ja koguse piirnormid võib kehtestada keskkonnalubades või 
tööstusreovee lepingutes. Mõningad piirnorme saab kehtestada siseriiklikes õigusaktides, 
samas kui teised on alati igal üksikjuhul erinevad. 
 
Samas tööstusharus ja samas kanalisatsioonipiirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele tuleks 
kehtestada võrdsed piirnormid ja piirangud tööstusreovee kvaliteedile või kogusele, sest 
ebavõrdsed piirangud ei tohiks mõjutada ettevõtete-vahelist konkurentsi. Piirnormide ja 

piirangute kehtestamisel tuleks siiski arvesse võtta ka iga ettevõtja eripäraseid omadusi. 
Tööstusreovee piirnormide kehtestamisel on soovitatav kohaldada järgmisi põhimõtteid: 
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 kui aine võib kahjustada või häirida kanalisatsiooni, RVP-d või keskkonda (nt 
raskmetallid, ohtlikud ained, sulfiidid, pH), on vajalik piirnormi (tavaliselt 
piirsisalduse) kehtestamine; 

 kui reovett saab RVP-s ainest puhastada, kuid puhastusjõudlus on piiratud (BHT, 

KHT, toitained), on vajalik piirkoormuse kehtestamine; 
 kui reovett saab RVP-s ainest puhastada ja puhastil on piisav jõudlus (BHT, KHT, 

toitained), ei ole piirnormi kehtestamine vajalik ning koormust arvestatakse 
tööstusreovee lepingus sätestatud kõrgendatud määraga reoveetasu arvutamisel (vt 
peatükk Tõrge! Ei leia viiteallikat.). 

Kui ettevõtja ei suuda piirnorme täita, on vajalik tööstusreovee eelpuhastamine või 
ühtlustamine või muud piisavad meetmed. 
 
Paljudes LMP riikides valmistab muret see, et kohalikel vee-ettevõtetel ja ametiasutustel ei 
ole piisavalt teadmisi tööstusreovee käitlemisest, mistõttu ei ole tööstusreovee lepingutes ja 
keskkonnalubades kehtestatud piisavaid tingimusi. Seetõttu peaksid vee-ettevõtted ja 
ametiasutused saama rohkem tuge eelkõige riiklikest õigusaktidest ja rahvuslikust vee-
ettevõtete liidust ning nt kahjulike ja ohtlike ainete piirnormid tuleks ühtlustada üleriigiliselt: 

 Üks võimalus on kehtestada piirnormid siseriiklikes õigusaktides, nagu on tehtud 

Saksamaal ja Poolas. See tagab piirnormide järgimise kogu riigis. 
 Teine võimalus on avaldada riiklikud suunised, mis sisaldavad soovitusi piirnormide 

kehtestamiseks. Suunised tuleks avaldada ministeeriumi tasandil, nagu Taanis, või 
vee-ettevõtete liitude poolt, nagu näiteks Rootsis ja Soomes. Et selleks tõuseks 
maksimaalne tulu, on soovitatav avaldada suunised kohalikus keeles. Info jagamise 
parimaid tavasid on lähemalt käsitletud peatükkides 5.2.3 ja 5.3–5.4. 

Eriti rangemate piirnormide kehtestamise võimalus peab olema siiski lubatud, tulenevalt RVP 
suurusest ja protsessist, kohalikest tingimustest ja juhtudel, kui varem on tuvastatud 
tööstusreoveest põhjustatud probleeme. Piirnormide kehtestamine on eriti vajalik 
raskmetallide ja ainete puhul, mis võivad avaldada kahjulikku mõju kanalisatsioonivõrgule, 
reoveesetete kvaliteedile, suublaveekogule või mis võivad põhjustada häireid RVP töös. Juhul, 
kui tööstusreovee hulk on märkimisväärne, võib kehtestada ka ohtlike ainete piirkoormused. 
Samuti on soovitatav kehtestada lisaks piirsisaldustele ka piirkoormused (kg/d või g/d) 
eelkõige siis, kui kahtlustatakse tööstusreovee lahjendamist piirsisalduste ületamise 

vältimiseks. 
 
Tabelis 2-2 on toodud näited piirsisaldustest, mis on üleriigiliselt kasutusel Soomes, Rootsis, 
Taanis ja Poola pealinnas Varssavis. Soomes ja Rootsis on piirnormid avaldatud rahvuslike 
vee-ettevõtete liitude poolt välja töötatud suunistes ning vee-ettevõtted saavad otsustada 
konkreetsete piirnormide üle, mida nad oma tööstusreovee lepingutes soovivad kasutada. 
Taanis on piirnormid avaldatud Taani Keskkonnakaitseameti suunistes ning piirnormid on 
soovitused, mida võib kasutada omavalitsuste ja tööstusrajatiste vahelistes liitumislubades. 
Poola kohta esitatud piirnorme rakendatakse Varssavi munitsipaalvee- ja kanalisatsiooni-
ettevõttes. Poolas on lai piirnormide loetelu sätestatud ka riiklikes õigusaktides. 
 

Tabel 2-2 Näiteid tööstusreovee kvaliteedile kehtestatud piirnormidest (ja soovituslikest 
normidest) erinevates riikides. „Ei ole antud” tähendab, et osutatud avalikes allikates ei ole 
kõnealuseid piirnorme esitatud. 

  
Soome Rootsi Taani 

Poola 
(Varssavi) 

Arseen, As mg/l 0,1 Ei ole antud 0,013 Ei ole antud 

Elavhõbe, Hg mg/l 0,01 0,0001 0,003 0,1 

Molübdeen, Mo mg/l Ei ole 
antud 

Ei ole antud 0,03 Ei ole antud 

Hõbe, Ag mg/l 0,2 0,01 0,25 Ei ole antud 

Kaadmium, Cd mg/l 0,01 0,0001 0,003 0,4 

Kroom, Cr mg/l 1,0 0,01 0,3 1,0 

Kroom (VI), Cr6+ mg/l 
0,1 

Tuleb taandada 
trivalentseks 

kroomiks 
Ei ole antud 0,2 

Koobalt, Co mg/l Ei ole 
antud 

Ei ole antud 0,01 Ei ole antud 

Vask, Cu mg/l 2,0 0,2 0,1 1,0 



 
 

Lk 20/58 

 

   
 

Raud, Fe mg/l Ei ole 
antud 

Ei ole antud Ei ole antud 10 

Plii, Pb mg/l 0,5 0,01 0,1 1,0 

Nikkel, Ni mg/l 0,5 0,01 0,25 1,0 

Seleen, Se mg/l Ei ole 
antud 

Ei ole antud 0,008 Ei ole antud 

Tina, Sn mg/l 2,0 Ei ole antud 0,06 Ei ole antud 

Tsink, Zn mg/l 3,0 0,2 3,0 5,0 

Sulfaat, SO4
2- mg/l 

400 
400 (SO4

2- + 
SO3

2- + S2O3
2-) 

500 500 

Sulfiid, S2- mg/l Ei ole 
antud 

1,0 Ei ole antud Ei ole antud 

Magneesium, Mg2+ mg/l Ei ole 
antud 

300 Ei ole antud Ei ole antud 

Ammoonium, NH4+ mg/l Ei ole 
antud 

60 Ei ole antud 200 

Kloriid, Cl- mg/l Ei ole 
antud 

2500 1000 1000 

Tsüaniid, CN- mg/l 

0,5 0,5 1,0 

0,5 vaba 
tsüaniidid, 

5,0 
kompleks-
tsüaniidid 

Mineraalõli, C10–C40 mg/l 
100 5–50 

20 
(Õli ja rasv: 

50) 
15 

pH  6–11 6,5–10 6,5–9 6,5–9,5 

Temperatuur °C 40 45 50 35 

Elektrijuhtivus ms/m Ei ole 
antud 

500 Ei ole antud Ei ole antud 

Heljum mg/l Ei ole 
antud 

Ei ole antud 500 500 

BHT5 mg/l Ei ole 
antud 

Ei ole antud Ei ole antud 700 

KHT mg/l Ei ole 
antud 

Ei ole antud Ei ole antud 1000 

Üldlämmastik, N mg/l Ei ole 
antud 

Ei ole antud Ei ole antud 220 

Üldfosfor, P mg/l Ei ole 
antud 

Ei ole antud Ei ole antud 15 

Petrooleetriga 
ekstraheeritavad 
ained 

mg/l 
Ei ole 
antud 

Ei ole antud Ei ole antud 100 

Mitteioonsed 
pindaktiivsed ained 

mg/l Ei ole 
antud 

Ei ole antud Ei ole antud 20 

Anioonpindaktiivsed 
ained 

mg/l Ei ole 
antud 

Ei ole antud Ei ole antud 15 

Allikad  FIWA 2018 
Svenskt Vatten 

2019 

Taani 
Keskkonna-

kaitseamet 
2006 

Maśliński et 

al. 2019 

 
Rootsis ei tohi vastavalt Rootsi vee- ja reoveeühingu koostatud suunistes (Svenskt Vatten 
2019) sätestatule proovides esineda keskkonnaohtlikke orgaanilisi aineid. Tuleks kehtestada 
piirangud lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) suhtes, mis hõlmavad muu hulgas 
halogeenitud süsivesinikke (nt klooritud süsivesinikud, AOX) ja aromaatseid süsivesinikke (nt 
BTEX ühendid). Lihtsalt öelda, et kanalisatsiooni on keelatud juhtida mistahes lenduvaid 
orgaanilisi ühendeid, on problemaatiline, sest ainete arv, mida saab klassifitseerida 
lenduvateks orgaanilisteks ühenditeks, on niivõrd suur ja nende ainete omadused erinevad 
märkimisväärselt. Lisaks on mõned lenduvad orgaanilised ühendid nii üldlevinud, et neid võib 
leida isegi joogivees. 
 

Ohtlike ja kahjulike ainete piirnormide kaalumisel võib kohaldada järgmisi põhimõtteid: 

 Tööstusreovee piirnormidena, lähtudes RVP suublaveekogust, võib kasutada 
suurimat lubatud kontsentratsiooni MAC-EQS (AA-EQS, kui MAC-EQS ei ole esitatud), 
mis on toodud VRD-s (2000/60/EÜ) või siseriiklikes õigusaktides. 
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 Piirnormidena võib kasutada otseste ja kaudsete veeheidete heitetasemeid (PVT 
SHT). Samuti tuleks tutvuda PVT-viitedokumentide ja PVT-järeldustega. 

 Kirjandusest võib leida viiteid nitrifikatsiooni inhibeerivate ainete kontsentratsiooni 
kohta. Svenskt Vatten (2019) on avaldanud põhjaliku loetelu nitrifikatsiooni 

inhibeerivatest ainetest (inglise keelde tõlgitud FIWA 2018, lisa 14). Nitrifikatsiooni 
inhibeerivaid kontsentratsioone võib kasutada tööstusreovee piirnormidena. 

 Lisas 1 esitatud tabelit võib kasutada, kui kaalutakse, millised ained on tööstusharu 
jaoks olulised. 

Taanis kasutatakse ettevõtjate tööstusreovee hindamisel nn A, B, C hindamist. A-kategoorias 
sisaldab reovesi aineid, mis on keskkonnas ebasoovitavad. B-kategooria puhul on reovees 
aineid, mida ei tohiks seal esineda nii suurtes kogustes, et see ületab keskkonnakvaliteedi 
nõudeid/kriteeriume. C-kategooria puhul ei ületa sisalduvad ained neile seatud piirnorme. 
 
Soovitatav on kehtestada piirkoormused ainetele, mille puhastamiseks RVP on projekteeritud 
(BHT, KHT, fosfor, lämmastik). Piirkoormused on eriti olulised, kui on oht RVP jõudluse 
ületamiseks, kuid nende piirnormide kehtestamisel tuleks lähtuda ka hinnangust, milline osa 
RVP projekteeritud koormusest on võimalik eraldada ühele ettevõtjale. Saksamaa 
reoveeühing (DWA) on välja andnud suunised selle kohta, et ühelt ettevõtjalt saabuva 
tööstusreovee koormus ei tohiks ületada 10% RVP sisendist. See osakaal tuleb määratleda 
nii, et jääks varu ka edaspidiseks RVP koormuse kasvuks. RVP kogu ülejäänud jõudlust ei saa 

ära anda ühele ettevõtjale, sest siis ei jääks ruumi ühelegi uuele tööstusettevõtjale ega 
olemasolevate ettevõtete kasvuks. 
 
BHT, KHT, fosfori ja lämmastiku piirsisalduste kehtestamine ei pruugi olla vajalik, välja 
arvatud juhul, kui nende sisaldused on nii kõrged, et kahjustavad kanalisatsioonisüsteemi, 
põhjustades näiteks lõhna- või korrosiooniprobleeme. Heljumi sisalduse piirnorm on vajalik, 
et vältida tahke aine kogunemist kanalisatsiooni ja pumplate kahjustamist. Suur orgaanilise 
aine või väävli sisaldus võib tekitada lõhnaprobleeme pikkades kanalisatsioonitorustikes. 
 
Uue tööstusrajatise liitumisel tuleb loa andmisel reovee ärajuhtimiseks olmekanalisatsiooni 
kehtestada piirnormid ärajuhitava reovee lubatud vooluhulgale lähtudes RVP ja 
kanalisatsioonivõrgu hüdraulilisest jõudlusest. Piirnormide ühikuna tuleks kaaluda näiteks 

l/sek ja m3/h kasutamist, sest need ühikud on olulised eelkõige pumplate ja kanalisatsiooni 
jõudluse seisukohast. 

2.6 Poliitika 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Majandus- ja tööstuspoliitikat ei tohiks teha RVP-de ja keskkonna arvelt. 

Lahendust nähakse üleminekus suurema sõltumatusega piirkondlikele vee-ettevõtetele või 

tsentraliseeritud reoveepuhastusele, mis ei lase kohalikul majandus- ja tööstuspoliitikal 

mõjutada tööstusreovee käitluse korraldamist. 

 

Vee-ettevõtted ja RVP-d peaksid saama tegutseda ilma poliitilise surveta. Eriti tööstusreovee 
ja tööstusettevõtete poolt ärajuhitava reovee koormuse piiramisega kipub aga olema seotud 
majandus- ja tööstuspoliitika, sest need ettevõtted toovad piirkonda või omavalitsus-
üksusesse maksutulu ja töökohti. Mõnel juhul on tööstusettevõtjatele kehtestatud 
madalamad vee- ja reoveetasud ning luba juhtida reovesi kanalisatsiooni ilma eelpuhastuseta 
või ebapiisava eelpuhastusega, suurendades seeläbi piirkondlikku eelistust. Majandus- ja 
tööstuspoliitikat ei tohiks teha RVP-de ja keskkonna arvelt. 
 
Lahendusena võib näha vee-ettevõtete suuremat sõltumatust. Mida kaugemal on vee-
ettevõte kohalike otsustuste tegemisest ja poliitikast, seda väiksem on oht reoveekäitlust 
ning majandus- ja tööstuspoliitikat omavahel segada. Üheks lahenduseks oleks üleminek 

munitsipaalvee-ettevõtetelt suurema sõltumatusega piirkondlikele vee-ettevõtetele või 
reoveepuhastuse koondamine suurematesse üksustesse, kuhu juhitakse reovesi mitmest 
omavalitsusest. 
 
Samuti on leitud, et kohalikele omavalitsustele kuuluvad vee-ettevõtted kehtestavad 
tööstusrajatistele tavapärasest madalamaid vee- ja reoveetasusid, et meelitada ettevõtteid 
investeerima nende omavalitsusse. Siiski on oluline meeles pidada, et ühele äriühingule antav 
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riigiabi on Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 107 keelatud: 
„Riigiabi on määratletud mis tahes kujul eelisena, mis on antud liikmesriigi ametiasutuste 
poolt ettevõtjatele valikuliselt” (Euroopa Komisjon 2019). Kui ettevõte maksab tavalisest 
tariifist madalamaid vee- või reoveetasusid, mille tulemuseks on märkimisväärne kokkuhoid 

võrreldes teiste ettevõtetega, võib seda pidada keelatud riigiabiks, sest ettevõte osutab 
avalikke teenuseid soodustingimustel, mis põhjustab konkurentsi moonutamist. Ettevõtted ja 
tarbijad võivad esitada kaebuse väidetava ebaseadusliku riigiabi kohta. 
 
Eestis kinnitab eespool kirjeldatud olukorra vältimiseks veeteenuste hinnad kohalik 
konkurentsiamet. Saksamaal kasutatakse saastaja vastutuse põhimõtte täitmiseks huvitavat 
meedet. Nimelt, kui tekib kahtlus, et kodumajapidamised maksavad tööstusreovee käitlemise 
kinni oma reoveetasude kaudu, võivad tarbijad esitada kollektiivse hagi. 
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3 Suunised tööstusreovee kooskäitluseks ja 
eelpuhastuseks 

3.1 Üldist 

Kanalisatsioonivõrku juhitud tööstusreoveel võib olla nii positiivne kui ka negatiivne mõju 
RVP-le. Kasu on võimalik suurendada ja kahju leevendada, rakendades nõuetekohast 
eelpuhastust enne reovee ärajuhtimist kanalisatsiooni ning valmistudes erandlikeks 

olukordadeks toru mõlemas otsas. Käeolevas peatükis antakse suunised tööstusreovee 
kooskäitluse parimate tavade rakendamiseks RVP-des. Peatükis antakse ülevaade 
tööstusreovee kohapealses eelpuhastuses väljakujunenud ja täiustatud meetoditest. Lisaks 
on peatükkides 3.5-3.6 toodud juhised ohtlike ainete kontrollimiseks tööstusreovees ja 
tööstussetetes. 

3.2 Kooskäitluse parimad tavad 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE (peatükid 3.2 –3.4) 

Kooskäitlus võib olla kulutõhus ja efektiivne viis tööstusreovee puhastamiseks, kui 

tööstusreovee seire toimib ning RVP ja ettevõtja vahel on hea koostöö. (peatükk 3.2) 

Edukas ja optimeeritud kooskäitlus eeldab, et RVP on piisava jõudlusega, selle personal on 

teadlik konkreetsetest vajalikest käitusmeetmetest ning ettevõtja teavitab RVP-d 

viivitamatult kõikidest erandlikest heidetest. (peatükk 3.2) 

Ettevõtjad peavad vältima juhuslikke lekkeid ja tippkoormusi riskijuhtimiskavade abil. 

RVP-d peavad valmistuma tööstusreoveest tingitud võimalikeks probleemideks ning 

kavandama eelnevalt vajalikke meetmeid, näiteks mõne puhastusprotsessi etapi 

isoleerimist ja selle vahele jätmist. (peatükk 3.3) 

Ettevõtjad saavad parandada reovee kvaliteeti ennetavate meetmetega, nagu 

tootmisprotsesside optimeerimine, kemikaalide kasutuse minimeerimine ja kasutatavate 

kemikaalide asendamine vähem ohtlikega. (peatükk 3.3) 

Tööstusreovee kohapealne eelpuhastus on vajalik, kui ettevõtja ei suuda täita piirnorme ja 

piiranguid. (peatükk 3.4) 

Kui tööstusreovesi sisaldab ohtlikke aineid, mida ei ole kohapeal võimalik piisavalt 

eemaldada, tuleb reovesi koguda ja viia ohtlike jäätmete käitlustehasesse. (peatükk 3.4) 

 
Kooskäitlusel võib olla palju eeliseid, sõltuvalt reovee koostisest, RVP jõudlusest ja 

tööstuslikest koormustest. Peamine eelis on suurem kulutõhusus ja töötajate suurem pädevus 
tsentraliseeritud reoveepuhastuses. Teised kooskäitluse eelised hõlmavad reovee-
puhastusprotsesside suuremat tõhusust suuremates üksustes, mis võimaldab paremaid 
puhastustulemusi, eriti lämmastiku osas. 
 
Mõnikord võib tööstusreovesi olla RVP-le väärtuslikuks ressursiks. Kergesti biolagunev 
orgaaniline aine (BHT) tööstusreovees, mis on pärit näiteks toiduainetööstusest, võib toetada 
bioloogilist fosfori ja lämmastiku eemaldust, vähendades vajadust väliste süsinikuallikate 
järele, seda juhul, kui BHT koormus on vastuvõetaval tasemel ja ühtlane. Küll võib tarvis 
minna ühtlustamist. Lisaks võib bioloogilisele puhastusprotsessile kasuks tulla tööstusreovee 
soojem temperatuur, juhul kui ettevõtja tootmine paikneb RVP lähedal. 
 

Kooskäitlus õnnestub kõige paremini juhul, kui mõlemale poolele on kättesaadav kogu vajalik 
info, mis puudutab tööstusreovee kvaliteeti ja kogust. RVP töö häirete ennetamise võtmeks 
on hea koostöö ettevõtja ja RVP vahel, mida on lähemalt käsitletud peatükis 5.2. Praktikas 
tähendab hea koostöö seda, et ettevõtja teavitab RVP-d muutustest tööstusreovee koguses 
ja kvaliteedis ning juhuslikest leketest või tippkoormustest. Kooskäitluseks on vajalik 
tööstusreovee kvaliteedi piisav seire. Sõltuvalt ettevõtjast tuleks seires keskenduda kas 
orgaanilise aine ja toitainete sisaldusele või ohtlike ainete sisaldusele (vt peatükk 2.5.2). 
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3.3 Riskijuhtimine ja ennetusmeetmed 

Ettevõtjad peaksid vältima juhuslikke lekkeid ja tippkoormusi valmisoleku ja 
riskijuhtimiskavade ning kriitiliste varuseadmete abil. RVP-d teisalt peaksid valmistuma 
ebatavalisteks tööstusreoveeheideteks. RVP töötajad peavad olema teadlikud sellest, 
missugust laadi võivad olla erandlikud heited, milline on nende võimalik mõju 
puhastusprotsessile ja milliseid meetmeid tuleb tarvitusele võtta selliste heidete korral. Neid 
protseduure tuleb eelnevalt kavandada ja harjutada. Soovitatav on avaldada igas LMP riigis 
omakeelsed suunised nendes erandlikes ja avariiolukordades toimimiseks. 
 
Bioloogilised puhastusprotsessid taastuvad suhteliselt kiiresti isegi biomassi täielikust 
deaktiveerimisest ühel või kahel puhastusliinil, tingimusel et teistel, mõjutamata liinidel on 

olemas terve biomass. Kui kogu mikroobide kooslus hukkub, võib taastumine aega võtta kuid. 
Seetõttu on eluliselt tähtis, et RVP üksikuid osasid oleks võimalik isoleerida (nt vältides kõigi 
tagastusmuda liinide toodangu segunemist) ja et protsessiüksusi oleks mitmes RVP punktis 
võimalik ajutiselt vahele jätta. Juhul, kui märkimisväärne osa biomassist on tugevalt 
mõjutatud, nt mürgisest heitest, võib taastumise kiirendamiseks tuua terve sette 
bakterikoosluse mõnest teisest RVP-st. Võimalikud sette bakterikoosluse allikad ja selle 
importimise kord peavad olema eelnevalt teada. Tööstusreovesi ja tööstusreoveest 
põhjustatud riskide vähendamiseks vajalikud meetmed peavad olema lülitatud RVP-de 
riskijuhtimiskavadesse (nt sanitaarohutuse kava). 
 
Tööstusreovee kvaliteeti saab lisaks eelpuhastusele või selle asemel parandada ennetavate 

meetmetega. Ennetavateks meetmeteks on sellised tegevused nagu protsesside 
optimeerimine, kemikaalide kasutuse minimeerimine ja kasutatavate kemikaalide 
asendamine vähem ohtlikega. Need meetmed vajavad põhjalikku läbiuurimist ning teadmisi 
tööstusrajatise protsesside ja veetsüklite kohta ning kasutatavate kemikaalide nõuetekohast 
loetelu. Lisaks reovee kvaliteedi parandamisele on võimalik vähendada ka rahalisi kulutusi, 
kui reovette jõudvate väärtuslike materjalide hulk väheneb tänu protsessi optimeerimisele ja 
sisemiste veetsüklite lisamisele. 

3.4 Tööstusreovee eelpuhastus 

3.4.1 Levinud probleemid ja eelpuhastuse vajalikkus 

Tööstusreovesi võib avaldada mitmesugust mõju kanalisatsioonivõrgule ja RVP-le. Kui 
torustikes kogunev rasv ja tahke aine tekitavad ummistusi, siis sulfiidid, orgaanilised ained 
ja ohtlikud ained võivad põhjustada lõhnaprobleeme, korrosiooni ja tööohutusriske 
(väävelvesiniku moodustumise tõttu). Kõige levinumad probleemid RVP-des on järgmised: 

 rasva ja/või pindaktiivsete ainete kogunemine protsessimahutites ja settekäitluses; 

 bioloogilise puhastuse deaktiveerimine või häirimine (nt inhibeerimine, tahke aine 
väljakanne), õhustussüsteemi ülekoormus; 

 pumpade ja muude seadmete enneaegne kulumine (nt korrosioon, abrasioon); 
 hüdrauliline ülekoormus. 

Tööstusreovesi, mis sisaldab ohtlikke aineid, näiteks raskmetalle, võib avaldada bioloogilistele 
protsessidele toksilist mõju ja põhjustada nitrifikatsiooni inhibeerimist RVP-s. Tööstusreovesi 
võib põhjustada ka suublaveekogu reostust või vähendada reoveesetete kvaliteeti, piirates 
nii reoveesette taaskasutamise võimalusi (vt peatükk 3.5). 
 
Tööstusreovee kohapealne eelpuhastus on vajalik, kui ettevõtja ei suuda täita piirnorme ja 
piiranguid, mis on kehtestatud tööstusreovee kvaliteedile või kogusele keskkonnaloa või 
tööstusreovee lepingus. Eelpuhastuse vajadus sõltub seega piirnormidest, kuid tavaliselt on 
eelpuhastus vajalik siis, kui tööstusreoveele on iseloomulikud tunnused, mis on loetletud 
tabelis 3-1. Tabelis on loetletud igale tööstusreovee tüübile sobivad eelpuhastusmeetodid. 

Meetodeid on lähemalt käsitletud peatükkides 3.4.2–3.4.6. 
 
Eelpuhastusprotsessid toimuvad tavaliselt ettevõtja kinnistul. Kui aga on olemas 
tööstusrajatisest otse RVP-ni kulgev kanalisatsioon ja puhastamata tööstusreovee kvaliteet 
ei takista reovee ärajuhtimist kanalisatsiooni, nt võimaliku korrodeerumise tõttu, võib olla 
mugavam kasutada RVP-s paiknevaid eelpuhastusseadmeid. Näiteks käitamist, hooldust ja 
logistikat (kemikaalid, jääkmuda jne) võib olla lihtsam korraldada RVP-s kui tööstusobjektil. 
Sellisel juhul hüvitab ettevõtja kõik RVP eelpuhastusest tulenevad kulud. 
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Võimalusel tuleks esimese sammuna rajada vooluhulga ja koormuse ühtlusti, et optimeerida 
teiste eelpuhastusüksuste dimensioonimist ja tööd. 

Tabel 3-1 Tööstusreovee tüüpilised tunnused, mis põhjustavad probleeme RVP-des ja 
kanalisatsioonis ning tingivad vajaduse kohapealse eelpuhastuse järele. Loetletud on ka 

tüüpiliste allikate näited tööstusharude kaupa ja eelpuhastuse meetodid. Vt ka lisa 1 ja Soome 
tööstusreoveejuhend (FIWA 2018). 

Tööstusreoveele 

iseloomulikud tunnused 

Näited tüüpilistest 

tööstusallikatest 

Eelpuhastusmeetodid 

Suur orgaaniline koormus 

(BHT, KHT) 

Toiduainetööstus, nt õlletööstus, 

tapamajad, lihatöötlemine, 

piimatööstus, suhkrutootmine, 

tselluloosi- ja paberitootmine, muud 

töötlevad tööstused, jäätmekäitlus 

Bioloogiline puhastus 

(nt aktiivmudaprotsess, 

MBBR), õhustamine, 

keemiline sadestamine 

Suur fosfori- ja/või 

lämmastikukoormus 

Tapamajad, piimatööstus, 

väetisetööstused, prügilad, 

biogaasitehased 

Keemiline sadestamine 

(lubi, metallisoolad), 

gaasivahetuspuhastus, 

nitrifikatsioon-

denitrifikatsioon või 

deammonifikatsioon 

Suur tahke aine koormus 

või sisaldus 

Toiduainetööstus, betoonitehased Mehaaniline puhastus 

(nt setitamine, 

flotatsioon, 

liivaeraldus) 

Madal või kõrge pH Piimatööstus, keemiatööstus, 

betoonitehased 

Neutraliseerimine 

Kõrge temperatuur Elektrijaamad, tapamajad Ühtlustamine, 

jahutustornid 

Kahjulikud või ohtlikud 

ained (nt raskmetallid, 

lahustid, AOX, tsüaniid jne) 

Metallitööstus, keemiatööstus, 

trükitööstus, elektrijaamad, 

tekstiili- ja nahatööstus, 

jäätmekäitlus 

Keemiline puhastus (nt 

sadestamine), 

aktiivsüsinik, 

oksüdatsioon 

Õlid Naftakeemiatööstus, 

masinatöökojad, metallitööstus, 

autoremonditöökojad 

Õlipüünised 

Rasvad ja rasvained Toiduainetööstus, pagaritööstus Rasvapüünised 

Söövitavad ained (nt 

sulfiidid, kloriid) 

Betoonitehased Keemiline sadestamine, 

oksüdatsioon, 

ioonivahetus 

Suured koormuse või 

vooluhulga kõikumised 

Toiduainetööstus, hooajaline 

tootmine mis tahes tööstusharus 

Ühtlustamine 

 
Eelpuhastus võib aidata ettevõtjal vähendada ka kõrgendatud määraga reoveetasu, mida 
määratakse vastavalt orgaanilise aine, toitainete ja tahke aine sisaldusele (või koormusele) 
(vt peatükk Tõrge! Ei leia viiteallikat.). 
 
Mõnel juhul on soovitatav, et ettevõtja laseks tööstusreovett puhastada mujal. Näiteks kui 
reovesi sisaldab kahjulikke aineid, mida ei saa kohapeal piisavalt eemaldada, tuleks vesi 
koguda ja viia sobivasse jäätmekäitlustehasesse. See võib väikeste kontsentreeritud 
reoveekoguste puhul osutuda kulutõhusamaks kui kohapealse eelpuhasti ehitamine. Sageli 
võib ühe väikese reoveekoguse mujal puhastada laskmine oluliselt parandada ülejäänud 

tööstusreovee kvaliteeti. Ohtlikud jäätmed tuleb alati koguda teistest jäätmetest ja ülejäänud 
reoveest eraldi ning toimetada ohtlike jäätmete käitlustehasesse. 
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3.4.2 Neutraliseerimine 

Neutraliseerimine on oluline eelpuhastusmeetod pH väärtuse tasakaalustamiseks, mis 

mõjutab oluliselt bioloogilist puhastusprotsessi. Madal pH (<6) mõjub betoonist 
kanalisatsioonitorustikele söövitavalt. Soovitatav pH väärtus on näiteks Soomes 6–11 ja 
Poolas 6,5–9,5. pH tõstmiseks kasutatavad kemikaalid on kõige sagedamini 
naatriumhüdroksiid, naatriumkarbonaat ja kaltsiumhüdroksiid. Leeliselist reovett võib 
neutraliseerida happeliste reovee kogustega või näiteks väävelhappega. Neutraliseerimine 
tuleks projekteerida pH võrguseiresüsteemiga, selleks et kanalisatsiooni ei jõuaks reovesi, 
mille pH kaldub piirnormidest kõrvale. 

3.4.3 Ühtlustamine 

Ühtlustamine tähendab tippvoolukiiruste ja -koormuste tasakaalustamist kogumismahutites. 
Niisiis vähendab ühtlustamine probleemseid tippkoormusi ja tagab suurema kindluse 

juhuslike lekete kontrollimisel. Ühtlustamist saab kasutada ka vooluhulga ja koormuse 
tasakaalustamiseks nädalapäevade lõikes, kui tootmises tekib tööstusreovett ainult 
tööpäevadel. Puuduseks on see, et tasakaalustamiseks võib vaja minna suuremõõtmelisi 
mahuteid, mis nõuab palju ruumi. Samuti võib olla vajalik ühtlustusmahutite katmine lõhna 
leviku vältimiseks. Enne ühtlustamist võib olla vajalik mehaaniline puhastus (võred tahke aine 
eemaldamiseks ja liivapüünised), et vältida settimist ühtlustusmahutis. See tekitab omakorda 
vajaduse võreprahi ja liiva töötlemise, ladustamise ja kõrvaldamise järele, mille puhul 
rakendatakse sarnaseid tehnoloogiaid, mida kasutatakse RVP-s. 

3.4.4 Mehaaniline puhastus 

Mehaanilise puhastuse käigus eraldatakse veefaasis tahke aine või rasv ja rasvained. 

Rasva ja rasvainete eemaldamine 

Kui tööstusreovesi sisaldab õlisid või rasva ja rasvaineid, on üldjuhul vajalik eelpuhastus. 
Reovees leiduvad õlid tuleb eraldada õlipüünistes. Õlipüüniseid kasutatakse nt autopesulates, 
autoremonditöökodades ja jäätmekäitluses. Nii loomset kui ka taimset päritolu rasvad 
ummistavad kanalisatsiooni ja nende BHT sisaldus on kõrge. Reovees leiduvad rasvad tuleb 
eraldada rasvapüünistes. Nii õli- kui ka rasvapüünised vajavad regulaarset hooldust ja peavad 

olema varustatud ülevoolu alarmiga. 

Liivaeraldus 

Liiva või anorgaanilisi osakesi (nt kohvipuru, munakoori) sisaldav tööstusreovesi tuleb 
eelnevalt puhastada, et kaitsta pumpasid ja muid kanalisatsioonipumplates ja RVP-des 
töötavaid seadmeid. Raskemate osakeste eraldamisel on tõhusad võred ja õhustatavad 
liivapüünised, mis sarnanevad RVP-des kasutatavatega. 

Setitamine 

Tahke aine sisaldust tööstusreovees saab vähendada, võimaldades osakestel settemahutites 
ehk setitites gravitatsiooni abil settida. Tahke aine vajaliku vähendamise saavutamiseks võib 
olla vajalik kaks või enam järjestikust setitit. Tahke aine eemaldamist saab tõhustada 
keemilise setitamise ehk koagulandi lisamisega. Setiti mahu säilitamiseks on oluline setiti 
põhja kraabi abil regulaarselt puhastada. Settinud muda tuleb nõuetekohaselt käidelda, nt 
jäätmekäitlustehases. 

Flotatsioon 

Isegi kergemad osakesed, mis tavaliselt settivad aeglaselt või ei setti üldse (nt tselluloosi- ja 
paberitööstusest pärit kiud või toidu töötlemisel tekkinud rasv), saab eraldada flotatsiooni 
teel. Selles protsessis kutsub vedeliku ja tahke aine eraldumise esile puhastis lahustuv 
surugaas. Gaas vabaneb mikromullidena, mis tõusevad pinnale, haarates teel kaasa ka tahke 
aine. Mahuti pinnale moodustunud mudakiht eemaldatakse kraapide abil või ülevoolu kaudu 
ning see vajab edasist töötlust. Selleks, et osakestest moodustuksid helbed, mida on võimalik 
eemaldada, läheb tavaliselt vaja keemilist koagulanti ja/või flokulanti (vt peatükk 3.4.5). 

Laminaarsetitid 

Laminaarsetitites eraldatakse settiv tahke aine vedelfaasis rea kaldu paigutatud plaatide abil. 
Laminaarsetitite eeliseks traditsiooniliste setitite ees on väiksem ruumivajadus, tingituna 
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plaatide suuremast efektiivsest settimispinnast. Laminaarsetitid töötavad ka suurtel 
voolukiirustel. Enne seda protsessi võivad vajalikud olla peenvõred ning liiva- ja 
rasvapüüdurid. 

Filtreerimine 

Tööstusreovee koormuse vähendamise üheks võimaluseks on heljumi ja BHT eemaldamine 
filtreerimise teel läbi teralise kihi või mehaanilise membraani. Levinud valikud on liiva- ja 
ketasfiltrite kasutamine tahke aine eemaldamiseks. Lahustunud, mitteioonsete ühendite 
adsorbeerimiseks kasutatakse aktiivsöe filtreerimist. Aktiivsöe filtreerimine sobib ohtlike 
ainete või nt ravimite eemaldamiseks tööstusreoveest. Membraanfiltratsiooni võib kasutada 
isegi kuni pöördosmoosi tasemeni, näiteks reovee puhul, mille maht on suhteliselt väike ja 
lahustuvate lisandite kontsentratsioon on suur (nt prügilate nõrgvesi). Igal juhul tuleb 

filtreerimisel eraldatud lisandeid sisaldav rejektvesi puhastada keskkonnasäästlikul viisil või 
transportida sobivasse jäätmekäitlustehasesse, eriti kui see sisaldab ohtlikke aineid. 

3.4.5 Keemiline puhastus 

Keemilist puhastust võib rakendada neutraliseerimisel, tõhustamaks tahke aine eemaldust, 
või nt raskmetallide sadestamiseks. Keemilist sadestamist koagulatsiooni ja flokulatsiooni teel 
võib kasutada ka fosfori eemaldamiseks. Selleks läheb vaja anorgaanilisi koagulante 
(tavaliselt raudsulfaati või polüalumiiniumkloriidi) ja/või polümeeri. Sõltuvalt tööstusreovee 
kvaliteedist võib olla vajalik eraldatud tahke aine kõrvaldamine ohtlike jäätmetena. 

3.4.6 Bioloogiline puhastus 

Lisaks eespool kirjeldatud füüsikalistele ja keemilistele protsessidele võib eelpuhastusena 
vajalik olla ka bioloogiliste protsesside kasutamine. Bioloogilist puhastust rakendatakse 
tavaliselt selleks, et vähendada RVP BHT-koormust, kuid seda saab kohandada ka lämmastiku 
eemaldamiseks. Bioloogiline eelpuhastus sobib suure BHT ja lämmastiku sisaldusega 
tööstusreovee puhastamiseks. Bioloogiline puhastus tähendab tavaliselt klassikalist 
aktiivmudaprotsessi ning lämmastiku eemaldamist nitrifikatsiooni ja denitrifikatsiooni teel. 
Allpool käsitletakse mõningaid uuemaid bioloogilise puhastusprotsessi alternatiive. 

MBBR 

Liikuvate kandjatega biokilereaktor (MBBR) on püsikilega bioloogiline protsess, kus biokile 
kinnitub vabalt hõljuvate kandjate külge. Protsessi rakendatakse teras- või betoonmahutites, 
mis on varustatud jäme- või peenmullõhustusega ja mõnikord mehaaniliste segajatega. 
Lisaks võib rakendada järgnevat tahke aine eraldusetappi biokilest ja muudest jääktahkistest 
eraldunud liigmuda eraldamiseks. MBBR suudab väga hästi toime tulla nii orgaanilise 
koormuse kui ka mahu kõikumistega. Samuti on MBBR suhteliselt töökindel mürgiste ainete 
suhtes ning väiksema jalajäljega kui traditsiooniline aktiivmudaprotsess, mis muudab selle 
sobivaks valikuks tööstusreovee eelpuhastamisel. 

Anaeroobsed protsessid 

Suure BHT sisaldusega tööstusreovett võib eeltöödelda ka anaeroobsete protsesside abil. 
Selleks võib kasutada tavapäraseid UASB (alt üles suunatud liikumisega anaeroobse 
settekihiga) reaktoreid või täiustatud, tsirkulatsiooniga reaktoreid. Nende protsesside ühiseks 
omaduseks on sõmerja anaeroobse biomassi kiire kasv, kergesti ja keskmiselt laguneva 
orgaanika vähenemine ning biogaasi moodustumine, mida on võimalik kasutada energia 
tootmiseks. Anaeroobsetel protsessidel on võrreldes õhustatud protsessidega tavaliselt 
väiksem energiavajadus ja mudatoodang. 

3.5 Ohtlike ainete kontroll tööstusreovees 

Tööstusreovee kaudu võivad ohtlikud ained jõuda nii RVP-sse kui ka sealt edasi keskkonda. 
Mõned ohtlikud ained võivad kuhjuda reoveesettesse või läbida RVP ja jõuda pinnavette. 
Paljud ained, näiteks lahustid, võivad mõjutada ka vee-ettevõtte või RVP töötajate tööohutust 
ja tervist. Ohtlike ainete esinemine tööstusreovees tuleneb sageli kemikaalide või teatavate 
toorainete kasutamisest tööstusettevõtjate tootmisprotsessides. Seetõttu on oluline jälgida 
ettevõtja kemikaalide kasutust ja lisada ohtlikud ained seireprogrammidesse (vt peatükk 

2.5.2). Lisas 1 on loetletud ohtlike ainete allikad tööstusharude kaupa. Seda loetelu on 
soovitatav kasutada seireprogrammide alusena. 
 



 
 

Lk 28/58 

 

   
 

Tööstusreovesi võib põhjustada reoveesetete saastumist ja seega takistada või muuta 
võimatuks sette taaskasutamise. Selleks, et settes sisalduvaid toitaineid ja orgaanilist ainet 
oleks võimalik taaskasutada, on oluline vältida sette saastumist. Üldiselt tekitavad enim 
probleeme sette taaskasutamisel tööstusreovees sisalduvad raskmetallid. Tööstusreovee 

käitlemine on oluline, vältimaks raskmetallide kuhjumist reoveesettesse. Raskmetallide 
suurimad lubatud sisaldused on tavaliselt sätestatud siseriiklikes õigusaktides, mis 
puudutavad väetisetooteid. Raskmetalle saab tööstusreoveest eemaldada keemilise 
sadestamise, adsorptsiooni või ioonivahetuse abil. 
 
Ohtlikud ained reovees võivad pärineda ka majapidamistegevusest. Näiteks ravimid 
pärinevad peamiselt olmereoveest. Olmereovees leidub ka muid orgaanilisi 
mikrosaasteaineid, näiteks leegiaeglusteid ja ftalaate. 
 
Ka tööstusreovesi võib sisaldada orgaanilisi mikrosaasteaineid. Mõnede mikrosaasteainete 
allikad on loetletud  lisas 1. Orgaaniliste mikrosaasteainete seire tööstusreovees on keeruline, 
sest nimetatud ainete hulka kuulub suur hulk lagunemis- ja muundumissaadusi. Tavaliselt on 

nende kontsentratsioon reovees väike ja veel alles hiljuti puudusid analüüsimeetodid nende 
avastamiseks. Seetõttu ei ole nende ainete suurimat lubatud sisaldust reovees või 
settesaadustes reguleerivad eeskirjad veel lõplikult välja töötatud. Nende esinemine 
üldlevinud kontsentratsioonivahemikus ei mõjuta RVP protsesside jõudlust. Rootsi valitsuse 
tellitud uurimuses leiti, et sette taaskasutamise puhul ei olnud orgaaniliste mikrosaasteainete 
roll märkimisväärne (Holmgren et al. 2020). Seetõttu tuleneb suurim oht orgaanilistest 
mikrosaasteainetest, mis jõuavad RVP kaudu veekeskkonda. 

3.6 Tööstussetete kontroll 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Enne tööstussetete koorma mahalaadimist peab veokijuht kinnitama ja esitama vee-

ettevõttele andmed sette päritolu ja koguse kohta ning selle kohta, kas koorem sisaldab 

tööstussetteid või ainult olmesetteid. 

Tööstussetteid on soovitatav RVP-sse lubada ainult juhul, kui nende kvaliteeti on 

analüüsitud ja RVP annab loa koorma mahalaadimiseks. 

 
Paljudes LMP riikides ei ole probleemiks mitte üksnes RVP-desse juhitav tööstusreovesi, vaid 
ka paakautodega RVP-sse või muudesse kogumiskohtadesse veetav tööstusreovesi ja 
tööstussetted, mis on pärit tööstusrajatistest. Tööstussetted võivad põhjustada RVP-des 

tippkoormusi ning sisaldada ohtlikke ja kahjulikke aineid, mis võivad kaasa tuua häireid ja 
halvendada RVP reoveesetete kvaliteeti ning lõpuks jõuda veekeskkonda. Sageli on andmed 
RVP-sse toodava sette kvaliteedi kohta puudulikud. 
 
Veokijuht, kes toob tööstussetteid RVP-sse, vastutab alati koorma eest ja tal peaks olema 
piisavalt andmeid selle kohta. Enne mahalaadimist peab veokijuht kinnitama ja esitama vee-
ettevõttele andmed sette päritolu ja koguse kohta ning selle kohta, kas koorem sisaldab 
tööstussetteid või üksnes olmesetteid. Tööstussetteid on soovitatav RVP-sse lubada ainult 
juhul, kui nende kvaliteeti on analüüsitud ja RVP annab loa koorma mahalaadimiseks. Loa 
võib anda ka siis, kui setteveo kohta on sõlmitud leping tööstussetete tootjaga. Vee-
ettevõtted peaksid siiski sageli kontrollima settekoormaid ja võtma pisteliselt setteproove. Nii 
toimib regulaarselt HSY (Helsinki piirkonna Keskkonnateenuste Amet) Helsinkis, Soomes. 

HSY lubab otse RPV-sse vedada ainult restoranidest pärit rasvajäätmeid. Samuti nõuab HSY 
kõigilt veokijuhtidelt konkreetse sõidukiga seotud identifitseerimistunnuste olemasolu. 
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4 Suunised tööstusreovee lepingute koostamiseks 

4.1 Üldist 

Tööstusreovee lepingute eesmärk on, et vee-ettevõte ja tööstusettevõtja lepiksid kokku, 

missugustel tingimustel toimub tööstusreovee ärajuhtimine kanalisatsiooni ja sealt edasi 
RVP-sse. Nagu kirjeldatud peatükis 2.3, on tööstusreovee kontrollimise eesmärk järgida 
saastaja vastutuse põhimõtet, et tagada ettevõtjate vastutus tööstusreovee piisava 
eelpuhastuse eest ning saada usaldusväärseid andmeid tööstusreovee kvaliteedi kohta. 
Saastaja vastutuse põhimõte tähendab, et tööstusettevõtja kannab tööstusreoveega seotud 
kulud, sealhulgas eelpuhastuse ja kvaliteedi seire kulud, ning RVP häiretest põhjustatud kulud 
ning suurenenud investeerimis- ja tegevuskulud. Tööstusreovee lepingutes tuleks sätestada 
piisavad tingimused, mis võimaldavad järgida saastaja vastutuse põhimõtet. 
 
Teine oluline eesmärk tööstusreovee lepingute puhul on see, et ettevõtja saaks rohkem infot 
oma tööstusreovee võimaliku kahjuliku mõju kohta lepinguläbirääkimistel ja reovee kvaliteedi 

seire kaudu. Samal ajal saab vee-ettevõte infot selle kohta, milliseid riske võib tööstusreovesi 
kaasa tuua kanalisatsioonivõrgule, pumplatele või RVP-le. Lisaks on eesmärgiks panna alus 
ja jätkata koostööd vee-ettevõtte ja ettevõtja vahel. Tööstusreovee lepingu sõlmimise 
protsessi oluline osa on seega saada vee-ettevõtte ja ettevõtja vastavad töötajad regulaarselt 
omavahel isiklikult kohtuma. 
 
Oluline on püüda saavutada võrdsed lepingutingimused kõikidele tööstusrajatistele, eriti 
sama tööstusharu piires. Kõikide ettevõtjate suhtes tuleks kohaldada samu põhimõtteid ja 
kasutada sama lepingupõhja. Lepingutingimusi tuleb siiski hinnata igal üksikjuhul eraldi, 
võttes arvesse tööstusrajatise eripära. 
 
Lisaks ei tohi tööstusreovee kontrollimise peamine eesmärk olla vee-ettevõtete, 

keskkonnaasutuste või omavalitsuste jaoks rahalise tulu saamine. Kõrgendatud määraga 
reoveetasude, trahviklauslite ja muude tasude kehtestamise eesmärk on tagada 
kanalisatsiooni ja RPJ-de tõhus toimimine ning vähendada keskkonnakoormust. Kahjuks on 
mõnedes LMP riikides näha, et praeguste piirnormide ja seireprogrammi põhimõtete 
kehtestamise eesmärgina nähakse võimalikult suurte tasude kogumist, samas kui tõhusamat 
kohapealset eelpuhastust peetaks negatiivseks suundumuseks. 
 
Käesolevas peatükis antakse suunised tööstusreovee lepingute koostamiseks ning soovitused 
lepingu sisu ja lepingutingimuste kohta. 

4.2 Tööstusreovee lepingute ettevalmistamise etapid 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Vee-ettevõtted peaksid süsteemselt kaardistama tööstusreovee allikaid. See on oluline osa 

vee-ettevõtte riskihinnangust ning aitab põhjendada tööstusreovee lepingute sõlmimise 

vajalikkust. 

Allikate kaardistamisel saab kasutada järgmisi andmeid ja meetmeid: keskkonnaload, 

varasemad reoveeanalüüsid, veetarbimine, reovee-, sette- ja biokileproovide võtmine, 

kohalike keskkonnaasutuste ja vee-ettevõtte töötajate kaudsed teadmised. 

Vee-ettevõtted peaksid ettevõtjaid järjestama nende koormuse ja võimalike riskide alusel. 

Tööstusreovee lepingud sõlmitakse selles järjestuses. 

Enne läbirääkimiste algust on soovitatav koostada lepingupõhi, mida kasutatakse kõigi 

ettevõtjatega, ning otsustada, millised tingimused on kõikidele ettevõtjatele samad ja 

millised on läbiräägitavad. 

Läbirääkimiste käigus on soovitatav läbi käia järgmised sammud: 1) andmete kogumine, 

2) ettevõtja külastamine, 3) tingimuste koostamine, 4) läbirääkimised, 5) allkirjastamine. 

Kui tööstusreovee kvaliteeti ei ole eelnevalt analüüsitud, tuleks sellest võtta proovid ja 

seda analüüsida enne lepinguläbirääkimisi. 
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Lepingutingimuste koostamisel tuleks uurida kasutatavate kemikaalide loetelusid ja 

omadusi ning arvesse võtta PVT-viitedokumente ja PVT-järeldusi. Konsulteerida võib ka 

teiste vee-ettevõtetega või välisekspertidega. 

On väga soovitatav alustada läbirääkimisi ettevõtja külastamisega, see hõlbustab 

läbirääkimisi ja parandab edasist koostööd. 

4.2.1 Tööstusreovee allikate kaardistamine 

Tööstusreovee lepingute koostamise vajadust tuleks hinnata kõigi võimalike tööstusreovee 
allikate puhul. Tööstusreovee võimalike allikate kaardistamine on oluline osa vee-ettevõtete 
ja RVP-de riskihindamisest. Kui reovee allikad ja omadused on teada ning kanalisatsioonis või 
RVP-s on avastatud häireid, on juhuslike lekete võimalikud allikad piiratud ja nende 
ettevõtjatega saab ühendust võtta. Soomes on RVP-dele antud keskkonnalubades tavaliselt 

sätestatud kohustus olla teadlik tööstusreovee allikatest ning tagada tööstusreovee piisav 
eelpuhastus. 
 
Võimalike tööstuskoormuse allikate kaardistamine kanalisatsioonipiirkonnas võib olla 
keeruline, eriti kui see piirkond on suur. Samas on lihtsam kindlaks teha uusi tööstusrajatisi 
ja hinnata tööstusreovee lepingu sõlmimise vajadust siis, kui uued ettevõtjad tulevad 
sõlmima liitumislepinguid. 
 
Keskkonnaload ja varasemad tööstusreoveeanalüüsid on vee-ettevõtetele oluliseks 
infoallikaks. Tööstusreovee võimalike tarnijate loetelu saab koostada 
kanalisatsioonipiirkonnas asuvatele tööstusrajatistele antud keskkonnalubade põhjal. 

Koostöö ja infovahetus kohalike või piirkondlike keskkonnaasutustega on oluline, kogumaks 
infot kohalike ettevõtjate kohta, kellega tuleks sõlmida tööstusreovee lepingud. 
Keskkonnaasutustel võib olla infot ka sellistest ettevõtjatest, kellel ei ole keskkonnaluba. 
Koostööd keskkonnaasutustega käsitletakse lähemalt peatükis 5.3. Samuti tuleks ära 
kasutada vee-ettevõtete ja ametiasutuste kaudsed teadmised võimalikest olulise tööstusliku 
koormuse allikatest. 
 
Keeruline võib olla kaardistada ettevõtjaid, kellel puudub keskkonnaluba. Üks viis on vaadata 
üle veetarbimine piirkonnas, et leida suuri veetarbijaid. Reoveeproovide võtmine 
kanalisatsioonisüsteemi erinevatest punktidest, mis paiknevad tööstusreovee võimalike 
allikate lähedal, on samuti üks võimalus oluliste tööstusreovee allikate leidmiseks. Samuti 
võib kahjulike heidete asukoha kindlaks tegemiseks kasutada proovide võtmist setetest 

(settepüüniste abil) ja kanalisatsiooni biokilest (püüniste abil, mis koosnevad plasttorusse 
paigutatud kummist käsnast). 
 
Kui tööstusreovee võimalike allikate loetelu on koostatud ning koormuse kogust ja 
potentsiaalseid riske on hinnatud, tuleks ettevõtjad järjestada järgmiste põhimõtete alusel: 

 suurima reovee koormusega ettevõtjad (BHT, KHT, P, N, heljum), 
 ettevõtjad, kelle tööstusreovesi võib sisaldada kahjulikke või ohtlikke aineid, 
 ettevõtjad, kelle tööstusreovesi võib muul viisil ohustada vee-ettevõtte, RVP või 

keskkonna toimimist. 

Tööstusreovee lepingud tuleks sõlmida vastavalt koostatud järjestusele. 
Lepinguläbirääkimiste käigus küsivad ettevõtted sageli, miks just nemad peavad 
tööstusreovee lepingu sõlmima. Oluline argument on, et ettevõte on järjestusse lisatud pärast 

tööstusreovee allikate süsteemset uurimist. 

4.2.2 Tööstusreovee lepingu sõlmimise etapid 

Enne lepinguläbirääkimiste algust on soovitav koostada lepingupõhi, mida kasutatakse 
kõikide tööstusreovee lepingute puhul. Lepingupõhjas on kehtestatud kõigi tööstusreovee 
lepingute põhimõtted. Juriidiliselt usaldusväärne ja hästi ettevalmistatud lepingupõhi 
lihtsustab lepinguläbirääkimisi. Eesmärgiks on välja töötada lepinguline raamistik, mida saab 
üksnes väikeste muudatustega kasutada kõikide ettevõtjate puhul. Konkreetset ettevõtjat 
puudutavad lepingutingimused (nt seireprogramm ja piirnormid) on soovitatav üles loetleda 
lepingu lisades, nii et hilisemaid muudatusi oleks võimalik teha lisadesse, selle asemel et 

alustada uuesti läbirääkimisi kogu lepingu üle. Lepingu soovituslikku sisu käsitletakse 
peatükis 4.4. 
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Tööstusreovee lepingu koostamisega saab sageli alguse koostöö tööstusettevõtja ja vee-
ettevõtte vahel. Protsessi soovitatav esimene samm on võtta ühendust ettevõtjaga ja 
selgitada, miks hinnatakse nende tööstusreovett ning miks on vajalik tööstusreovee leping. 
Sageli küsivad ettevõtjad, miks just neid on valitud kõigi ettevõtete seast lepingut sõlmima. 

Sellisel juhul tuleks selgitada, et lepingud sõlmitakse ka teiste suuremate ettevõtjatega. 
 
Järgmine samm on koguda ja küsida vajalikku infot ja andmeid. Vajalik on vähemalt järgmine 
info: 

 kemikaalid ja ohtlikud ained, mida ettevõtja kasutab, 
 veetarbimine ja tootmises tekkiva tööstusreovee kogus, 
 liitumisleping, 
 keskkonnaluba, 

 tööstusreovee kvaliteedi analüüsi tulemused, 
 tehase plaan. 

Ettevõtja poolt kasutatavate kemikaalide ja ohtlike ainete kohta infot küsides võib kasutada 
FIWA-s avaldatud vormi (2018, lisa 13). 

 
Joonisel 4-1 on ära toodud tööstusreovee lepingu lepinguläbirääkimiste soovitatavad etapid. 
Läbirääkimiste protsessi tuleks alustada tööstusrajatise külastamisega. Visiidi peamine 
eesmärk on, et asjaomased töötajad saaksid omavahel tuttavaks. Kogemused on näidanud, 
et see hõlbustab järgnevaid lepinguläbirääkimisi ning parandab hilisemat koostööd ettevõtja 
ja vee-ettevõtte vahel. Külastuse teine eesmärk on teada saada, milliste protsesside käigus 
reovesi tekib ja milliseid aineid reovesi võib sisaldada. Külastus võimaldab ka vee-ettevõttel 
selgitada tööstusreovee lepingu põhimõtteid ja mõlemal osapoolel väljendada oma seisukohti 
lepinguläbirääkimiste alustamiseks. Külastusel on veel üks eelis, nimelt see, et vee-ettevõte 
saab jagada infot tööstusreovee võimaliku mõju kohta RVP protsessidele, 
kanalisatsioonivõrgule ja keskkonnale (ohtlikud ained). 

 

Joonis 4-1 Tööstusreovee lepingu läbirääkimised. 

Mõnel juhul võib pärast külastust ja vajaliku info saamist selguda, et tööstusreovee lepingu 
sõlmimine ei ole vajalik. 
 
Pärast visiiti koostatakse lepingutingimused. Tingimusi tuleb kaaluda igal üksikujuhul eraldi, 

võttes arvesse mõlema poole seisukohti. Siinkohal tuleks üksikasjalikult uurida kasutatavate 
kemikaalide loetelusid ja omadusi. Kaaludes tingimusi (nt seireprogramm ja piirnormid) on 
soovitatav kasutada ka PVT-viitedokumente ja PVT-järeldusi. Lepingutingimuste koostamisel 
võib konsulteerida ka teiste vee-ettevõtete või välisekspertidega. Tööstusreovee lepingu 
soovituslikku sisu käsitletakse peatükis 4.4. Kui tööstusreovee kvaliteeti ei ole eelnevalt 
analüüsitud, tuleks sellest võtta proovid ja seda analüüsida enne lepinguläbirääkimisi. 
 
Lepinguläbirääkimiste eesmärgiks on vaadata läbi tööstusreovee lepingu sisu, mille vee-
ettevõte esitab enne kohtumist. Enne läbirääkimiste algust peaksid vee-ettevõttel olema 
selgelt välja kujunenud põhimõtted, millised tingimused on läbiräägitavad ja iga 
lepingutingimus peaks olema korralikult põhjendatud. Keeruliste juhtumite lahendamiseks 

võib vaja minna mitmeid lepinguläbirääkimisi. Kui mõlemad lepingupooled on tingimustega 
rahul, allkirjastatakse leping ja selle lisad. Kui lisasid uuendatakse põhilepingust eraldi, tuleb 
lisad kinnitada uute allkirjadega. 

Andmete 
kogumine

Ettevõtja 
külastus

Lepingu-
tingimuste 
koostamine

Lepinguläbi-
rääkimised

(X korda)

Lepingu-
tingimuste 
muutmine

Lepingu 
allkir-

jastamine
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4.3 Olemasolevate lepingute uuendamine 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Olemasolevate lepingute muutmine tuleb lepingupooltel omavahel läbi rääkida. Lepingu 

uuendamise argumendiks võivad olla näiteks muudatused õigusaktides või kummagi poole 

tegevuses või olulised muutused muudes tingimustes, võrreldes esialgse allkirjastamise 

hetkega. 

Uued lepingud peavad sisaldama konkreetseid tingimusi lepingutingimuste muutmiseks. 

Soovitatav on sõlmida uued lepingud piiratud ajaperioodiks. 

 

Mõnel juhul on vana tööstusreovee leping aegunud, kuid on vee-ettevõttele endiselt siduv, 
nõudes jätkuvalt tööstusreovee vastuvõtmist, mis kahjustab kanalisatsiooni või RVP-d. Kui 
vana leping ei sisalda lepingu muutmise tingimusi, võib lepingu lõpetamine olla keeruline. 
 
Kui on vaja olemasoleva lepingu uuendamist, võivad lepingupooled selle omavahel läbi 
rääkida. Osapoolel, kes soovib lepingut uuendada, peaksid olema selleks veenvad 
argumendid, näiteks muudatused õigusaktides või kummagi poole tegevuses või olulised 
muutused muudes tingimustes, võrreldes esialgse allkirjastamise hetkega. Lepingu 
uuendamine võib olla ka ettevõtja keskkonnaloas sätestatud nõue. 
 
Põhimõtteliselt on lepingud õiguslikult siduvad ja üldine reegel on, et lepingud ja neis kokku 

lepitud tingimused on osapooltele siduvad. Pooltel ei ole ühepoolset õigust lepingut muuta, 
kui selles ei ole kokku lepitud. Ühepoolseks muutmiseks peab olema väga mõjuv põhjus. 
Lepingu või mõnes selles sisalduva tingimuse ühepoolse muutmise tingimuseks võib olla 
näiteks kehtetus (nt viga), seisundi ületamine või ületamatu takistus (vääramatu jõud). 
Lõpptulemusena lahendatakse need olukorrad kohtus. 
 
Vältimaks olukordi, kus vana leping on vee-ettevõtte jaoks siduv, kohustades teda ettevõtjalt 
tööstusreovett vastu võtma, samas kui lepingut ei saa uuendada, peaks leping kehtima ainult 
piiratud ajaperioodi jooksul ja/või sisaldama konkreetseid tingimusi lepingutingimuste 
muutmiseks. Soovitused selliste tingimuste kohta on esitatud peatükis 4.4.7. 
  

4.4 Tööstusreovee lepingu sisu 

4.4.1 Lepingupooled 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Tööstuse poolel võib lepingupooleks olla ettevõtja või kinnistu omanik. Lepingupool 

valitakse iga üksikjuhtumi puhul eraldi. 

Vee-ettevõtte poolel on lepingupooleks vee-ettevõte, kellele kuulub kanalisatsioon, kuhu 

tööstusreovesi juhitakse. Kui RVP kuulub teisele vee-ettevõttele, siis tuleb 

lepingutingimuste koostamisse ja läbirääkimiste protsessi kaasata ka RVP esindajad. 

 
Tööstusreovee lepingu koostamise algatus pärineb tavaliselt vee-ettevõttelt või RVP-lt. 
Üldjuhul tuleb tööstusreovee lepingud sõlmida ettevõtjate või kinnistutega, kus tekib 
tööstuslik reovesi ja kes põhjustavad märkimisväärset BHT, KHT, lämmastiku, fosfori või 
heljumi koormust, või kes on kahjustanud või võivad kahjustada vee-ettevõtet või RVP-d (nt 
oma tööstustegevusest või tööstusharust tulenevalt). 
 
Tööstuse poolel võib lepingupooleks olla ettevõtja või kinnistu omanik. Lepingupool valitakse 
iga üksikjuhtumi puhul eraldi. Kui kinnistul toimub erinevat liiki tegevusi ja tegutseb mitu 

üürnikku, kelle tootmises tekib tööstusreovett, peaks lepingupooleks olema kinnistu omanik. 
Sel juhul vastutab kinnistu omanik vastavalt tööstusreovee lepingu tingimustele üürnike 
tegevuse eest. Kui on ainult üks põhirentnik, kelle tegevuses tekib tööstusreovesi, peaks 
lepingupooleks olema rentnik. Kinnistu omanikku tuleb teavitada lepinguläbirääkimiste 
algusest ning lõplik leping tuleb saata tutvumiseks kinnistu omanikule. 
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Teine lepingupool on vee-ettevõte, kellele kuulub kanalisatsioon, kuhu tööstusreovesi 
juhitakse. Kui RVP kuulub teisele vee-ettevõttele, on läbirääkimisprotsessi ajal oluline koostöö 
kanalisatsiooni omava ettevõtte ja RVP vahel. Mitmed lepingutingimused on seotud RVP-ga. 
Seega tuleb lepingutingimuste koostamisel ja läbirääkimiste käigus konsulteerida RVP 

esindajatega. Tagamaks, et RVP toimimist arvestatakse piisavalt, võib RVP olla lepingu 
kolmas osapool nii läbirääkimistel kui allkirjastamisel. 

4.4.2 Seireprogrammide tingimused 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Seireprogrammides lepitakse kokku proovivõtuprotseduurid ja analüüside ulatus. 

Seireprogrammide sisu tuleb kaaluda igal üksikjuhul eraldi, vastavalt reovee kogusele ja 

kvaliteedile ning reovees potentsiaalselt leiduvatele saasteainetele ja ohtlikele ainetele. 

Seireprogrammi sisu määratlemise juhised on leitavad peatükist 2.5.2. 

Tööstusreovee lepingud peaksid sisaldama klauslit, et vee-ettevõttel on õigus 

seireprogrammi mõjuvatel põhjustel muuta. 

Vee-ettevõttel peab olema õigus kontrollida ettevõtja eelpuhastuse, proovivõtu ja reovee 

ärajuhtimise korraldust ning võtta täiendavaid proove ilma eelneva etteteatamiseta. 

Lepingus tuleks kokku leppida ettevõtja valduste külastamise õigus ja kord. 

 
Tööstusreovee lepingu üks peamisi osi on kokku leppimine seireprogrammis. Seireprogrammi 
eesmärk on määrata kindlaks ettevõtja reoveele tüüpiline kvaliteet tavapärase töö ja 
tippkoormuste/-saaste ajal ning teha kindlaks lepingutingimuste rikkumisi. 

 
Seireprogrammi sisu tuleb kaaluda igal üksikjuhul eraldi, vastavalt reovee kogusele ja 
kvaliteedile ning reovees potentsiaalselt leiduvatele saasteainetele ja ohtlikele ainetele. 
Seireprogrammi sisu määratlemise juhised on leitavad peatükist 2.5.2. 
 
Nõuded peaksid alati sõltuma reovee kvaliteedist ja kogusest, mitte ettevõtja suurusest. 
Tuleks vältida väikeettevõtjate subsideerimist lihtsamate lepingutingimuste kaudu või vee-
ettevõtte vahendite suunamist, sest on oluline, et vee-ettevõte ei moonutaks ettevõtete-
vahelist konkurentsi. Lisaks on raske määratleda, milliseid ettevõtjaid saab määratleda kui 
väikeettevõtjaid, kellel on õigus toetustele või lihtsustatud tingimustele. 
 
Tööstusreovee lepingutes tuleks sätestada teatavad tingimused järgmiselt: 

 Seirega seotud kulud kannab ettevõtja, kes on kohustatud korraldama ruumi ja 
seadmed, mis on vajalikud representatiivsete tööstusreovee proovide saamiseks. 

 Vee-ettevõttel on õigus seireprogrammi muuta. Seireprogramm on soovitatav 
vormistada lisana, nii et seda saaks muuta ilma lepingut muutmata. Vee-ettevõttel 
peavad olema mõjuvad põhjused tingimuste muutmiseks. 

 Seireproove võtab ja analüüsib väline sertifitseeritud ja sõltumatu isik (st labor). 
 Vee-ettevõttel on õigus võtta lisaproove omal kulul, teha kohapealseid kontrollimisi, 

veendumaks seireprogrammi järgi võetud proovide representatiivsuses. 

 Vee-ettevõttel on õigus kontrollida ettevõtja tööstusreovee eelpuhastuse, proovivõtu  
ja reovee ärajuhtimise korraldust. Ettevõtja valduste külastamise õigus ja kord tuleks 
lepingus kokku leppida. Sageli tuleb ettevõtjaid eelnevalt teavitada, kuid teavitada 
ei tohi varem kui eelneval päeval. Mõnel juhul võivad ettevõtjad nõuda enne 
valdustesse sisenemist konfidentsiaalsuse või mitteavaldamise kokkuleppe 
allkirjastamist. 

4.4.3 Piirnormide tingimused 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Sama tööstusharu ettevõtjatele tuleks kehtestada võrdsed piirnormid ja piirangud 

tööstusreovee kvaliteedile või kogusele. Tööstusreovee kvaliteedi ja koguse piirnormide 

määratlemise suunised on leitavad peatükist 2.5.3. 

Tööstusreovee lepingutes tuleks märkida, et tööstusreovee lahjendamine, selleks et vältida 

piirsisalduste ületamist, on keelatud. 
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Tööstusreovee lepingutes on soovitatav kehtestada nitrifikatsiooni inhibeerimise 

piirnormid. 

 

Piirnormide määratlemise juhised on esitatud peatükis 2.5.3. Piirnormid tuleb määratleda 
tööstusreovee lepingus, kui ettevõtjal ei ole keskkonnaluba või kui keskkonnaloa tingimused 
ei ole piisavad, et RVP ja kanalisatsiooni tööd kaitsta. Käesolevas peatükis tutvustatakse 
mõningaid aspekte, mida tuleks arvesse võtta piirnormide määratlemisel tööstusreovee 
lepingutes. 
 
Samas tööstusharus ja samas kanalisatsioonipiirkonnas tegutsevate ettevõtjate 
tööstusreovee kvaliteedile ja kogusele tuleks kohaldada võrdseid piirnorme ja piiranguid. 
Piirnormide ja piirangute kehtestamisel tuleks siiski arvesse võtta ka igale ettevõtjale 
eripäraseid tunnuseid. Enne lepinguläbirääkimisi tuleks otsustada, millised piirnormid on 
kõikidele ettevõtjatele samad ja milliste juures on ruumi läbirääkimisteks. 
 

Ettevõtjale tuleks anda piisavalt aega eelpuhastuse, ühtlustuse või muude piisavate 
meetmete kavandamiseks ja väljaehitamiseks juhul, kui ettevõtja ei suuda täita talle antud 
piirnorme, välja arvatud juhul, kui kõnealune aine kujutab otsest ohtu vee-ettevõttele ja RVP-
le. Seepärast tuleks määrata tähtaeg, mille jooksul piirnormid peavad olema täidetud. Enne 
seda tähtaega ettevõtjat ei trahvita. 
  
Kõrgendatud määraga reoveetasu valemitesse on lisatud BHT, KHT, lämmastiku, fosfori ja 
heljumi sisalduse piirnormid (mg/l) (vt peatükk Tõrge! Ei leia viiteallikat.). Orgaanilise aine 
ja toitainete koormus (kg/d) on RVP-de puhul tavaliselt olulisem kui nende sisaldus. Seetõttu 
on nimetatud parameetrite puhul soovitatav lisada peale piirsisalduste ka nende parameetrite 
piirkoormused. 

 
Tööstusreovee lepingutes tuleks märkida, et tööstusreovee lahjendamine, selleks et vältida 
piirsisalduste ületamist, on keelatud. Eriti siis, kui kahtlustatakse lahjendamist, soovitatakse 
lisaks piirsisaldustele (mg/l) kasutada ka piirkoormusi (kg/d või g/d). 
 
Lisaks teatavate ainete piirsisaldustele ja -koormustele soovitatakse kõikide tööstusreovee 
lepingute puhul sätestada piirnorm ka nitrifikatsiooni inhibeerimisele, et hinnata 
tööstusreovee mõju RVP lämmastikku oksüdeerivatele bakteritele. Piirnorm tuleks kehtestada 
isegi juhul, kui nitrifikatsiooni inhibeerimise katset ei ole seireprogrammi lülitatud. Nii saab 
nitrifikatsiooni inhibeerimist vajadusel testida ja võrrelda katsetulemusi piirnormiga. Lepingus 
võib sätestada, et piirnormi ületamisel peab ettevõtja (teatud aja jooksul) kindlaks määrama, 
millised tööstusreovees leiduvad ained võivad põhjustada nitrifikatsiooni inhibeerimist ja 

vähendada nimetatud ainete heiteid nii, et nitrifikatsiooni inhibeerimine jääks alla piirnorme. 
 
Rootsi vee- ja reoveeühingu (Svenskt Vatten) ja Taani Keskkonnakaitseameti avaldatud 
nitrifikatsiooni inhibeerimise piirnormid on loetletud allpool tabelis 4-1. Tööstusreovee või 
kemikaali nitrifikatsiooni inhibeerimist saab määrata laboratoorsete katsetega vastavalt 
standardile ISO 9509:2006. Võimalusel on soovitatav kasutada vastuvõtvast RVP-st pärit 
aktiivmuda. 
 

Tabel 4-1 Rootsis (Svenskt Vatten, 2019) ja Taanis (Taani Keskkonnakaitseamet, 2006) 
kasutatavad nitrifikatsiooni inhibeerimise piirnormid. 

Tööstusreovee kontsentratsioon 
 proovis 

Nitrifikatsiooni inhibeerimine ei tohi 
ületada järgmisi piirnorme 

20% tööstusreovett (Rootsi) 20% 

40% tööstusreovett (Rootsi) 50% 

200 ml/l tööstusreovett (Taani) 
20% (soovituslik piir) 

50% 

 

4.4.4 Reoveetasud tööstusreoveele 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 
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Tööstusreoveest tingitult kasvanud puhastuskulude katmiseks kehtestatakse 

tööstusreoveele tavaliselt kõrgendatud tasumäärad. Vastavad arvutusvalemid on väga 

soovitatav panna paika kõigis LMP riikides. 

Kõrgendatud määraga reoveetasud põhinevad tavaliselt tööstusreovee kvaliteedil 

võrdluses olmereovee kvaliteediga. Soovitatav on panna paika tasu selliste parameetrite 

eest, mille puhastamiseks RVP on projekteeritud (BHT, KHT, lämmastik, fosfor, heljum). 

Tööstusreovee tasu saab kujundada nii, et sellesse oleksid arvestatud RVP kapitalikulud. 

See on soovitatav eriti juhul, kui ühelt ettevõtjalt tuleb suurem osa RVP projekteeritud 

koormusest. 

 
Tööstusreovee lepingutes või õigusaktide kaudu tuleks rakendada saastaja vastutuse 
põhimõtet. See tähendab, et kodumajapidamised ei peaks oma reoveetasude kaudu kinni 
maksma tööstusreoveest tingitult suurenenud puhastuskulusid. Kõrgendatud määraga 
tööstusreovee tasud tagavad RVP kasvanud investeerimis- ja tegevuskulude õiglase ja 
põhjendatud jaotumise. 
 
Kõrgendatud määraga reoveetasu motiveerib tööstusettevõtjat tasu alandamiseks tõhustama 
oma tööstusreovee eelpuhastust ja vähendama saastekoormust RVP-le. Saksamaal ja Taanis 
kasutatakse riiklikke reovee/keskkonnamakse majandusliku stiimulina, et vältida või 
vähendada kahjulikke heiteid kanalisatsiooni. 

 
Kõrgendatud määraga reoveetasu võib kehtestada tööstusreovee kvaliteedi alusel ainete ja 
parameetrite eest, mille jaoks puhasti on projekteeritud ja mida puhasti on võimeline vastu 
võtma (BHT, KHT, lämmastik, fosfor, heljum). Tasu määramisel võrreldakse tööstusreovee 
kvaliteeti olmereovee kvaliteediga. Reoveetasu kõrgendatud määraga osa tuleks suunata RVP 
käitamise ja investeeringute eest vastutavale osapoolele tööstusreovee puhastuskulude 
katmiseks. 
 
Kõrgendatud reoveetasud arvutatakse arvutusvalemite põhjal, mida on võimalik rakendada 
riiklikult. Riiklikult rakendatakse arvutusvalemeid nt Lätis, Soomes ja Rootsis. Näide tasu 
arvutamise kohta on leitav Soome tööstusreoveejuhendist (FIWA 2018, lk 33), mis on 
ingliskeelsena kättesaadav internetis. 

 
Kui tööstuslikud koormused on RVP-le kasulikud, näiteks kergesti biolagunev süsinik 
lämmastiku eemaldamiseks välist süsinikku vajavale RVP-le, saab reoveetasu kulude 
kokkuhoiu eest hüvitada. 
 
Juhul, kui suurem osa RVP projekteeritud koormusest tuleb ühelt ettevõtjalt, tuleb 
lepingutingimusi käsitleda eraldi. Soovitatav on kohustada ettevõtjat panustama puhasti 
jõudluse suurendamiseks tehtavatesse investeeringutesse. Seda saab teha kas 
otseinvesteeringute näol või kapitalikulu komponendi lisamisega tariifi arvutusvalemisse, 
võttes aluseks nt ettevõtjalt saabuva suurima lubatud koormuse osakaalu ja RVP kogu 
projekteeritud koormuse. Teataval määral on võimalik eristada laiendus- ja taastamiskulusid 
ning määrata tariifivalemis erinevatele koormusteguritele (nt BHT koormus, üldlämmastiku 

koormus) erineva kaaluga kapitali- ja tegevuskulud. Oluline on vältida olukorda, kus vee-
ettevõte investeerib de facto ettevõtja nimel, ilma et ettevõtja kataks osa 
investeerimiskuludest. 

4.4.5 Teavitamiskohustus ja koostöö 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Ettevõtja peab viivitamata teavitama vee-ettevõtet erandlikest heidetest ja muudest 

tavatutest olukordadest, mis mõjutavad reovee kvaliteeti või kogust. Teavitamiskohustus 

tuleks sätestada lepingus. 

Soovitatavad on regulaarsed kontaktid ettevõtja ja vee-ettevõtte vahel, eriti kui kumbki 

osapool kavandab oma tegevuses muudatusi. Soovitatavad on iga-aastased kohtumised. 

Lepingu  lisas on soovitatav üles loetleda mõlema lepingupoole kontaktandmed. 
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Ettevõtja peab viivitamata teavitama vee-ettevõtet erandlikest ja avariiolukordadest ning 
protsessi häiretest ja muudest tavatutest olukordadest, mis mõjutavad reovee kvaliteeti või 
kogust (saasteainete heited kanalisatsioonivõrku). See annab vee-ettevõttele võimaluse 
toimida, näiteks isoleerida aktiivmudaprotsess enne, kui heide jõuab RVP-sse. 

Teavitamiskohustus tuleks sätestada lepingus. 
 
Ettevõtjad peaksid eelnevalt teatama kavandatavatest muudatustest oma tegevuses, et 
lepingupooled saaksid enne koostöö muutmist hinnata, millist mõju võib kavandatav 
muudatus avaldada reovee kvaliteedile. Samamoodi peab vee-ettevõte teavitama ettevõtjat 
võimalikult vara mistahes katkestustest ja muudatustest, mis mõjutavad ettevõtja tegevust. 
Lepingu lisas on soovitatav üles loetleda kontaktandmed, mida tuleb lepingus kirjeldatud 
korras uuendada. 
 
Soovitatav on lisada tööstusreovee lepingusse peatükk, mis käsitleb koostööd, näiteks 
lepingupoolte vahel iga-aastaste kohtumiste korraldamist. Soovitused vee-ettevõtte ja 
ettevõtja vahelise koostöö toimingute kohta on toodud peatükis 5.2. 

  

4.4.6 Lepingutingimuste rikkumine, ebaseaduslikud heited ja vastutus 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Lepingutingimuste rikkumisi saab tuvastada seireprogrammi kohaselt võetud 

reoveeproovidega või vee-ettevõtte või keskkonnaasutuste poolt võetud lisaproovidega. 

Lepingutingimuste rikkumise tagajärjed tuleb määratleda lepingus. Kõigi lepingute puhul 

on tungivalt soovitatav kasutada trahviklauslit. 

Trahv peab olema piisav, et see mõjutaks ettevõtja tegevust. Trahv ei tohiks siiski olla nii 

suur, et see ähvardaks ettevõtjat pankrotiga ja oleks seega ebamõistlik. Vajadusel saab 

määrata trahvisumma miinimum- ja maksimummäärad. 

Trahviklausel peaks kõigis lepingutes olema sama, kohtlemaks kõiki ettevõtjaid võrdselt. 

Arvestades ettevõtja suurust, võib trahvisumma siduda reovee koguse, reoveetasu või 

ettevõtte ärituluga. 

Leping peaks kohustama ettevõtjat võtma vastutuse tööstusreoveest tekitatud mis tahes 

kahju või kahjustuse eest, sealhulgas täiendavate hoolduskulude eest. 

Lepingupoolte koostöö lihtsustamiseks võib kokku leppida, et vee-ettevõte ei kehtesta 

trahviklauslist tulenevaid sanktsioone juhul, kui ettevõtja täidab teavitamiskohustuse 

tingimusi ja juhuslik heide ei kordu. 

 

Tavaliselt tuleneb lepingu rikkumine piirnormide ületamisest või korduvalt soovimatute 
mõjude tekitamisest kanalisatsioonile või RVP-le. Neid rikkumisi saab tuvastada 
seireprogrammi kohaselt võetud reoveeproovidega või vee-ettevõtte või keskkonnaasutuse 
poolt võetud lisaproovidega. 
 
Märke ebaseaduslikest heidetest saab otsida pumplates, nt tahke aine, õlide või rasvade 
puhul. Märke heiteallikast saab otsida ka proovide võtmisega kanalisatsioonist, näiteks 
pumplatest, mis aitab vee-ettevõttel võimalike allikate asukohta piiritleda konkreetse 
kanalisatsioonipiirkonnaga. Saksamaal on mürgiste ainete heidete allika leidmiseks 
analüüsitud kanalisatsioonitorustikes olevat biokilet, mis aitab lokaliseerida ebaseadusliku 
heite allikat võrgus. 
 

Lepingutingimuste rikkumise tagajärjed tuleb määratleda tööstusreovee lepingus. Kõikide 
tööstusreovee lepingute puhul on tungivalt soovitatav kasutada trahviklauslit. Trahv peab 
olema piisav, et see mõjutaks ettevõtja tegevust. Trahv ei tohiks siiski olla nii suur, et see 
ähvardaks ettevõtjat pankrotiga ja oleks seega ebamõistlik. Vajadusel saab määrata 
trahvisumma miinimum- ja maksimummäärad. 
 
Et tagada kõigi ettevõtjate võrdne kohtlemine, peaks trahviklausel olema kõigis lepingutes 
sama. Seetõttu on soovitatav siduda trahv reovee koguse, reoveetasu või ettevõtja 
suurusega (nt ettevõtte ärituluga). Trahvi võib määratleda näiteks ühe järgneva põhimõtte 
kohaselt: 
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 protsent eelnenud aasta reoveetasust (nt 50%), 
 protsent ettevõtja tuludest (nt 2%), 
 progresseeruv trahv (nt trahv suureneb iga kord, kui kordub sama rikkumine). 

Varssavi munitsipaalvee- ja kanalisatsiooniettevõte rakendab keerulist leppetrahvide 
süsteemi, kus trahvimäärad sõltuvad ainest ja lubatud piirmäära ületamise ulatusest (tabel 
4-2) (Maśliński et al. 2019). 
 
Lisaks trahviklauslile peaks leping kohustama ettevõtjat võtma vastutust tööstusreoveest 

tekitatud mis tahes kahju või kahjustuste eest, sealhulgas täiendavate hoolduskulude eest. 
See aga asetab tõendamiskoorma vee-ettevõttele. 
 
Selleks, et julgustada ettevõtjaid juhuslikest heidetest teavitama, võib lepingus sätestada, et 
vee-ettevõte ei kehtesta trahviklauslist tulenevaid sanktsioone juhul, kui ettevõtja täidab 
teavitamiskohustuse tingimusi ja juhuslik heide ei kordu. Ettevõtja kannab endiselt tekitatud 
kahju või suurenenud hooldus- ja tegevuskulud. 
 
Siiski ei tohiks sanktsioonide rakendamine olla lahendus tööstusreovee käitluse korraldamisel 
ja ebaseaduslike heidete vältimiseks, eriti kui tegemist on ohtlike ainetega. Lepingu 
lõpetamist käsitletakse järgmises peatükis. Sanktsioonide või kahjunõude puhul tuleb anda 
tähtaeg ebaseadusliku heite põhjuse kõrvaldamiseks. 

 

Tabel 4-2 Varssavi munitsipaalvee- ja kanalisatsiooniettevõtte poolt rakendatav 
leppetrahvide süsteem lubatud piirsisalduste ületamise (ülereostuse) eest. Trahvimäärad on 
antud  ööpäevas kanalisatsioonivõrku juhitud tööstusreovee saastekoormuse ühiku kohta. 
(Maśliński et al. 2019) 

Indikaator 
1. kategooria 

ülereostus 

Trahvi-

määr 

[PLN] 

2. kategooria 

ülereostus 

Trahvi-

määr 

[PLN] 

3. 

kategooria 

ülereostus 

Trahvi-

määr 

[PLN] 

Temperatuur [°C] alla 5°C 0,20 5°C või rohkem 1,20   

Reaktsioon [pH] vähem kui 0,5 1,20 0., -1,5 3,60 > 1,5 7,20 

BHT5 [mgO2/l] 700,0001 - 1000 2,40 1000,0001 - 1500 4,80 > 1500 12,00 

KHT [mgO2/l] 1000,0001 - 2000 1,60 2000,0001 - 4000 3,20 > 4000 8,00 

Üldlämmastik [mgN/l] 220,0001 - 250 2,40 250,0001 - 280 4,80 > 280 12,00 

Ammooniumlämmastik 

[mgN/l] 
200,0001 - 220 2,40 220,0001 - 250 4,80 > 250 12,00 

Üldfosfor [mgP/l] 15,0001 - 20 2,40 20,0001 - 25 4,80 > 25 12,00 

Heljumi üldkuivjääk [mg/l] 500,0001 - 600 1,50 600,0001 - 800 3,00 > 800 7,50 

Petrooleetriga 
ekstraheeritavad ained 

[mg/l] 

100,0001-150 6,00 150,0001 - 200 12,00 > 200 30,00 

Mitteioonsed pindaktiivsed 

ained [mg/l] 
20,0001 - 30 8,00 30,0001 - 35 16,00 > 35 40,00 

Anioonsed pindaktiivsed 

ained [mg/l] 
15,0001 - 20 8,00 20,0001 - 25 16,00 > 25 40,00 

Kloriidid [mg/l] 1000,0001 -1200 0,80 1200,0001 - 1600 1,60 > 1600 4,00 

Sulfaadid [mg/l] 500,0001 - 600 0,80 600,0001 - 700 1,60 > 700 4,00 

Plii [mgPb/l] 1,0001 - 1,5 66,00 1,5001 - 2,0 132,00 > 2,0 330,00 

Vask [mgCu/l] 1,0001 - 2,0 66,00 2,0001 - 3,0 132,00 > 3,0 330,00 

Tsink [mgZn/l] 5,0001 - 8,0 66,00 8,0001 - 10,0 132,00 > 10,0 330,00 

Kaadmium [mgCd/l] 0,4001 - 0,6 66,00 0,6001 - 0,8 132,00 > 0,8 330,00 

Üldkroom [mgCr/l] 1,0001 -2,0 12,80 2,0001 - 3,0 25,60 > 3,0 64,00 

Kroom (VI) [mgCr/l] 0,2001 - 0,3 66,00 0,3001 - 0,5 132,00 > 0,5 330,00 

Nikkel [mgNi/l] 1,0001 - 2,5 54,00 2,5001 - 3,5 108,00 > 3,5 270,00 

Raud [mgFe/l] 10,0001 - 20,0 1,60 20,0001 - 50,0 3,20 > 50,0 8,00 

Vabad tsüaniidid [mg/l] 0,5001 - 1,0 400,00 1,0001 - 2,0 800,00 > 2,0 1600,00 

Komplekstsüaniidid [mg/l] 5,0001 - 10,0 40,00 10,0001 - 20,0 80,00 > 20,0 200,00 

Naftasüsivesinikud [mg/l] 15,0001 - 20,0 6,00 20,0001 - 40,0 12,00 > 40,0 30,00 

Elavhõbe [mg/l] 0,1001 - 0,5 66,0 0,5001 - 0,8 132,00 > 0.8 330,00 
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4.4.7 Lepingu lõpetamine ja lepingutingimuste muutmine 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Soovitatav on sõlmida uued lepingud piiratud ajaperioodiks (nt 2–5 aastat). Kui leping on 

sõlmitud kehtima kuni uute muudatusteni, peab see sisaldama konkreetseid tingimusi, 

mille korral toimub lepingutingimuste muutmine ja lepingu lõpetamine. 

Lepingus tuleb selgelt märkida lepingu lõpetamise tingimused. Lisaks peab vee-ettevõttel 

olema õigus lõpetada tööstusreovee juhtimine olmekanalisatsiooni, et vältida otsest ohtu 

kanalisatsioonivõrgule või puhastile. 

 
Kui tegevus on uus või tööstusreovee kvaliteet ja kogus on ebaselge, tuleks leping sõlmida 
kindlaks ajaperioodiks (nt 2–5 aastat), mille järel lepingutingimused läbi vaadatakse. 
Soovitatav on sõlmida piiratud kestusega lepinguid. Samas tõdetakse, et väljavaade 

lepingutingimuste muutmisest lähitulevikus võib vähendada ettevõtete huvi sellesse asukohta 
investeerimise vastu. 
 
Kui leping on sõlmitud kehtima kuni uute muudatusteni, peab see sisaldama konkreetseid 
tingimusi, mille korral toimub lepingutingimuste muutmine ja lepingu lõpetamine. Nende 
tingimuste hulgas peavad olema järgmised: 

 muudatused õigusaktides, 

 muudatused RVP keskkonnaloa tingimustes, 
 muudatused ametiasutuste poolt esitatud nõuetes, 
 lepingutingimuste rikkumine ja RVP või kanalisatsioonivõrgu toimimise ohtu 

seadmine, 
 muudatused ettevõtja tegevuses ja reovee kvaliteedis, 
 uued tõendid vee-ettevõttele või RVP-le kahju või ohu tekitamise kohta. 

Lepingus tuleb selgelt märkida lepingu lõpetamise tingimused. Esiteks tuleks lepingus 
sätestada, et ettevõtjal on lubatud juhtida tööstusreovett kanalisatsioonivõrku ja RVP-sse 
lepingu kohaldamisalas. Ilma kehtiva lepinguta ei ole ettevõtjal lubatud juhtida tööstusreovett 
vee-ettevõtte kanalisatsioonivõrku. Teiseks tuleks lepingus loetleda lepingu lõpetamise 
tingimused: 

 kui tööstusreovesi põhjustab otsest ohtu või tõsist kahju (viivitamatu lõpetamine); 

 kui lepingutingimusi rikutakse korduvalt ning ettevõtjale on antud kirjalik teade 
olukorra parandamiseks mõistliku aja jooksul; 

 ettevõtjal on õigus lõpetada leping pärast etteteatamistähtaja möödumist, mis tuleb 
kindlaks määrata igal üksikjuhul eraldi, lähtudes konkreetse ettevõtja olulisusest RVP 
jaoks (nt üks kuu väikeettevõtjate puhul); 

 vee-ettevõttel peab olema võimalus lepingu lõpetamiseks pärast piisavalt pikka 
etteteatamisaega (nt 12 kuud), nii et vee-ettevõte ei oleks seotud tähtajatute 
lepingutega. 

Lepingu lõpetamine tähendab, et tööstusreovett ei tohi enam kanalisatsiooni juhtida, mis 
praktikas võib tähendada vajaduse korral kanalisatsiooni sulgemist. Samas on oht, et 
ettevõtja võib nt saamata jäänud kasumi tõttu esitada kahju hüvitamise nõude ja kaevata 
vee-ettevõtte kohtusse. Lepingusse on soovitatav lisada täiendavad tingimused 
tööstusreovee kanalisatsiooni juhtimise peatamiseks halvimatel juhtudel, kui vee-ettevõtte 
või RVP töö või tööohutus on seatud otsesse ohtu. Seega tuleb lepingus märkida ka selge 
lepinguline klausel ja sellega seotud protseduurid (nt teade). Lisaks peab olema selge tõestus 

lepingutingimuste rikkumise kohta. 

4.4.8 Avalikud vs konfidentsiaalse lepingud 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Ettevõtja ärisaladusi sisaldavaid lepingu lisasid või osi võib märkida konfidentsiaalseks, 

kuid lepingut tervikuna ei soovitata konfidentsiaalsena määratleda. 

Lepingute avalikustamisel on palju eeliseid nii vee-ettevõtte kui ka ettevõtja jaoks, näiteks 

võimaldab see võrrelda lepingutingimusi ja jagada häid tavasid. 
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Tuleb täpsustada lepingu konfidentsiaalsed osad. Ärisaladusi sisaldavaid lepingu lisasid või 
osi võib tähistada konfidentsiaalsena. Lepingus tuleks ära märkida põhjus, miks lepingu osa 
on märgitud konfidentsiaalseks. Samuti on oluline mõista konfidentsiaalsuse ja saladuse 
hoidmise kohustuse erinevust. Eelistatud on kasutada saladuse hoidmise kohustust. 

 
Tööstusreovee lepingute konfidentsiaalsena klassifitseerimata jätmisel võib olla mõlemale 
poolele mitu eelist. Avalikustamine annab vee-ettevõtetele võimaluse lepinguid võrrelda ja 
jagada häid tavasid. Seega aitab tööstusreovee lepingu tingimuste ühtlustamine vee-
ettevõtetel põhjendada ettevõtjatele lepingutingimusi ning ettevõtjatel omakorda võrrelda 
lepingutingimusi teiste sama tööstusharu ettevõtjatega. See nõuab, et vee-ettevõtted 
kohtleksid ettevõtjaid võrdselt. Avalikud lepingud suunavad ka vee-ettevõtet sõlmima 
lepinguid kõigi samas kanalisatsioonipiirkonnas tegutsevate sarnaste ettevõtetega, mitte 
keskenduma vaid ühele ettevõtjale. 
 
Tööstusreovee lepingud võivad sisaldada ka jaotist, mis võimaldab nii vee-ettevõttel kui ka 
ettevõtjal avaldada lepingupoolte nimed ning samuti mainida aastaaruandes ära need, kes 

lepingutingimusi korrektselt täidavad. Seda võimalust ja selle eeliseid käsitletakse lähemalt 
peatükis 5.2. 
 
Konfidentsiaalseks liigitatud lepingute puhul võib kerkida vajadus saata lepingut teistele 
osapooltele, näiteks kinnistuomanikule, keskkonnaasutustele, teistele vee-ettevõtetele (kes 
käitavad RVP-d või kanalisatsioonivõrku) või väliseksperdile, näiteks vee-ettevõtet abistavale 
konsultandile. Neil juhtudel tuleb osapooled, kellele tohib lepingut saata, lepingus kokku 
leppida. Kui konfidentsiaalsed lepingud saadetakse keskkonnaasutustele, võivad need, 
sõltuvalt siseriiklikest õigusaktidest, liikuda avaliku õiguse valdkonda. See tähendaks, et 
lepingud muutuvad avalikeks dokumentideks. Dokumentidele juurdepääsu õigus sõltub ka 
vee-ettevõtte omandivormist. Munitsipaalvee-ettevõtete puhul on dokumentidele 
juurdepääsu õigus avatum kui teiste vee-ettevõtete puhul. 
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5 Suunised koostööks 

5.1 Üldist 

Vähene koostöö vee-ettevõtete, tööstusettevõtjate ja keskkonnaasutuste vahel on üldine 

probleem, mis seondub tööstusreovee käitluse korraldamisega Läänemere piirkonnas (joonis 
5-1). Tööstusreovett puudutava info jagamine ja andmine mitte ainult tööstusettevõtjatele, 
vaid ka üldsusele on oluline teadlikkuse tõstmisel tööstusreoveest tingitud võimalikest 
probleemidest. Vee-ettevõtte ja ettevõtja vahel on koostöö info jagamisel mõlemalt poolt 
ülioluline. 
 

  

Joonis 5-1 Parimate tulemuste saavutamiseks tööstusreovee käitlemisel on vaja koostööd 
tööstuse (ettevõtja), keskkonnaasutuste ja RVP-de (ning vee-ettevõtete/kanalisatsiooni-
omanike) vahel (projekt BEST). 

5.2 Koostöö vee-ettevõtte ja ettevõtja vahel 

5.2.1 Koostöö eelised 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Vee-ettevõtte ja operaatori vahel on vaja info jagamisel teha koostööd. Hea koostöö tähendab, et 

ettevõtja hoiatab varakult erakorraliste heidete eest ning vee-ettevõte saab jagada infot 

tööstusreovee mõju kohta kanalisatsioonile ja RVP-le. Lepinguläbirääkimised on edaspidisele 

pidevale koostööle aluse panemisel üliolulised. Läbirääkimisprotsess peaks algama külastusega 

ettevõtja rajatistesse. 

Tööstusreovee lepingud peaksid sisaldama peatükki koostöö kohta ja kohustust korraldada 

lepingupoolte vahel kord aastas kohtumisi. Nendel kohtumistel arutatakse võimalikke 

protsessimuudatusi ja eelneva aasta seiretulemusi ning tehakse vajalikud muudatused lepingu 

lisades. 

Iga-aastaseid kohtumisi võib ühendada keskkonnaasutuste kontrollkülastusega. Soovitatav on 

kutsuda ettevõtjaid RVP-ga tutvuma. 
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Avalik kuvand on paljudele ettevõtetele üha olulisem ja tänapäeval rõhutavad paljud 
ettevõtjad keskkonnasäästlikkust oma kommunikatsioonis ja turunduses. Samuti püüavad 
paljud ettevõtjad olla vastutustundlikud ja soovivad oma reovett korralikult käidelda. 
Koostöös vee-ettevõttega saab ettevõtja rohkem infot tööstusreovee käitlemisest ja sellest, 

kuidas võimalikke probleeme lahendada. 
 
Vee-ettevõtte jaoks on koostöö peamine eelis ettevõtja usalduse kasvatamine. Usaldus 
suurendab ettevõtja ja vee-ettevõtte vahel jagatava info hulka. Koostöö eesmärk on, et vee-
ettevõte saaks varakult hoiatusi erakorraliste heidete kohta ja saaks anda ettevõtjale 
vajalikke juhiseid. Hea koostöö korral jagab ettevõtja infot plaanitavatest tegevustest, nagu 
näiteks tootmise sulgemine, käivitamine, hooldustegevused ja uued investeeringud. 
 
Tööstustarbijad moodustavad sageli olulise segmendi vee-ettevõtte tarbijate seas. Seega 
peaksid vee-ettevõtted pingutama, et parandada pakutavaid teenuseid ja kliendisuhteid eriti 
tööstusklientidega. 
 

Tööstusreovee leping peaks sisaldama peatükki koostöö kohta. Soovitatav on, et 
lepingupooled kohtuvad kord aastas näost-näkku ja jätkavad lepinguläbirääkimistel üles 
ehitatud koostööd. See tava tuleks tööstusreovee lepingus kindlaks määrata ning samuti 
valida iga-aastase kohtumise aeg (kuu). Kohtumisel arutatakse eelneva aasta seiretulemusi 
ning tehakse vajalikud muudatused lepingu lisades. Soovitatav on, et kohtumisel ei osaleks 
mitte ainult juhid, vaid ka töölised, kes suhtlevad üksteisega nt heidete häire korral. Eriti 
väikeettevõtete piiratud ressursside säästmiseks võib iga-aastase kohtumise ühendada 
keskkonnaasutuste kontrollkülastusega. Ettevõtjad võib kutsuda ka RVP-d tutvustavale 
ringkäigule, selgitades samal ajal tööstusreovee võimalikku mõju RVP protsessidele. 

5.2.2 Vee-ettevõtte ja ettevõtja vahelise koostöö vormid 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Tööstusreovee kooskäitluseks on erinevaid koostöövõimalusi, sõltuvalt ettevõtja RVP-sse 

juhitavast koormusest ja kohalikest tingimustest. Sobivaim koostöövorm tuleks alati leida 

igal üksikjuhul eraldi. Tavaliselt on võimalik leida vastastikku kasulik lahendus. 

Ka tööstusreovee eelpuhastuseks võib leida erinevaid koostöövõimalusi. Mõnel juhul võib 

tööstusreovee eelpuhastuseks parim lahendus olla tööstusreovee eelpuhastamine RVP 

territooriumil või see, kui RVP töötajad käitavad tööstusreovee rajatist. 

 
Tööstusreovee kooskäitlust saab korraldada mitmel viisil läbi vee-ettevõtte ja ettevõtja 

vahelise koostöö. Välja võib tuua neli peamist halduskorralduslikku võimalust kooskäitluseks: 

1) RVP, mille omanik on vee-ettevõte (üks või mitu omavalitsust), 
2) RVP, mille kaasomanikeks on vee-ettevõte (omavalitsus/omavalitsused) ja ette-

võtja(d) läbi nt ühises omanduses oleva aktsiaseltsi, 
3) RVP, mille omanikuks on kolmas isik (mitte vee-ettevõte ega ettevõtja), 
4) RVP, mille omanik on ettevõtja. 

Nende nelja võimaluse puhul on veel allvalikuid, kus nt RVP kuulub omavalitsusele, kuid seda 
käitab kolmas isik, näiteks piiratud vastutusega äriühing, kontsessiooni või muu lepingulise 
kokkuleppe kaudu. Ka munitsipaalomandi puhul on võimalikud mitmed vormid, nt 
kommunaalteenust pakkuv äriühing või piiratud vastutusega äriühing. Igal juhul teeb 
jõudluse suurendamiseks või suurteks renoveerimistöödeks otseinvesteeringuid tavaliselt 

pool, kes on varade omanik ja esitab arveid mitteomanikest klientidele. 
 
1. valik (koos erinevate allvalikutega) on LMP-s kõige enam levinud. Sellisel juhul on kapitali- 
ja tegevuskulud tavaliselt arvestatud ettevõtja poolt makstavatesse reoveetasudesse (vt 
peatükk 4.4.4). Tariifi kapitalikulu komponendi võib kindlaks määrata näiteks ettevõtja 
suurima lubatud koormuse osakaalu ja RVP kogu projekteeritud koormuse põhjal. Võimalikud 
on ka ettevõtjapoolsed otseinvesteeringud, kuid seda ei rakendata kuigi sageli. 
 
2. valiku näited leiab kogu LMP-st. Ühises omanduses olevates RVP ettevõtetes saavad 
omanikud panustada investeeringutesse proportsionaalselt omandiõigusega või registreeritud 
koormusega või tariifide kaudu, samamoodi nagu 1. valiku puhul. 
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3. valik on LMP-s väga haruldane, aga seda rakendatakse nt Tallinnas. 4. valik on samuti 
vähelevinud, kuid mõned näited on siiski olemas. Need on tavaliselt sellised juhtumid, kus 
olmereovee kogus ja koormus on tööstuslikust oluliselt madalam, nt väikese või keskmise 
suurusega linna ja suure metsatööstuse rajatise puhul, millel on oma RVP. Hoolimata sellise 

korraldusega kaasnevast kasust, nagu näiteks optimaalse orgaanilise aine ja toitainete 
(BHT/N) suhte loomine puhastatavas reovees, suhtuvad tööstused tavaliselt vastumeelselt 
olmereovee vastuvõtmisse  oma puhastisse. Seda peamiselt probleemide tõttu, mis on seotud 
nt keskkonnaalaste kohustustega ja mõjuga settekäitlusele. 
 
Tööstusreovee eelpuhastuses kasutatakse LMP-s erinevaid koostöömudeleid. Mõnedel 
juhtudel, nagu Riihimäel (Soome) ja Rheda-Wiedenbrückis (Saksamaa), eelpuhastatakse 
ettevõtja tööstusreovett RVP territooriumil. Teine võimalus on, et tööstuslikku 
eelpuhastusrajatist käitavad RVP töötajad, nii nagu Falkenbergis (Rootsi), Bremenis 
(Saksamaa) ja mitmel pool Poolas. Sellised koostöömudelid on hea näide lahenduste 
leidmisest, millest on kasu mõlemale poolele. 

5.2.3 Info jagamine 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Vee-ettevõttel on soovitatav avaldada kord aastas või perioodiliselt ilmuv aruanne, mis 

jagab infot tööstusreovee kohta ja suurendab läbipaistvust. Infot tööstusreovee ja 

parimate tavade kohta tuleks jagada vee-ettevõtte kodulehel. 

Ettevõtjate nõusolekul võiks aastaaruandes esile tõsta nende ettevõtjate nimed, kes 

täidavad lepingutingimusi korrektselt. 

Vee-ettevõtted peaksid avaldama konkreetsetele tööstusharudele mõeldud suunised 

parimate tavade rakendamiseks. 

 
Vee-ettevõttel on soovitatav avaldada kord aastas või perioodiliselt ilmuv tööstusreovett 

puudutav aruanne, mis võib olla nii osa aastaaruandest kui ka omaette aruanne. Aruanne 
võib sisaldada infot näiteks tööstuskoormuse arengutest, RVP-le või kanalisatsioonivõrgule 
tekitatud kahjustustest, tööstusreoveega seotud arendusprojektidest, võrgust võetud 
proovide ja tööstusreovee seire tulemustest. Aruanne suurendab vee-ettevõtte läbipaistvust 
klientide jaoks. Sellist aruandlust avaldab näiteks HSY (Helsinki piirkondlik Keskkonna-
teenuste Amet) Soome pealinna Helsinki piirkonna kohta. 
 
Kui ettevõtjaga on tööstusreovee lepingus (vt peatükk 4.4.8) või muul viisil kokku lepitud 
(NB! nõutav on kirjalik luba), võib aruandes välja tuua ka ettevõtjate nimesid ja/või mainida 
neid ettevõtjaid, kelle reovee kvaliteet on aasta jooksul olnud kooskõlas neile seatud 
lepingutingimustega. Aruandes võiks esile tõsta ka häid näiteid projektidest, mis on aidanud 
vähendada tööstusreoveeheiteid. See julgustaks ettevõtteid oma tööstusreoveega seoses 

võetud kohustusi hästi täitma ja samuti annaks neile võimaluse enda kommunikatsioonis 
aruandele viidata. Nii toimiksid tööstusreovee lepingud peaaegu sertifikaadi või kvaliteedi 
tagamise süsteemina. 
 
Aruandluses peaks siiski hoiduma nimetamast neid ettevõtteid, kes ei ole oma 
lepingutingimusi täitnud, sest see mõjuks koostööle halvasti. Samuti on negatiivses valguses 
näitamise puhul oht, et ettevõte võtab kasutusele õiguslikud meetmed, viidates mainekahju 
tõttu tekkinud kahjudele ja saamata jäänud tuludele. Kui vee-ettevõte otsustab ettevõtte 
nime negatiivses valguses esile tõsta, tuleb ettevõtte nime avaldamise luba vee-ettevõtte 
aruandluses eelnevalt ära märkida tööstusreovee lepingus. 
 
Vee-ettevõte ei suuda ette valmistada tööstusreovee lepinguid iga ettevõtte ja 

tööstusettevõtjaga, eriti kõige väiksematega. Need ettevõtted võivad siiski mõjutada 
kanalisatsiooni ja RVP-d. Seega peaks vee-ettevõte püüdma olukorda parandada, jagades 
infot ja andes juhiseid erinevatele tööstusharudele. Näiteks Käppala vee-ettevõte Rootsis on 
avaldanud mitmeid erinevaid suuniseid kemikaaliladudele, värvipoodidele ja autopesulatele. 
Soome pealinna Helsinki piirkonnas teeb HSY regulaarseid külastusi bensiinijaamadesse, et 
kontrollida püüniste tööd ja anda juhiseid nende korrektseks hooldamiseks. Samuti saadab 
HSY kirju restoranidele, keda kahtlustatakse kanalisatsiooni rasvaummistuste põhjustamises. 
 



 
 

Lk 43/58 

 

   
 

Teadlikkuse tõstmine tööstusreoveega seonduvast on oluline nii vee-ettevõtete kui ka 
tööstuse jaoks. Tööstusklientidele suunatud infot võib jagada vee-ettevõtte kodulehel. 
Tööstusettevõtjate emaorganisatsioonid võivad kutsuda oma seminaridele ka vee-ettevõtte 
esindaja, et jagada infot tööstusreovee mõjude kohta. 

5.3 Koostöö vee-ettevõtte ja keskkonnaasutuste vahel 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Info jagamisest ja üksteisega konsulteerimisest võib tulu tõusta nii vee-ettevõtete kui ka 

keskkonnaasutuste jaoks, eriti tööstusreovee lepingute ja lubade üle peetavatel 

läbirääkimistel, mistõttu tuleks tegeleda koostöö arendamisega. 

Keskkonnaloa ja tööstusreovee lepingu tingimused tuleks omavahel ühtlustada. Soovitatav 

on saata lepingud keskkonnaasutustele. 

Vee-ettevõtted ja RVP-d peaksid saama avaldada oma arvamust nende ettevõtjate 

loamenetluse käigus, kelle tootmises tekib tööstusreovett. Vee-ettevõtted peaksid 

lepinguettepaneku koostamisel konsulteerima ametiasutustega. 

Tungivalt on soovitatav korraldada regulaarseid (vähemalt kord aastas toimuvaid) 

kohtumisi vee-ettevõtte ja keskkonnaasutuste vahel. 

Tööstusreovee seirel on soovitatav kasutada ühist andmebaasi. 

 
Pidevalt tuleks parandada ka koostööd ja usaldust keskkonnaasutuste ja vee-ettevõtete 
vahel. Keskkonnaasutustel ei pruugi olla piisavaid tehnilisi teadmisi ja teadlikkust olme- ja 
tööstusreovee kooskäitlusega seotud küsimustest. Teisest küljest võivad ametiasutustel olla 
paremad teadmised keskkonnaohtlike ainete kohta kui vee-ettevõtetel. Vee-ettevõtete ja 
keskkonnaasutuste koostöö suurendamine riiklikul (nt rahvuslike vee-ettevõtete liitude 
kaudu), piirkondlikul ja kohalikul tasandil on oluline lahendus tööstusreovee reguleerimiseks 
keskkonnalubades. 

 
Vee-ettevõtte ja keskkonnaasutuste vaheline suhe peaks väljenduma üksteisega 
konsulteerimises ja info jagamises. Vee-ettevõtetel on kasu keskkonnaasutustega 
konsulteerimisest, näiteks piirnormide ja seireprogrammide koostamisel, mis lisatakse 
tööstusreovee lepingutesse. Seetõttu soovitatakse lepinguläbirääkimistel konsulteerida 
keskkonnaasutustega. Siiski ei saa keskkonnaasutused sekkuda lepingu sisusse, vaid anda 
üksnes juhiseid, sest tööstusreovee leping põhineb eraõigusel. Seega ei tohiks ametiasutused 
osaleda lepinguläbirääkimistel. 
 
Siiski on soovitatav kutsuda keskkonnaasutusi ja kemikaalidega tegelevaid ametiasutusi 
osalema tööstusreovee lepingu üle peetavate läbirääkimiste alguses toimuval külastusel. See 
annab võimaluse vaadelda tööstusrajatise tööd erinevatest vaatenurkadest, jagada infot ja 

hoida kokku aega, ühendades omavahel erinevate ametiasutuste kontrollkülastused. Lisaks 
võiks läbirääkimiste käigus arutada keskkonnaloa ja tööstusreovee lepingu tingimuste 
ühtlustamist. Tingimuste ühtlustamine on oluline nõudmiste selgitamisel, sest lahknevused 
loa ja lepingu vahel võivad põhjustada ettevõtjale probleeme ja segadust. 
 
Vee-ettevõtete ja RVP-de nõudmisi tuleks arvesse võtta keskkonnalubade menetluse käigus. 
Keskkonnaasutused ei pruugi alati osata hinnata mõju, mida võivad tööstusettevõtjad 
avaldada kanalisatsioonile ja RVP-le. Seetõttu peaksid vee-ettevõtted ja RVP-d saama 
avaldada oma arvamust nende ettevõtjate loamenetluse alguses, kelle tootmises tekib 
tööstusreovett. Vee-ettevõtted peaksid saama ametiasutustelt ka infot uute loataotluste või 
käimasolevate loamenetluste kohta. 

 
Tööstusreovee lepingud on soovitatav saata keskkonnaasutustele, et suurendada nende 
teadlikkust tööstusreoveest. See on oluline selleks, et ametiasutused saaksid aimu eri liiki 
tööstusettevõtjatele seatud piirnormidest ja piirangutest, ning saaksid ühtlustada 
keskkonnalubades antavaid nõudeid tööstusreovee lepingutes kehtestatud nõuetega. 
 
Koostööst keskkonnaasutustega on kasu siis, kui vee-ettevõte asub kaardistama 
tööstusreovee allikaid (vt peatükk 4.2.1), sest asutustel on sageli infot ja kaudseid teadmisi 
ka tööstusrajatiste kohta, millel ei ole keskkonnaluba. Ametiasutused võivad olla abiks selliste 
ettevõtjate välja selgitamisel, kes samuti vajaksid tööstusreovee lepinguid. 
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Tungivalt soovitatakse korraldada regulaarseid (vähemalt kord aastas toimuvaid) kohtumisi 
vee-ettevõtte ja keskkonnaasutuste vahel. Nii kohalike kui ka piirkondlike 
keskkonnaasutustega kohtumine on vajalik info vahetamiseks kanalisatsioonipiirkonda 

kavandatava uue tööstuse kohta, tööstusreovee seireandmete läbivaatamiseks ning 
tähelepanekute jagamiseks tööstusrajatiste tegevuse ja võimalike muudatuste kohta nende 
tegevuses. 
 
Sarnaselt keskkonnaasutustega jälgivad vee-ettevõtted tööstusreovee proovide tulemusi. 
Ühine andmebaas, kuhu laborid saavad seiretulemusi otse sisestada, oleks praktiline ja 
kasulik vahend seireandmete kontrolli tõhustamiseks ning on seega soovitatav. Andmebaas 
oleks abiks ka ettevõtjale, kellel on juurdepääs oma andmetele. Andmebaasi saaks sisestada 
etteantud piirnormid ning see võimaldaks hõlpsasti jälgida ka reovee kvaliteedis asetleidvaid 
arenguid. Taoline andmebaas on kasutusel nt Soomes Jyväskyläs ja Rootsis Käppalas. 

5.4 Koostöö vee-ettevõtete vahel 

SOOVITUSTE KOKKUVÕTE 

Vee-ettevõtted peaksid looma koostöötava, mis võimaldab vahetada tööstusreovett 

puudutavat infot ja kogemusi. Soovitatav on korraldada iga-aastane seminar, mis 

keskendub tööstusreovee temaatikale. 

Kõigis LMP riikides on soovitatav töötada välja kohalikus keeles (kohalikes keeltes) 

riiklikud suunised tööstusreovee kontrollimiseks. Ühised suunised aitavad ühtlustada 

tööstusreoveele kehtestatud tingimusi ja piiranguid riiklikul tasandil. 

Eriti vajalik on koostöö RVP-de ja teiste sama kanalisatsioonipiirkonna vee-ettevõtete 

vahel. Tungivalt soovitatav on korraldada regulaarseid kohtumisi. 

 
Väga soovitatav on vee-ettevõtete vaheline info jagamine tööstusreovee käitlemise kohta. 
Tuleks luua vee-ettevõtete vahelised koostöötavad, et tööstusreoveega töötavatel inimestel 
oleks rohkem kontakte, kellega teemade üle arutada ning nõu küsida ja anda. 
 
Soovitatav praktika vee-ettevõtete ja RVP-de vahelise koostöö parandamiseks on iga-aastase 
seminari korraldamine, mis keskendub tööstusreovee temaatikale. Rahvusliku vee-ettevõtete 
liidu poolt korraldatud seminar keskenduks tööstusreoveega seotud probleemidele ja 
lahendustele. Seminaril saavad vee-ettevõtted jagada, milliste probleemidega on nad 

tööstusreovett puhastades kokku puutunud ja milliseid õppetunde saanud ning teistele nõu 
anda. 
 
Kõigis LMP riikides on soovitatav töötada välja kohalikus keeles riiklikud suunised 
tööstusreovee kontrollimiseks. Näiteks Saksamaa, Rootsi, Soome ja Taani kogemused 
näitavad, et ühised suunised aitavad ühtlustada tööstusreovee kanalisatsiooni juhtimisele 
seatavaid tingimusi ja piiranguid. 
 
Riiklik tööstussaastajate register aitaks ka vee-ettevõtetel omavahel infot jagada ja on seega 
soovitatav. Saksamaal peavad registrit RVP-d ja see sisaldab iga ettevõtja kohta selliseid 
andmeid nagu tööstusharu, veetarbimine, tootmises kasutatav materjal, keskkonnakahjulike 

ainete ladustamine ja eelpuhastusmeetod. 
 
Head koostööd tuleb toonitada neis piirkondades, kus on tsentraliseeritud RVP-d ning 
kanalisatsioonivõrk kuulub eraldiseisvatele vee-ettevõtetele või omavalitsustele. Sellistes 
olukordades võivad RVP-l ja võrgu omanikul olla tööstusreovee käitlemise suhtes erinevad 
huvid. Näiteks võib omavalitsus anda tööstusrajatisele loa tööstusreovee ärajuhtimiseks 
kanalisatsiooni ilma piirnormideta, kuid RVP näeb tööstusreovee koguses ja/või kvaliteedis 
ohtu RVP toimimisele ning nõuab piirnormide kehtestamist. Selliste konfliktide vältimiseks on 
soovitatav kasutada järgmisi toiminguid: 

1) tööstusreovee käitluse korraldamise põhimõtetes, näiteks tööstusreovee lepingute 

sisus ja lepinguid vajavate ettevõtjate loetelus lepitakse kokku üheskoos, 
2) regulaarsed kohtumised (vähemalt kord aastas) RVP ja kanalisatsioonivõrgu (-

võrkude) omaniku (omanike) vahel, 
3) RVP osaleb tööstusreovee lepingute läbirääkimiste protsessis. 
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Lisa 1: Tööstusreovees analüüsitavate ainete näited 

 

Tabel põhineb Soome tööstusreoveejuhendi lisal 16 (FIWA 2018). 
 
Tööstusharu/tööstus BHT KHT N P HA T pH Juhtiv

us 
SO4 Metall

id 
VOC Õlid Ras

vad 
Ohtlikud ained Muud 

Toiduainetööstus               Tüüpiline on kõrge BHT, HA, 
fosfori ja lämmastiku sisaldus 
ning muutlik pH väärtus 

Piimatööstused x x x x x  x      x  Vajadusel pH ja T reaalajas mõõtmine 

Tapamajad x x x x x x x x     x  Vajadusel pH ja T reaalajas mõõtmine 

Õlletehased x x x x x  x         

Piiritustehased (alkohol) x x x x x  x x        

Kartuli- ja köögivilja-
töötlemistehased 

 

x x x x x  x         

Pagaritööstus x x x x x  x      x  Vajadusel pH ja T reaalajas mõõtmine 

Kalatöötlemistehased x x x x x  x      x  Vajadusel pH ja T reaalajas mõõtmine 

Keemiatööstus              Vajadusel DEHP, HBCD, 
alküülfenoolid ja nende 

etoksülaadid 

 

Värvide ja 

pinnakattevahendite tootmine 
x x x x x  x   x x   Alküülfenoolid ja nende 

etoksülaadid, DEHP, DBP ja 

BBP 

 

Kummitoodete tootmine x x x x x  x   x x x  Vajadusel DEHP, DBP, MBeT, 
oktüülfenoolid ja etüüleentio-
uurea 

 

Lõhkeainete tootmine x x x x x  x   x      

Ravimitootmine x x x x x  x x   x   Vajadusel AOX ja ravimi 
koostisosade 

kontsentratsioonid 

 

Ensüümide tootmine x x x x x  x         

Väävelhappe tootmine       x x x x      

Trükivärvide tootmine x x x x x  x x  x x   Võib olla ftalaatide allikas  
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Tööstusharu/tööstus BHT KHT N P HA T pH Juhti

vus 
SO4 Metalli

d 
VOC Õlid Rasv

ad 
Ohtlikud ained Muud 

Metallitööstus              Võib olla eriti TBT, elavhõbeda, 

kaadmiumi ja nikli heiteallikas 

Vajadusel teostada nitrifikatsiooni 

inhibeerimise katse 

Pinnaviimistlustehased     x  x   x x x  Vajadusel CN ja tsink*  

Terasetöötlemistehased     x  x x  x      

Fosfaaatimistehased x x x x x  x x  x x x    

Anodeerimistehased x x x x x  x x x x      

Laevatehased          x x x  Vajadusel TBT ja TPHT  

Trükitööstus              Võib olla eriti DBP, kaadmiumi, 

plii ja tsingi allikas 
 

Ofsettrükk x x x x   x x  x      

Siiditrükk x x x x   x x  x      

Metsatööstus               Tüüpiline on suur BHT ja KHT 

sisaldus 

Paberi- ja tselluloositööstus x x x x x  x x  x    Vajadusel AOX  

Tekstiili- ja nahatööstus                

Tekstiilitööstus (tekstiilitrükk) x x x x x  x x  x x   Vajadusel orgaanilised ained ja 

DEHP 
 

Nahatööstus 

(parkimistehased) 
x x x x x  x x x x    Cr ja kuuevalentne kroom 

metallidest. Vajadusel ohtlikud 

orgaanilised ained 

 

Pesumajad x x x x x  x x      Alküülfenoolid ja nende 

etoksülaadid, DEHP 
 

Mineraalidest toodete 

tootmine 
               

Klaasivabrikud ja 

klaaskiutehased 
x x x x x  x x  x      

Betoonitehased x x x x x  x x x   x  Vajadusel metallid (värvilised 

sillutuskivid) 
 

Liiklus                

Lennujaamad x x x x x  x x  x    Alküülfenoolid ja nende 

etoksülaadid, HBCD, PFOS 
 

Energiatootmine     x  x   x  x  PAH-ühendid  
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Tööstusharu/tööstus BHT KHT N P H

A 
T pH Juhti

vus 
SO4 Metalli

d 
VOC Õlid Rasv

ad 
Ohtlikud ained Muud 

Jäätmekäitlus              Vajadusel TBT, PFOS, PBDE, 
ftalaadid (DEHP), 
alküülfenoolid ja nende 

etoksülaadid 

 

Jäätmekäitlustehased/ 

prügilad 
x x x x x  x x  x x   Vajadusel AOX ja kloriidi 

kontsentratsioonid 
 

Kompostimine/nõrgvesi x x x x x  x x  x    Vajadusel AOX ja kloriidi 

kontsentratsioonid 
 

Biogaasitehased x x x x x  x x  x x   AOX ja kloriidi 
kontsentratsioonid ning 

vajadusel leelisus 

 

Teenused                

Haiglad x x x x x  x x  x x   Vajadusel AOX ja ravimi 
koostisosade 

kontsentratsioonid 

 

Autotöökojad x x x x x  x x  x x x  Vajadusel alküülfenoolid ja 

nende etoksülaadid 
 

 
 
Lühendid: 

 
AOX    adsorbeeritavad halogeenorgaanilised ühendid 

Alküülfenoolid ja nende etoksülaadid  nonüülfenoolid  ja nende etoksülaadid, oktüülfenoolid ja nende etoksülaadid 

CN    tsüaniid 

HA    heljum (heljuvaine) 

T    temperatuur 

TBT    tributüültina 

Õlid    mineraalõlid C10-C40 

*    galvaniseerimistehas 
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Lisa 2: Peamised soovitused Eestile 

 

Probleemid Peamised soovitused Vastutavad osapooled 

Keskkonnaloa tingimustes ei 
arvestata kaudset tööstusreovett 

THD (2010/75/EL) hõlmab ainete kaudseid heiteid vette ning lubades tuleb kehtestada piirnormid 
ja seirenõuded. Lubade andmise praktikat tuleks muuta nii, et neis arvestataks selgelt ka kaudset 
tööstusreovett. 

Keskkonnaamet 

Kuigi lubade andmise protsess on 
avalik, ei ole RVP-d alati teadlikud 
tööstuslubade taotlustest 

Vee-ettevõtted ja RVP-d peaksid saama avaldada oma arvamust loamenetluse käigus, kusjuures 
märkuste esitamiseks peab olema piisavalt aega. See nõuab muudatuste tegemist lubade andmise 
praktikas. 

Keskkonnaamet 

Vee-ettevõtted vajavad rohkem 
infot piirnormide (eriti kahjulike ja 
ohtlike ainete puhul) ja 
seireprogrammide kehtestamiseks 
tööstusreovee lepingutes 

Eestikeelsed riiklikud tööstusreovee suunised oleksid oluline töövahend info jagamiseks ning 
lepingu-  ja loatingimuste (sh piirnormide ja seire) ühtlustamiseks. 

Eesti Vee-ettevõtete Liit 
 

Ohtlike ainete piirnorme käsitletakse peatükis 2.5.3 ja lisas 1. Keskkonnaministeerium, vee-
ettevõtted, tööstus 

Seireprogramme käsitletakse peatükkides 2.5 ja 4.4.2. Järelevalveasutused, vee-
ettevõtted, tööstus 

Lepingute rikkumised Lepingutes tuleks sätestada kohustus teavitada juhuslikest leketest, protsessihäiretest ja 
ebatavalistest heidetest. Ettevõtjat ei trahvita, juhul kui vee-ettevõtet on juhuslikust lekkest 
teavitatud. pH või juhtivuse võrguseire ja automaatsed alarmsüsteemid. Tööstusreovee 
ühtlustamise nõue enne selle kanalisatsiooni jõudmist. Nii tööstusettevõtjate kui ka vee-ettevõtete 
puhul tõhusam riskijuhtimine ja hädaolukorra lahendamise planeerimine. 

Vee-ettevõtted, tööstus 
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Lisa 3: Peamised soovitused Soomele 

 

Probleemid Peamised soovitused Vastutavad osapooled 

Keskkonnalubade ja tööstusreovee 
lepingute roll tööstusreovee 
käitluse korraldamisel on ebaselge 

Tuleks selgitada tööstusreovee lepingute rolli keskkonnalubade praktikas/õigusaktides. Tuleks 
koostada üksikasjalik analüüs, milles käsitletakse järgmisi teemasid: 

– Kui lepingute rolli suurendatakse, siis kas keskkonnaasutustel on õigus lepingute üle 
järelevalvet teostada? 

– Kas ametiasutused võivad kohustada vee-ettevõtteid vanu lepinguid uuendama? 
– Milline on ametiasutuste roll läbirääkimisprotsessi ajal? 
– Kuidas tugevdada lepingute rolli siseriiklikes õigusaktides. 
– Kas vee-ettevõtteid tuleks kohustada lepinguid sõlmima? 
– Kuidas tagada vee-ettevõtetele piisavaid ressursse ja teadmisi. 

FIWA ja keskkonnaministeerium 

Väikestel vee-ettevõtetel võib olla 
keeruline võidelda kohaliku 
poliitikaga, mis sekkub 
tööstusreovee käitluse 
korraldamisse 

Üleminek munitsipaalvee-ettevõtetelt suurema sõltumatusega ja suurematele piirkondlikele vee-
ettevõtetele. Siseriiklike õigusaktide täiendamine märkega, et tööstusreovee lepinguid tuleb 
uuendada  ja lepingu uuendamise kriteeriumid. Uued lepingud peaksid kehtima ainult piiratud aja. 
Läbirääkimiste protsessi nõustamine. 

Vee-ettevõtted, 
keskkonnaministeerium 
 
 

Ettevõtjad ei teavita vee-
ettevõtteid erandlikest heidetest, 
mis toob RVP-le kaasa ootamatu 
tööstusreovee koormuse 

Lepingutes tuleks sätestada kohustus teavitada juhuslikest leketest, protsessihäiretest ja 
ebatavalistest heidetest. Ettevõtjat ei trahvita, juhul kui vee-ettevõtet on juhuslikust lekkest 
teavitatud. pH või juhtivuse võrguseire ja automaatsed alarmsüsteemid. Tööstusreovee 
ühtlustamise nõue enne selle kanalisatsiooni jõudmist. Nii tööstusettevõtjate kui ka vee-ettevõtete 
puhul tõhusam riskijuhtimine ja hädaolukorra lahendamise planeerimine. 

Vee-ettevõtted 

Vananenud tööstusreovee lepinguid 
võib olla väga keeruline uuendada 
või muuta 

Keskkonnaasutused võivad loa tingimuste läbivaatamisel kohustada lepingut uuendama. 
„Uuendamise kampaania”: kõigi ettevõtjatega sõlmitud lepingute uuendamine. Vee-ettevõttel 
peab olema piisavalt argumente lepingute uuendamiseks. Uued lepingud tuleks sõlmida ainult 
piiratud ajaks. 

Keskkonnaasutused, 
vee-ettevõtted 

Ettevõtjad ei ole teadlikud 
tööstusreovee mõjust vee-
ettevõttele ja RVP-le ning neil 
puuduvad teadmised tööstusreovee 
eelpuhastuse parimate meetodite 
kohta. 

Lepingupoolte vahelised iga-aastased kohtumised tuleks sätestada lepingutes. 
Lepinguläbirääkimisi võib pidada RVP-s, sealhulgas tutvustades ka tehast. Avaldada 
konkreetsetele tööstusharudele, näiteks toiduainetööstusele, pinnaviimistlustehastele, 
jäätmekäitlusele mõeldud suunised reovee paremaks käitlemiseks. „Infoliin” või „rändnõunik”, kes 
annab juhtnööre ja jagab infot tööstusreovee parema käitlemise kohta. 

Vee-ettevõtted, FIWA 
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Lisa 4: Peamised soovitused Lätile 

 

Probleemid Peamised soovitused Vastutavad osapooled 

Keskkonnaloa tingimustes ei arvestata 
kaudset tööstusreovett 

THD (2010/75/EL) hõlmab ainete kaudseid heiteid vette ning lubades tuleb kehtestada piirnormid ja 
seirenõuded. Lubade andmise praktikat tuleks muuta nii, et neis arvestataks selgelt ka kaudset 
tööstusreovett. 

Keskkonnaministeerium 

Järelevalveasutuste vahendite puudus 
tööstusreovee piisava seire ja kontrolli 
teostamisel 

Ettevõtjad peavad katma seirekulud, st täita tuleb saastaja vastutuse põhimõtet ja ettevõtjate 
kohustust olla teadlik oma keskkonnamõjudest. Keskkonnaasutustel peaks olema piisavalt 
vahendeid tööstusreovee kontrollimiseks. 

Keskkonnaministeerium 

Tööstusreovee piirnormid määratakse 
tavaliselt olmereovee kvaliteedi põhjal 
 
 
 
Nende piirnormide ületamist karistatakse 
rangelt, mistõttu ettevõtjad ei teavita vee-
ettevõtteid erandlikest heidetest 

Töötada välja õigusaktides sätestatud kompensatsioonivalem, mis vastaks paremini RVP kasvanud 
tegevus- ja investeerimiskuludele, mis tulenevad orgaanilist ainet ja toitaineid sisaldava 
tööstusreovee puhastamisest (vt peatükk 4.4.4 ja 
https://www.vvy.fi/site/assets/files/1110/finnish_industrial_wastewater_guide.pdf). 
 
Kui ettevõtja teatab erandlikust heitest viivitamata ja sarnast heidet ei ole varem toimunud, on vee-
ettevõtte otsustada, kas ettevõtja peab maksma trahvi või piisab üksnes kahju korvamisest (vt 
peatükid 4.4.5 ja 4.4.6). 

Keskkonnaasutused või 
ministrite kabinet ja vee-
ettevõtete liidud 
 
Vee-ettevõtted 

Tööstusreovee reguleerimiseks on 
vajalikud riiklikud suunised, kõrgendatud 
määraga reoveetasud ja koostöö sisse 
seadmine 

Läti tööstusreovee riiklikud suunised oleksid oluline vahend info jagamiseks ja erinevat liiki 
tööstusreovee piirnormide ühtlustamiseks. Suunised peaksid sisaldama kõrgendatud määraga 
reoveetasu arvutamise valemit ning infot, näiteid ja parimaid tavasid koostööks. 

Vee-ettevõtete liit või 
keskkonnaasutused 

Tööstusreovees leiduvate ohtlike ainete 
seire on ebapiisav 

Ohtlikud ained tuleks lisada seireprogrammidesse vastavalt tööstusharudele ja tegevuse liikidele (vt 
peatükk 2.5.2 ja lisa 1). Riiklikesse suunistesse tuleks lisada rohkem infot ja protseduure ohtlike 
ainete seireks. 

Keskkonnaasutused, vee-
ettevõtted 

Ettevõtjate ja vee-ettevõtete vahel on 

usaldamatuse probleemid, eriti 
representatiivsete proovide võtmise ja 
analüüsimise osas 

Proovide võtmiseks ja analüüsimiseks kasutada sõltumatut sertifitseeritud/akrediteeritud kolmandat 

isikut (laborit) (see tuleb lepingutes sätestada). Mõlemad pooled võivad viibida proovivõtu juures. 
Nõuda sertifitseeritud proovivõtja kinnitust, et valitud proovivõtukohast võetud proovid on 
representatiivsed. Parandada koostööd, korraldades iga-aastaseid kohtumisi, kutsudes ettevõtjaid 
RVP-ga tutvuma ja alustades läbirääkimisi tööstusrajatise külastamisega (vt peatükk 5.2). 

Lepingupooled 

Ametiasutused ja vee-ettevõtted ei saa 
võtta tööstusreovee proove ilma eelnevalt 
ette teatamata 

Võimaluse korral peaks proovivõtukoht asuma väljaspool ettevõtja valdusi. Lepingutes tuleks 
sätestada, et vee-ettevõttel on õigus kontrollkülastustele ja täiendavate proovide võtmisele. 
 

Lepingupooled 
 
 

https://www.vvy.fi/site/assets/files/1110/finnish_industrial_wastewater_guide.pdf
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Vee-ettevõtteid ei lubata alati proovide 
võtmiseks siseneda ettevõtja valdustesse 

 
Siseriiklikesse õigusaktidesse on vaja teha muudatused, mis võimaldaksid vee-ettevõtetel ja 
ametiasutustel läbi viia kontrollkülastusi ja võtta proove. 

 
Ministrite kabinet 

Puudulik ettevalmistus ja teadmised 
tööstusreovee käitlusest, heidetest ja 
võimalikest keskkonnamõjudest olme- ja 
tööstusreoveepuhastite käitajate ja 
omanike seas 

RVP töötajate koolitamine tööstusreovee puhastus- ja käitlustehnoloogiate teemal. Haridusorganisatsioonid 
(ülikoolid, kutsekoolid ja 
kolledžid) 
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Lisa 5: Peamised soovitused Leedule 

 

Probleemid Peamised soovitused Vastutavad osapooled 

Keskkonnaloa tingimustes ei 
arvestata kaudset 
tööstusreovett 

THD (2010/75/EL) hõlmab ainete kaudseid heiteid vette ning lubades tuleb kehtestada piirnormid ja 
seirenõuded. Lubade andmise praktikat tuleks muuta nii, et selles arvestataks selgelt ka kaudset 
tööstusreovett. 

Keskkonnaministeerium 

Ettevõtjate ja vee-ettevõtete 
vahel on usaldamatuse 
probleemid, eriti 
representatiivsete proovide 
võtmise ja analüüsimise osas 

Proovide võtmiseks ja analüüsimiseks kasutada sõltumatut sertifitseeritud/akrediteeritud kolmandat 
isikut (laborit) (see tuleb lepingutes sätestada). Mõlemad pooled võivad viibida proovivõtu juures. 
Siseriiklikesse õigusaktidesse on vaja teha muudatused, mis võimaldaksid vee-ettevõtetel ja 
ametiasutustel läbi viia kontrollkülastusi ja võtta proove. 

Lepingupooled 

Ettevõtjad ei ole teadlikud 
tööstusreovee mõjust vee-
ettevõttele ja RVP-le 
 
Ettevõtjatel ja RVP-del 
puuduvad teadmised 
tööstusreovee eelpuhastuse 
parimatest meetoditest 

Soovitatav on luua ajutised spetsialiseerunud riiklikud kompetentsigrupid, mis koondavad tippteadlasi ja 
praktikuid, lahendamaks kohaliku tööstusreoveekäitluse probleeme. Kompetentsigruppide reeglite ja 
rollide kehtestamiseks tuleb välja töötada õiguslik raamistik. Grupi eesmärk on leida optimaalsed 
tehnilised ja tehnoloogilised lahendused tööstusreoveeheidetega seotud probleemidele. Taoliste 
gruppide tegevus ei peaks keskenduma poliitilistele või tööstuslikele huvidele, vaid avalikule huvile ja 
keskkonnaküsimustele. Kompetentsiklastrid võiksid anda head tavad edasi teistele ettevõtetele, luues 
väikeettevõtetele reaalse võimaluse probleeme õigesti lahendada või oma vajadusi ühendada. 
Kompetentsigrupid võiksid olla kaasatud ettevõtete poolt nõutava eelpuhastuse taseme näitajate 
väljatöötamisse ja põhjendamisse. 

Keskkonnaministeerium 
 

Ettevõtjatel puuduvad 

teadmised reovee 
eelpuhastusprotsesside kohta, 
mille tulemuseks on vale 
käitamine ja õnnetused 

Eelpuhastusseadmeid käitavad töötajad peavad olema kvalifitseeritud ja omama vajalikke pädevusi 

(keskkonnatehnoloogia vms sertifikaadid), mis peaks olema nõudena kirjas töökirjelduses. Selleks on 
vajalikud muudatused siseriiklikes õigusaktides. Ülikoolid peaksid selles valdkonnas ette valmistama 
vajaliku arvu spetsialiste ning korraldama kord poolaastas koolitusseminare. 
Teine võimalus on, et RVP töötajad pakuvad eelpuhasti käitust vee-ettevõtte teenusena. Sellist 
lahendust kasutatakse nt Becki õlletehases Bremenis, Saksamaal. 

Keskkonnaministeerium 

(rakendusamet), kohalik 
omavalitsus (kontroll), ülikoolid 
 

Vähene koostöö ja infovahetus 
ettevõtjate, kohalike 
keskkonnaasutuste ja RVP 
esindajate vahel 

Kohalikke ametiasutusi ja RVP esindajaid tuleks kutsuda osalema ettevõtete plaanide arutelule, kus 

valitakse kohalikku tööstusreoveepuhastit või kavandatakse selle rekonstrueerimist. 

Iga-aastased kohtumised ettevõtjate, ametiasutuste ja vee-ettevõtete (ja RVP-de) vahel. Kutsuda 

ettevõtjaid ja ametiasutusi ringkäigule RVP-s. 

Ettevõtjad, ametiasutused, vee-
ettevõtted 
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Lisa 6: Peamised soovitused Poolale 

 

Probleemid Peamised soovitused Vastutavad osapooled 

Järelevalveasutuste vahendite puudus 
tööstusreovee piisava seire ja kontrolli 
teostamisel 

Ettevõtjad peavad katma seirekulud, st täita tuleb saastaja vastutuse põhimõtet ja ettevõtjate 
kohustust olla teadlik oma keskkonnamõjudest. Keskkonnaasutustel peaks olema piisavalt vahendeid 
tööstusreovee kontrollimiseks. 

Poola Vesi, vee-
ettevõtted, seadusandjad 

Sidususe puudumine ja õigusaktide 
hajutatus. Lüngad õigusaktides 

Tööstusreovee regulatsioon peaks olema kõikehõlmav ja ühtne ning tööstusreovee käitlust 
kirjeldavate õigusaktide arv peaks olema piiratud. Näited täheldatud arenguvajadustest: 

- tööstusreovee määratlust tuleks täpsustada nii, et see hõlmaks ka reovett mistahes 
ettevõtetest, mille tootmise käigus tekib sama probleemne reovesi kui tööstuses; 

- ülemäärase tööstusreovee ärajuhtimise eest makstavate lisatasude arvutamiseks puudub 
ühtne metoodika; 

- reoveekogumisalad arvutavad kanalisatsiooniteenuste ligipääsetavuse koefitsienti, mis 
põhineb riikliku olmereovee puhastamise programmi (KPOŚK) rakendamise aruannete jaoks 
kehtestatud algoritmil. Paradoksaalsel kombel võib väljatöötatud algoritm alandada 
tööstusreovee parema eelpuhastuse tõttu reoveekogumisalale antavat hinnangut ja vastupidi 
- tööstusreovee halvema eelpuhastuse tulemuseks võib olla parem hinnang 
reoveekogumisalale. 

Seadusandjad 

Puudulik tööstusreovee järelevalve ja 
kontroll 

Seireprogrammides tuleks nõuda piisava sagedusega proovide võtmist. Rikkumiste kahtluse korral 
peaksid järelevalveasutused ja/või vee-ettevõtted võtma täiendavaid proove ja teostama 
kontrollkäike. Vee-ettevõtted või Poola Vesi peaksid samuti teostama järelevalvet lepingutingimuste 
täitmise üle ning neil peaks olema õigus määrata piirnormide ületamise korral trahve. Kui rikkumised 
korduvad, tuleks keelata reovee ärajuhtimine kanalisatsiooni. 
Tehniline vahend, mis aitab järelevalvet teostada, on andmebaas, kuhu laborid sisestavad kõik 
tööstusreoveeproovide analüüsitulemused ja kuhu salvestatakse parameetrite piirnormid. 

Poola Vesi, vee-
ettevõtted 
 

Vee-ettevõtted vajavad rohkem infot 
ohtlike ainete piirnormide ja 
seireprogrammide kehtestamiseks  

Ohtlikud ained tuleks lisada seireprogrammidesse vastavalt tööstusharudele, tegevusliikidele ja 
tööstusettevõtjate suurusele (suured tööstusettevõtjad, kes juhivad reovett väikestesse puhastitesse 
vs hajutatud, väiketööstused) (vt peatükk 2.5.2 ja lisa 1). Ohtlike ainete piirnorme käsitletakse 
peatükis 2.5.3. 
Poolakeelsed riiklikud tööstusreovee suunised oleksid oluline vahend info jagamiseks ning lepingu- ja 
loatingimuste ühtlustamiseks. 

Poola Vesi, vee-
ettevõtted 

Ettevõtjate ja vee-ettevõtete vahel on 
usaldamatuse probleemid, eriti 
representatiivsete proovide võtmise ja 
analüüsimise osas 

Proovide võtmiseks ja analüüsimiseks kasutada sõltumatut sertifitseeritud/akrediteeritud kolmandat 
isikut (laborit) (see tuleb lepingutes sätestada). Proovivõtu kuupäev ja kellaaeg ei tohiks olla eelnevalt 
teada. Mõlemad pooled võivad viibida proovivõtu juures. Lepingutes tuleks sätestada, et vee-

Lepingupooled 
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ettevõttel on õigus kontrollkülastustele ja täiendavate proovide võtmisele. Täiendavad proovid tellib ja 
kontrollkülastused viib läbi vee-ettevõte. 

Ettevõtjad ei teavita vee-ettevõtteid 
erandlikest heidetest, mis toob RVP-le 
kaasa ootamatu tööstusreovee koormuse 

Regulatiivsete või rahaliste juhtimismehhanismide väljatöötamine ühtlustusmahutite rajamiseks 
ettevõtja või RVP juures. Lepingutes tuleks sätestada kohustus teavitada juhuslikest leketest, 
protsessihäiretest ja ebatavalistest heidetest. Ettevõtjat ei trahvita, juhul kui vee-ettevõtet on 
juhuslikust lekkest teavitatud. pH või juhtivuse võrguseire ja automaatsed alarmsüsteemid. Nii 
tööstusettevõtjate kui ka vee-ettevõtete puhul tõhusam riskijuhtimine ja hädaolukorra lahendamise 
planeerimine. 

Seadusandjad, 
lepingupooled 

Tööstusreovee transport paakautodega; 
tööstus- ja olmereovee segamine; 
lekkivad septikud 

Parandada tuleks tööstusreovee transpordi usaldusväärsust. Seda on võimalik saavutada 
transpordiprotsessi parema järelevalve ning mehhanismide loomisega, mis motiveerivad ettevõtjaid ja 
transpordiettevõtteid maksimaalselt aususele. 

Poola Vesi, vee-
ettevõtted 
Seadusandjad 

Tööstusreovett puudutavate tehniliste ja 
juriidiliste teadmiste nappus väiksemate 
RVP-de ja tööstusettevõtjate seas 

Täna on eksperdid koondunud suurtesse linnakeskustesse ja suurtesse puhastitesse. Nende 
teadmised ja kogemused tuleks edasi anda väiksematele puhastitele ja tööstusettevõtjatele. Luua 
väiksematele RVP-dele ning mitmesugustele probleemse reoveega tööstus- ja teenindusettevõtetele 
suunatud üleriigiline koolitusprogramm. 

Vee-ettevõtete liit, 
Poola Vesi, 
tööstusharude liidud, 
Poola riiklik 
keskkonnakaitse ja 
veemajanduse fond 
(NFOŚiGW) 

Tõhusate protseduuride puudumine 
teadmata või teadaoleva päritoluga suure 
saastejuhtumi korral, mis nõuab 
ulatuslikku sekkumist 

Suurlinnades tegutsevad RVP-d peavad valmistuma suurte reostuskoormuste tekkeks. Nad peavad 
hindama ohtu, looma hoiatussüsteemi reostuse puhuks ja võimaluse korral rajama ühtlustusmahutid, 
et hoida ära RVP-le tekkida võivad kahjud. 

Poola Vesi, vee-
ettevõtted 
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Lisa 7: Peamised soovitused Venemaale (Kaliningrad) 

 

Probleemid Peamised soovitused Vastutavad osapooled 

Paljude ettevõtete puhul tuleks rakendada 
parima võimaliku tehnika (PVT) põhimõtteid. 
Hiljuti kasutusele võetud PVT põhimõtted 
võimaldaksid ökoloogilist moderniseerimist, 
kuid ebapiisav õigusraamistik takistab selle 
täielikku kasutuselevõttu 

Parima võimaliku tehnika põhimõtete rakendamine tööstuste ökoloogilisel kaasajastamisel on oluline 
töövahend keskkonnaalases reguleerimises ja tööstuspoliitikas. See pakub selliseid majanduslikke 
vahendeid nagu maksu- ja keskkonnatasuvabastus neile ettevõtetele, kes uuendavad oma protsesse 
ja keskkonnatehnikaid kaasaegsete tehnikatega. Seega annab see võimaluse alustada üleminekut 
seniselt süsteemilt, milles keskkonnakahju korvamine näeb ettevõtete jaoks välja majanduslikult 
efektiivsem kui ökoloogiline kaasajastamine. Olmevõrkudesse juhitavate tööstusheidete vähendamisel 
on nii tootmisprotsesside kui ka puhastustehnikate kaasajastamine ülioluline. 
 
Vastavalt Venemaal kehtivale seadusandlusele jagunevad tööstusettevõtted keskkonnamõju järgi 4 
kategooriasse, kus 1. kategooriat iseloomustab oluline reostus ja 4. kategooriat minimaalne mõju. 
PVT põhimõtete rakendamine on siiski kohustuslik ainult 1. kategooria tööstuste puhul, samas kui 
muude kategooriate ettevõtetel selliseid kohustusi ei ole. Seega tuleks PVT põhimõtteid kehtestavat 
õigusraamistikku edasi arendada selliselt, et kaasatud oleksid ka 2. ja 3. kategooria ettevõtted. Lisaks 
tuleks sidusrühmadele rohkem esile tõsta föderaalsel tasandil toimivaid majanduslikke 
toetusmeetmeid ja PVT rakendamise peamisi eeliseid. 

Föderaalministeeriumid 

Keskkonnalubade saamist takistab 
rakendusmääruste ja nendega seotud juhiste 
puudulikkus 

Keskkonnalubade saamisprotsessi selgemaks muutmine võimaldaks selle laialdast ja tõhusat 
rakendamist. Selleks tuleb välja töötada regulatsioonid ja vastavad juhised. Lisaks tuleks selgelt 
kirjeldada loasüsteemi peamisi etappe ja osalisi, et võimaldada vee-ettevõtetel ja tööstusettevõtjatel 
loasaamist. 

Föderaalministeeriumid 

Lepingute puudumine või aegunud 
tööstusreovee lepingud 

Tööstusreovee juhtimine olmekanalisatsioonisüsteemi peaks kõikide ettevõtete puhul olema 
reguleeritud tööstusreovee lepingutega. Need peaksid sisaldama üksikasjalikke ja uuendatud nõudeid, 
nagu reovee kvaliteedi piirnormid, seireprogramm ja kontrollimeetmed, aruandlus ja tasud. Enne 
ärajuhtimist peaksid tööstusettevõtted oma reovett eelpuhastama, et saavutada lepingus sätestatud 
parameetrid. 

Tööstusettevõtjad ja 
vee-ettevõtted 

Tööstusettevõtjatel ei ole piisavalt teadmisi 
oma reovee eelpuhastuse parimate 
meetodite kohta 

 
 

Oluline on välja selgitada optimaalsed tehnilised ja tehnoloogilised lahendused erinevate 
tööstusharude reovee eelpuhastuseks. Sidusrühmadele peaksid olema kättesaadavad kaasaegsed 
reoveepuhastusmeetodid eri tööstusharude jaoks ning lingid põhihoolduse infole ja muudele 

infoallikatele. 
 

Kaliningradi oblasti 
elamumajanduse ja 
kommunaalteenuste 

komisjon 
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Ebapiisavad võimalused elukestvaks õppeks 
Kaliningradi piirkonna reoveepuhastuse 
spetsialistidele 

RVP-desse juhitava tööstusreovee käitlemist käsitleva piirkondliku koolitus-/pädevuse suurendamise 
programmi loomine, mis toob kokku tööstusreoveepuhastuse parimad eksperdid, vee-ettevõtted ja 
ettevõtjad, toetaks suutlikkuse suurendamist. Eesmärk on lahendada tööstusreoveepuhastuse 
probleeme, leida optimaalsed tehnilised ja tehnoloogilised lahendused tööstuslike reoveeheidetega 
seotud probleemidele ning vahetada infot parimate tavade ja eelpuhastusmeetodite kohta. 

Koostöö ja infovahetus vee-ettevõtete ja 
ettevõtjate vahel 

Lepinguläbirääkimisi tuleks alustada ettevõtja rajatiste külastamisega. Lepingutes tuleks sätestada 
kord aastas toimuvad kohtumised ning kohustus teavitada juhuslikest leketest, protsessihäiretest ja 
ebatavalistest heidetest. Keskenduda tuleks rohkem dialoogile ja koostööle kui pelgalt sanktsioonide 

ja trahvide kehtestamisele vee-ettevõtete poolt. Vee-ettevõtted võiksid jagada infot tööstusreoveest 
põhjustatud probleemide kohta oma kodulehel ja avaldada konkreetsetele tööstusharudele mõeldud 
suuniseid/infolehti. 

Tööstusettevõtjad ja 
vee-ettevõtted 

 
 


