Aadress
Roodu 1/2
Roodu 3/4
Nimi Inimesi polnud kohal
Ülo Tuur (3)
Suvila kasutus Roodu 1 elavat suveti, Suveti, kaevuvett
Roodu 2 käib harva
kasutab vaid
kohal
kastmiseks

Roodu 5/6
Tjupkin
Kohal aastaringselt,
kaevuvett joogiks ei kasuta
30 aastat, kastab, filtreerib
kaevuvee pesuveeks
vibropump

Roodu 7/8
Roodu 9/10
Lõiv
Zaparošenko
Käib suvilas iga päev,
Suveti, varem kasutas
varem kasutas kaevuvett kaevuvett pesemiseks,
kõigeks, praegu ei kasuta nüüd vaid kastmiseks

12.25
41.65
1.48
40.23
40.17
Kaevupõhjas sete,
maapeale vett ei teki

7.57
41.81
1.58
40.3
40.23
Kelder pae peal 2.2m,
maapeal vesi ei püsivat,
naabri kelder (Roodu 5) kah
uputatud

12.04
40.89
0.46
40.51
40.43
Roodu 8/9 vahel on nõva Vesi püsis 2016 sügisel
mis laseks vee jõkke, AÜ maapinnal
puurkaev polevatki töös
olnud

Märkused kaevutasemest

Veetase kaevus on
tõusnud ca 1.5 m
tõusnud

Veetase kaevus on tõusnud 2- Veetaset ei tea.
3 aastat

Märkused veekvaliteedist

Nõrk lõhn

Haiseb, raua või orgaanika
lõhn ja sete

Nõrk lõhn, anaeroobne, Nõrk lõhn, veekvaliteet
paar viimast aastat on
olevat halvenenud
veekvaliteet kehv, vesi
oli kevadel musta värviga

Keldris vesi pidevalt,
kelder ca 2.5 m, vett ca
1m. Kuivkäimlasse
suvilas ilmub vesi
suurveeajal, ilmselt
ebatihe

Keldris 45 cm vett, viimased
2-3 aastat, varem ilmus vesi
keldrisse vaid lühiajaliselt
kõva vihmaga. Kuivkäimla
uputuse all ei kannata,

Vesi on keldris juba 2-3
aastat, savine pinnas
hoone all. Kuivkäimla on
suvilahoones.

Pump

vibropump

Kaevu sügavus toruotsast m
12.8
Toruotsa absoluutkõrgus m
41.71
Veetase toruotsast m
1.49
Veetase abs 21-03-2017
Veetase abs 19-04-2017
40.22
Märkused Maapinnale vett ei
kogune

Märkused hoonest, keldrist,
käimlast

Muud märkused Mudelist kõrgus,
täpsustada mais

X
Y
Vana veeproov
Protokolli info

674833
6584427

käsipump mõõta ei saa

674939
6584419

Roodu 13
Roodu 14/15
Roodu 16
Inimesi polnud kohal Inimesi polnud kohal Inimesi polnud kohal

vibropump

Veetase kaevus on
tõusnud, 2016 sügisel
ajas üle kaevutoru

Vesi on keldris pidevalt
2014 asaadik, 0.5 m
mulda, edasi savine, ca
2m keldrit

NL ajal ehitati kaevust 19630
kaevust Roodu lääneosasse
veetrass mis pole töötanud

674882
6584411

Roodu 11/12
Zabalotšni, Villu
Suveti, varem saadi
kaevust ka saunavesi

6.02
40.9
0.56
40.34
Pinnaseuurded ja vee
väjakiildumine Kohtla
jõe äärse tekkis paar
aastat tagasi, ennem
polnud
Veetase kaevus on
tõusnud viimastel
aastatel, kaevust
jooksis vesi 2016 jõkke

10.2
41.7
1.02
40.68
Kaevupõhjas pehme
sete

Veetase kaevus on
tõusnud, kaev on
ülejooksnud,
manteltoru on
kõrgemaks tehtud
Nõrk lõhn, paar viimast Nõrk lõhn
aastat on veekvaliteet
kehv

Vesi tekkis keldrisse
Roodu 12 juures on
püsivalt 2-3 aastat
septiku moodi asi
tagasi. Kuivkäimlas on
kõik vedel.

9.75
40.93
0.56
40.37

11.65
41.47
1.29
40.18

Mingi nõrk lõhn mis
pole fekaalilõhn

Mingi nõrk lõhn mis
pole fekaalilõhn

Kuivkäimlad on
suvilahoonetes

Kuivkäimla on
suvilahoones

Kõrgus mudelist, ka
asukoht täpsustada
mais

674993
6584419

675054
6584431
analüüs 21-07-2014
Kaevusügavus 7.5m,
veetaset ei mõõdetud

675120
6584443
analüüs 24-08-2015
VI15002725

675181
6584471

674891
6584380

674857
6584371

Aadress
Roodu 17/18/19
Roodu 20/21
Roodu 22/23
Nimi
Kolu, Rein (17)
Inimesi polnud kohal
Novitionok/Kuustalu
Suvila kasutus Suveti, kaevuvett praegu
Suveti, kaevuvett ei kasuta
ei kasuta, ei kasta, varem
kuna haiseb
kasutas
Pump

Roodu 24/25
Inimesi polnud kohal

käsipump mõõta ei saa

Kaevu sügavus toruotsast m
7.72
Toruotsa absoluutkõrgus m
41.57
Veetase toruotsast m
1.44
Veetase abs 21-03-2017
40.21
Veetase abs 19-04-2017
40.13
Märkused Keldris vett 80 cm. kelder
on 2.2 m sügav, vesi
seisab keldris nüüd kogu
aasta

14.95
41.56
1.56
40

Kaevusügavus olevat 15m, vesi
püsib maapinnal ei lähe
pinnasesse

Roodu 26/27
Jefremov
Suveti, kaevuvett ei
kasuta, varem kasutas
kastmiseks,

Roodu 28
Roodu 29/30
Inimesi polnud kohal Inimesi polnud kohal

vibro
12.57
41.28
1.39
39.89

14.81
41.8
1.79
40.07
40.01
Maapinnale vett ei
kogune

13.87
41.51
1.49
40.02
Kaevupõhjas pehme
sete

6.85
41.66
1.55
40.17
40.11
Kaevupõhi kõva

Roodu 31/32
Davõdova
Suveti, kaevuvett ei
kasuta

vibropump, musta
kihiga kaetud
5.65
41.42
1.35
40.21
40.07

Märkused kaevutasemest Veetase kaevus on
tõusnud 2-3 aastat

Veetase kaevus on viimased 3
a tõusnud

Märkused veekvaliteedist Nõrk lõhn, fekaalilõhn see
pole

Ei kõlba kasutamiseks,
Vesi haiseb, fekaal või Veekvaliteet olevat
mädamuna lõhn, rauane sade, mädamuna
halvenenud, haisevat,
algul läbipaistev, siis piimjas
õline, sade
justui keevat, siis uuesti selgeks

Veel on fekaalilõhn,
veekvaliteet olevat
juba 2-3 aastat kehva.

Roodu 23-l keldrit pole, vund
1.2 m. Roodu 22 on kelder,
vesi sees. Kuivkäimla on
suvilahoones ja vettpidav.
Muld, liiv, savimoreen

Kuivkäimlad on
suvilahoonetes

Keldris vett 0.5m,
kelder lubjakivi peal
1.7 m, Kuivkäimla on
suvilahoones

674728
6584318
analüüs 21-07-2014
Kaevusügavus 13 m, veetaset
ei mõõdetud

674687
6584297

Märkused hoonest, keldrist, Kuivkäimla majast väljas
käimlast jõe pool, suvilasisest ei
kasuta. Suvila all saviliiv,
moreen lubjakivi. Roodu
18 ja 19 kuivkäimlad on
suvilas
Muud märkused legend et Roodu suvilatee
otsani on Kiviõli KohtlaJärvele kanal
survetorustik diam 1 m
plastist, arvab et edasi või
olla rikkekohti
X
Y
Vana veeproov
Protokolli info

674814
6584351

674753
6584337

Veetase kaevus on
tõusnud 2 aastat,

Kaev kive täis
Kaev 0.8 m peal
kinni

Veetase kaevus on
tõusnud viimased 2-3
aastat

Vesi keldris 0.6m, kelder
2.2 m. Suvila ehitamisel
oli pinnased liiv saviliiv,
mergel? Kuivkäimla on
suvilahoones, veetihe.

674700
6584346

O-Cm kaev 19630

674724
6584384

674748
6584422

674794
6584400

674784
6584456

