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1. Sissejuhatus 
 
 
Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) arendamise kava   on 
dokument, mis kirjeldab Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat 
olukorda ning arengut järgneval 12 aastal. 
 
Käesolev ÜVK arendamise kava on koostatud vastavalt OÜ Europolis ja Lääne-Nigula 
Vallavalitsuse vahel 20.01.2015.a sõlmitud tööettevõtulepingule. Lähtuvalt lepingust 
käsitleb käesolev arendamise kava territoriaalselt peamiselt Taebla, Palivere ja Risti 
alevike ning Linnamäe, Luigu, Nigula, Piirsalu ja Pälli külade kompaktselt hoonestatud 
piirkondasid. Varasemalt on OÜ Monoliit poolt 2009. aastal koostatud Taebla valla ÜVK 
arengukava, OÜ Dictum-Factum Inseneribüroo poolt 2010. aastal koostatud Oru valla 
ÜVK arengukava (töö nr 12/12-2010) ja Risti Vallavalitsuse poolt 2013.aastal koostatud 
Risti valla  ÜVK arengukava. Lääne-Nigula vald moodustati peale 2013.aasta kohaliku 
omavalitsuse volikogude valimisi Läänemaal Risti, Taebla ja Oru valdade ühinemisel. 
Käesoleva ÜVK arendamise kava koondab varasema kolme omavalitsusüksuse andmed 
ning paneb paika ühinenud valla veemajanduse tuleviku arengusuunad.  Lähtudes 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 4 lg 2 tuleb ühisveevärgi ja 
–kanalisatsiooni arendamise kava koostada vähemalt 12 aastaks ning see tuleb vähemalt 
kord nelja aasta jooksul üle vaadata ning vajadusel korrigeerida. 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning veemajanduse korraldamine 
Lääne-Nigula valla asulates peab toimuma kooskõlas käesoleva ÜVK arendamise kavaga 
fikseeritud tingimuste ja nõuetega.  
 
Aastatel 2005 kuni 2015 on Lääne-Nigula vallas teostatud vallavalitsuse ja vee-ettevõtja 
OÜ Haapsalu Veevärk eestvedamisel ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning EL 
Ühtekuuluvusfondi toetusel märkimisväärsed investeeringud vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste kaasajastamiseks ning arendamiseks. Kuid samas peab 
arvestama asjaoluga, et mitmetes Lääne-Nigula valla asulates  vajavad jätkuvalt vee- 
ning kanalisatsioonirajatised uuendamist ning laiendamist, mis ületavad endiselt oluliselt 
valla rahalisi võimalusi ning seetõttu on vajalik rekonstruktsiooni- ja ehitustöödeks 
kasutada täiendavalt Eesti riiklike ning Euroopa Liidu fondide abi. Abiprojektide 
elluviimisel tuleb endiselt silmas pidada olulist põhimõtet, et ehitustöödele järgnev vee- 
ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimine, hooldamine ja edasiarendamine oleks 
jätkusuutlik süsteemi kogu järgneval „eluperioodil”. 
 
Arendamise kava koostajad tänavad Lääne-Nigula Vallavalitsuse ja AS Haapsalu Veevärk 
töötajaid aktiivse kaasalöömise eest dokumendi koostamisel ning üle vaatamisel. 
 
Käesolev Lääne-Nigula valla ÜVK arendamise kava on kooskõlas valla arengukavaga, 
üldplaneeringuga, detailplaneeringute ning muude õigusaktidega. ÜVK arendamise kava 
on kooskõlastatud Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooniga (24.09.2015 nr HLS 7-
2/15/19856-2) ning Terviseameti Lääne talitusega (10.09.2015.a nr 9.2-5/5377-4).  
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2. Lähteandmed 
 
Lääne-Nigula valla ÜVK arendamise kava koostamisel on kasutatud alljärgnevalt 
nimetatud ja kirjeldatud õigusakte, standardeid, kavasid, planeeringuid, uuringuid, 
jooniseid ja muid andmeid.  
 

2.1. Õiguslik baas 
2.1.1. Euroopa Liidu direktiivid 

Veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ). 2000. aastal jõustunud veepoliitika 
raamdirektiiviga sätestatakse vee (sh. põhjavee, pinnavee, rannikuvee, siirdevee) kaitse 
raamistik. Eesmärgiks on saavutada kõigi Euroopa veekogude hea seisund aastaks 2015. 
 
Direktiiv kehtestab ühtse raamistiku vee kaitseks, millega kaitsta ja parandada vee 
ökosüsteemide seisundit ning vältida nende seisundi edasist halvenemist, edendada 
säästvat veekasutamist, kaitsta veekeskkonda heidete, emissioonide ja muude kahjude 
eest, et saavutada piisaval hulgal hea kvaliteediga pinna- ja põhjavee olemasolu 
säästvaks ja tasakaalustatud vee kasutamiseks. 
 
Raamdirektiivi ellu rakendamine keskendub ühtse tegevusprogrammi koostamisele, mida 
nimetatakse veemajanduskavaks. Vee kaitse ja kasutamise kavandamisel ehk 
veemajanduskava koostamisel lähtutakse veekogude valgala kaitse põhimõtetest. 
Valgala on maa-ala, millelt veekogu saab oma vee. Vesikonna veemajanduskava on 
tegevusplaan, mis sisaldab eesmärke (veekogu hea seisund), tegevusi ehk meetmeid 
ning kontrolli ehk seiret. 
 
Direktiivi eesmärgi täpne kirjeldus on kirjas Veeseaduse § 38 lg 3 „Vee kasutamise ja 
kaitse kavandamise ning korraldamise eesmärk on saavutada seaduses sätestatud 
keskkonnaeesmärgid, sealhulgas tagada säästev areng ja vee võimalikult looduslik 
seisund ning hoida pinna- ja põhjavee kvaliteeti, hulka ja režiimi inimtegevusest 
võimalikult rikkumatuna“. Nimetatud eesmärk tuleb saavutada 2015.a 22. detsembriks. 
 
Veepoliitika raamdirektiiv kehtestab üsna põhjalikud eeskirjad vete majandamiseks. 
Muuhulgas antakse selles suunised ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste hinna 
kujundamiseks. 
 
Asulareovee puhastamise direktiiv (91/271/EMÜ) reguleerib asulatest ning tööstusest 
pärineva reovee kogumist, töötlemist ja keskkonda tagasijuhtimist, et kaitsta veekogusid 
ja põhjavett reostumise eest. 
 
Kuna kõikidest väiksematest asulatest või küladest ei ole majanduslikult põhjendatud 
juhtida reovett reoveepuhastisse, mis asub mitmete kilomeetrite kaugusel, siis määratleb 
direktiiv reoveekogumisala mõiste, mis tähendab piirkonda, kus on piisavalt palju 
elanikke või majanduslikku tegevust, et ehitada kanalisatsioon ja koguda kokku reovesi. 
Samuti kehtestatakse direktiiviga kokku kogutud, töödeldud ning keskkonda tagasi 
juhtitavale reoveele nõuded ning reostusnäitajatele piirväärtused, mida tuleb 
puhastamisel saavutada. Arv-väärtused ja nõuded puhastusprotsessile on kehtestatud 
vastavalt reoveehulgale, mille suurust arvutatakse inimekvivalentides, s.o ühikutes, mis 
on võrdelised ühe inimese poolt tekitatava keskmise seostuse hulgaga ööpäevas. Nõuded 
reoveepuhastusele on rangemad siis, kui suubla on reostusele tundlikum. 
 
Eesti ja Euroopa Liidu vahelistel ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku, et asulareovee 
direktiivi (91/271/EMÜ) üleminekuperiood kanalisatsioonisüsteemide ja reoveepuhastite 
renoveerimiseks/väljaehitamiseks üle 2000 ie asulates oli aastani 2010, kuna vananenud 
kanalisatsioonisüsteemide ja reoveepuhastite väljavahetamine ja renoveerimine oli nii 
ajaliselt kui ka finantsiliselt mahukas. Seega pidi reoveepuhastuse valdkonnas üle 2000 
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ie asulates ja reoveekogumisaladel olema välja ehitatud tsentraalsed 
kanalisatsioonisüsteemid ning tagatud normidele vastav reoveepuhastus 2010. aasta 
lõpuks.  
 
Direktiivile vastavad Eesti Vabariigi järgmised õigusaktid:  

• Veeseadus (VeeS); 
• Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseadus (ÜVVKS); 
• Vabariigi Valitsuse määrus nr 99 (29.11.2012. a) „Reovee puhastamise ning heit-

ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“). 

 
Joogiveedirektiivi (80/778/EMÜ, 98/83/EÜ) eesmärgiks on kaitsta inimese tervist 
saastunud joogivee kahjulike mõjude eest ning tagada, et joogivesi oleks puhas ja 
tervislik. Joogivee direktiivi nõudeid arvestades on sotsiaalministri määruse alusel 
kindlaks määratud kvaliteedi ja kontrolli nõuded Eestis kasutatavale joogiveele. Eesti 
joogivee puhul on tegemist sageli nn loodusliku saastumisega, kuna joogiveeks kasutatav 
põhjavesi on oma looduslike omaduste poolest tihti üsna rauarikas, suure väävelvesiniku 
sisaldusega või ülenormatiivse radionukleiidide sisaldusega. Looduslike omaduste poolest 
on Eesti põhjavesi ka kare ning agressiivne.  
 
Direktiivile vastavad Eesti Vabariigi järgmised õigusaktid:  

• Veeseadus (VeeS); 
• Rahvatervise seadus (RTerS); 
• Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS),  
• Sotsiaalministri määrus nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja 

analüüsimeetodid”). 
 
Eesti ja Euroopa Liidu vahelistel ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku, et joogivee direktiivi 
(80/778/EMÜ, 98/83 EÜ) üleminekuperiood veevarustussüsteemide ja 
veepuhastusjaamade renoveerimiseks ning väljaehitamiseks oli aastani 2013, kuna Eestis 
on põhiliseks joogiveeallikaks põhjavesi, mille looduslikud omadused ei võimalda sellest 
saada ELI nõuetele vastavat joogivett ilma töötlemata. Seega on oluliseks 
investeeringuks veetöötlussüsteemide kõrval olnud ka amortiseerunud veetorustike 
väljavahetamine. Selliste kulutuste tegemine ühinemise-eelsel perioodil oli ebarealistlik, 
kuna vee-ettevõtted oleksid pidanud sellisel juhul tõstma vee hinda tasemele, mida 
tarbijad poleks suutnud maksta. Seega pidi üle 2000 ie asulate joogivesi vastama 
nõuetele 2007. aasta lõpuks ning üle 50 ie asulates pidi puhta joogiveega varustatus 
olema tagatud 2013. aasta lõpuks.  
 
Reoveesettedirektiiv (86/278/EMÜ). 
 
Nitraadidirektiivi (676/EMÜ) eesmärgiks on eelkõige vältida suurtes kogustes nitraatide 
sattumist veekeskkonda, piirates sellega reostuse mõju, mis on põhjustatud intensiivsest 
põllumajandusest. 
 
Direktiivile vastavad Eesti Vabariigi järgmised õigusaktid:  

• Veeseadus (VeeS); 
• Vabariigi Valitsuse määrus nr 288 “Veekaitsenõuded väetise-ja sõnnikuhoidlatele 

ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise 
ja hoidmise nõuded”. 

 
Põhjaveedirektiiv (2006/118/EÜ). 
 
Üleujutuste direktiiv (2007/60/EÜ) käsitleb üleujutuste riski hindamist ja maandamise 
regulatsiooni. 
 
Ohtlike ainete pinnavette juhtimise direktiiv (76/464/EMÜ). 
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2.1.2. Eesti seadused  

Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) järgi on igaüks kohustatud säästma elu- ja 
looduskeskkonda ning hüvitama kahju, mis ta on keskkonnale tekitanud (PS § 53). 
Looduskeskkond on ressursiks, mida tuleb kasutada läbimõeldult ja säästvalt. Riigikogu 
14.02.2007. a otsusega heaks kiidetud Eesti Keskkonnastrateegia on katusstrateegiaks 
kõikidele keskkonna valdkonna ala-valdkondlikele arengukavadele määratledes 
looduskasutuse ja keskkonnakaitse arengusuunad ja põhiülesanded. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus  (KOKS) määrab kindlaks kohaliku 
omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted 
omavahel ja riigiorganitega. KOKS § 6 alusel on omavalitsusüksuse ülesandeks 
korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, 
noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, 
heakorda, territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja 
linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise 
täita. 

Veeseaduse (VeeS) ülesandeks on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja 
veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine. Samuti reguleerib veeseadus vee 
kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid ning avalike 
veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude kasutamist.  

VeeS § 8 alusel määratakse vee erikasutusloa omamise vajadus tegevuste lõikes. Vee 
erikasutusloa üheks omamise vajaduseks on põhjavee võtt rohkem kui 5 m3/ööpäevas ja 
heitvee juhtimine suublasse olenemata heitvee kogusest.  

VeeS § 24¹ sätestab, et reoveekogumisalade määramise kriteeriumid kehtestab Vabariigi 
Valitsus, arvestades põhja- ja pinnavee kaitstust ning sotsiaalmajanduslikke aspekte. 
Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. Reoveekogumisalad kannab 
kohalik omavalitsus kuue kuu jooksul pärast nende kinnitamist üldplaneeringule  koos 
perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetava alaga, mis ei ole määratud 
reoveekogumisalaks.  

VeeS § 28 nimetab veehaarde sanitaarkaitseala, mis on joogivee võtmise kohta 
ümbritsev maa- ja veeala, kus veeomaduste halvenemise vältimiseks ning 
veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ning piiratakse liikumist.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS) reguleerib kinnistute veega 
varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja 
pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja 
kohustused. Tulenevalt seadusest on kohaliku omavalitsuse ülesanne korraldada oma 
haldusalas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamist.  

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub 
kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja poolt 
hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonina 
käsitletakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos. Sademete-
, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid loetakse 
ÜVK süsteemi kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti otsustanud. ÜVK võib olla 
avalik-õigusliku või eraõigusliku isiku omandis.  
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ÜVVKS § 4 sätestab ka vajaduse koostada ÜVK arendamise kava, mille alusel toimub 
kogu kohaliku omavalitsuse territooriumil ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamine. 
Arendamise kava koostamist peab korraldama kohalik omavalitsus. 

Vastavalt seadusele peab ÜVK arendamise kava peab sisaldama vähemalt: 

• ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte;  
• dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

reoveekogumisalade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee 
äravoolurajatiste põhiskeemi; 

• ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende 
hinnangulist maksumust.  

Keskkonnajärelevalve seaduse (KeJS) § 3 kohaselt teostavad keskkonnajärelevalvet 
Keskkonnainspektsioon ja kohalik omavalitsusorgan või -asutus. 

Keskkonnatasude seadus (KeTS) sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise 
alused, saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning 
keskkonnakasutusest (s.h. veevõtt ja saasteainete heitmine veekogusse) riigieelarvesse 
laekuva raha kasutamise alused ja sihtotstarbe. Keskkonnatasu jaguneb loodusvara 
kasutusõiguse tasuks ja saastetasuks. 

Keskkonnatasude rakendamise eesmärk on vältida või vähendada loodusvarade 
kasutamisega, saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud 
võimalikku kahju. Keskkonnatasu maksab isik, kes on saanud keskkonnaloaga või 
seadusega sätestatud muul alusel õiguse eemaldada looduslikust seisundist loodusvara, 
heita keskkonda saasteaineid või kõrvaldada jäätmeid või on teinud seda vastavat õigust 
omamata. Kui isik kasutab loodusvara, heidab keskkonda saasteaineid või kõrvaldab 
jäätmeid keskkonnaloas lubatust suuremas koguses, loa omamise nõuet eirates või 
keelatud kohas, maksab ta keskkonnatasu kõrgendatud määra järgi. 

Vee erikasutusõiguse tasu makstakse õiguse eest võtta veekogust või põhjaveekihist vett 
erikasutuse korras, välja arvatud vee võtmisel põhjaveest vähem kui 5 kuupmeetrit 
ööpäevas. Saastetasu rakendatakse, kui veekogusse, põhjavette või pinnasesse 
heidetakse orgaanilisi aineid, fosforiühendeid, lämmastikuühendeid, heljumit,  sulfaate, 
ühealuselisi fenoole, naftat, naftasaadusi, mineraalõli ning tahke kütuse ja muu 
orgaanilise aine termilise töötlemise vedelsaadusi, heitvett, mille vesinikeksponent (pH) 
on suurem kui 9,0 või väiksem kui 6,0 ning muid veekeskkonnale ohtlikke aineid 
veeseaduse tähenduses. 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus  (KeHJS) 
sätestab eeldatava keskkonnamõju hindamise õiguslikud alused ja korra, 
keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi korralduse ja ökomärgise andmise 
õiguslikud alused eesmärgiga vältida keskkonna kahjustumist ja kehtestab vastutuse 
seaduse nõuete rikkumise korral 

2.1.3. Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused 

Vabariigi Valitsuse: 
• määruse nr 57 (19.03.2009.a) “Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid” 

kehtestab optimaalsed tingimused ja kriteeriumid reoveekogumisalade 
määramiseks arvestades põhjavee kaitstust heitveega reostumise eest ja 
sotsiaalmajanduslikke tingimusi. Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise 
kriteeriumid asulatele elanike arvuga rohkem kui 50, kusjuures määratava 
reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha. Määruse teises paragrahvis on 
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toodud kriteeriumid reoveekogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi, 
mille kohaselt reoveekogumisala tuleb moodustada, kui kaitstud või suhteliselt 
kaitstud põhjaveega piirkondades tekib 1 hektari kohta orgaanilist 
reostuskoormust rohkem kui 20 inimekvivalenti (ie). Keskmiselt kaitstud 
põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta 
tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata 
põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta 
tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. Lisaks tuleb 
reoveekogumisalade määramisel arvestada sotsiaal-majandusliku kriteeriumina 
leibkonna võimalusi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, 
mille kohaselt ühe leibkonnaliikme kulutused teenusele ei tohi olla suuremad kui 
4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekut tema elukohajärgses 
maakonnas; 

• määrus nr 99 (29.11.2012.a) kehtestab “Reovee puhastamise ning heit- ja 
sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” 
alusel kehtestatakse reovee puhastamise ja heit- ning sademevee suublasse 
juhtimise nõuded ja nõuete täitmise kontrolli meetmed. Nõuete täitmisel tuleb 
tagada, et vee ja veega seotud vee- ja maismaaökosüsteemide seisund ei 
halveneks; 

• määrus nr 171 (16.05.2001.a) “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded”. 
Määrusega kehtestatakse reovee kogumiseks, puhastamiseks või suublasse 
juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti, pumpla või reovee 
kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoone või 
rajatise veekaitsenõuded. 

 
Keskkonnaministri: 

• määrus nr 8 (30.01.1997.a) “Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning 
puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra 
kehtestamine”; 

• määrus nr 9 (27.01.2003.a) „Põhjaveevaru hindamise kord“; 
• määrus nr 18 (26.03.2002.a) „ Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa 

andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike 
materjalide loetelu ja loa vormid“; 

• määrus nr 37 (29.07.2010.a) „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja 
konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu 
ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja 
konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, 
rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja 
puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja 
puuraugu likvideerimise akti vormid“; 

• määrus nr 57 (19.03.2009.a) “Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid”. 
Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike 
arvuga rohkem kui 50. Nimetatud dokumendi põhjal on määratud pinnasesse 
immutamise reostuskoormuse piirväärtused. Hoonestatud piirkonna puhul tuleb 
lähtuda olemasolevast reostuskoormusest; 

• määrus nr 60 (17.10.2002.a) “Põhjaveekomisjoni põhimäärus”. 
Põhjaveekomisjoni üheks ülesandeks on põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse 
olukorrahindamine ning uuringuvajaduse ja-suundade määramine; 

• määrus nr 61 (16.12.1996.a) “Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja 
projekteerimise korra kehtestamine” reguleerib veehaarete sanitaarkaitsealade 
moodustamist ja veevõtukoha hooldusnõudeid; 

• määrus nr 75 (16.10.2003.a) “Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni 
juhitavate ohtlike ainete kohta” kehtestab piirväärtused ühiskanalisatsiooni 
juhitavas heitvees olevate ohtlike ainete kohta; 

• määrus nr 76 (16.12.2005.a) “Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kaitsevööndi 
ulatus”. Määrus kehtestab ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni ehitistele kaitsevööndi 



Lääne-Nigula valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2027 

 11

ulatuse tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, paigaldussügavusest ja 
läbimõõdust; 

• käskkiri nr 1836 (28.12.2005.a) “Puurkaevude rajamise, konserveerimise ja 
likvideerimise juhend”. Juhend käsitleb puurkaevu tellija jaoks vajalikku infot nii 
puurkaevu rajamise kui ka konserveerimise või likvideerimise kohta. Eelnimetatud 
töid võib teha vaid sellekohase hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omanik. 

 
Sotsiaalministri: 

• määrus nr 1 (02.01.2003.a) “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 
kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded” kehtestab 
kontrollinõuded joogiveeallikana kasutatavale põhjaveele. Vee erikasutaja peab 
koostama joogiveeallika kontrollikava, juhul kui joogivett võetakse põhjaveest 
rohkem kui 10 m³ ööpäevas ja seda kasutab rohkem kui 50 inimest või juhul kui 
vett töödeldakse avalikuks kasutamiseks või majandustegevuseks; 

• määrus nr 82 (31.07.2001.a) “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid” kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning joogivee 
proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee 
saastumise kahjulike mõjude eest. Joogivee käitleja VeeS § 13² lg 1 tähenduses 
on ettevõtja, kelle tegevuseks on joogivee tootmine, varumine, töötlemine ning 
muud toimingud, mille tulemusel joogivesi on kättesaadav tarbijatele või teistele 
käitlejatele, kes oma tegevuses peavad kasutama joogivett tasu eest või tasuta. 
Joogivee käitleja peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ning esitama 
teavet käideldava joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule 
viimase nõudmisel. Joogivee käitleja peab koostama ja käitlemise Terviseameti 
piirkondliku talitusega  kooskõlastama joogivee kontrolli kava vähemalt kolmeks 
aastaks. Veeseaduse nõuded ei laiene isiklikule veevärgile, kust võetakse vett alla 
10 m3 ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest, välja arvatud juhul, kui 
joogiveega varustamine on osa ettevõtja majandustegevusest või avalik-
õiguslikust tegevusest.  Samuti joogiveele, mis on ette nähtud üksnes tehniliseks 
vajaduseks, nagu autopesuvesi, seadmete jahutusvesi, tuletõrjevesi, ja muuks 
otstarbeks, mille puhul joogivee kvaliteet asjassepuutuvate tarbijate tervist mingil 
viisil otseselt ega kaudselt ei mõjuta. Vastavalt määruse § 13 lõige 7 kohaselt oli 
lubatud kuni 01. jaanuarini 2014 toota, varustada, töödelda ja üle anda nõuetele 
mittevastavat joogivett asulates ja joogiveesüsteemides, mida kasutas vähem kui 
2000 inimest.  

 
2.1.4. Lääne-Nigula valla õigusaktid ja lepingud 

Alljärgnevalt on esile toodud Lääne-Nigula vallas juba kehtestatud või siis kehtestamist 
vajavad õigusaktid ning samuti Lääne-Nigula valla ja vee-ettevõtja vahelised juba 
sõlmitud või siis sõlmimist vajavad lepingud. Ülevaade sisaldab ka muid dokumente ja 
lepinguid, mis on vajalikud veemajanduse ja vee-ettevõtluse reguleerimiseks. 
 
Olemas: 

• Lääne-Nigula valla põhimäärus (26.02.2014 nr 18); 
• Lääne-Nigula valla heakorra eeskiri (26.02.2014 nr 15); 
• Lääne-Nigula valla kaevetööde eeskiri (25.03.2014 nr 19); 
• Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 vastuvõtmine 

(30.10.2014 nr 43); 
• Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 

(25.03.2014 määrus nr 20); 
• Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (25.03.2014 

määrus nr 21); 
• Haapsalu Veevärk AS veeteenuse hinna kooskõlastamine Konkurentsiametiga 

(27.06.2014 otsus nr 9.1-3/14-011); 
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• Haapsalu Veevärk AS ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise 
metoodika kooskõlastamine Konkurentsiametiga (31.10.2013 otsus nr 9.1-7/13-
006). 

 
Puuduvad: 

• Haldusleping vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel, mis reguleerib ühisveevärgil 
asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmist ning avalikest 
veevõtukohtadest vee võtmist ning tuletõrje veevõtukohtade hooldamist; 

• Leping vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel, mis reguleerib avalikelt teedelt, 
tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 
ärajuhtimist ühiskanalisatsiooni abil ja selle puhastamist. 

 
2.1.5. Standardid 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja –rajatiste projekteerimisel ning ehitamisel peab 
arvestama alljärgnevate standarditega: 
 

• EVS 847-1:2014 Veevärk. Osa 1: Veehaarded; 
• EVS 847-2:2003 Ühisveevärk. Osa 2: Veepuhastus; 
• EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk; 
• EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk; 
• EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon. 

 
 

2.2. Planeeringud, uuringud ja arengukavad 
2.2.1. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava ja 

meetmeprogramm 

Vesikond või alamvesikond kujutab endast maa-ala, millelt jõgi või jõed, koos lisajõgede 
ning järvedega, saavad oma vee ning suubuvad läbi ühise jõesuudme merre. Vesikonnad 
ja alamvesikonnad on veemajandamise üksused, mis ei järgi maakondade ning valdade 
administratiivseid piire. Lääne-Nigula vald asub valdavalt Lääne-Eesti vesikonna Matsalu 
alamvesikonnas. Valla kirdeosa Piirsalu, Seljaküla ja Kuijõe piirkond asub Harju 
alamvesikonnas. 
 
Joonis 2-1: Eesti vesikondade kaart 
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Allikas: Keskkonnaamet http://www.keskkonnaamet.ee  

 
Vabariigi Valitsuse määruse alusel on Eestis 3 vesikonda ja 8 alamvesikonda. Eestis 
määratud vesikondadeks on Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond ja Koiva vesikond. 
Eestis määratud alamvesikonnad on järgmised:  

- Harju alamvesikond 
- Läänesaarte alamvesikond 
- Matsalu alamvesikond 
- Pandivere alamvesikond 
- Peipsi alamvesikond 
- Pärnu alamvesikond 
- Viru alamvesikond 
- Võrtsjärve alamvesikond 

 
Veemajanduskava koostatakse vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimiseks 
vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtutakse nii veeseadusest kui ka 
EL-i veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ). Veepoliitika raamdirektiivi rakendamiseks 
tuleb EL liikmesriikide veemajanduse juhtimiseks koostada veemajanduskavad oluliste 
veeprobleemide lahendamiseks ning hea vee seisundi saavutamiseks. Eelnimetatud 
eesmärgi elluviimiseks on koostatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava, mis 
valmis 2010. aasta algul ning kinnitati Vabariigi Valitsuse 1.04.2010 korraldusega nr 254. 
Käeoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal on algatatud uue veemajanduskava ning 
selle meetmeprogrammi koostamine aastateks 2015 – 2021.  

Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke, tuleb 
arvestada kohaliku omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 
kavas, üld- ja detailplaneeringute koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel. 
Seega puudutab veemajanduskava kõiki, kes sellel territooriumil elavad ja töötavad. 
Veemajanduskava on dokument, mis arvestades kohalikke olusid, paneb paika vee 
kaitsmise ja kasutamise üldnõuded alamvesikonna piires. 

Veeseaduse kohaselt koostatakse pinna- ja põhjavee ning kaitset vajavate alade kaitse 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks meetmeprogramm, kus esitatakse vee 
kasutamise ja kaitse meetmed, mida tuleb arvestada kohaliku omavalitsuse üld- ja 
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detailplaneeringute ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel, 
uuesti läbi vaatamisel ja muutmisel. Meetmeprogramm koostatakse iga vesikonna kohta 
või piiriülese vesikonna Eestis paikneva osa kohta. Meetmeprogramm vaadatakse uuesti 
läbi ja ajakohastatakse 2015. aasta 22. detsembriks ning seejärel vähemalt iga kuue 
aasta järel. Läbivaadatud ja ajakohastatud meetmeprogrammi meetmeid hakatakse 
rakendama kolme aasta jooksul pärast meetmeprogrammi kinnitamist Vabariigi Valitsuse 
poolt. Käesoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal oli uus Lääne-Eesti vesikonna 
veemajanduskava (versioon 22.12.2014) ja meetmeprogrammi seletuskirja ning lisade 
eelnõud esitatud tutvumiseks Keskkonnaministeeriumi kodulehel aadressiga 
www.envir.ee . 
 

2.2.2. Lääne maakonnaplaneering 

Lääne maakonnaplaneering kehtestati 1998. aastal. Tänaseks on selle põhjavee, veeheite 
ning põhjavee kasutuse lähtekohtade ning arengusuundade osa aegunud, sest 
vahepealse ajaga on piirkonnas teostatud mitmeid olulisi veemajanduse alaseid 
investeeringuid. Vabariigi Valitsus algatas kõigis maakondades oma 18.07.2013 
korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koostamise. Sellest tulenevalt algatas 
Lääne maavanem 20.06.2014 korraldusega nr 101 Lääne maakonnaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). KSH ülesandeks on hinnata 
maakonnaplaneeringu elluviimise mõju majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja 
looduskeskkonnale. Riigi üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka 
kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Läänemaa maakonnaplaneeringut koostab ja 
keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Lääne Maavalitsus. 
Maakonnaplaneeringu kehtestamise pädevus on Lääne maavanemal. 
 

2.2.3. Lääne maakonna arengustrateegia 2020+ 

Lääne maakonna arengustrateegia 2020+ sõnastab tulevikupildi ja eesmärgid, kuhu 
soovitakse jõuda 2020+ aastaks. Dokument kujutab endast maakonna arendus- ja 
katusorganisatsioonide kokkulepet, millisena soovitakse näha oma elu-, loodus- ja 
majanduskeskkonda. Selle sisend saadi maakonnaplaneeringu ülevaatamise tulemustest, 
arendusorganisatsioonide, kohalike omavalitsuste ja maakonnatasandi valdkondlikest 
arengukavadest. Esimene maakonna arengustrateegia kinnitati koostööorganisatsioonide 
poolt 2007. aastal ja seda uuendati 2011. Arengustrateegia loodusressursside pinna- ja 
põhjavee osas on toodud esile vee- ja kanalisatsioonitrasside ja –seadmete uuendamise 
ning ehitamise hädavajalikkus Piirsalu külas ja Taebla aleviku eramute piirkonnas (lk 25). 
Samuti on nimetatud ühe probleemina ÜVK puudumist või selle halba olukorda 
väikeasulates ja suvilapiirkondades.  

Arengustrateegia loodusressursi alavaldkond alaeesmärgina on toodud Läänemaa 
elanikele on kvaliteetse joogivee ja nõuetekohase reoveekäitluse tagamine (lk 53). 
Vastavateks tegevusteks on kavandatud ÜVK rajamine ning uuendamise jätkamine 
kompaktse asustusega aladel ning Salajõe karstiala hüdrogeoloogilise uuringu tellimine, 
piirkonna ühisveevarustuse kavandamise kaalumine. 

2.2.4. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringud 

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringutest on Läänemaal juba kehtestatud või 
käesoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal kehtestamisel: 

• „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” (2005); 
• „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur” (2009); 
• „Tuuleenergeetika“ (2013); 
• „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“ 

(kehtestamisel); 
• „Harku-Lihula-Sindi elektriliin“ (kehtestamisel). 
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2.2.5. Lääne-Nigula valla üldplaneeringud 

Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste 
määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel 
ning detailplaneeringute koostamiseks, samuti detailplaneeringu kohustuseta aladel 
maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks. Üldplaneeringus on ruumilise arengu 
põhimõtete kujundamisel ning maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste 
määramisel olulisel kohal majanduslikud, keskkonnakaitselised ja sotsiaalsed kaalutlused 
(sotsiaalse infrastruktuuri asutuste teenuste kättesaadavus – lasteaed, kool, arstiabi, 
kaubanduslik ja kultuuriline teenindamine, sportimisvõimalused, ühistranspordi 
kättesaadavus, perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni lahendused jms). 
 
Lääne-Nigula vallas kehtivad üldplaneeringud. 

• Oru valla üldplaneering kehtestati Oru Vallavolikogu 11.12.2008.a otsusega nr 
195; 

• Risti valla üldplaneering kehtestati Risti Vallavolikogu 07.11.2007.a määrusega nr 
12; 

• Taebla valla üldplaneering kehtestati Taebla Vallavolikogu 19.02.2009.a otsusega 
nr 209.  

 
Peale kolme omavalitsuse ühinemist otsustas Lääne-Nigula Vallavolikogu 25.03.2014 
(otsus nr 62) jätta kehtima kõik kolm eelnimetatud üldplaneeringut ning jätkata neis 
kavandatud eesmärkide elluviimist.  
 
Oru valla üldplaneeringus on valdavalt soovitud säilitada asulates vee- ning 
kanalisatsiooni osas lokaalsed lahendid, ÜVK arendamine on ette nähtud vaid Linnamäe 
asulas (lk 9 kuni lk 11). Tuletõrje veevõtukohtadeks on valdavalt looduslikud veekogud 
(Vihterpalu jõgi, Taebla jõgi jt) ning tuletõrje tiigid (Madise talu tiik, Sigala tiik Luusna 
tee ääres jt). Samas on üldplaneeringus nimetatud, et vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
arendamisel tuleks kaaluda võimalust luua ühissüsteeme ja kohaliku omavalitsuse 
nõudmise korral tuleb selleks läbi viia keskkonnamõjude hindamine (lk 48). Samuti on 
nõutava tegevusena esile toodud mittekasutuses olevate puurkaevude tamponeerimine 
ning salvkaevude sulgemine.  
 
Risti valla üldplaneeringus on määratud reoveekogumisaladeks kompaktse 
asustusega alad Risti alevikus ja Piirsalu külas (lk 22). Hajaasustuses soovitatakse 
väikepuhastusseadmete kasutamist. Üldplaneeringuga tehti ettepanek Risti alevikus 
Vahtra tn puurkaevu sanitaarkaitsevööndi ulatust 50 meetrilt 30 meetrile. 
Üldplaneeringuga planeeriti tootmisalana Risti aleviku põhjaosas Õmma turbamaardla 
lähedal asuv puhastusseadmete alune ja selle teenindamiseks vajalik maa ning Piirsalu 
külas biotiikide maa-ala.  
 
Taebla valla üldplaneeringus on määratud reoveekogumisaladeks Taebla ja Palivere 
alevik oma piirides ja Nigula küla kompaktse asustusega ala (lk 25). Planeeringus viidati 
veemajanduse probleemidele Taebla, Palivere ja Nigula asulates ning vajadusele vee- ja 
kanalisatsioonitrasside korda tegemiseks ja heitvete puhastite kaasajastamiseks. 
 

2.2.6. Lääne-Nigula valla arengukava 

Lääne-Nigula Vallavolikogu 30.10.2014 määrusega nr 42 kehtestatud Lääne-Nigula valla 
arengukavas aastateks 2014-2022 on ühe olulise kitsaskohana esile toodud Haapsalu 
Tagalahe jätkuv kinni kasvamine ning lahte suubuvate jõgede (Taebla jõgi, Salajõgi, 
Salajõkke suubuv Kärbla peakraav) suudmeosade ummistumine ja kinni kasvamine, mis 
omakorda toob kaasa jõgede alamjooksul ummistusi. Salajõe alamjooksu probleemiks on 
kaevude reostumine setetega. Üheks võimalikuks reostuse põhjuseks arvatakse Niibi 
turbarabas toimuvat turba kaevandamist. Oru hooldekodu vajab uue tuletõrje 
veevõtukoha väljaehitamist (lk 29). Valla arengukavas on viidatud ÜVK arendamise kava 
vajalikkusele ning sellele, et valla arengukavas on käsitletud ÜVK küsimusi üksnes 
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niivõrd kui need on haakunud arengukava teiste valdkondade eesmärgipüstitusega (lk 
40). Valla arengukava kohaselt soovitakse jätkata osalemist hajaasustuse 
veeprogrammis või sellega sarnastes meetmetes.  
 
Lääne-Nigula valla arendustegevuse eesmärkide saavutamiseks ja strateegiliste 
ülesannete teostamiseks on planeeritud vastavalt valla arengukavale muuhulgas 
järgnevad konkreetsed tegevused (lk 59): 
 
Eesmärk:   E3 Hästi toimiv taristu 
Strateegiline ülesanne:    

3.4 Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitrassid on renoveeritud 
Tegevused:   3.4.1 ÜVK arendamise kava koostamine 2015.aastal; 

3.4.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni trasside ehituse lõpetamine 
Taeblas ja rekonstrueerimine Piirsalus; 
3.4.3 Osalemine hajaasustuses paiknevate elamute veevärgi ja 
kanalisatsiooni arendamiseks välja kuulutatud programmides; 
3.4.4 Koostöö tegemine piirkonna elanike ja Niibi turbaraba 
omanikega Salajõe küla veeprobleemide lahendamisel. 

 
2.2.7. Detailplaneeringud  

Detailplaneering on planeering, mis koostatakse valla territooriumi väiksema osa 
kohta. Detailplaneeringu kehtestab valla volikogu ja see on aluseks lähiaastate 
ehitustegevusele. Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade kehtestatud 
detailplaneeringutest asulate lõikes.  
 
Tabel 2-1: Lääne-Nigula vallas algatatud ja kehtestatud detailplaneeringud (DP) 

 Asula Kehtestatud ja algatatud DP nimetused 

1 Taebla alevik 

Kehtestatud: 
1. Taebla tööstusala DP. 

Algatatud: 
1. Nurme tn 23 kinnistu DP; 
2. Taebla tammepargi maa-ala DP. 

2 Palivere alevik 

Kehtestatud: 
2. Lähtru tee 1 ja Lähtru tee 5 vahelise maa-ala DP; 
3. Jaama tn 9 DP; 
4. Haapsalu mnt 18 kõrval asuva maa-alal ühepereelamu krundi DP; 
5. Lähtru tee 1 DP; 
6. Haapsalu mnt 27 kinnistu. 
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3 Risti alevik 

 Kehtestatud: 
7. Haapsalu mnt 2A (4) DP; 
8. Koidu tn 3 DP; 
9. Lihula mnt 12 ja 14 DP; 
10. Lihula mnt 11 DP; 
11. Sireli tn 3, Sireli 7 juurdepääsu DP; 
12. Tallinna mnt 22 DP; 
13. Tallinna mnt 15 b depoo DP; 
14. Haapsalu mnt 3 (5) DP; 
15. Jaama tn 3a ja 5 DP; 
16. Sireli ja Põllu tn DP; 
17. Lõuna tn 4/Põhikooli DP; 
18. Tallinna mnt 1 DP; 
19. Eha tn 10 DP; 
20. Lihula mnt 11, 13, Rosna DP; 
21. Tallinna mnt 22 DP; 
22. Eha tn 5 DP; 
23. Soo tn 4 ja 6 DP; 
24. Raadiku DP; 
25. Lihula mnt 15/Tankla DP; 
26. Golfiklubi DP; 
27. Tehase tn 3 DP; 
28. Heki tn 2 DP; 
29. Soo tn ja Vahtra kinnistu vahel maa-ala DP; 
30. Koidu 3a ja lähiala DP. 

Algatatud: 
3. Ojapealse kinnistu DP; 
4. Tallinna mnt 15a krundi DP; 
5. Koidu tn 1 ja lähiala DP. 

4 Allikmaa küla 
Kehtestatud: 

31. Palivere Turismi- ja Tervisekeskuse. 

5 Ingküla 

Kehtestatud: 
32. Taebla tööstusala DP. 

Algatatud: 
6. Miku V DP; 
7. Miku DP; 
8. Miku I DP; 
9. Miku II DP. 

6 Jaakna küla 
Kehtestatud: 

33. Risti laoplatsi DP. 

7 Jalukse küla 
Algatatud: 

10. Kase DP. 

8 Kadarpiku küla 

Kehtestatud: 
34. Männiku-Tee DP. 

Algatatud: 
11. Ants Laikmaa majamuuseumi maa-ala DP; 
12. Atsi kinnistu DP. 

9 Keedika küla 
Kehtestatud: 

35. Pärna, Haava, Kase kü DP. 

10 Linnamäe küla 

Kehtestatud: 
36. Aasa KÜ DP; 
37. Kauplus I DP. 

Algatatud: 
13. Lepiku DP. 

11 Luigu küla 
Kehtestatud: 

38. Kuliste aasa DP; 
39. Kuliste aasa II etapi DP. 

12 Nigula küla 
Kehtestatud: 

40. Nigula küla tööstus- ja tootmispiirkonna DP. 

13 Piirsalu küla 
Algatatud: 

14. Kadaka kinnistu DP; 
15. Tõnu-Jaani kinnistu DP. 

14 Pälli küla 
Algatatud: 

16. Pälli külas Diare kinnistu DP. 
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15 Rõuma küla 
Kehtestatud: 

41. Raadiku DP; 
42. Golfiklubi DP. 

16 Salajõe küla 
Algatatud: 

17. Keskpõlde DP. 

17 Saunja küla 

Kehtestatud: 
43. Kalaküla maaüksuse DP; 
44. Rannaküla teeristi kinnistuste juurdepääsu DP; 
45. Rehe-Valdi DP; 
46. Mudriku KÜ DP; 
47. Saare-Madise DP; 
48. Kiba DP; 
49. Jõeääre DP. 

18 Vedra küla 
Algatatud: 

18. Koolipõllu DP. 

19 Vidruka küla 
Kehtestatud: 

50. Üldplaneeringut muutva Vidruka Golfiväljaku maa-ala DP. 

20 Võntküla 

Kehtestatud: 
51. Lutsi kinnistu DP. 

Algatatud: 
19. Võntkülas asuva Välja kinnistu DP. 

 
 

Kokku on Lääne-Nigula valla 20 asulas kehtestatud 51 ja algatatud 19 
detailplaneeringut 

Allikas: Lääne-Nigula vald 
 

2.2.8. Põhjaveevarude uuringud 

Veeseaduse § 12 lg 6 alusel, Põhjaveekomisjoni 02.12.2005. a. ettepaneku põhjal ning 
vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale põhjaveevarude 
arvestusele on Keskkonnaministri 06.04.2006. a. käskkirjaga nr 410 kinnitatud Lääne 
maakonna põhjaveevarud Taebla põhjaveemaardlas 2016 aastani O veehorisondist 1 600 
m³/d ja O-Cm horisondist 1 600 m³/d. 
 
Tabel 2-2: Põhjavee kinnitatud varud ja tegelik veevõtt 

Põhjavee-
maardla 

Põhjavee- 
maardla 
piirkond 

Veekihi 
geoloogiline 

indeks 

Põhjaveevaru 
m³/ööpäevas 

Kasutus-
aeg 

Varu 
kategooria ja 

otstarve 

Tegelik 
veevõtt 

2013 

Taebla Taebla O 1 600 kuni 2016 T1 joogivesi 260 

 Taebla O-Cm 800 kuni 2016 T1 joogivesi 0 

 Taebla O-Cm 800 kuni 2016 T2 joogivesi 0 

Allikas: Keskkonnaministeerium http://www.envir.ee/ 
 

Varu kategooriad: 
T1 – tagatud põhjaveevaru 
T2 – hinnatud põhjavee tarbevaru 
P – prognoosvaru 
 

Põhjaveevaru jaguneb uurituse detailsusest sõltuvalt tarbevaruks T1 või T2 või prognoos-
varuks P. Tarbevaru T2 on hinnatud põhjaveevaru, mida on uuritud vähemalt järgmises 
mahus: 

1) põhjaveevaru on hinnatud analoogiliste veehaarete kasutamise kogemuse, 
uuringutööde ja katsepumpamiste alusel; 
2) põhjavee kvaliteet on uuritud detailsusega, mis lubab eeldada põhjavee 
sihipärast kasutamise tagatust arvustusliku aja jooksul; 
3) määratud on sanitaarkaitseala ulatus ja antud selle kehtestamise teostatavuse 
hinnang koos omavalitsuse seisukohaga. 

 
Prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna põhjaveevaru eeldatav hulk, 
millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade 
andmisel ja ühest puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel. Prognoosvaru P 
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määratakse modelleerimise teel hüdrogeoloogilise kaardistamise, põhjaveeseire ja 
töötavate veehaarete andmete alusel. 
 

2.2.9. Vee erikasutusload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline 
erikasutusluba juhul, kui:  

• võetakse vett pinnaveekogust, sh ka jää võtmise korral enam kui 30 
m³/ööpäevas; 

• võetakse põhjavett rohkem kui 5 m³/ööpäevas; 
• võetakse mineraalvett; 
• juhitakse heitvett ja teisi saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette; 
• toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine; 
• toimub veekogu, mille veepeegli pindala on üks hektar või suurem, rajamine, 

likvideerimine, süvendamine või sellise veekogu põhja pinnase paigaldamine; 
• uputatakse tahkeid aineid veekogusse; 
• toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine; 
• vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi 

omadusi; 
• toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont ja laeva 

regulaarne ohtlike ainetega või tuulega lenduvate puistekaupadega lastimine või 
lossimine; 

• veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale; 
• kasvatatakse kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui üks tonn või 

kalakasvandusest juhitakse vett suublasse; 
• juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmärgil. 

 
Isikliku majapidamise heitvee või vähem kui viie kuupmeetri heitvee pinnasesse 
juhtimiseks ööpäevas ei ole vaja erikasutusluba, kui see tegevus vastab heitvee 
pinnasesse juhtimise korra nõuetele.  
 
Lääne-Nigula valla territooriumil on seisuga 15.05.2015 Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-
Saare regiooni poolt väljastatud 15 kehtivat vee-erikasutusluba ja 
keskkonnakompleksluba, millega on antud õigus kasutada üle 5 m³ põhjavett ööpäevas 
kokku 25 puurkaevust ning antud õigus puhastada reovett ja juhtida heitvett suublasse 
12 reoveepuhastist ning sadeveesüsteemist.  
 
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud 
vee-erikasutuslubade nr L.VV/320473 (Taebla, Pälli ja Nigula asulad), L.VV/318738 
(Palivere alevik), L.VV/319381 (Risti ja Piirsalu asulad), L.VV/318738 (Palivere alevik) ja 
L.VV/322534 (Linnamäe küla) järgi on ettevõttel lubatud põhjavett ammutada ja heitvett 
suublasse juhtida alljärgnevalt: 
 
 
 
Tabel 2-3: AS Haapsalu Veevärk vee erikasutusload 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Periood, asukoht või nimetus 

Taebla A-217-M 13964 O 400 
2011-2016: Taebla aleviku katla 
puurkaev (1956, 100m), reserv 

Taebla 1226 20380 O-Cm 60 000 
2011-2016: Veske-2 puurkaev 

(2004, 192m) 

Taebla - 51709 O-Cm 46 800 
2013-2016: Keskuse puurkaev 

(2013, 187m) 

Risti 5000 9483 O-Cm 36 000 
2011-2015: Vahtra tn puurkaev 

(1981, 209m) 

Risti 6535 9997 Cm-V 8 000 
2011-2015: Lihula mnt puurkaev 

(1992, 280m) 
Risti - 9490 O 0 Risti jaama puurkaev (1968, 
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120m). Tuleb likvideerida (või 
konserveerida) loa kehtivuse 

jooksul. 

Piirsalu - 30016 O  4 000 
2011-2015: Piirsalu puurkaev 

(1982, 48m) 

Palivere 2717 9730 S 7 200 
2010-2015: Lähtru tee 8 puurkaev 

(1970) 

Palivere 5885 9747 O-Cm 50 400 
2010-2015: Kingu (1988, 220m) 

puurkaev 

Palivere 6989 25379 O-Cm 50 400 
2010-2015: Kingu (2009, 220m) 

puurkaev 

Linnamäe 5502 9398 S-O 5 400 
2014-2018: Linnamäe puurkaev I 

(1985, 75m) 

Linnamäe - 51934 O-Cm 16 200 
2013-2018: Linnamäe küla 

Keskuse (2013, 165) 

Kokku põhjavesi, m³/aastas 
O, S, S-
O, O-Cm 
ja Cm-V 

284 800  

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Taebla Taebla RVP Taebla jõgi 60 000 
2014-2016: BHT7 25 mg/l, KHT 125 mg/l, 
heljum 35 mg/l ja Püld 2,0 mg/l, Nüld 60,0 

mg/l,  pH 6-9; 

Risti 

Risti 
aleviku 

biopuhasti 
ja biotiigid 

Liivi jõgi 26 800 
2011-2015: BHT7 25 mg/l, KHT 125 mg/l, 
heljum 35 mg/l ja Püld 2,0 mg/l, pH 6-9 

Nüld ei limiteerita 

Risti 
Vahtra 

BIO-25 (2 
tk) 

Vihterpalu 
jõgi 

8 000 
2011-2015: BHT7 25 mg/l, KHT 125 mg/l, 

heljum 35 mg/l, pH 6-9. 
Püld ja Nüld ei limiteerita. 

Piirsalu 
Piirsalu 

BIO-50 ja 
biotiigid 

pinnas 4 000 
2011-2015: BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l ja 

KHT 125 mg/l. 
Püld ja Nüld ei limiteerita. 

Palivere Kingu RVP 
Ave-Martna 
peakraav 

23 800 
2015-2015: BHT7 25 mg/l, heljum 35 mg/l ja 
KHT 125 mg/l, Püld 2,0 mg/l, Nüld 60 mg/l, pH 

6-9 ja nafta 1,0 mg/l. 

Linnamäe 
Linnamäe 

RVP 
Kärbla 

peakraav 
20 000 

2013-2018: BHT7 25 mg/l, heljum 35 mg/l ja 
Püld 2,0 mg/l, KHT 125 mg/l, Nüld 60,0 mg/l 

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 142 600  
Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 31.12.2014 AS-le Pal-Klaas 
väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/325666 järgi on ettevõttel lubatud ammutada 
põhjavett alljärgnevalt: 
 
Tabel 2-4: AS Pal-Klaas vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Palivere - 9724 S-O 9 600 

2015-: Lähtru tee 25 puurkaev, 
põhjavee väljapumpamine üle 5 

m³/d ja kasutamine tootmispinkide 
jahutamiseks ja klaaside pesuks 

Kokku põhjavesi, m³/aastas S-O 9 600  
Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 28.12.2011 AS-le Nordic Lumber 
väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/321172 järgi on ettevõttel lubatud põhjavett 
ammutada ja heitvett suublasse juhtida alljärgnevalt: 
 
Tabel 2-5: AS Nordic Lumber vee erikasutusluba  

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Periood, asukoht või nimetus 

Palivere 
2051/3 
2051/4 

9723 
9724 

S 
S 

20 000 
2012-2016: Kestvuspuit 

tehnoloogilise vee puurkaevud 
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Palivere 5516 9745 O 10 000 
2012-2016: Kestvuspuit joogivesi 

(1985, 125m) 
Kokku põhjavesi, m³/aastas S ja O 30 000  

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Palivere 
Palivere 
tehas 

Taebla jõgi 18 000 

2015-2016: BHT7 40 mg/l, KHT 150 mg/l, 
heljum 35 mg/l ja nafta 5 mg/l, pH 6-9;  

Püld ja Nüld ei limiteerita. 
Peamiselt puidutööstusest tuleva reovee 

puhastamine (puidu kuivatamine ja sügav-
immutamine). 

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 18 000  
Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 31.12.2014 OÜ-le Piirsalu 
Põllumajandus väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/324612 järgi on ettevõttel 
lubatud ammutada põhjavett alljärgnevalt: 
 
Tabel 2-6: OÜ Piirsalu Põllumajandus vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Piirsalu 2972 9494 O 9 500 

2014 - tähtajatu: Piirsalu farm 
(1971, 130m). Põhjavee tarbimine 

loomakasvatuse jaoks. Reovesi 
juhitakse 2000 m³ suurusesse 

lägahoidlasse 
Kokku põhjavesi, m³/aastas O 9 500  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 31.12.2014 OÜ-le Auaste väljastatud 
vee-erikasutusloa nr L.VV/325013 järgi on ettevõttel lubatud ammutada põhjavett 
alljärgnevalt: 
 
Tabel 2-7: OÜ Auaste vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Linnamäe - 14714 O 3 600 

2014 - tähtajatu: Mõisaküla 
puurkaev (1971, 130m). Põhjavee 
tarbimine loomakasvatuse jaoks. 

Reovesi juhitakse 2000 m³ 
suurusesse lägahoidlasse 

Kokku põhjavesi, m³/aastas O 3 600  
Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 01.07.2014 OÜ-le Kekkilä Eesti 
väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/325020 järgi on ettevõttel lubatud heitvett 
suublasse juhtida alljärgnevalt: 
 
 
 
Tabel 2-8: Kekkilä Eesti vee erikasutusluba 

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Niibi 
Salajõe 
(Niibi) 

Salajõgi 314 280 

2014-2022: heljum 40 mg/l, nafta 5 mg/l, 
BHT7 15 mg/l, KHT 125 mg/l, Püld 1 mg/l, Nüld 

45 mg/l. Heitvett juhitakse suublasse Niibi 
turbatootmisalalt kahe väljalasuga (Oru 

peakraavi ja Salajõkke). Tootmistegevuseks 
kuivendatakse isevoolselt turbatootmisala, vesi 

juhitakse settebasseinide kaudu eesvoolu. 

Niibi 
Oru (Niibi 

III) 
Oru 

peakraav 
214 620 

2014-2022: heljum 40 mg/l, nafta 5 mg/l, 
BHT7 15 mg/l, KHT 125 mg/l, Püld 1 mg/l, Nüld 

45 mg/l. 



Lääne-Nigula valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2027 

 22

Kokku heitvesi, m³/aastas 528 900  
Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 19.11.2010 AS-le Rannarootsi 
Lihatööstus väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/319458 järgi on ettevõttel lubatud 
põhjavett ammutada ja heitvett suublasse juhtida alljärgnevalt: 
 
Tabel 2-9: AS Rannarootsi Lihatööstus vee erikasutusluba  

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Periood, asukoht või nimetus 

Kirimäe 2108 9726 O-Cm 60 000 
2010-2015: Veevõtt lihatööstuse 

tootmistegevuse jaoks 
Kokku põhjavesi, m³/aastas O-Cm 60 000  

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Kirimäe 
Kirimäe 
reovee-
puhasti 

Võnnu tiik 38 000 

2015-2015: BHT7 25 mg/l, KHT 150 mg/l, 
heljum 35 mg/l ja Nüld 60 mg/l, pH 6-9;  

Püld ei limiteerita. 
Rasvaeraldus eelsetitis, bioloogiline puhastus ja 

biotiigid järelpuhastina. 
Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 38 000  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 19.02.2008 OÜ-le Nigula Piim 
väljastatud keskkonnakompleksluba nr KLL/317499 järgi on ettevõttel lubatud ammutada 
põhjavett alljärgnevalt: 
 
Tabel 2-10: OÜ Nigula Piim keskkonnakompleksluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Leediküla 2573 9729 O-Cm 35 200 

2008 - tähtajatu: Leediküla 
suurfarmi puurkaev. Põhjavee 

tarbimine loomakasvatuse jaoks. 
Reovesi juhitakse 10m³ suurusesse 
mahutisse ja 11 000 m³ suurusesse 

lägahoidlasse 

Leediküla 9749 5530 O-Cm 15 200 

2008 - tähtajatu: Nigula puurkaev. 
Põhjavee tarbimine 

loomakasvatuse jaoks. Reovesi 
juhitakse 10m³ suurusesse 

mahutisse ja 11 000 m³ suurusesse 
lägahoidlasse 

Kokku põhjavesi, m³/aastas O-Cm 50 400  
Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 19.02.2008 Palivere 
Põllumajandusühistule väljastatud keskkonnakompleksluba nr KLL/318229 järgi on 
ettevõttel lubatud ammutada põhjavett ja heitvett suublasse juhtida alljärgnevalt: 
 
Tabel 2-11: Palivere PÜ keskkonnakompleksluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Vidruka 
küla 

3186 13 111 S-O 21 600 

2008 - tähtajatu: Palivere farmi  
puurkaev. Põhjavee tarbimine 
loomakasvatuse jaoks. Reovesi 

juhitakse lägahoidlasse 
Kokku põhjavesi, m³/aastas S-O 21 600  

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Vidruka 
küla 

Palivere 
farmi 

sademevee 
Taebla jõgi - 

2015 - tähtajatu: heljum 40 mg/l ja nafta 5 
mg/l. 
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väljalask 
Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas -  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 28.02.2005 OÜ-le Atria Farmid 
väljastatud keskkonnakompleksluba nr KLL/01 järgi on ettevõttel lubatud ammutada 
põhjavett alljärgnevalt: 
 
Tabel 2-12: OÜ Atria Farmid keskkonnakompleksluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Auaste 
küla 

8445 
8448 

5660-I 
5660-II 

S-O 17 000 

2012 - tähtajatu: Linnamäe farmi 
puurkaev. Põhjavee tarbimine 
loomakasvatuse jaoks. Reovesi 

juhitakse kogumismahutitesse ja 
lägahoidlasse 

Kokku põhjavesi, m³/aastas S-O 17 000  
Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 25.01.2013 AS-le Linpet väljastatud 
vee-erikasutusloa nr L.VV/322568 järgi on ettevõttel lubatud põhjavett ammutada ja 
heitvett suublasse juhtida alljärgnevalt: 
 
Tabel 2-13: AS Linpet erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Uugla küla 6447 9329 O-Cm 8 000 
2013 - 2018: Uugla puurkaev 

(1991. a, 167 m) 
Kokku põhjavesi, m³/aastas O-Cm 8 000  

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Uugla küla 

Uugla 
puhasti 

(Linnamäe 
liha-

tööstus) 

Uugla kraav 7 200 
2013 - 2018: heljum 40 mg/l, heljum 35 mg/l 

ja KHT 150 mg/l. Püld ja Nüld ei limiteerita. 

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 7 200  
Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 
 

2.3. Teostatud arendusprojektid 

Lääne-Nigula vallas ühisveevärki ja -kanalisatsiooni arendamist puudutavad projektid on 
peamiselt olnud seotud kolme suure veemajandusprojekti ettevalmistamise ja 
läbiviimisega, milleks on olnud ÜF Matsalu projekt, ÜF Läänemaa projekt ja Taebla 
aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku veemajandusprojekt.  
 
 

2.3.1. ÜF Matsalu projekt 

EL Ühtekuuluvusfondi Matsalu projekti käigus teostati töid seitsmes Läänemaa 
omavalitsuses: Haapsalu linnas ja Ridala, Risti, Taebla, Oru, Noarootsi, Vormsi vallas. 
Tellijaks oli AS Haapsalu Veevärk ning projekti kaasrahastati EL Ühtekuuluvusfondist SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus kaasabil. Projekt jaotati kolmeks ehitustööde etapiks. 
Projekti I etapi raames alustati riigihangete läbiviimisega 2005. aastal. 2006. aasta 
lõpuks oli Risti alevikus rajatud 2 km veetorustikke koos 36 uue vee liitumispunktiga ja 2 
km kanalisatsioonitorustikke koos 34 liitumispunktiga ning paigaldatud uus 
reoveepumpla. 
 
Projekti III etapi riigihange viidi läbi 2008. aasta alguses ning hanke 7 osa raames 
teostati Oru valla Linnamäe asulas vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja 
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laiendamine. Ehitati  2,63 km veetorustikke koos 36 liitumispunktiga (12 uut), 2,96 km 
kanalisatsioonitorustikke koos 38 liitumispunktiga (14 uut), 3 reoveepumplat, 
rekonstrueeriti puurkaev-pumpla võimsusega  40m³/d koos veetöötlusega ja 
reoveepuhasti võimsusega 75m³/d (tüüp AS-ANACOMB 500). Tööd võeti tellija poolt 
vastu 2010. aasta alguses. Hanke 11. osa raames teostati ajavahemikul 2008 kuni 2010 
Risti valla Risti asula vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine. 
Ristil ehitati ja rekonstrueeriti  5,43 km veetorustikke koos  115 liitumispunktiga ja 4,39 
km kanalisatsioonitorustikke koos 115 liitumispunktiga, paigaldati üks reoveepumpla ning 
rekonstrueeriti puurkaev-pumpla võimsusega 10 m³/h. Hanke 14. osa raames teostati 
ajavahemikul 2008 kuni 2010 Palivere asula vee- ja kanalisatsioonirajatiste 
rekonstrueerimine ja laiendamine. Paliveres ehitati  ja rekonstrueeriti 3,0 km 
veetorustikke koos 56 liitumispunktiga ja 5,3 km kanalisatsioonitorustikke koos 69 
liitumispunktiga, 5 reoveepumplat, rajati olemasolev puurkaev-pumpla tootlikkusega 8 
m³/h koos veetöötlusega  ning rekonstrueeriti reoveepuhasti.  
 

2.3.2. ÜF Läänemaa projekt 

EL Ühtekuuluvusfondi Läänemaa projekti eesmärgiks oli Haapsalu linna, Ridala, Taebla, 
Noarootsi ja Oru valla reoveekogumisalade vastavusse viimine Eesti seaduste ja Euroopa 
Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja –puhastust, põhjavee kaitset ja 
joogivee kvaliteeti. Projekti tulemusena paranes joogivee kvaliteet ja vähenesid veekaod, 
reostuskoormused ja infiltratsioon reoveepuhastitesse. Projekt viidi läbi ajavahemikul 
2010 kuni 2013, selle tellijaks oli AS Haapsalu Veevärk ning seda kaasrahastati EL 
Ühtekuuluvusfondist SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kaudu. Projekti raames 
rekonstrueeriti Taebla alevikus 2,72 km veetorustikku ja 3,04 km isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku ning 0,14 km survekanalisatsiooni torustikku. Lisaks veel 2 
reoveepumplat, 2 veetöötlusjaama ja üks reoveepuhasti. Palivere alevikus rekonstrueeriti 
1,68 km veetorustikku ja 1,83 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 0,63 km 
survekanalisatsiooni torustikku koos 3 reoveepumpla paigaldamisega. Nigula külas 
rekonstrueeriti 2,29 km veetorustikku ja 1,4 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 
1,01 km survekanalisatsiooni torustikku koos 2 reoveepumpla paigaldamisega. Linnamäe 
külas rekonstrueeriti 1,39 km veetorustikku ja 1,16 km isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku. 
 
 

2.3.3. Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku 
veemajandusprojekt 

EL Ühtekuuluvusfondi ÜF Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku 
veemajandusprojekt viidi läbi ajavahemikul 2013 kuni 2015. Tellijaks oli AS Haapsalu 
Veevärk ning projekti kaasrahastati EL Ühtekuuluvusfondist SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus kaasabil. Taebla alevikus rekonstrueeriti 2,087 km 
isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 0,170 km  survekanalisatsioonitorustikku. Ühtlasi 
rekonstrueeriti üks olemasolev kanalisatsiooni pumpla. Ehitati 0,088 km isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku ja 0,105 km survekanalisatsiooni torustikku ning paigaldati üks 
reoveepumpla. Linnamäe külas ehitati 1,046 km veetorustikku ja 0,005 km isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku ning 0,470 km survekanalisatsiooni torustikku koos ühe 
reoveepumpla paigaldamisega. Risti alevikus ehitati 2,149 km veetorustikku ja  2,080 km 
isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 0,860 km survekanalisatsiooni torustikku koos 
ühe reoveepumpla paigaldamisega. Lisaks rekonstrueeriti üks reoveepuhasti, üks 
puurkaevpumpla ja üks reoveepumpla. 
 
 

2.3.4. Tehnovõrkude joonised 

Arengukava koostamisel on arvestatud  allpool esitatud Lääne-Nigula valla  asulate 
olemasolevate ja perspektiivsete ÜVK tehnovõrkude jooniste ja skeemidega. Leediküla, 
Pälli ja Taebla elamute piirkonna ÜVK rajatiste osas on teostusjoonised puudulikud ning 
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arengukava skeemidele on nende piirkondade andmed kantud paikvaatlusel kogutud 
andmete alusel. Torustike rekonstrueerimisel teostatakse projekteerimistööde raames 
geoloogilised ja geodeetilised uuringud, mille käigus määratakse kindlaks olemasolevate 
torustike täpsed asukohad. 
 
Tabel 2-14: ÜVK joonised 

Nimetus Koostaja Asula Koostamise 
aasta 

Vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusjoonis 
(töö nr 09 TJ 047) 

K&H Tallinn AS Linnamäe 2009 

Vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusjoonis 
(töö nr 09 TJ 036) 

K&H Tallinn AS Linnamäe 2009 

Vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusjoonis 
(töö nr 149 TJ 09) 

Melbra OÜ Linnamäe 2009 

Linnamäe küla vee- ja kanalisatsioonitrassi 
teostusjoonis (töö nr 09-053) 

G.E.Point OÜ Linnamäe 2009 

Veetrassi ja kanalisatsiooni teostusjoonis (töö 
nr 408-2009) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Linnamäe 2009 

Veetrassi ja kanalisatsiooni teostusjoonis (töö 
nr 243-2013) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Linnamäe 2013 

Veetrassi ja kanalisatsiooni teostusjoonis (töö 
nr 366-2014) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Linnamäe 2014 

Veetrassi ja kanalisatsiooni teostusjoonis (töö 
nr 204-2013) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Nigula 2013 

Palivere aleviku Raba tn, Jaama tn ja 
Haapsalu mnt veetorustiku teostusjoonis (töö 
nr 24P140) 

Maamõõdukeskus OÜ Palivere 2005 

Palivere aleviku Haapsalu mnt 21 
kanalisatsiooni teostusjoonis (töö nr 357-
2011) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Palivere 2011 

Palivere aleviku Jaama ja Liiva tänavate 
veetrassi ja kanalisatsiooni teostusjoonis (töö 
nr 265-2009) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Palivere 2009 

Palivere aleviku Kooli ja Männi tänavate 
veetrassi ja kanalisatsiooni teostusjoonis (töö 
nr 332-2009) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Palivere 2009 

Palivere aleviku Raudtee tn 2, 4 – Männi tn 3, 
4, 6  veetrassi ja kanalisatsiooni teostusjoonis 
(töö nr 331-2009) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Palivere 2009 

Palivere aleviku Lähtru tee vee- ja 
kanalisatsioonitrassi teostusjoonis (töö nr 
10_005) 

Hectare OÜ Palivere 2010 

Palivere aleviku Kalda tn ja Lähtru tee vee- ja 
kanalisatsioonitrassi teostusjoonis (töö nr 
10_006) 

Hectare OÜ Palivere 2010 

Palivere aleviku Haapsalu mnt 21 
kanalisatsiooni teostusjoonis (töö nr 357-
2011) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Palivere 2011 

Palivere aleviku Jaama tn 2 kanalisatsiooni 
teostusjoonis (töö nr 358-2011) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Palivere 2011 

Palivere aleviku Männi, Raba, Põllu ja Kingu 
tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike 
teostus-mõõdistus (töö nr EG-40/09-1) 

Armgal Maamõõdubüroo 
OÜ 

Palivere 2009 

Palivere aleviku Haapsalu mnt ja Keedika tee 
vee- ja kanalisatsioonitorustike teostus-
mõõdistus (töö nr EG-40/09-2) 

Armgal Maamõõdubüroo 
OÜ 

Palivere 2009 

Palivere aleviku Tooma, Liiva, Pargi, Pikajõe, 
Jõe, Kalda, Põlli tänavate ja Allikmaa ning 
Lähtre teede veetrassi ja kanalisatsiooni 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Palivere 2012 
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teostusjoonis (töö nr 404-2012) 

Piirsalu küla topograafiline plaan 
tehnovõrkudega (töö nr 310-2012) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Piirsalu 2012 

Risti aleviku Videviku ja Eha tänavate ja 
Haapsalu mnt  vee- ja kanalisatsioonitrassi 
teostusjoonis (töö nr 06_103) 

Hectare OÜ Risti 2006 

Risti aleviku Raba tänava vee- ja 
kanalisatsioonitrassi teostusjoonis (töö nr 
09_416) 

Hectare OÜ Risti 2009 

Risti aleviku Eha ja Tehase tänavate vee- ja 
kanalisatsioonitrassi teostusjoonis (töö nr 
09_417) 

Hectare OÜ Risti 2009 

Risti aleviku Haapsalu mnt ja Jaama tn 
vahelise vee- ja kanalisatsioonitrassi 
teostusjoonis (töö nr 09_418) 

Hectare OÜ Risti 2009 

Risti aleviku reovee-, survekanalisatsiooni- ja 
veetorustiku teostusjoonis (töö nr T-122-09) 

GPK Partnerid OÜ Risti 2009 

Risti aleviku Sireli tn kanalisatsiooni- ja 
veetrassi teostusmõõdistamine (töö nr EG-
007/09) 

E-Geo Maamõõdubüroo 
OÜ 

Risti 2009 

Risti aleviku Haapsalu mnt ja Jaama tn 
vahelise veetorustiku teostusjoonis (töö nr 09 
G 048) 

K&H Tallinn AS Risti 2010 

Risti aleviku Eha tn 14, 15 veetrassi 
teostusjoonis (töö nr 10_008) 

Hectare OÜ Risti 2010 

Risti aleviku Eha tn 9 veetrassi teostusjoonis 
(töö nr 10_009) 

Hectare OÜ Risti 2010 

Risti aleviku Eha tn 10 veetrassi teostusjoonis 
(töö nr 10_010) 

Hectare OÜ Risti 2010 

Risti aleviku Haapsalu mnt 6, 10 vee- ja 
kanalisatsioonitrassi teostusjoonis (töö nr 
10_011) 

Hectare OÜ Risti 2010 

Risti aleviku Loode tn 3 veetrassi 
teostusjoonis (töö nr 10_032) 

Hectare OÜ Risti 2010 

Risti aleviku Eha tn 14 kanalisatsioonitrassi 
teostusjoonis (töö nr 10_033) 

Hectare OÜ Risti 2010 

Risti aleviku Tankla vee- ja 
kanalisatsioonitrassi teostusjoonis (töö nr 
10_012) 

Hectare OÜ Risti 2010 

Risti aleviku Raudteejaama kompleksi 
veetrassi teostusjoonis (töö nr 332-2010) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Risti 2010 

Risti aleviku Soo tn ja Vahtra kinnistu vahelise 
maa-ala detailplaneeringu tehnovõrkude ja -
rajatiste joonis (töö nr 13-01) 

Pärnu Instituut OÜ Risti 2013 

Risti aleviku Allika tn 3 kinnistusisene vee- ja 
kanalisatsioonitorustik (töö nr VVK-1) 

Timberston Ehitus OÜ Risti 2014 

Risti biopuhasti teostusjoonis (töö nr 78 TJ 
14) 

Melbra OÜ Risti 2014 

Risti puurkaev-pumpla teostusjoonis (töö nr 
77 TJ 14) 

Melbra OÜ Risti 2014 

Risti aleviku Tallinna mnt, Jaama tn, Allika tn, 
Vee tn, Soo tn, Põhja tn, Vahtra tn vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis (töö nr 
2014TG034) 

Tippgeo OÜ Risti 2014 

Taebla aleviku Nurme tn veetrassi 
teostusjoonis (töö nr -2005) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Taebla 2005 

Taebla aleviku Tallinna mnt kanalisatsiooni, 
hülsside ja sadekanalisatsiooni teostusjoonis 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Taebla 2008 
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(töö nr 425-2008) 

Taebla aleviku Nurme tn veetrassi 
teostusjoonis (töö nr -2005) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Taebla 2005 

Taebla aleviku veetrassi ja kanalisatsiooni 
teostusjoonis (töö nr 259-2013) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Taebla 2013 

Taebla aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustiku 
teostusjoonis (töö nr 2014TG103) 

Tippgeo OÜ Taebla 2014 

Taebla aleviku Nurme põik 3 
sadekanalisatsiooni teostusjoonis (töö nr 474-
2014) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Taebla 2014 

Kadarpiku küla Tuka, Tammi topograafiline 
plaan tehnovõrkudega (töö nr 307-2012) 

Haapsalu 
Maamõõdubüroo OÜ 

Kadarpiku 2012 

Allikas: konsultant 
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3.  Keskkond 

3.1. Üldandmed 

Lääne-Nigula vald moodustati peale 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude 
valimisi. Läänemaal Risti, Taebla ja Oru ühinemisel. Lääne-Nigula valla pindala on 
50730,8 ha ehk ligikaudu 507 km², mis moodustab 21,3% Läänemaa territooriumist. 
Vald piirneb Haapsalu Tagalahe ning Noarootsi, Nõva, Ridala, Martna ja Kullamaa 
valdadega Läänemaal, Märjamaa vallaga Raplamaal ja Padise ning Nissi vallaga 
Harjumaal. Maakonnakeskus Haapsalu asub vallakeskusest Taeblast 13 kilomeetri 
kaugusel ja pealinna Tallinna kesklinna on Taeblast 87 kilomeetrit. Valda läbib Tallinn-
Haapsalu riigimaantee, mistõttu Lääne-Nigula vald on logistiliselt hästi kättesaadav nii 
Haapsalu kui Tallinna suhtes. 
 
Joonis 3-1: Lääne-Nigula valla kaart 

 
Allikas: Maa-amet X-GIS, mõõtkava ca 1:165 000 
 

3.2. Maastik 

Lääne-Nigula vald ulatub Saunja lahe rannalt läänes Harjumaa piirini idas. Vastavalt 
kaugenemisele merest maapinna keskmine absoluutne kõrgus kasvab, ületades 10 
meetri piiri Ingküla-Linnamäe-Taebla joonel, 20 meetri piiri Jalukse-Vidruka-Allikmaa 
joonel ning saavutades 50 meetri piiri Paliveres ja valla idanurgas. Üldiselt tasasele 
reljeefile vaheldust pakkuvateks pinnavormideks on Kuijõe barr, Palivere-Risti-Ellamaa 
vallseljandik ning Kaasiku-Palivere-Keedika rannavall. Palivere on ka valla reljeefseim 
koht ning Palivere Pikajala mägi Läänemaa kõrgeim punkt – 50,6 meetrit üle merepinna. 
Märkimisväärsed kõrgendikud on ka Keedikas ja Leediküla Hallimägi Kedre külas, 
kõrgeimad punktid vastavalt 46,4 ja 26,2 meetrit üle merepinna.  
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Maastiku enamlevinud iseloomult jaguneb vald kaheks. Palivere-Keedika-Soolu-Ingküla 
joonest kirdes valdavad loodusmaastikud – metsad, sood ja rabad. See piirkond 
moodustab vallast 64%. Suuremad metsamassiivid on siin põlise päritoluga, rohkesti 
leidub okasmetsa. Siin paiknevad valla suurimad sood ja rabad nagu Leidissoo, 
Läänemaa Suursoo, Valgeristi raba ja Marimetsa raba, lisaks veel mitmed väiksemad. 
Haritavat maad leidub enam Kuijõel, Piirsalus ja Rõumas. Asustus on koondunud 
suuremate teede äärde. Eespoolmainitud joonest edelas on suures ülekaalus 
kultuurmaastik – haritav maa, asulad ja teed. Vallast moodustab see piirkond 36%. 
Inimasustuse ja teedevõrgu tihedus on Läänemaa maapiirkondade suurimaid. Metsad on 
valdavalt primaarse päritoluga, enamlevinud on lehtmetsad. Looduslikus mõttes 
huvipakkuvaim on siin piirkond vastu Saunja lahte ja Noarootsi poolsaart. 
 

3.3. Kaitstavad loodusobjektid ja kaitsealad 

Lääne-Nigula vallas on looduskaitse alla võetud 11819 ha ehk 23,2% (andmed: riiklik 
keskkonnaregister 01.01.2014). Kaitse alla võetud territooriumist moodustab 
sihtkaitsevöönd 58,1%, piiranguvöönd 23,9% ja hoiuala 18%. Kaitsealuseid liike on 
tuvastatud 103 ning nende leiukohti 945. Pindalalt suurimad kaitsealused objektid on: 
Läänemaa Suursoo maastikukaitseala (3707,9 ha), Leidissoo looduskaitseala (2004.2 
ha), Marimetsa looduskaitseala (1193,5 ha), Silma looduskaitseala (1183 ha), Annamõisa 
metsise püsielupaik (782,4 ha), Ehmja-Turvalepa hoiuala (780 ha) ja Mustjärve raba 
hoiuala (302,1 ha).  
 
Lääne-Nigula vallas on muinsuskaitse alla võetud 116 kinnismälestist, neist valdav osa 
ehk 88 on arheoloogiamälestised, 13 ajaloomälestised, 12 ehitismälestised, 2 
kunstimälestist ning 1 ajaloo- ja arhitektuurimälestis (andmed: Kultuurimälestiste riiklik 
register). Eriti rohkelt leidub arheoloogiamälestisi Uugla, Koela ja Kirimäe külas. 
Ehitismälestised on koondunud Linnamäele (Räägu mõis) ja Nigula külla (Lääne-Nigula 
kirik). Peamiselt koduloolise tähendusega pärandkultuuri objekte on vallas kirjeldatud 
kokku 433 (31.05.2014 seisuga). 
 

3.4. Geoloogia ja hüdrogeoloogia 

Lääne-Nigula vald asub Lääne-Eesti madalikul, kus aluskorra vulkaaniliste 
moondekivimite peal on paksu lasundina ordoviitsiumi ja siluri lubjakivid. Kahe ladestu 
lahkmejoont tähistab Taeblas üldjoontes raudteetamm. Tamsalu lademe paas paljandub 
Kirimäel, mujal katab lubjakive varieeruva paksusega moreen. Mandrijää sulamisel jäid 
maha pinnakatte kruus, liiv, savi ja arvukalt väiksemaid ja suuremaid rändrahne. Jää ja 
selle sulavete poolt tekitatud pinnavorme kujundas hiljem mere tegevus. Kuigi valla 
territoorium jääb tüüpiliste kamar-karbonaatmuldade ja soostunud muldade valdkonda, 
valitseb suur muldade vaheldus. 
 
Geoloogilise aluskorra peal lasub vendi ladestu, mille alumine kihistu on Gdovi kihistu, 
selle peal paikneb Voronka kihistu. Voronka kihistu peal paikneb kambriumi ladestu, mis 
koosneb terrigeensetest kivimitest, eeskätt rohekashallist või kirjuvärvilisest savist, 
aleuroliitsest savist, valkjashallist aleuroliidist ja liivakivist. Lääne-Nigula vald kuulub 
kambriumi ajastu Lääne-Balti struktuurilis-fatsiaalsesse rajooni. Kõige alumiseks on 60 – 
80 m paksune Lontova kihistu, mis koosneb erineva paksusega liivakivi ja aleuroliidi kihte 
sisaldavast savist. Lontova kihistu peal paikneb 10 - 15 m paksune lükati kihistu, mis on 
võrdlemisi ühetaoline – rütmiliselt vahelduvad rohekashalli aleuroliitse savi ja valkjashalli 
aleuroliidi kihid. Lükati kihistu peal paikneb aleuroliitidest ja liivakividest koosnev Tiskre 
kihistu, millel lasub rohkete aleuroliitse savi kihtidega Irbeni kihistu. Kambriumil lasub 
ordoviitsiumi ladestu. Lääne-Nigula vald kuulub ordoviitsiumi ajastu Ida-Balti 
struktuurilis-fatsiaalsesse vööndisse, kus on valdavad karbonaatsed kivimid – 
mitmesuguse savikusega lubjakivid ja merglid. 
 
Ordoviitsiumi ladestut katab rõhtsalt siluri ladestu. Lääne-Nigula vald kuulub siluri ajastu 
Kesk-Eesti struktuurilis-fatsiaalsesse rajooni. Siluri ladestu koosneb peamiselt 
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karbonaatsetest kivimitest – lubjakividest, dolomiitidest ja merglitest. Taebla vald jääb 
alamsiluri levialale. Selle peal on juba pinnakate, mille paksus on 5 – 10 m. Vettpidav 
Lontova kihistu eraldab kambrium-vendi põhjaveekompleksist kõrgema kambrium-
ordoviitsiumi põhjaveehorisondi. 
 

3.5. Põhjavesi ja selle kaitstus 

Põhjavesi levib Lääne-Nigula vallas kolmes veehorisondis – Siluri-Ordoviitsiumi (S-O), 
Ordoviitsium- Kambriumi (O-Cm) ja Kambrium-vendi (Cm-V) veekompleksides.  

• Silur-Ordoviitsiumi (S-O) veekompleks - veekihi paksus on siin ligikaudu 120 
m. Vesi on nõrgalt surveline, registreeritud kaevude andmetel piesomeetrilise 
tasemega 3...8 m sügavusel maapinnast. Veekiht toitub läbi pinnakattesetete 
infiltreeruva sademetevee arvelt. Suhteliselt vettpidava saviliivmoreenikihi väikese 
paksuse tõttu on põhjavesi maapinnalt lähtuva reostuse eest praktiliselt 
kaitsmata. 

• Ordoviitsium-Kambriumi (O-Cm) veekompleks levib kogu valla territooriumil. 
Tarbevee allikana kasutamist piirab kompleksi vähene veeand ning vee kõrge raua 
ja fluoriidisisaldus. Veekompleks lasub sügavusel 150-200 m. Vettpidavaks 
lasumiks on 50 m paksune Ordoviitsiumi mergliliste lubjakivide lasund. 

• Kambrium-vendi (Cm-V) veekompleks levib kogu valla territooriumil ning on 
hea veeandvusega. Kompleks paikneb lasub 250-300 m sügavusel. Veekompleks 
koosneb põhiliselt savikate vahekihtidega liivakivist. Vettpidavaks lasundiks on 
savikiht, lamamiks kristalne aluskord. 

 
Matsalu alamvesikonna piires on põhjaveekogumite seisund hea. Lääne-Nigula vald asub 
põhjavee loodusliku kaitstuse seisukohalt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud alal. Vaid 
Turvalepa ja Risti asulate ning nendevaheline piirkond paikneb keskmiselt kaitstud 
põhjaveega alal. Probleemiks on põhjavee suur fluori ja raua sisaldus, mõnes piirkonnas 
ületab see lubatud normi. Valla territooriumil on Keskkonnaregistri andmetel 227 puur- ja 
salvkaevu. Enamik kaevudest (umbes 2/3) on puuritud ilma projektita ning ei oma 
nõuetekohast kaevu passi. Suuremad puurkaevu valdajad, kes pumpavad vett üle 5m³ 
ööpäevas, on vormistanud vee erikasutusload (vt ptk 2.2.9). 
 
Joonis 3-2: Lääne-Nigula piirkonna põhjavee kaitstuse kaart 

 
Allikas: Eesti Geoloogiakeskus 
 
Vastavalt veeseaduse (VeeS) §-le 2613 arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel 
pinnakatte koostist ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi 
kaitstuse järgi jagunevad alad järgmiselt: 
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• kaitsmata põhjaveega alaks loetakse karstialad ja alvarid ning ala, kus 
põhjaveekihil lasub kuni kahe meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri 
paksune liiva- või kruusakiht; 

• nõrgalt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub 2–10 
meetri paksune moreenikiht või kuni kahe meetri paksune savi- või liivsavikiht või 
20–40 meetri paksune liiva- või kruusakiht; 

• keskmiselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub 10–20 
meetri paksune moreenikiht või 2–5 meetri paksune savi- või liivsavikiht; 

• suhteliselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub üle 20 
meetri paksune moreenikiht või üle viie meetri paksune savi- või liivsavikiht; 

• kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekiht on kaetud regionaalse 
veepidemega. 

 
Lähtuvalt veeseaduse (VeeS) §-st 28 on veehaarde sanitaarkaitseala ulatuseks üldjuhul: 

• 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga; 
• 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 m rea äärmistest 

puurkaevudest ja puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett võetakse 
põhjaveekihist kahe või enama puurkaevuga; 

• 200 m veevõtukohast ülesvoolu, 50 m allavoolu ning 50 m veevõtukohast 
mõlemale poole mööda veekogu kaldaga risti tõmmatud ja veevõtukohta läbivat 
joont, kui vett võetakse vooluveekogust; 

• veekogu akvatoorium koos 90 m laiuse kaldavööndiga, kui vett võetakse 
seisuveekogust. 

 
Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas 
ühe kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks 
kehtestab keskkonnaminister. Keskkonnaamet võib vähendada veehaarde 
sanitaarkaitseala ulatust ning määrata ulatuseks: 

• 10 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ja 
kasutatakse kuni 50 inimese vajaduseks; 

• 30 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist üle 10 m³ ööpäevas ja 
põhjaveekiht on hästi kaitstud; 

• 10 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 50 m³ ööpäevas ja 
põhjaveekiht on hästi kaitstud vastavalt veehaarde ja põhjavee seisundi 
eksperdihinnangule, mille on koostanud hüdrogeoloogiliste uuringute litsentsi 
omav isik, ning sanitaarkaitseala vähendamiseks on saadud Terviseameti kirjalik 
nõusolek. 

 
3.6. Põhjavee kvaliteet 

Joogivee allikana kasutatava põhjavee kvaliteeti tuleb uurida sotsiaalministri määruse nr 
1 (02.01.2003.a) “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja 
põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded” alusel kehtestatud nõuete osas. 

Lääne-Nigula valla põhjavesi ei vasta põhjavee kvaliteedi nõuetele peamiselt 
rauaühendite ning kloriidide ja fluoriidide lubatust suurema sisalduse poolest. Ülejäänud 
keemiliste ühendite osas vastab vesi üldjuhul nõuetele. Enamiku puurkaevude joogivesi 
vajab enne veevõrku andmist töötlemist. Alljärgnevalt on toodud väljavõte erinevate 
asulate puurkaevude joogivee kvaliteedist. Normatiive ületavad näitajad on allajoonitud. 

Kõikide allpool esitatud puurkaevude mikrobioloogiliste analüüside tulemused 
enterokokide, escherichia coli ja coli-laadsete bakterite näitajate osas vastavad 
sotsiaalministri määrusega nr 82 kehtestatud piirnormidele.  
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Tabel 3-1: Väljavõte puurkaevude põhjavee keemilistest analüüsidest 
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Lubatud 
piirmäär/ 

proovivõtu 
aeg 

0,5 
6,5- 

9,5 
250 200 250 200 50 0,5 50 1,5 

Linnamäe pk 9398 2009 0,35 - 80 160 61 - 14,6 0,03 - - 

Linnamäe pk 51934 
11.04.2013 0,11 7,0 56 270 <3 70 

<0,0
2 

<0,004 <0,4 1,32 

Taebla pk 20380 15.03.2007 - - 56 42 <3 - - - - 1,4 

Taebla pk 9749² 18.06.2003 - - 250 80 - - - - - 3,7 

Taebla pk 9735² 18.12.2003 0,20 7,29 - 510 - - - - - 2,9 

Palivere pk 9748 15.03.2007 - - 68 140 <3 - - - - 1,5 

Piirsalu Pk 30016 23.01.2014 - - - 30 - - 5 - - 0,12 

Risti Vahtra pk 
9483 12.09.2012 0,3 7,9 - 140 - - 26 - - - 

Risti  Risti pk 
9997 26.09.2012 <0,07 8,3 62,4 1004 16 61,4 - 0,005 <0,4 - 

Allikas: Terviseameti Kesklabori analüüsid,  puurkaevude passid ja arvestuskaardid. 
¹Puurkaevust saadav vesi suunatakse tarbijatele läbi veetöötlusseadmete. 
²Puurkaev on konserveeritud või likvideeritud.  
 

3.7. Pinnavesi 

Lääne-Nigula valla jõed kuuluvad Lääne-Eesti vesikonda, neist Vihterpalu ja Piirsalu jõed 
omakorda Harju alamvesikonda ning Salajõgi, Taebla ja Rannamõisa jõed Matsalu 
alamvesikonda. Sisemaa järvedest olgu nimetatud Mustjärv Piirsalu külas Mustjärve 
rabas ning Kaevandu (Storträske) ja Rootsiküla järved Niibi rabas. Vastu Noarootsi 
poolsaart kulgeb valla piir üle jäänukjärve iseloomuga veekogude nagu Sutlepa meri 
(Sutlepsjön) ja Võimeri. Neist kagus asuvad valla piiril Saaremõisa laht ja Riimi meri, 
maakerke tulemusena kinnikasvavad lahesopid, mis on omavahel ja Saunja lahega 
ühenduses kitsukeste väinade – silmade – kaudu. 
 
Lääne-Nigula valla arengukavas aastateks 2014-2022 on ühe olulise kitsaskohana esile 
toodud Haapsalu Tagalahe jätkuv kinni kasvamine ning lahte suubuvate jõgede (Taebla 
jõgi, Salajõgi, Salajõkke suubuv Kärbla peakraav) suudmeosade ummistumine ja kinni 
kasvamine, mis omakorda toob kaasa jõgede alamjooksul ummistusi. Salajõe alamjooksu 
probleemiks on kaevude reostumine setetega. Üheks võimalikuks reostuse põhjuseks 
arvatakse Niibi turbarabas toimuvat turba kaevandamist. 
 
Uute vee- ning kanalisatsioonitorustike ja muude tehnosüsteemide rajamisel veekogude 
ehituskeeluvööndis tuleb arvestada looduskaitseseaduse (LKS) § 38 lg 5 p 8 sätestatuga, 
mis eeldab veekogude ehituskeeluvööndisse tehnovõrkude rajamisel eelnevalt vastavate 
tööde planeerimist valla üldplaneeringus või konkreetseid töölõike puudutavate 
detailplaneeringute koostamist. Lääne maakonna arengustrateegias 2020+ on esile 
toodud Salajõe karstiala hüdrogeoloogilise uuringu tellimise vajadus ja piirkonda 
ühisveevarustuse kavandamise kaalumine. Seetõttu on käesolevas ÜVK arendamise 
kavas analüüsitud ühisveevärgi ja lokaalsete joogiveelahenduste rajamise alternatiive 
Salajõe külas.  
 
Lääne-Nigula ei kasutata joogivee saamiseks pinnavett. Pinnaveekogusid kasutatakse 
vallas aga reovee ja heitvee suublatena. Tulenevalt veeseaduse (VeeS) § 36 lg 2 on kõik 
heitvee suublad reostustundlikud  
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Tabel 3-2: Reostustundlikud heitveesuublad Lääne-Nigula vallas 

Registrikood Objekti nimetus ja 
heitvee liik 

Veekasutaja nimi Asukoht Suubla 

HVL0570221 Taebla RVP, heitvesi Haapsalu Veevärk AS Taebla alevik Taebla jõgi 

HVL0570080 Risti RVP, heitvesi Haapsalu Veevärk AS Risti alevik Liivi jõgi 

HVL0570361 
Palivere tehase RVP, 
heitvesi 

Nordic Lumber AS Palivere alevik Taebla jõgi 

HVL0570790 Palivere PÜ sademevesi 
Palivere 
Põllumajandusühistu 

Vidruka küla Taebla jõgi 

HVL0570370 
Palivere laste-ja 
noortekodu RVP, heitvesi 

Riigi Kinnisvara AS Vidruka küla Taebla jõgi 

HVL0570770 
Niibi raba lõunaosa, sade- 
ja drenaaživesi 

Kekkilä Eesti OÜ Niibi küla Oru peakraav 

HVL0570830 
Niibi raba keskosa, sade- 
ja drenaaživesi 

Kekkilä Eesti OÜ Niibi küla Salajõgi 

HVL0570380 
Linnamäe lihatööstuse 
RVP, heitvesi 

Linpet AS Uugla küla Uugla kraav 

HVL0570390 Linnamäe RVP, heitvesi Haapsalu Veevärk AS Linnamäe küla 
Kärbla peakraav 
(Räägu jõgi) 

HVL0570270 
Kirimäe lihatööstuse RVP, 
heitvesi 

Rannarootsi Lihatööstus AS Kirimäe küla Võnnu tiik 

HVL0570850 Kingu RVP, heitvesi Haapsalu Veevärk AS Allikmaa küla 
Ave-Martna 
peakraav 

HVL0570850 
Kaopalu karjäär, 
karjäärivesi 

Lääne Teed OÜ Allikmaa küla Taebla jõgi 

Allikas: Keskkonnainfo http://register.keskkonnainfo.ee 
 

3.8. Tehiskeskkond 

Lääne-Nigula vallas on alljärgnevad olulisemad ja suuremad tehiskeskkonna rajatised 
ning potentsiaalsed reostuse allikad: 
 
Tabel 3-3: Tehiskeskkonna rajatised 

Nimetus Asukoht Olukord 

Farmid  

Piirsalu farm Piirsalu küla 

Piirsalu Põllumajanduse osaühing tegeleb piimakarja 
kasvatusega. Ettevõttele on väljastatud vee-erikasutusluba 
põhjavee kasutamiseks. Loomi kasvatatakse kahes 
laudahoones. Loomi on alla 300 loomühiku ja seetõttu pole 
keskkonnakompleksluba nõutav.  Farmi juures asub 6000 m³ 
suurune lägahoidla. Reovesi tekib peamiselt lüpsivahendite 
pesemisest ning juhitakse lägahoidlasse. Sademevesi juhitakse 
farmi territooriumil hajutatult pinnasesse.  

Auaste farm OÜ Linnamäe küla 

OÜ Auaste tegeleb piima- ja lihaloomade kasvatamisega. 
Ettevõttele on väljastatud vee-erikasutusluba põhjavee 
kasutamiseks. Loomi on keskmisena alla 300 loomühiku ja 
seetõttu pole keskkonnakompleksluba nõutav.  Reovesi tekib 
peamiselt farmiseadmete pesemisest ning juhitakse 
sõnnikuhoidlasse. Olmereovesi purgitakse. Sademevesi 
juhitakse farmi territooriumil hajutatult pinnasesse. 

Nigula Piim OÜ Leediküla 

OÜ Nigula Piim tegeleb piimakarja kasvatamisega. Ettevõttele 
on väljastatud veisefarmi kasutamiseks keskkonnakompleks-
luba. Farmis kavandatakse maksimaalselt pidada 1106 veist, 
neist 465 lüpsilehma. Farmi tahkesõnnikuhoidla (mahtuvusega 
1 100 m³) rekonstrueeriti 2010 ja uued vedelsõnnikuhoidlad 
rajati 2011. a (mahtuvusega kokku 12 000m³). Sademevesi 
juhitakse farmi territooriumil hajutatult pinnasesse. 
Lüpsiseadmete ja olmebloki reovesi kogutakse 10m³ 
suurusesse kogumismahutisse, mis tühjendatakse purgimis-
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teenuse osutaja poolt. Lüpsiplatsi ja ooteala põrandate ning 
seinte pesuvesi juhitakse vedelsõnnikuhoidlasse. Farmi 
territooriumil asub kolm kütusemahutit (suurusega 
6+2,6+2m³) masinate kütusega ning ruumide kütmiseks 
vajaliku kütusega. 

Palivere 
Põllumajandusühistu 

Vidruka küla 

Palivere PÜ tegeleb piimakarja kasvatamisega. Ettevõttele on 
väljastatud veiste intensiivkasvatamiseks keskkonnakompleks-
luba. Farmis kavandatakse maksimaalselt pidada 539 veist, 
neist 269 lüpsilehma. Farmi tahkesõnnikuhoidla mahtuvus on  5 
000 m³ ja vedelsõnnikuhoidla mahtuvus on 8 000 m³. Hoidlad 
on heas seisundis ja varustatud virtsakaevudega.  Reovesi 
juhitakse vedelsõnnikuhoidlasse. Sademevesi juhitakse Taebla 
jõkke. 

Atria Farmid OÜ Auaste küla 

Atria Farmid OÜ-le on Linnamäe seafarmis sigade 
kasvatamiseks väljastatud keskkonnakompleksluba. Farmis võib 
maksimaalselt pidada 6 690 looma. Sõnnikut hoitakse neljas 
betoonist rõngasmahutis kogumahuga 9 080 m³. Farmi 
territooriumil on kokku 5 olmereovee mahutit, millest viiakse 
paakautodega olmehoonetes tekkiv reovesi puhastamiseks 
reoveepuhastisse. Sademevesi juhitakse farmi territooriumil 
hajutatult pinnasesse. Farmi territooriumil asub kaks 
kütusemahutit (suurusega 50+50 m³). Neist üks on katlamaja 
kütuse hoidmiseks ja teine tankla kütuse jaoks. 

Muud farmid  

Lisaks asuvad vallas veel väiksemad loomapidamisega 
tegelevad farmid, OÜ Arne Tamm farm Linnamäe külas 
(keskmiselt 250 lihaveist), Helgur Kaabeli Paju talu (keskmiselt 
125 piimalehma ja lihaveist) ja Karli Kopelmanni Kurejaagu talu 
Võntkülas (keskmiselt 40 lihaveist). 

Reoveepuhastid 

Rannarootsi 
Lihatööstuse 
reoveepuhasti 

Kirimäe küla 

AS Rannarootsi Lihatööstus (endise ärinimega AS Maag) 
tegeleb liha- ja linnulihatoodete tootmisega. Tehasesse saabuv 
liha tükeldatakse, sulatatakse ning sellest valmistatakse vorsti- 
ja suitsulihatooteid. Tootmise juures asub reoveepuhasti. 
Reostusallika reostuskoormus on 1400 ie.  Rasvaeraldus 
eelsetitis, bioloogiline puhastus ja biotiigid järelpuhastina. 
Puhasti heitvee suublaks on Võnnu tiik. Ettevõttele on 
väljastatud vee-erikasutusluba põhjavee kasutamiseks ja 
heitvee juhtimiseks suublasse. 

Palivere tehaste 
reoveepuhasti 

Palivere alevik 

Palivere tehaste juures aadressil Lähtru tee 25 AS-le Nordic 
Lumber (endise ärinimega AS Kestvuspuit) kuuluv BIO-50 tüüpi 
reoveepuhasti. Heitvee suublaks on Taebla jõgi ning ettevõttele 
on heitvee suublasse juhtimiseks väljastatud erikasutusluba. 
Reoveepuhasti asub väljaspool reoveekogumisala ning seal 
puhastatakse peamiselt tööstusest tulevat heljumirikast 
reovett. 

Taebla reoveepuhasti Taebla alevik Taebla reoveepuhasti valdajaks on AS Haapsalu Veevärk. 
Puhasti rekonstrueeriti 2013. aastal ning on väga heas korras. 
Puhasti maksimaalseks reostuskoormuseks on 1 540 ie ja 
hüdrauliliseks koormuseks on 531 m³/d. Puhasti kasutajale on 
väljastatud vee-erikasutusluba heitvee juhtimiseks Taebla 
jõkke. 

Risti reoveepuhasti Risti alevik Risti reoveepuhasti valdajaks on AS Haapsalu Veevärk. Puhasti 
rekonstrueeriti 2014. aastal ning on väga heas korras. Puhasti 
maksimaalseks reostuskoormuseks on 312 ie ja hüdrauliliseks 
koormuseks on 90 m³/d. Puhasti kasutajale on väljastatud 
vee-erikasutusluba heitvee juhtimiseks Liivi jõkke. 

Linnamäe 
reoveepuhasti 

Linnamäe küla Linnamäe reoveepuhasti valdajaks on AS Haapsalu Veevärk. 
Puhasti rekonstrueeriti 2009. aastal ning on väga heas korras. 
Puhasti maksimaalseks reostuskoormuseks on 500 ie ja 
hüdrauliliseks koormuseks on 75 m³/d. Puhasti kasutajale on 
väljastatud vee-erikasutusluba heitvee juhtimiseks Kärbla 
peakraavi. 

Kingu reoveepuhasti Allikmaa küla Kingu reoveepuhasti valdajaks on AS Haapsalu Veevärk. 
Puhasti rekonstrueeriti 2010. aastal ning on väga heas korras. 
Puhasti maksimaalseks reostuskoormuseks on 1 200 ie ja 
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hüdrauliliseks koormuseks on 180 m³/d. Puhasti kasutajale on 
väljastatud vee-erikasutusluba heitvee juhtimiseks Ave-Martna 
peakraavi. 

Piirsalu 
reoveepuhasti 

Piirsalu küla Piirsalu reoveepuhasti valdajaks on AS Haapsalu Veevärk. BIO-
50 tüüpi puhasti rajati 1989. aastal ning täielikult 
amortiseerunud. Puhasti reostuskoormuseks on 190-400 ie ja 
hüdrauliliseks koormuseks on 40-75 m³/d. Asula reovesi 
puhastatakse kahes biotiigis kogupindalaga 1848 m². Puhasti 
kasutajale on väljastatud vee-erikasutusluba heitvee 
juhtimiseks suublasse. Puhasti protsessimahuti ja tehnohoone 
ei tööta, reovesi puhastatakse biotiikides.  

Palivere LNK  
reoveepuhasti 

Vidruka küla Palivere Laste- ja Noortekodu tegevus lõpetati 2012. aastal. 
Endise Palivere LNK hoonete juures asub BIO-50 tüüpi 
reoveepuhasti ja kaks biotiiki (kokku 300m²), mis on 
amortiseerunud. Puhasti suublaks vastavalt varasemalt 
kehtinud vee-erikasutusloale oli Taebla jõgi. Puhasti 
protsessimahuti ja tehnohoone ei tööta, reovesi puhastati 
biotiikides. 

Palivere tehase  
reoveepuhasti 

Palivere alevik Palivere tehase reoveepuhasti valdajaks on AS Nordic Lumber. 
Puhastis puhastatakse peamiselt puidu kuivatamisest ja 
sügavimmutamisest tulev reovesi. Puhasti kasutajale on 
väljastatud vee-erikasutusluba heitvee juhtimiseks Taebla 
jõkke. 

Linnamäe 
lihatööstuse 
reoveepuhasti 

Uugla küla Linnamäe lihatööstuse reoveepuhasti valdajaks on AS Linpet. 
BIO-50 tüüpi puhasti reostuskoormuseks on 250 ie ja ettevõtte 
reostuskoormuseks on 300 ie. Reovett puhastatakse lisaks 
reoveepuhastile selle juures asuvas kahes biotiigis üldpindalaga 
1600 m². Puhasti kasutajale on väljastatud vee-erikasutusluba 
heitvee juhtimiseks suublasse. 

Kütusehoidlad 

Katlamajad Taebla ja Palivere 
alevikud ning 

Linnamäe ja Pälli 
külad 

AS Lääne-Nigula Varahaldus (endise ärinimega Taebla Kodu 
AS) omaduses olevad Taebla katlamaja, Palivere katlamaja, 
ning Taebla Gümnaasiumi katlamajad on antud kasutamiseks 
AS-le Tootsi Turvas. Katlamajades kasutatakse peamiselt 
biokütust - hakkepuitu ja turvast.  Linnamäe katlamaja 
ehitatakse 2015. aastal ümber kivisöelt hakkepuidule. 
Katlamajade kasutamiseks on väljastatud välisõhu saasteload. 

Kütusetanklad Linnamäe ja Risti 
külad 

Risti tankla ja Linnamäe tankla operaatoriks on AS Krooning. 
Tanklate kasutamiseks on väljastatud välisõhu saasteload. 
Kütusemahutid on heas korras. Sadevesi juhitakse tanklate 
aladelt ära kraavidega.  

Muud objektid 

Turbatootmisala Niibi küla OÜ Kekkilä Eesti kaevandab Niibi külas turvast pinnakihilise 
freesimise meetodil. Kasutatakse peamiselt ratastraktoreid ja 
nende taha haagitavaid freesimis-, pööramis- ja 
kogumismehhanisme. Heitvett juhitakse suublasse kahe 
väljalasuga (Oru peakraavi ja Salajõkke). Tootmistegevuseks 
kuivendatakse turbatootmisala isevoolselt ja sademevesi 
juhitakse settebasseinide kaudu eesvoolu. Ettevõttele on 
väljastatud vee-erikasutusluba heitvee juhtimiseks 
suublatesse. 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald, https://eteenus.keskkonnaamet.ee  
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4. Sotsiaal-majanduslikud näitajad  

4.1. Elanikkond 

Lääne-Nigula vallas elas seisuga 01.01.2015. a rahvastikuregistri andmetel 4 162 
inimest. Valla piires on 37 asulat, neist 24 küla ja 3 alevikku. Elanike arv ühinenud 
valdade territooriumil on ajavahemikul 2010-2015 näidanud pidevat langustrendi. 
Rahvastikuregistri andmetel on elanikkond vähenenud vaadeldud perioodil 371 inimese 
võrra ehk 8,2% (keskmine vähenemine aastas 1,6%). Seejuures on elanike arvu langus 
toimunud kõigi kolme ühinemiseelse valla territooriumil. Elanike arvu langusest ligi 60% 
toimus endise Taebla valla territooriumil.  
 
Tabel 4-1: Lääne-Nigula valla ja ÜVK-ga asulate elanike arv aastatel 2010-2015 (1.jaanuari seisuga) 
Asula / Aasta  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Elanike arv Lääne-
Nigula vallas 
kokku 

4 535 4 434 4 327 4 267 4 182 4 162 

Elanike arv alljärgnevates ÜVK-ga asulates: 

Linnamäe küla 398 391 386 381 376 371 

Nigula küla 217 206 200 201 212 196 

Palivere alevik 810 788 747 744 721 717 

Piirsalu küla 204 199 196 188 186 181 

Pälli küla 41 40 39 36 36 35 

Risti alevik 567 563 561 559 546 539 

Taebla alevik 929 909 883 855 831 843 

Allikas: Rahvastikuregister  
 

4.2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kasutajad 

AS Haapsalu Veevärk hinnangul kasutas Lääne-Nigula vallas 2014. aastal ühisveevärgi 
teenust kokku  2460 elanikku ja ühiskanalisatsiooni teenust 2287 elanikku. Valla 
koguelanikkonnast moodustas ÜVK teenuse kasutajate arv vastavalt 58,8% ja 54,7%. 
Tabelis 4-2 on esitatud ÜVK teenuse kasutajate arv asulate lõikes. Taebla alevik koos 
Nigula ja Pälli küladega on arvestatud ühise piirkonnana, sest kõigi kolme asula 
ühisveevärk on liidetud ning kõigi nende asulate reovesi suunatakse puhastamiseks 
Taebla reoveepuhastisse. 
 
Tabel 4-2: Lääne-Nigula valla ja ÜVK-ga asulate elanike arv aastatel 2010-2015 (1.jaanuari seisuga) 

Asula / Aasta  
Elanike 

arv 
2014 

Ühisveevärgi 
teenuse 

kasutajaid 

Ühisveevärgi 
teenuse 

kasutajate 
osakaal 

Ühiskanali-
satsiooni 
teenuse 

kasutajaid 

Ühiskanali-
satsiooni 
teenuse 

kasutajate 
osakaal 

Linnamäe küla 376 327 87,0% 310 82,4% 

Palivere alevik 721 581 80,6 % 536 74,3% 

Piirsalu küla 186 41 22,0% 41 22,0% 

Risti alevik 546 523 95,8% 431 78,9% 

Taebla alevik ja 
Nigula ning Pälli 
külad 

1 079 988 91,6% 963 89,2% 

Allikas: konsultant, AS Haapsalu Veevärk  
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid mittekasutav elanikkond elab peamiselt 
Lääne-Nigula valla väiksemates asulates ning suuremate asulate korral väljaspool nende 
kompaktselt hoonestatud alasid. Kompaktselt hoonestatud alades puudub nõuetekohane 



Lääne-Nigula valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2027 

 37

ühisveevärk ja –kanalisatsioon peamiselt Taebla aleviku lääneosa individuaalelamute 
piirkonnas ning Luigu külas Sigma ja Kuliste elamute piirkonnas. Väljapool ÜVK 
piirkondasid elavate inimeste joogiveevarustus on peamiselt lahendatud isiklike salv- ja 
puurkaevude abil. Reovesi puhastatakse omapuhastites või kogutakse mahutitesse ning 
viiakse paakautodega purgimisteenuse osutajate poolt puhastamiseks Taebla 
reoveepuhastisse. Purgimisteenuse osutajateks Lääne-Nigula valla piirkonnas on 
Haapsalu Veevärk AS, Antoms OÜ, Lääne Sanservice OÜ, Ragn Sells AS, Soliis OÜ ja Toi 
Toi Eesti OÜ. 
 

4.3. Ettevõtlus ja tööhõive 

Lähtudes Lääne-Nigula valla arengukavas esitatud andmetest ning analüüsist on valla 
tööhõive muster mitmekesine ja vallas puudub üks domineeriv tööandja. See hajutab 
riski, et ühe tööandja kadumisel tekiksid tõsised sotsiaalsed probleemid. Sellegipoolest 
võivad üksikute suurte tööandjate otsused mõjutada elanikkonna tööhõivet ja valla 
tulubaasi.  
 
Suuremad kohalikud tööandjad on tööstusettevõtted. Põllumajanduse ja turismi 
ettevõtted tööandjatena on esindatud tagasihoidlikumalt ning peaasjalikult väike- ja 
mikroettevõtetena (va mõned erandid). Elanike tööhõivealast käitumist mõjutab 
maakonnakeskuse Haapsalu linna lähedus valla suurematele keskustele, eeskätt aga 
Taebla ja Palivere alevikele. Lääne-Nigula valla tööhõive erineb piirkonniti. Saab tuua 
välja Taebla-Palivere-Linnamäe piirkonna ja Risti-Piirsalu piirkonna. Taebla ja Palivere on 
endised tööstusele orienteeritud keskused, mis suudavad ka täna töökohti pakkuda, kuid 
samas on nendel asulatel oluline tööränne Haapsalu-Uuemõisa suunal. Oru on töörändes 
enam suunatud Haapsalu-Ridala, vähem Taebla ja Palivere suunal. Risti keskne probleem 
on kohapealsete töökohtade puudus. Ristit läbib mõtteline Haapsalu ja Tallinna mõjuala 
piir - Ristilt käib juba oluline osa elanikke tööl Tallinnas. Risti tööalased tõmbekeskused 
on ka Palivere ja Taebla.  
 
Lääne-Nigula valla suuremad tööandjad on Lääne-Nigula vallavalitsus, AS Rannarootsi 
Lihatööstus, AS Tradex, AS Cipax Eesti, OÜ NAP Konsult, Haapsalu Tarbijate Ühistu, 
Päästeamet, AS Mullo Transport, AS PAL-Klaas, AS Nordic Lumber, AS Favor, Haapsalu 
Viigi Kool (Paliveres), OÜ Woodmade, Kaitseliit, OÜ Dinoxo, OÜ Nigula Piim, AS Linnamäe 
Lihatööstus, Piirsalu Põllumajanduse OÜ ja Palivere Põllumajandusühistu.  
 

4.4. Kohalik omavalitsus 

Lääne-Nigula vald moodustati peale 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude 
valimisi Läänemaal Risti, Taebla ja Oru valdade ühinemisel. Lääne-Nigula Vallavolikogu 
on 17 liikmeline. Volikogu poolt kinnitatud vallavalitsus on viieliikmeline. 
 
Taebla Vallavalitsuse poolt hallatavateks asutusteks on: 

• üldhariduskoolid Taebla Gümnaasium (188 õpilast), Palivere Põhikool (75 õpilast), 
Risti Põhikool (65 õpilast) ja Oru Kool (95 õpilast); 

• lasteaiad Taeblas (lapsi kuni 68), Paliveres (lapsi kuni 50), Ristil (lapsi kuni 40) ja 
Linnamäel (lapsi kuni 38); 

• raamatukogud Taeblas, Paliveres, Ristil ja Orus; 
• hooldekodud Ristil (elanikke kuni 30) ja Orus (elanikke kuni 50). 

 
Lisaks on Lääne-Nigula Vallavalitsusel kolm temast sõltuvat majandusüksust: osaühingud 
Linnamäe Kodu ja Taebla Kodu (mõlemal on tegevusaladeks soojusenergia tootmine ja 
müük ning heakorrateenused ja elamuhaldus) ning sihtasutus Jaam (tegevuse 
eesmärgiks Risti aleviku raudteejaama hoonete korrastamine ja piirkondliku kultuurielu 
edendamine).  
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4.5. Kohaliku omavalitsuse eelarve 

 
Tabel 4-3: Lääne-Nigula valla eelarve tulud ja kulud  

AASTA 
2014 

eelarve 
2015 

eelarve 

TULUD KOKKU 4 395 068 4 714 291

sealhulgas:  

tasu vee erikasutusest 9 072 8 450

saastetasu 721 3 000

KULUD KOKKU 4 363 804 4 513 477

sealhulgas:  

keskkonnakaitse 42 809 64 308 

veevarustus 275 535 46 440

elamu- ja 
kommunaalmajandus 

234 223 233 234

Allikas: Lääne-Nigula Vallavalitsus www.laanenigula.ee 
 
2014. aasta valla eelarves oli EL ÜF Taebla ja Risti alevikes ning Linnamäe külas 
läbiviidava ÜVK projekti investeeringu omaosaluseks ette nähtud 187 813 eurot, millele 
lisandus sihtfinantseerimise raames saadav toetus 1 065 779 eurot. Samuti olid eelarves 
rahalised vahendid Oru Hooldekodu ühendamiseks Linnamäe küla ühisveevärgi ning –
kanalisatsiooniga.  
 
2015. aasta valla eelarves on ette nähtud 10 000 eurot hajaasustuse veeprogrammi 
raames jagatavateks kohaliku omavalitsuse omafinantseeringu osaks. Üldmajanduslike 
projektide kulude osas on kavandatud muuhulgas uue valla ÜVK arendamise kava 
koostamise. Veevarustuse investeeringute all on kavandatud 4 000 eurot Jalukse küla 
kortermajade reoveeküsimuse lahendamine. Lisaks on planeeritud kasutada ÜF projekti 
tarbeks sihtfinantseeringuna 32 440 eurot.  
 

4.6. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajad  

Lääne-Nigula vallale varasemalt kuulunud ÜVK rajatised on üle antud AS-le Haapsalu 
Veevärk ning Lääne-Nigula Vallavolikogu on kinnitanud AS-i Haapsalu Veevärk vee-
ettevõtjaks kogu valla haldusterritooriumi ulatuses.  
 
Haapsalu Veevärk AS on eraõiguslik aktsiaselts, mille aktsiate 55,76% peaomanikuks 
on Haapsalu Linnavalitsus ning mida kuni 1995 aastani tunti RE Eesti Vesi 
struktuuriüksusena Lääne Vesi. Alates 1997 tegutseb Haapsalu Veevärk kui aktsiaselts 
ning ettevõtte aktsionärideks on ka Lääne-Nigula (25,79%), Ridala (11,77%), Noarootsi 
(5,15%) ja Vormsi Vallavalitsus (1,53%). Haapsalu Veevärk AS tegevust ja vastutust 
reglementeerib ettevõtte põhikiri. 
 
AS Haapsalu Veevärk põhiülesanneteks on klientidele Haapsalu linnas ja Ridala, Lääne-
Nigula, Noarootsi ning Vormsi valdades järgmiste teenuste pakkumine: 

• veekogumine, -töötlemine ja –varustamine; 
• reovee ärajuhtimine ja käitlemine; 
• vee ja kanalisatsiooni elektriseadmete ja –juhtmete paigaldamine; 
• veetorustike ja sanitaarseadmete paigaldamine; 
• komposteeritud reoveesette müümine; 
• töömasinate ja eriotstarbeliste agregaatide teenustööd; 
• purgimisteenuse osutamine. 

 
Lisaks traditsioonilistele veemajandusettevõtte teenustele ja tegevustele nagu vee 
töötlemine, vee-, kanalisatsiooni ja sademeveetorustiku, tuletõrjehüdrantide ja muu 
vajaliku ehitus, rekonstrueerimine, remont, hooldus ja arendus, projekteerimis- ja 
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avariitööd, seadmete ja tehnikapargi haldus ja teenused, klientidega arvlemine ja 
operatiivteenusega tegeleb Haapsalu Veevärk AS mitmete arendus ja tugiprojektidega. 
 
Ettevõtte põhitegevuse müügitulu 2013. a oli 1 251 tuhat eurot, võrreldes 2012. aastaga 
oli kasv 44 tuhat eurot. Ettevõtte äritulud kokku olid 3 392 tuhat eurot, ärikulud kokku 1 
898 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasumiks kujunes 1 481 900 eurot. 
Tööjõukulud kokku moodustasid 439 tuhat eurot. Ettevõtte bilansimaht seisuga 
31.12.2013. a oli kokku 19 588 tuhat eurot, kohustused moodustasid 1 040 tuhat eurot. 
Omakapitali puhasrentaablus oli 8,3%, maksevõimekordaja 1,7. 2013. a andis ettevõte 
kõikidesse veevõrkudesse kokku 653 tuhat m³, millest realisatsioon moodustas 587 tuhat 
m³. Heitvett juhiti ära 557 tuhat m³. Ettevõttes töötab keskmiselt 27 töötajat. 
 
Lääne-Nigula valla territooriumil asub ka väiksemaid ÜVK süsteeme, mis ei kuulu Lääne-
Nigula vallale või AS-le Haapsalu Veevärk ja mille kaudu veeteenuse osutajaks on nende 
omanikud või valdajad, kelle suhtes kohalduvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
seaduses vee-ettevõtjale sätestatud nõuded ja kohustused nii kaua kuni neid ei ole 
määratud vee-ettevõtjaks ÜVVKS § 7 lg 5 alusel. 
 

4.7. Veeteenuste hinnad 

Konkurentsiamet kooskõlastas 27.06.2014. a otsusega nr 9.1-3/14-011 AS-i Haapsalu 
Veevärk Lääne-Nigula valla teeninduspiirkondades alljärgnevad veevarustuse ja reovee 
ärajuhtimise teenuse hinnad: 
 
Tabel 4-4: Veeteenuste hinnad 

Teenuse ja asulate nimetused Teenus 
Hind 

käibemaksuta 
(eur/m³) 

Hind 
käibemaksuta 

(eur/m³) 

Lääne-Nigula vald: 
Taebla ja Palivere alevikud ning  
Nigula, Pälli ja Linnamäe külad 

vesi 0,900 1,080 

kanalisatsioon 1,280 1,536 

kokku 2,180 2,616 

Lääne-Nigula vald: 
Risti piirkonna füüsilised isikud 

vesi 0,873 1,048 

kanalisatsioon 1,251 1,501 

kokku 2,124 2,549 

Lääne-Nigula vald: 
Risti piirkonna juriidilised isikud 

vesi 1,029 1,235 

kanalisatsioon 1,398 1,678 

kokku 2,427 2,912 

Lääne-Nigula vald: 
Piirsalu piirkonna füüsilised isikud 

vesi 0,888 1,066 

kanalisatsioon 1,264 1,517 

kokku 2,152 2,582 

Lääne-Nigula vald: 
Piirsalu piirkonna juriidilised isikud 

vesi 1,018 1,222 

kanalisatsioon 1,411 1,693 

kokku 2,429 2,915 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk, www.hvv.ee 
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5. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatised  
 

5.1. Koondülevaade 

Taebla, Palivere ja Risti alevikes ning Allikmaa, Linnamäe, Nigula, Piirsalu ja Pälli külades 
asuvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemid kuuluvad suuremas osas AS-le 
Haapsalu Veevärk.  
 
Tabel 5-1: Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektid 

objekti/rajatise nimetus ühik arv asulad  
(sulgudes rajatiste arv ja torustike meetrid 

asula kohta) 

Ühisveevärk 

puurkaev-pumplad 
tk 13 

Taebla (3), Palivere (3), Risti (3), Linnamäe (2)  
ja Piirsalu (2) 

2- ja 3-astme pumplad 
veereservuaaridega ning 
veetöötlusjaamad 

tk 8 Taebla (2), Palivere (2), Risti (2) ja Linnamäe (2)  

veetorustikud 
jm 28 275 

Taebla (4 720), Palivere (6 555), Risti (8 350), 
Linnamäe (4 645), Nigula (1 740), Piirsalu (550 ja 

Pälli (1 715) 

hüdrandid 
tk 44 Taebla (18), Palivere (4), Risti (21) 

ja Nigula (1) 
Ühiskanalisatsioon 

reoveepuhastid  tk 5 Taebla (1), Risti (1), Allikmaa (1), Linnamäe (1)  
ja Piirsalu (1) 

reovee ülepumplad 
tk 26 Taebla (2), Palivere (8), Risti (7), Linnamäe (5), 

Nigula (2), Piirsalu (1) ja Pälli (1) 
survetorustikud 

jm 6 695 
Taebla (185), Palivere (1 710), Risti (1 370), 

Linnamäe (1 055), Nigula (1 005), Piirsalu (50) ja 
Pälli (1 320) 

isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud jm 25 440 

Taebla (3 175), Palivere (7 220), Risti (8 780), 
Linnamäe (3 585), Nigula (1 100), Piirsalu (890) ja 

Pälli (690) 
purgimissõlmed tk 1 Taebla (1) 

Allikas: konsultant  
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5.2. Ühisveevärgi rajatised 

5.2.1. Puurkaevud ja veetöötlusjaamad 
5.2.1.1. Taebla alevik 

Taebla alevikus asuvad kolm puurkaev-pumplat (katastri nr 9749, 20380 ja 51709), 
mida kasutatakse Taebla aleviku ja Pälli ning Nigula külade varustamiseks joogiveega. 
Piirkonna peamine veevarustus tagatakse Haapsalu mnt 4 asuvast puurkaevust nr 
51709, mille juurde on rajatud Taebla veetöötlusjaam. Sellele lisanduvalt varustatakse 
piirkonda Nurme tänaval asuvatest puurkaevudest nr 9749 ja 20380, mille juurde on 
rajatud Nurme veetöötlusjaam. Puurkaevude ja veetöötlusjaamade asukohad on esitatud 
Lisa 1 skeemil TAEBLA.  
 
Tabel 5-2: Taebla alevikus asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

9749 5959 1988 
105,0;  

S-O 
14,0 

tootlikkus 
alandusega  

30,5 m 

Valdaja AS Haapsalu 
Veevärk. Veske pk. 
Konserveeritud.  

20380 1226 2004 
192,0;  
O-Cm 

14,4 
tootlikkus 

alandusega  
38,0 m 

Valdaja AS Haapsalu 
Veevärk. Veske-2 pk. Heas 
seisukorras. Vt Foto 5-3. 

51709 - 2013 
186,6; 
O-Cm 

34,2 
tootlikkus 

alandusega  
34,0 m 

Valdaja AS Haapsalu 
Veevärk. Haapsalu mnt pk. 
Väga heas seisukorras. Vt 
Foto 5-6. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, AS Haapsalu Veevärk 
 

Foto 5-1: Nurme veetöötlusjaam 
 

Foto 5-2: Nurme veetöötlusjaam 
ja puurkaev nr 9749 

Foto 5-3: Puurkaev nr 20380 
 

 
Puurkaev nr 9749 (vt foto 5-2) asub Taebla alevikus Nurme tn 41  Nurme 
veetöötlusjaama hoones ja kuulub Taebla-Veske põhjaveehaarde juurde. Puurkaevu 
ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee 
ammutamiseks oli kuni 2013. aasta III kvartali lõpuni  AS-le Haapsalu Veevärk 
väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/320473. Peale seda puurkaev konserveeriti ning 
jäeti aktiivsest kasutusest välja.  
 
Puurkaev nr 20380 (vt foto 5-3) asub Taebla alevikus Nurme tn 41  Nurme 
veetöötlusjaama hoone kõrval ja kuulub Taebla-Veske põhjaveehaarde juurde. 
Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 10 meetrit. Puurkaevust põhjavee 
ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr 
L.VV/320473. 

• Puurkaevu seadmed: 
o süvaveepump Ebara D-9-19 (P=3kW, Q=8m³/h); 
o veemõõtjaga Zenner 50 IMP. 

 
Nurme veetöötlusjaam. Nurme 3-astmeline veetöötlusjaam (vt foto 5-1) asub Taebla 
alevikus Nurme tn 41, mis rekonstrueeriti 2004. aastal. Veetöötlusjaama suunatakse 
töötlemiseks toorvesi puurkaevust nr 20380. Veetöötlusjaam asub lamekatusega 
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kivihoones, mis on kaetud profiilplekiga. Hoone on heas seisukorras. Pumpade tööd 
juhivad sagedusmuundurid ning jaama seadmed on ühendatud kaugjärelevalve 
süsteemiga.  

• Veetöötlusjaama seadmed: 
o staatiline mikser DN65 Statiflov; 
o injektor Mazzei (mudel 1583); 
o teise astme kontaktmahuti (2m³); 
o rõhutõstepump Ebara MD32-160 (P=2,2kW, Q=9m³/h); 
o kaks rauaeraldusfiltrit 2VAS2160 (mõlemad Q=4m³/h); 
o kontrollerid SIATA 127; 
o filtrite pesuvee veemõõtja Zenner 25 IMP 
o kolmanda astme kaks veemahutit (plast, mõlemad 10m³); 
o kaks survetõstepumpa Ebara 3M 32-200 (mõlemad P=4kW, Q=4m³/h); 
o hüdrofor Zilmet (0,2m³); 
o õhukuivati Master; 
o veevõrgu veemõõtja Zenner 50 IMP. 

 
 

Foto 5-4: Taebla veetöötlusjaam Foto 5-5: Taebla veetöötlusjaam Foto 5-6: Puurkaev nr 51709 

 
Puurkaev nr 51709 (vt foto 5-6) asub Taebla alevikus Haapsalu mnt 4  Taebla 
veetöötlusjaama hoone kõrval. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 30 
meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-
erikasutusluba nr L.VV/320473. 

• Puurkaevu seadmed: 
o süvaveepump SAER NS95E/24 (P=5,5kW, Q=9m³/h); 
o veemõõtjaga Siemens DN32. 

 
Taebla veetöötlusjaam. Taebla 2-astmeline veetöötlusjaam (vt fotod 5-4 ja 5-5) asub 
Taebla alevikus Haapsalu mnt 4 ja rajati 2014. aastal. Veetöötlusjaama suunatakse 
töötlemiseks toorvesi puurkaevust nr 51709. Veetöötlusjaam asub lamekatusega ja 
kergblokkseintest ehitatud hoones, mis on kaetud profiilplekiga. Hoone on väga heas 
seisukorras. Pumpade tööd juhivad sagedusmuundurid ning jaama seadmed on ühendatud 
kaugjärelevalve süsteemiga. Veetöötlusjaamas asuvad kaks teise astme betoonist 
veereservuaari, mõlemad suurusega 108m³. 

• Veetöötlusjaama seadmed: 
o staatiline mikser DN65 Statiflov; 
o injektor Mazzei (mudel 1584); 
o rauaeraldusfilter EURA SF 2-STPX (Q=12m³/h); 
o filtrite pesuvee veemõõtja Siemens DN80; 
o filtrite pesuks pesuvee reservuaar (3m³); 
o filtrite pesupump Ebara 3M 50-125 (P=2,2kW, Q=34m³/h); 
o kompressor filtermaterjali õhuga kobestamiseks; 
o kolm survetõstepumpa Ebara 3M 32-200 (kõik P=7,5kW, Q=20m³/h); 
o tuletõrjepump Ebara 3M 50-200 (P=9,2kW, Q=80m³/h); 
o hüdrofor Zilmet (0,2m³); 
o õhukuivati Dantherm CR 290B; 
o kaks veevõrgu veemõõtjat Siemens DN65; 
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o NaOCl lahusega desinfitseerimiseks kemikaali dosaatorpump TPG-603 
o generaatoragregaat PowerStart 0500 S3 8G6. 

 
 

5.2.1.2. Palivere alevik 

Palivere alevikus asuvad kolm ühisveevärgi puurkaevu (katastri nr 2717, 5885 ja 6989) 
ning Kingu veetöötlusjaam joogivees raua- ning mangaaniühendite osakaalu 
vähendamiseks. Puurkaev-pumplate ja veetöötlusjaama asukohad on esitatud Lisa 1 
skeemil PALIV.  
 
Tabel 5-3: Palivere alevikus asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

9730 2717 1970 
30,0;  

S 
24,1 

tootlikkus 
alandusega  

4,5 m 

Valdaja OÜ Taebla Kodu. 
Lähtru tee puurkaev. Pumpla 
hoone ja seadmed on 
amortiseerunud. Puurkaev on 
reservis. 

9748 5885 1988 
70,0;  
O-Cm 

9,0 
tootlikkus 

alandusega  
19,3 m 

Valdaja AS Haapsalu Veevärk. 
Kingu I pk. Seisund hea. Asub 
veetöötlusjaamas. Puurkaev 
ja pumpla on heas korras. 

25379 6989 2009 
220,0; 
O-Cm 

11,9 
tootlikkus 

alandusega  
20,5 m 

Kingu I pk. Seisund hea. Asub 
veetöötlusjaama kõrval. 
Puurkaev on heas korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 
 
Puurkaev nr 9730 asub Lähtru tee 5A maaüksusel. Puurkaevu ümber kehtib 
sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit, kuid see on tähistamata ning aiaga piiramata. 
Puurkaev-pumpla on varustatud nõukogude päritolu seadmetega, mille loomulik kasutusiga 
on lõppenud. Hüdrofoor, enamus torustikke ja armatuuri on mustast terasest ja 
amortiseerunud. Puurkaev-pumpla hoone on 1970. a rajatud ühekordne silikaattellistest 
ehitis, mille põrand on maapinnast umbes 1m sügavamal. Hoone on praktiliselt 
amortiseerunud. Kuigi puurkaevust põhjavee ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk 
väljastatud kehtiv vee-erikasutusluba nr L.VV/318738, on selle valdaja OÜ Taebla Kodu ja 
seda asula ühisveevärgi jaoks enam ei kasutata. Puurkaev pole kasutusel ning on reservis.  

• Puurkaevu seadmed: 
o süvaveepump ЭЦВ 8-25-100; 
o hüdrofoor (maht 3 m³). 

 
Foto 5-7: Kingu veetöötlusjaama 

vana osa 
Foto 5-8: Puurkaev nr 9748 

jaama vanas osas 
Foto 5-9: Kingu veetöötlusjaama 

vana osa  

 
Puurkaev nr 9748 asub Kingu tänaval pumpla ja Kingu veetöötlusjaama hoones. 
Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud 
joogivee kvaliteedi nõuetele rauaühendite lubatust suurema sisalduse osas (lubatud 0,2 
mg/l asemel 0,3 mg/l, 17.11.2014. a). Kuna puurkaevu vee kvaliteet ei võimaldanud 
tagada tarbijatele nõutele vastavat joogivett rekonstrueeriti pumpla 2004. a ja paigaldati 
veetöötlusseadmed. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. 
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Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-
erikasutusluba nr L.VV/318738. 

• Puurkaevu seadmed: 
o süvaveepump Ebara D-9-19 (P=3,0 kW, Q=11,4 m³/h); 
o sagedusmuundur; 
o kulumõõtjaga Siemens DN50. 

 
Foto 5-10: Kingu veetöötlusjaam 

 
Foto 5-11: Kingu veetöötlusjaama 

uus osa 
Foto 5-12: Puurkaev nr 25379 

 

 
Puurkaev nr 25379 asub Kingu veetöötlusjaama hoone kõrval muldes (vt foto 5-12). 
Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaev on rajatud 2009. 
aastal. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-
erikasutusluba nr L.VV/318738. Puurkaevu vesi vastab sotsiaalministri 31. juuli 2001. a 
määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele, v.a. rauaühendite sisalduse 
osas.  

• Puurkaevu seadmed: 
o SAER NS95E/24 (P=2,5 kW, Q=12,0 m³/h); 
o sujuvkäiviti; 
o kulumõõtjaga Siemens DN50. 

 
Kingu veetöötlusjaam koosneb kahes osast – uuest ja vanast. Mõlemad veetöötlusjaama 
osad asuvad samas hoones, kuid selle eraldi ruumides.  Veetöötlusjaama hoone on rajatud 
1988. a lamekatusega paneelehitis mõõtmetega 15x6 m, mis on 2004. a soojustatud ja 
kaetud profiilplekiga. Põrand on viimistletud tolmuvaba kattega. Mõlemad veetöötlusjaama 
osad on ehitatud 3-astmelisena ning nende juurde kuulub kasutusel mitteolev 
veereservuaar reguleeruva mahuga 100 m³.  
 
Kingu veetöötlusjaama vanas osas asub puurkaev nr 9748. Veetöötlusseadmed on 
valdavalt uuendatud 2005. a ning osaliselt ka 2009. a. Joogiveetöötluse tehnoloogiline 
skeem sisaldab aeratsiooni ja filtratsiooni. Pumpade tööd juhivad sagedusmuundurid ning 
jaama seadmed on ühendatud kaugjärelevalve süsteemiga. 

• Veetöötlusjaama vana osa seadmed: 
o aeraator GDT DS-100-316WM; 
o kontaktmahuti CIPAX (2m³); 
o rõhutõstepumbaga Ebara 3M 32-200/4,0 (P=2,2 kW, Q=9 m³/h); 
o kaks rauaeraldusfiltrit 2VAS2160; 
o kontrollerid Autorol Logix Magnum CV 742F/293; 
o filtrite pesuvee mõõtja Zenner 25 IMP; 
o kaks võrgupumpa Ebara 3M 32-200/4,0 (P=4,0 kW, Q=4 m³/h); 
o hüdrofor Zilmet (0,2 m³); 
o õhukuivati; 
o veevõrgu kulumõõtja Siemens DN50. 

 
Kingu veetöötlusjaama uus osa saab toorvee jaama kõrval muldes asuvast puurkaevust nr 
25379. Veetöötlusseadmed on paigaldatud 2009. a. Joogiveetöötluse tehnoloogiline skeem 
sisaldab aeratsiooni ja filtratsiooni. Pumpade tööd juhivad sagedusmuundurid ning jaama 
seadmed on ühendatud kaugjärelevalve süsteemiga. 
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• Veetöötlusjaama uue osa seadmed: 
o aeraator GDT DS-100-316WM; 
o kontaktmahuti CIPAX (2m³); 
o rõhutõstepump Lowara CAM 120/35 (P=1,5 kW, Q=9 m³/h); 
o kaks rauaeraldusfiltrit ARS Duplex; 
o kontrollerid Autorol Logix Magnum CV 742F/293; 
o kaks joogivee mahutit CIPAX (10m³); 
o kaks võrgupumpa SAER IR 32-200N (P=2,0 kW, Q=17 m³/h); 
o telfer (1T); 
o õhukuivati; 
o veevõrgu kulumõõtja Siemens DN50. 

 
 

5.2.1.3. Risti alevik 

Risti alevikus asuvad kaks ühisveevärgi puurkaevu (katastri nr 9997 ja 9483) ning kaks 
veetöötlusjaama joogivees raua- ning mangaaniühendite osakaalu vähendamiseks. 
Puurkaev-pumplate ja veetöötlusjaamade asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil RISTI.  
 
Tabel 5-4: Risti alevikus asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

9997 6535 1991 
280,0;  
Cm-V 

 - 
Valdaja AS Haapsalu Veevärk. 
Haapsalu mnt pk. Väga heas 
seisukorras. Vt Foto 5-15. 

9483 5000 1981 
209,0; 
O-Cm 

8,3 
tootlikkus 

alandusega 15,0 
m 

Valdaja AS Haapsalu Veevärk. 
Vahtra pk. Heas seisukorras. 
Vt Foto 5-18. 

9490 - 1964 
120,0; 

O 
7,9 

tootlikkus 
alandusega 2,9 

m 

Valdaja AS Haapsalu Veevärk. 
Jaama pk. Rahuldavas 
seisukorras. Reservis. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee  
 
Puurkaev nr 9997 asub Risti alevikus Lihula mnt 11A veetöötlusjaama hoones. Puurkaevu 
vesi ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee 
kvaliteedi nõuetele rauaühendite lubatust suurema sisalduse osas (lubatud 0,2 mg/l asemel 
1,04 mg/l, 26.09.2012. a). Puurkaev-pumpla rekonstrueeriti täielikult 2014. a ja selle 
juurde rajati veetöötlusjaam. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 
meetrit. Puurkaev-pumpla hoone on ümbritsetud piirdeaiaga. Puurkaevust põhjavee 
ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/319381. 

• Puurkaevu seadmed: 
o süvaveepump Grundfos SP-3A-22 (P=1,5 kW, Q=3,1 m³/h); 
o sagedusmuundur; 
o kulumõõtjaga Siemens DN50. 

 
Foto 5-13: Risti Lihula mnt  

veetöötlusjaam 
Foto 5-14: Risti Lihula mnt 

veetöötlusjaam 
Foto 5-15: puurkaev nr 9997 

  

 
 
Lihula mnt veetöötlusjaam (vt fotod 5-4 ja 5-5) asub Risti alevikus Lihula mnt 11A ja 
see rajati 2014. aastal. Veetöötlusjaama suunatakse töötlemiseks toorvesi puurkaevust nr 
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9997. Veetöötlusjaam asub viilkatusega ja puitkonstruktsioonidest ehitatud hoones, mis on 
kaetud laudisega. Hoone on väga heas seisukorras. Pumpade tööd juhivad 
sagedusmuundurid ning jaama seadmed on ühendatud kaugjärelevalve süsteemiga. 
Veetöötlusjaama hoone kõrval muldes asuvad kaks teise astme veereservuaari, mõlemad 
suurusega 20 m³. 

• Veetöötlusjaama seadmed: 
o Naatriumhüpokoriidi doseerimise seade; 
o aeratsiooni mikser; 
o survefiltrisüsteem (d=850mm, Q=3m³/h, Q=60m³/d); 
o kaks survetõstepumpa Grundfos CR 15-5 (mõlemad P=4,0kW, Q=16m³/h); 
o hüdrofor (0,3m³); 
o õhukuivati; 
o veevõrgu veemõõtja. 

 
Puurkaev nr 9483 asub Risti alevikus Vahtra korterelamute juures. Puurkaevu vesi ei 
vastab sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi 
nõuetele. Rauaühendite sisaldus puurkaevu vees on lubatuga piiripeal (lubatud 0,2 mg/l, 
tegelik 0,19 mg/l, 24.10.2011. a). Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 30 
meetrit. Puurkaev-pumpla hoone on ümbritsetud piirdeaiaga. Puurkaevust põhjavee 
ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/319381. 
Puurkaev-pumpla rekonstrueeriti täielikult 2009. a Matsalu veeprojekti raames ja pumpla 
hoonesse rajati veetöötlusjaam tootlikkusega Q=8,28 m³/h. 

• Puurkaevu seadmed: 
o süvaveepump Saer NS 95E/24 (P=5,5 kW, Q=16,0 m³/h); 
o sagedusmuundur; 
o kulumõõtjaga Siemens DN50. 

 
 

Foto 5-16: Vahtra veetöötlusjaam Foto 5-17: Vahtra veetöötlusjaam Foto 5-18: puurkaev nr 9483 

 
 
Vahtra veetöötlusjaam (vt fotod 5-16 ja 5-17) asub Risti Vahtra kortermajade ja see 
rajati 2009. aastal. Veetöötlusjaama suunatakse töötlemiseks toorvesi puurkaevust nr 
9483. Veetöötlusjaam asub lamekatusega ja metallkonstruktsioonidest ehitatud hoones, 
mis on kaetud profiilplekiga. Hoone on väga heas seisukorras. Pumpade tööd juhivad 
sagedusmuundurid ning jaama seadmed on ühendatud kaugjärelevalve süsteemiga. 
Veetöötlusjaama seadmed: 

o aeratsiooni mikser; 
o kaks survefiltrit (kokku Q=8,28 m³/h); 
o survefiltrite kontrollerid; 
o hüdrofoor; 
o kontaktmahuti; 
o survetõstepump Grundfos CR 10-7 (P=2,2 kW, Q=10m³/h); 
o õhukuivati; 
o veevõrgu veemõõtja. 

 
Puurkaev nr 9490 asub Risti alevikus Jaama tn 8A. Puurkaev on ajalooliselt rajatud 
raudtee teenindamiseks. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. 
Puurkaev-pumpla hoone ei ole ümbritsetud piirdeaiaga. Hoolimata sellest, et puurkaevust 
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põhjavee ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr 
L.VV/319381 on tänaseks puurkaev-pumpla ühisveevarustuse kasutusest väljas ning 
seda pole plaanis kasutada ühisveevärgi jaoks ka perspektiivselt. Puurkaev on kavas kas 
konserveerida või siis likvideerida. Vastav märge on tehtud ka erikasutusloas. 
 

5.2.1.4. Linnamäe küla 

Linnamäe külas asuvad kaks ühisveevärgi puurkaevu (katastri nr 9398 ja 51934) ning 
kaks veetöötlusjaama (Linnamäe VTJ ja Linnamäe vana VTJ) joogivees rauaühendite ja 
fluoriidide osakaalu vähendamiseks. Puurkaev-pumplate ja veetöötlusjaama asukohad on 
esitatud Lisa 1 skeemil LINNAM.  
 
Tabel 5-5: Linnamäe külas asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

9398 5502 1985 
75,0; 

O 
9,0 

tootlikkus 
alandusega 25,0 

m (1985) 

Valdaja AS Haapsalu Veevärk. 
Keskus-1 pk. Väga heas 
seisukorras. Vt Foto 5-21. 

51934 - 2013 
165,0; 
O-Cm 

19,1 
tootlikkus 

alandusega 30,0 
m (2013) 

Valdaja AS Haapsalu Veevärk. 
Keskus-2 pk. Väga heas 
seisukorras. Vt Foto 5-21. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 
 
Puurkaev nr 9398 asub Linnamäe külas Pumbamaja maaüksusel (foto 5-21). Puurkaevu 
vesi ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee 
kvaliteedi nõuetele floriidide lubatust suurema sisalduse osas (lubatud 1,5 mg/l asemel 2,0 
mg/l, 27.03.2012. a). Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. 
Puurkaev-pumpla hoone on ümbritsetud piirdeaiaga. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks 
on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/322534. Puurkaev-
pumpla rekonstrueeriti täielikult 2010. a Matsalu veeprojekti raames ja pumpla hoonesse 
rajati veetöötlusjaam. 

• Puurkaevu seadmed: 
o süvaveepump Saer NP-C/24 (P=2,2 kW, Q=8,0 m³/h); 
o sagedusmuundur; 
o kulumõõtjaga Siemens DN50. 

 
Foto 5-19: Linnamäe  

veetöötlusjaam 
Foto 5-20: Linnamäe  

veetöötlusjaam 
Foto 5-21: puurkaev nr 9398 

 

 
 
Linnamäe veetöötlusjaam (vt fotod 5-19 ja 5-120) asub Pumbamaja maaüksusel see 
rajati 2010. aastal. Veetöötlusjaama suunatakse töötlemiseks toorvesi puurkaevust nr 
9398. Veetöötlusjaam asub lamekatusega ja metallkonstruktsioonidest ehitatud hoones, 
mis on kaetud profiilplekiga. Hoone on väga heas seisukorras. Veetöötlusjaama hoone 
kõrval muldes asub teise astme veereservuaar. Pumpade tööd juhivad sagedusmuundurid 
ning jaama seadmed on ühendatud kaugjärelevalve süsteemiga. Veetöötlusjaama 
seadmed: 

o rauaeraldusfilter (ARS 750); 
o kompressor; 
o survefiltrite kontrollerid; 
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o pöördosmoosseade (RO 1820); 
o hüdrofoor (0,3m³); 
o kaks survetõstepumpa Grundfos CR 5-12 (P=2,2 kW, Q=5m³/h); 
o õhukuivati; 
o veevõrgu veemõõtja. 

 
Puurkaev nr 51934 asub Linnamäe külas Keskuse Pumbamaja maaüksusel (foto 5-24). 
Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud 
joogivee kvaliteedi nõuetele, rauaühendite lubatust suurema sisalduse osas (lubatud 0,2 
mg/l asemel 0,27 mg/l, 11.04.2013. a). Fluoriidide sisaldus on lubatuga piiripealne (lubatud 
1,5 mg/l, tegelik 1,32 mg/l, 11.04.2013. a). Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala 
ulatusega 10 meetrit. Puurkaev-pumpla hoone on ümbritsetud piirdeaiaga. Puurkaevust 
põhjavee ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr 
L.VV/322534. Puurkaev-pumpla rajati 2013. a EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti 
raames ja pumpla hoonesse rajati veetöötlusjaam tootlikkusega Q=xxx m³/h. 

• Puurkaevu seadmed: 
o süvaveepump Saer NS95 (P=3,0 kW, Q=3,2 m³/h); 
o sagedusmuundur; 
o kulumõõtjaga Siemens DN50. 

 
Foto 5-22: Linnamäe uus 

veetöötlusjaam 
Foto 5-23: Linnamäe uus 

veetöötlusjaam 
Foto 5-24: puurkaev nr 51934 

 

 
 
Linnamäe uus veetöötlusjaam (vt fotod 5-19 ja 5-120) asub Keskuse Pumbamaja 
maaüksusel see rajati 2013. aastal. Veetöötlusjaama suunatakse töötlemiseks toorvesi 
puurkaevust nr 51934. Veetöötlusjaam asub lamekatusega ja metallkonstruktsioonidest 
ehitatud hoones, mis on kaetud profiilplekiga. Hoone on väga heas seisukorras. 
Veetöötlusjaama hoone kõrval muldes asuvad kaks teise astme veereservuaari. Pumpade 
tööd juhivad sagedusmuundurid ning jaama seadmed on ühendatud kaugjärelevalve 
süsteemiga. Veetöötlusjaama seadmed: 

o aeratsioonimahuti; 
o rauaeraldusfiltrid; 
o filtrite pesupump 
o kompressor; 
o survefiltrite kontrollerid; 
o hüdrofoor (0,3m³); 
o kaks survetõstepumpa Grundfos CR 5-12 (P=2,2 kW, Q=5m³/h); 
o õhukuivati; 
o veevõrgu veemõõtja. 

 
 

5.2.1.5. Piirsalu küla 

Piirsalu küla ühisveevärki varustab joogiveega puurkaev nr 30016. Puurkaev-pumpla 
asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil PIIRS. 
 
Tabel 5-6: Piirsalu külas asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

Passi 
nr 

Raja-
mise 

Sügavus, 
m; vee-

Projekt-
tootlikkus 

Staatiline ja 
dünaamiline 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 
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number aasta kompleks m3/h veetase, m;(a) 

30016 - 1982 
47,8;  

O 
11,0 teadmata 

Valdaja AS Haapsalu Veevärk. 
Piirsalu Pumbamaja mü. 
Rahuldavas seisukorras. Vt 
Foto 5-21. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 
 
Puurkaev nr 30016 asub Piirsalu külas Pumbamaja maaüksusel (foto 5-27). Puurkaevu 
vesi vastab sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee 
kvaliteedi nõuetele ning ei vaja töötlemist. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala 
ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk 
väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/319381. Puurkaev-pumpla rajati 1982. a ning seda 
korrastati 2005. a. Pumpla hoone ja seadmestik on amortiseerunud ja vajab uuendamist. 

• Puurkaevu seadmed: 
o süvaveepump (P=1,0 kW, Q=5,0 m³/h); 
o sagedusmuundur; 
o kulumõõtjaga Siemens DN50. 

 
Foto 5-25: Piirsalu pumpla Foto 5-26: Piirsalu pumpla Foto 5-27: puurkaev nr 30016 

 
 
 

5.2.2. Ühisveevärgi torustikud 
5.2.2.1. Taebla alevik 

Taebla aleviku ühisveevärgi torustikud on valdavalt rekonstrueeritud või rajatud aastal 
2004 ja  Taebla aleviku EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames aastatel 2013–
2014. Torustikud on valdavalt väga heas seisukorras. Ühisveevärgi torustikele on 
paigaldatud tuletõrjeveevõtuks hüdrandid. Ühisveevärki varustatakse joogiveega Taebla ja 
Nurme veetöötlusjaamadest. Taebla aleviku ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud 
Lisa 1 skeemil TAEBLA. 
 
Tabel 5-7: Taebla aleviku ühisveevärgi torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Nurme tn veetorustik kuni Nurme veetöötlusjaamani (De110pe), 
väga heas korras 

2005 8 475 

2 Hämariku tee veetorustik (De40pe), väga heas korras 2012 1 150 

3 Nurme põik veetorustik (De50pe), väga heas korras 2013 2 150 

4 Lasteaia tn veetorustik (De110pe, De63pe), väga heas korras 2013 8 420 

5 Kase tn veetorustik (De110pe, De63pe), väga heas korras 2005 5 380 

6 
Pargi tn veetorustik kuni Taebla veetöötlusjaamani (De110pe), 
väga heas korras 

2013 0 455 

7 Papli pst veetorustik (De110pe, De63pe), väga heas korras 2013 7 420 

8 Tööstuse tn veetorustik (De110pe, De63pe), väga heas korras 2013 10 505 

9 
Papli pst ja Lasteaia tn vaheline veetorustik (De110pe, De63pe), 
väga heas korras 

2013 4 320 

10 
Tiigi tn veetorustik kuni Taebla reoveepuhastini (De63pe, 
De50pe), väga heas korras 

2013 1 505 

11 
Tiigi tn ja Taebla veetöötlusjaama vaheline veetorustik 
(De110pe), väga heas korras 

2004 1 320 
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12 Nurme tn veetorustik (De110pe, De63pe), väga heas korras 2015 3 620 

 kokku  50 4 720 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 
 
Taebla ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse Taebla lasteaiast. Viimase kahe aasta 
jooksul eelnimetatud kohas võetud veeanalüüside mikrobioloogilised ja keemilised näitajad 
on vastanud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee 
kvaliteedi nõuetele.  
 
Lisaks aleviku keskosas asuvale ühisveevärgile asub asula individuaalelamute piirkonnas 
kaks eraldiseisvat elanikele kuuluvat väiksemat veevõrku. Neid varustatakse veega Koidu 
tn 4 kinnistul asuvast puurkaevust (katastri nr 22168) ja Soovee kinnistul asuvast 
puurkaevust (katastri nr 20674). Koidu tn puurkaevu piirkonna veetorustikuga on 
ühendatud 13 peret ja Soovee puurkaevu piirkonnaga samuti 12 peret. Torustik läbib 
erakinnistuid ning kuulub kinnistute omanikele. Joogivee kvaliteedi kohta nimetatud 
veevõrkudes andmed puuduvad. 
 

5.2.2.2. Palivere alevik 

Palivere aleviku ühisveevärgi torustikud on rekonstrueeritud või rajatud EL 
Ühtekuuluvusfondi Matsalu projekti III etapi käigus ajavahemikul 2008 kuni 2010 ja  EL 
Ühtekuuluvusfondi Läänemaa projekti raames 2012. aastal. Torustikud on valdavalt väga 
heas seisukorras. Ühisveevärgi torustikele on paigaldatud tuletõrjeveevõtuks hüdrandid. 
Ühisveevärki varustatakse joogiveega Palivere aleviku Kingu veetöötlusjaamast. Palivere 
aleviku ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil PALIV. 
 
Tabel 5-8: Palivere aleviku ühisveevärgi torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Kingu veetöötlusjaama ja reoveepuhasti vaheline veetorustik 
(De32pe), väga heas korras 

2009 2 465 

2 
Põllu tn ja Kingu veetöötlusjaama vaheline veetorustik (De110pe, 
De63pe, De40pe), väga heas korras 

2009 6 560 

3 
Põllu tn veetorustik alates Raba tänavast ja Lähtru teest 
(De110pe, De63pe), väga heas korras 

2009 7 600 

4 
Lähtru tee 3 ja Lähtru tee 15 vaheline veetorustik, rahuldavas 
korras 

1980-
ndad 

6 345 

5 
Lähtru tee 6 ja Lähtru tee 10 vaheline ja Kalda tn alguse 
veetorustik (De63pe, De50pe), väga heas korras 

2010 3 190 

6 Pikajala tn veetorustik (De50pe), väga heas korras 2012 6 200 

7 Jõe tn veetorustik (De63pe), väga heas korras 2012 3 280 

8 Kalda tn veetorustik (De63pe), väga heas korras 2012 5 510 

9 
Männi tn ja Kooli tn veetorustik (De63pe, De40pe, De32pe), väga 
heas korras 

2009 14 520 

10 
Liiva tn veetorustik alates Allikmaa tee 5 (De110pe, De63pe), 
väga heas korras 

2009 9 890 

11 
Tooma tn ja Allikmaa tee veetorustik (De63pe, De50pe), väga 
heas korras 

2012 11 415 

12 
Haapsalu mnt ja Allikmaa tee vaheline veetorustik (De63pe), 
väga heas korras 

2009 3 255 

13 
Jaama tn ja Pargi tn veetorustik (De110pe, De63pe, De32pe), 
väga heas korras 

2012 
2009 
2005 

8 440 

14 
Haapsalu mnt ja Soo tn veetorustik (De110pe, De63pe), väga 
heas korras 

2005 
2009 

15 520 

15 
Keedika tee veetorustik (De110pe, De63pe, De40pe), väga heas 
korras 

2005 
2009 

9 365 

 kokku  107 6 555 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 
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Palivere aleviku ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse Palivere lasteaiast, põhikoolist ja 
Kingu veetöötlusjaamast. Viimase kahe aasta jooksul eelnimetatud kohtades võetud 
veeanalüüside mikrobioloogilised ja keemilised näitajad on vastanud sotsiaalministri 31. 
juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele (analüüside 
kuupäevad 16.09.2013. a, 06.11.2013. a, 03.09.2014. a, 15.10.2014. a ja 17.11.2014. a).  
 

5.2.2.3. Risti alevik 

Risti aleviku ühisveevärgi torustikud on rekonstrueeritud või rajatud EL Ühtekuuluvusfondi 
Matsalu projekti I etapi käigus 2006. aastal, III etapi käigus ajavahemikul 2008 kuni 2010 
ja  EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames 2014. aastal. Torustikud on 
valdavalt väga heas seisukorras. Ühisveevärgi torustikele on paigaldatud tuletõrjeveevõtuks 
hüdrandid. Ühisveevärki varustatakse joogiveega Risti ja Vahtra veetöötlusjaamadest. Risti 
aleviku ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil RISTI. 
 
Tabel 5-9: Risti aleviku ühisveevärgi torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Videviku tn veetorustik (De110pe, De40pe, De32pe), väga heas 
korras 

2006 9 630 

2 
Videviku tn ja Haapsalu mnt 6 vaheline veetorustik (De110pe, 
De40pe), väga heas korras 

2006 10 660 

3 Eha tn veetorustik (De110pe), väga heas korras 2006 24 655 

4 
Loode tn, Tehase tn ja Haapsalu mnt veetorustik (De110pe, 
De63pe), väga heas korras 

2006 
2009 

9 630 

5 
Lihula mnt veetorustik kuni Risti veetöötlusjaamani (De160pe, 
De110pe, De40pe), väga heas korras 

2006 
2009 
2014 

8 525 

6 Koidu tn veetorustik (De110pe), väga heas korras 2009 24 700 

7 Raba tn ja Lõuna tn veetorustik (De63pe), väga heas korras 2009 10 540 

8 
Tallinna mnt veetorustik kuni Raba tänavani (De110pe, De63pe), 
väga heas korras 

2009 
2014 

18 880 

9 Heki tn veetorustik (De63pe), väga heas korras 2009 6 150 

10 
Sireli tn ja Põllu tn veetorustik kuni Risti reoveepuhastini 
(De110pe, de63pe, De32pe), väga heas korras 

2009 
2014 

9 550 

11 
Haapsalu mnt ja Jaama tn vaheline ja Raudteejaama kompleksi 
veetorustik (De110pe), väga heas korras 

2009 1 380 

12 
Põhja tn ja Jaama tn 14 kuni 20 veetorustik (De110pe, De32pe), 
väga heas korras 

2009 10 360 

13 Jaama tn 2 kuni 12 veetorustik (De110pe), väga heas korras 2014 12 455 

14 Vee tn veetorustik (De110pe), väga heas korras 2014 6 230 

15 Allika tn veetorustik (De110pe), väga heas korras 2014 7 220 

16 
Paldiski mnt veetorustik kuni Vahtra veetöötlusjaamani ja Kalva 
tn veetorustik (De110pe, De63pe), väga heas korras 

2009 11 785 

 kokku  173 8 350 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 
 
Risti aleviku ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse  Risti põhikoolist. Viimase kahe 
aasta jooksul eelnimetatud kohtades võetud veeanalüüside mikrobioloogilised ja keemilised 
näitajad on vastanud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud 
joogivee kvaliteedi nõuetele (analüüside kuupäevad 16.09.2013. a ja 15.09.2014. a).  
 

5.2.2.4. Leediküla 

Leediküla veetorustikud on valdavalt rajatud 1970-ndatel aastatel. Leediküla veetorustik on 
eraõiguslike isikute omanduses ning nende täpne seisukord on teadmata. Ühisveevärk võib 
vajada investeeringuid, kuid nende teostamise vajadus tuleb täiendavalt välja selgitada. 
Ühisveevärki varustatakse joogiveega OÜ Nigula Piim valduses olevast Leediküla puurkaev-
pumplast nr 9729. Leediküla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil 
LEEDI. 
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Tabel 5-10: Linnamäe küla ühisveevärgi torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Puurkaev-pumpa nr 9729 ja Mõisa kinnistu vaheline torustik, 
läbimõõt ja seisukord teadmata 

1970-d 1 100 

2 
Puurkaev-pumpa nr 9729 ja Tõnsu-Uuetoa kinnistu vaheline 
torustik, läbimõõt ja seisukord teadmata 

1970-d 3 250 

3 
Puurkaev-pumpa nr 9729 ja Lauri kinnistu vaheline torustik, 
läbimõõt ja seisukord teadmata 

1970-d 3 440 

4 
Tuulingu  ja Jaani kinnistute vaheline torustik, läbimõõt ja 
seisukord teadmata 

1970-d 5 460 

 kokku  12 1 250 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 
 
Andmed Leedküla ühisveevärgi joogivee kvaliteedi kohta puuduvad. 
 

5.2.2.5. Linnamäe küla 

Linnamäe küla ühisveevärgi torustikud on rekonstrueeritud või rajatud EL 
Ühtekuuluvusfondi Matsalu projekti III etapi käigus 2009. aastal ja  EL Ühtekuuluvusfondi 
veemajandusprojekti raames 2013 kuni 2014. aastal. Torustikud on valdavalt väga heas 
seisukorras. Ühisveevärki varustatakse joogiveega Linnamäe uuest ja vanast 
veetöötlusjaamast. Linnamäe ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil 
LINNAM. 
 
Tabel 5-11: Linnamäe küla ühisveevärgi torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Linnamäe uue veetöötlusjaama ja Oru vallamaja-kooli vaheline 
veetorustik (De90pe), väga heas korras 

2013 0 400 

2 
Tuka kinnistu ja Oru vallamaja-kooli vaheline veetorustik 
(De50pe, De40pe, De32pe), väga heas korras 

2013 7 240 

3 
Linnamäe kortermajade piirkonna veetorustik alates Oru 
vallamaja-koolist kuni lasteaiani (De90pe, De50pe, De40pe), 
väga heas korras 

2009 7 950 

4 
Hansuküla tee veetorustik kuni Linnamäe vana 
veetöötlusjaamani, sh Vahtrametsa kinnistu hargnemine 
(De50pe, De40pe, De32pe), väga heas korras 

2009 8 415 

5 
Linnamäe kortermajade ja Seljamäe kinnistu vaheline veetorustik 
(De50pe, De40pe), väga heas korras 

2009 5 270 

6 
Vanakese kinnistu ja Lehise kinnistu vaheline veetorustik 
(De63pe, De50pe, De40pe), väga heas korras 

2009 
2013 

15 710 

7 
Vanakese kinnistu ja Linnamäe töökoja vaheline veetorustik 
(De75pe), väga heas korras 

2009 2 175 

8 
Linnamäe töökoja ja katlamaja vaheline veetorustik (De75pe, 
De40pe), väga heas korras 

2013 12 330 

9 
Linnamäe katlamaja ja reoveepuhasti vaheline veetorustik 
(De63pe), väga heas korras 

2014 4 640 

10 
Linnamäe reoveepuhasti ja Oru hooldekodu vaheline veetorustik 
(De63pe), väga heas korras 

2014 1 515 

 kokku  61 4 645 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 
 
Linnamäe küla ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse Oru koolist, veetöötlusjaamadest, 
lasteaiast ning Linnamäe keskuse sööklast. Viimase kahe aasta jooksul eelnimetatud 
kohtades võetud veeanalüüside mikrobioloogilised ja keemilised näitajad on valdavalt 
vastanud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi 
nõuetele (analüüside kuupäevad 11.03.2013. a, 11.09.2013. a, 09.07.2014. a ja 
01.10.2014. a), välja arvatud 05.04.2014. a  Linnamäe vanast veetöötlusjaamast võetud 
analüüs, mis näitas rauaühendite lubatust suuremat sisaldust joogivees (0,2 mg/l asemel 
0,27 mg/l). 
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5.2.2.6. Nigula küla 

Nigula küla ühisveevärk on ühendatud Taebla aleviku ja Pälli küla ühisveevärkidega ning 
selle kaudu varustatakse joogiveega Nigula küla kompaktselt hoonestatud elamupiirkonda. 
Veevarustus toimub Taebla veetöötlusjaamast. Nigula küla ühisveevärgi torustik 
rekonstrueeriti EL Ühtekuuluvusfondi Läänemaa projekti raames 2013. aastal ning on väga 
heas korras. Nigula küla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil 
NIGULA. 
 
Tabel 5-12: Nigula küla ühisveevärgi torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Nigula tee veetorustik (De63pe, De50pe, De40pe), väga heas 
korras 

2013 17 550 

2 
Kõrtsitaguse piirkonna veetorustik kuni Nigula teeni (De63pe, 
De50pe, De40pe, De32pe), väga heas korras 

2013 7 490 

3 
Nigula tee ja Gümnaasiumi tee vaheline veetorustik (De110pe), 
heas korras 

2013 0 700 

 kokku  24 1 740 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 
 
Nigula küla ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse Nigula tee 16 asuvast elamust. 
Viimase kahe aasta jooksul eelnimetatud kohas võetud veeanalüüside mikrobioloogilised ja 
keemilised näitajad on vastanud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 
kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele.  
 

5.2.2.7. Piirsalu küla 

Piirsalu küla ühisveevärk on rajatud valdavalt 1980-ndate aastate alguses ning 
amortiseerunud.  Veevarustus toimub Piirsalu küla puurkaevust nr 30016. Piirsalu küla 
ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil PIIRS. 
 
Tabel 5-13: Piirsalu küla ühisveevärgi torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Piirsalu küla veetorustik alates pumbajaamast kuni Ridamaja 
teeni (Dn75malm, De40pe), mitterahuldavas korras 

1980-
ndad 

11 550 

 kokku  11 550 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 
 
Piirsalu küla ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse puurkaev-pumplast ja kortermajast. 
Viimase kahe aasta jooksul eelnimetatud kohtadest võetud veeanalüüside 
mikrobioloogilised ja keemilised näitajad on vastanud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a 
määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele (analüüside kuupäevad 
11.12.2013. a, 23.01.2014. a, 03.09.2014. a, 23.04.2014. a ja 29.12.2014. a). 
 

5.2.2.8. Pälli küla 

Pälli küla ühisveevärk on ühendatud Taebla aleviku ühisveevärgiga ning selle kaudu 
varustatakse joogiveega Taebla Gümnaasiumi ja selle juures asuvat õpilaskodu, õpetajate 
elamuid ning endise kutsekooli kompleksi. Jõe tn õpetajate elamute piirkonnas puudub 
nõuetekohane ja toimiv veetorustik. Veevarustus toimub Taebla veetöötlusjaamast. Pälli 
küla ja Taebla veetöötlusjaama vaheline veetorustik on rekonstrueeritud 2004. aastal ja 
gümnaasiumi piirkonnas asuv torustik on rekonstrueeritud EL Ühtekuuluvusfondi Läänemaa 
projekti raames 2013. aastal ning on mõlemad väga heas korras.  Pälli küla ühisveevärgi 
torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil NIGULA. 
 
Tabel 5-14: Pälli küla ühisveevärgi torustikud 
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Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 Gümnaasiumi tee veetorustik (De110pe), väga heas korras 2013 1 340 

2 
Gümnaasiumi tee ja Taebla veetöötlusjaama vaheline veetorustik 
(De110pe), väga heas korras 

2004 1 1025 

3 
Gümnaasiumi tee ja Jõe tn vaheline veetorustik (De110pe), heas 
korras 

2013 1 350 

 kokku  3 1 715 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 
 
Pälli küla ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse Taebla Gümnaasiumist. Viimase kahe 
aasta jooksul eelnimetatud kohas võetud veeanalüüside mikrobioloogilised ja keemilised 
näitajad on vastanud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud 
joogivee kvaliteedi nõuetele.  
 
 

5.2.3. Tuletõrjeveevarustus 
5.2.3.1. Taebla alevik 

Taebla aleviku tuletõrjeveevarustus on korraldatud valdavas osas Haapsalu mnt 4 asuva 
Taebla veetöötlusjaama ning tuletõrjehüdrantide abil. Veetöötlusjaamas asuvad joogivee 
survetõstepumbad ja lisaks neile tuletõrjevee survetõstepump ning kaks 108m³ suurust 
veereservuaari. Taebla alevikus asub kokku 18 tuletõrjehüdranti, mis on paigaldatud kuni 
De110 mõõdus ühisveevärgi torustikule. Vajalikku veesurvet ühisveevärgis aitab tagada 
täiendavalt Nurme veetöötlusjaam, mis on samuti ühendatud survetõstepumpadega 
ühisveevärki. Nurme veetöötlusjaama juures asuvad veereservuaarid kogumahuga 20m³. 
Lisaks asub Taebla katlamaja juures täiendav tuletõrjevee mahuti mahuga 316m³ ning 
Katla puurkaev (katastri nr 13964) selle täitmiseks veega. Taebla aleviku 
tuletõrjehüdrantide ja veevõtukohtade asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil TAEBLA. 
 

5.2.3.2. Palivere alevik 

Palivere aleviku tuletõrjeveevarustus on korraldatud valdavas osas Kingu uue ja vana  
veetöötlusjaama ning tuletõrjehüdrantide abil. Veetöötlusjaamas asuvad joogivee 
survetõstepumbad ning kaks 10m³ suurust veemahutit. Palivere alevikus asub kokku 4 
tuletõrjehüdranti, mis on paigaldatud kuni De110 mõõdus ühisveevärgi torustikule. Palivere 
aleviku tuletõrjehüdrantide ja veevõtukohtade asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil PALIV. 
 

5.2.3.3. Risti alevik 

Risti aleviku tuletõrjeveevarustus on korraldatud valdavas osas Risti ja Vahtra  
veetöötlusjaamade ning tuletõrjehüdrantide abil. Veetöötlusjaamades asuvad joogivee 
survetõstepumbad ning kaks 20m³ suurust veemahutit. Risti alevikus asub kokku 21 
tuletõrjehüdranti, mis on paigaldatud kuni De110 mõõdus ühisveevärgi torustikule. Risti 
aleviku tuletõrjehüdrantide ja veevõtukohtade asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil RISTI. 
 

5.2.3.4. Linnamäe küla 

Linnamäe küla tuletõrje veevõtukohaks on 241 m³ suurune muldes olev Acontank 
raudbetoonelementidest mahuti, mis asub katlamaja kõrval. Mahuti on rajatud 2014. aastal 
ning selle juurde on paigaldatud kuivhüdrant DN150.  Mahuti on varustatud nivooandurite 
ja automaatselt avaneva magnetklapiga. Linnamäe küla tuletõrje veevõtukoht on näidatud 
Lisa 1 skeemil LINNAM. 
 
 

5.2.3.5. Nigula küla 

Nigula küla tuletõrje veevõtukoht asub Harju-Risti-Riguldi-Võntküla tee Taebla jõe silla 
juures. Tegemist on loodusliku veevõtukohaga Taebla jõest, mille juurde on rajatud 
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ühendustorustik ja külmumiskindel hüdrantkaev. Nigula küla tuletõrje veevõtukoht on 
näidatud skeemil NIGULA. Lisaks asub Nigula tööstusalal endise „Sõpruse“ näidiskolhoosi 
keskuse territooriumil kolm tuletõrjevee mahutit, mille seisukord pole teada. 
 

5.2.3.6. Piirsalu küla 

Piirsalu külas on tuletõrjevee mahuti mahtuvusega 50 m³. Mahuti asub endise keskuse 
hoone taga. Mahuti on muldes ja suletud pealt luukidega. 
 

5.2.3.7. Pälli küla 

Pälli külas asub Gümnaasiumi teel 300m³ suurune tuletõrjevee mahuti. Pälli küla tuletõrje 
veevõtukoht on näidatud skeemil Lisa 1 NIGULA. 
 
 

5.3. Ühiskanalisatsiooni rajatised 

5.3.1. Reoveepuhastid 
5.3.1.1. Taebla alevik 

Taebla aleviku reoveepuhasti asub Taebla aleviku põhjaosas ja Taebla jõe kaldal. 2013. 
aastal toimunud ja EL Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud Taebla aleviku vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise ja laiendamise projekti käigus lammutati samas 
asukohas paiknenud vana reoveepuhasti ning selle asemele rajati uus. Taebla 
reoveepuhasti asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil TAEBLA. 
 

Foto 5-28: Taebla reoveepuhasti Foto 5-29: Taebla reoveepuhasti Foto 5-30: Taebla biotiik 

 
Taebla reoveepuhasti maksimaalne hüdrauliline koormus on kuni 531 m³/24h jooksul  ehk 
55 m³/h ja reostuskoormus kuni 1540 ie. Maksimaalne orgaaniline koormus kuni 92,4 
kg/24h jooksul reostuse kontsentratsiooniga (BHT7) kuni 261 mg/l ja hõljuvainete 
kontsentratsiooniga kuni 438 mg/l. 
 
Taebla reoveepuhasti koosneb lintvundamendile ja kergblokkseintest rajatud ühekorruselist 
lamekatusega tehnohoonest, purglast, protsessimahutist ning biotiigist. Puhasti on 
ümbritsetud piirdeaiaga. Puhasti töö on automatiseeritud. Reoveepuhastiks on 
aktiivmudapuhasti. Reovee mehaaniliseks eelpuhastamiseks on tehnohoonesse paigaldatud: 
kruvivõre-press (P=0,55kW), liivaeraldaja (P=0,25kW) ja jäätmete konteinerid. 
Tehnohoones asuvad lisaks aeratsiooni puhurid (P=3x15kW), automaatika ja elektrikilbid ja 
mudatöötlusseadmed. Reovee bioloogiline puhastamine toimub aktiivmudaga läbi 
transformeerimise ja separeerimisega eraldi mahutites. Protsessimahutid koosnevad 
anoksilistest ja anaeroobsetest tankidest ning järelselitist. Anaeroobses tankis ja anoksilises 
tankis asuvad segajad ehk mikserid (P=2x1,5kW+2x1,5kW). Puhasti seadmed on 
varustatud juhtimis- ja häireedastusautomaatikaga. Puhastis on keemiline fosfori 
eemaldamine kemikaali automaatse annustamisega aerotanki. Puhastis tekkiv liigmuda 
kogutakse mudatihendajasse, mis on varustatud aeratsiooni ja mikseriga. Muda 
transporditakse Haapsalu reoveepuhastisse, kus toimub selle edasine tahendamine 
tsentrifuugidega. Konteinerites olevad jäätmed viiakse regulaarselt ära AS Eesti 
Keskkonnateenused poolt. 
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Puhastisse juhitakse puhastamiseks Taebla alevikus ja Pälli ning Nigula külades tekkiv 
reovesi. Puhasti juures asub purgimispunkt koos vooluhulgamõõtjaga ja purgimisvõrega RO 
3.1 (Huber). Reoveepuhasti juures asub üks biotiik pindalaga 1 000 m².  
 
Tabel 5-15: Taebla reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piirmäär erikasutusloal 
(mg/l) 

Sisenev reovesi 
IV kv 2014 (mg/l) 

Väljuv heitvesi 
IV kv 2014 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 280 1,0 
Hõljuvained 35 194 6,0 
Üldfosfor (Püld) 2,0 6,8 3,35 
Üldlämmastik (Nüld) - 34 5,0 
KHT 125 - - 
pH 6-9 - - 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk. 
 
Puhastist väljuvas heitvees ületas 2014 aasta IV kvartalis üldfosfori sisaldus vee-
erikasutusloal olevat piirmäära. Peale raud(III)sulfaadi annustamise punkti muutmist langes 
üldfosfori sisaldus heitvees alla 1 mg/l.  
 
Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Taebla 
jõgi. Puhasti tehnohoone kuja ulatus on 50 meetrit ja biotiigi kuja ulatus on 100 meetrit. 
Heitvee juhtimiseks suublasse on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr 
L.VV/320473. 
 

5.3.1.2. Risti alevik 

Risti aleviku reoveepuhasti asub Risti aleviku kirdeosas Biopuhasti kinnistul. 2014. aastal 
toimunud ja EL Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud Risti aleviku vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise ja laiendamise projekti käigus lammutati samas 
asukohas paiknenud vana reoveepuhasti ning selle asemele rajati uus. Vanad biotiigid 
likvideeriti. Risti reoveepuhasti asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil RISTI. 
 

Foto 5-31: Risti reoveepuhasti Foto 5-32: Risti reoveepuhasti Foto 5-33: Risti reoveepuhasti 

 
 
Risti reoveepuhasti maksimaalne hüdrauliline koormus on kuni 60 m³/24h ja 
reostuskoormus kuni 312 ie. Maksimaalne orgaaniline koormus kuni 18,76 kg/24h jooksul 
reostuse kontsentratsiooniga (BHT7) kuni 208 mg/l ja hõljuvainete kontsentratsiooniga kuni 
390 mg/l. 
 
Puhastisse juhitakse puhastamiseks Risti alevikus tekkiv reovesi. Risti reoveepuhasti 
koosneb lintvundamendile ja puitkarkass-seintest rajatud ühekorruselist viilkatusega 
tehnohoonest, reoveepumplast ja protsessimahutist. Puhasti on ümbritsetud piirdeaiaga. 
Puhasti töö on automatiseeritud. Reoveepuhastiks on aktiivmudapuhasti. Reovee 
mehaaniliseks eelpuhastamiseks on tehnohoonesse paigaldatud: automaatne eelvõre 
(P=0,55kW) koos liivapüünisega ja jäätmete konteiner. Tehnohoones asuvad lisaks kaks 
aeratsiooni puhurit (P=2x15kW), automaatikaseadmed ja vooluhulga mõõtja. Liigmuda 
kogutakse tehnohoone all asuvasse mahutisse ning transporditakse käitlemiseks suuremale 
puhastile. Reovee bioloogiline puhastamine toimub kahe liini kaudu aktiivmudaga läbi 
transformeerimise ja separeerimisega eraldi mahutitesse. Protsessimahutid koosnevad 
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anoksilistest ja anaeroobsetest tankidest ning järelselitist. Anaeroobses tankis ja anoksilises 
tankis asuvad segajad ehk mikserid (P=2x1,5kW+2x1,5kW). Puhasti seadmed on 
varustatud juhtimis- ja häireedastusautomaatikaga. Puhastis on keemiline fosfori 
eemaldamine kemikaali raud(III)sulfaadi automaatse annustamisega aerotanki.  
 
 
Tabel 5-16: Risti reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piirmäär erikasutusloal 
(mg/l) 

Sisenev reovesi 
II kv 2014 (mg/l) 

Väljuv heitvesi 
IV kv 2014 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 423 8,8 
Hõljuvained 35 195 13,0 
Üldfosfor (Püld) 2,0 17,0 0,75 
Üldlämmastik (Nüld) - 118 83,0 
KHT 125 - - 
pH 6-9 - - 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk. 
 
Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvesi suunatakse Rõuma 
maaparanduskraavi kaudu Liivi jõkke. Puhasti kuja ulatus on 50 meetrit. Heitvee 
juhtimiseks suublasse on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr 
L.VV/319381. 
 
 

5.3.1.3. Allikmaa küla 

Palivere aleviku reovesi suunatakse puhastamiseks Allikmaa külas asuvasse Kingu 
reoveepuhastisse. EL Ühtekuuluvusfondi Matsalu projekti III etapi raames lammutati 2009. 
aastal samas asukohas paiknenud vana reoveepuhasti ning selle asemele rajati uus. Tööde 
üleandmise-vastuvõtmise akt vormistati 28.01.2010. a. Kingu reoveepuhasti asukoht on 
näidatud Lisa 1 skeemil PALIV. 
 

Foto 5-34: Kingu reoveepuhasti Foto 5-35: Kingu reoveepuhasti Foto 5-36 : Kingu biotiigid 

 
Reoveepuhasti tüüp on AS-VARIOcomp D 1200B maksimaalne hüdraulilise koormusega kuni 
160 m³/24h. Reoveepuhasti projektkoormuseks on 1100 ie. Puhastisse juhitakse 
puhastamiseks Palivere alevikus tekkiv reovesi. Kingu reoveepuhasti koosneb 
lintvundamendile ja metallkarkass-seintest rajatud ühekorruselist lamekatusega 
tehnohoonest, kahest AS-VarioComb600 tüüpi betoonist protsessimahutist ja kahest 
biotiigist. Puhasti pole ümbritsetud piirdeaiaga. Puhasti töö on automatiseeritud. Reovee 
puhastamiseks kasutakse mehaanilis-bioloogilist aktiivmuda protsessi, millele lisatakse 
kemikaalina raud(III)sulfaati. Reovee mehaaniliseks eelpuhastamiseks on tehnohoonesse 
paigaldatud: automaatne kruvivõre (P=0,55kW, Q=56 m³/h) koos liivapüünisega ja 
jäätmete konteiner ning lisaks käsivõre (Q=56 m³/h). Tehnohoones asuvad lisaks kaks 
aeratsiooni puhurit (P=2x5,99kW), üks mudamahuti puhur (P=3,90kW), 
automaatikaseadmed ja vooluhulga mõõtja. Liigmuda kogutakse mudamahutisse ning 
transporditakse käitlemiseks suuremale puhastile. Reovee bioloogiline puhastamine toimub 
kahe liini kaudu aktiivmudaga läbi transformeerimise ja separeerimisega eraldi 
mahutitesse. Protsessimahutid koosnevad anoksilistest ja anaeroobsetest tankidest ning 
järelselitist. Anaeroobses tankis ja anoksilises tankis asuvad segajad ehk mikserid. Puhasti 
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seadmed on varustatud juhtimis- ja häireedastusautomaatikaga. Puhastis on keemiline 
fosfori eemaldamine kemikaali automaatse annustamisega käsivõrele.   
 
Tabel 5-17: Kingu reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piirmäär erikasutusloal 
(mg/l, pH ühik) 

Sisenev reovesi 
III kv 2013 (mg/l) 

Väljuv heitvesi 
IV kv 2014 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 415 8,4 
Hõljuvained 35 250 10 
Üldfosfor (Püld) 2,0 3,65 1,7 
Üldlämmastik (Nüld) 60,0 83,0 65 
KHT 125 - 54 
nafta 1,0 - <0,02 
pH 6-9 - 7,7 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk. 
 
Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Ave-
Martna peakraav. Puhasti kuja ulatus on 100 meetrit. Heitvee juhtimiseks suublasse on AS-
le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/318738. 
 
 

5.3.1.4. Linnamäe küla 

Linnamäe küla reovesi suunatakse puhastamiseks Linnamäe külas Biopuhasti kinnistul 
asuvasse reoveepuhastisse. EL Ühtekuuluvusfondi Matsalu projekti III etapi raames 
lammutati 2009. aastal samas asukohas paiknenud vana reoveepuhasti ning selle asemele 
rajati uus. Linnamäe reoveepuhasti asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil LINNAM. 
 
Foto 5-37: Linnamäe reoveepuhasti Foto 5-38: Linnamäe reoveepuhasti Foto 5-39: Linnamäe reoveepuhasti 

 
 
Reoveepuhasti tüüp on AS-ANAcomb 500 maksimaalne hüdraulilise koormusega kuni 75 
m³/24h jooksul  ehk 3,1 m³/h. Reoveepuhasti projektkoormuseks on 500 ie. Puhastisse 
juhitakse puhastamiseks Linnamäe külas tekkiv reovesi. Linnamäe reoveepuhasti koosneb 
muldesse ehitatud kergblokkidest seintest ja betoonist rajatisest, mille ühes osas paiknevad 
tehnoloogilised seadmed ning teises osas kaks protsessimahutit. Puhasti on ümbritsetud 
piirdeaiaga. Puhasti töö on automatiseeritud. Puhastustehnoloogia koosneb mehaanilisest 
eeltöötlusest, bioloogilisest töötlusest, mudakambrist ja mõõtmis- ning 
reguleerimisseadmetest. Puhasti tehnoseadmete osasse on paigaldatud mehaaniline 
käsivõre ja kaks aeratsiooni puhurit. Liigmuda kogutakse mudamahutisse ning 
transporditakse käitlemiseks suuremale puhastile. Reovee bioloogiline puhastamine toimub 
kahe liini kaudu aktiivmudaga läbi transformeerimise ja separeerimisega eraldi 
mahutitesse. Protsessimahutid koosnevad anoksilistest ja anaeroobsetest tankidest ning 
järelselitist. Anaeroobses tankis ja anoksilises tankis asuvad segajad ehk mikserid. Puhasti 
seadmed on varustatud juhtimis- ja häireedastusautomaatikaga.  
 
Tabel 5-18: Linnamäe reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piirmäär erikasutusloal 
(mg/l) 

Sisenev reovesi 
IV kv 2014 (mg/l) 

Väljuv heitvesi 
I kv 2015 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 441 12 
Hõljuvained 35 244 25 
Üldfosfor (Püld) 2,0 17,4 8,2 
Üldlämmastik (Nüld) 60,0 156 61 
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KHT 125 866 100 
pH - 7,67 8,9 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk. 
 
Hoolimata sellest, et üldfosfori näitajad heitvee analüüsides on ületanud korduvalt 
erikasutusloaga kehtestatud piirmäära (2014 I kv 9,9 mg/l, 2014 II kv 2,25 mg/l, 2014 IV 
kv 9,8 mg/l), on vee-ettevõtja sõnul siiski tegemist ajutise probleemiga ning ei vaja 
reoveepuhastamise protsessis suuremaid ümberkorraldusi või investeeringuid. Heitvee 
analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Kärbla 
peakraav. Puhasti kuja ulatus on 50 meetrit. Heitvee juhtimiseks suublasse on AS-le 
Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/322534. 
 

5.3.1.5. Piirsalu küla 

Piirsalu küla kompaktselt hoonestatud piirkonnas tekkiv reovesi suunatakse ülepumpla 
kaudu puhastamiseks küla lääneosas asuvasse reoveepuhastisse. Monoblokkpuhasti BIO-50 
koosneb kahest BIO-25 tüüpi puhastist ning see rajati 1989. aastal. Puhasti projekteeritud 
reostuskoormuseks oli 190 - 400 ie (R=11,5 - 25,3 kg BHT7/d) ja hüdrauliliseks 
koormuseks Q=40 – 75m³/d.  Tänaseks on puhasti tehnohoone ja protsessimahuti täielikult 
amortiseerunud. Puhastit ümbritsev piirdeaed on lagunenud ja biotiigid ümbritsetud 
võsaga. Puhasti tehnohoones puuduvad nii seadmed kui ka elekter. Reovee 
puhastusprotsess toimub vaid kahes biotiigis (kogupindalaga 1848 m²) nagu tavalises 
looduslikus veekogus mikroobide ja vetikate toimel. Päikesevalguse toimel eraldavad 
vetikad vette hapnikku, mida bakterid tarbivad orgaanilise reostuse lagundamisel. Piirsalu 
reoveepuhasti asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil PIIRS. 
 

Foto 5-40: Piirsalu reoveepuhasti Foto 5-41: Piirsalu reoveepuhasti Foto 5-42: Piirsalu biotiigid 

 
 
Tabel 5-19: Piirsalu reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piirmäär erikasutusloal 
(mg/l) 

Sisenev reovesi 
III kv 2014 (mg/l) 

Väljuv heitvesi 
III kv 2014 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 - 10 
Hõljuvained 35 - 14 
Üldfosfor (Püld) ei limiteerita - 6,1 
Üldlämmastik (Nüld) ei limiteerita - 3,03 
KHT - - - 
pH - - - 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk. 
 
Puhasti heitvee suublaks on erikasutusloale märgitud pinnas. Tegelikkuses juhitakse 
heitvesi väiksemate maaparanduskraavide kaudu Palderma kraavi. Puhasti kuja ulatus on 
50 meetrit. Heitvee juhtimiseks suublasse on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-
erikasutusluba nr L.VV/319381. 
 
 

5.3.2. Reovee ülepumplad 
5.3.2.1. Taebla alevik 

Taebla alevikus asuvad kaks reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu suunatakse 
piirkonnas tekkiv reovesi puhastamiseks Taebla reoveepuhastisse. Tegemist on 
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kaasaegsete kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe pumba ja automaatika- ning 
häireedastussüsteemiga. Pumplate asukohad on näidatud Lisa 1 skeemil TAEBLA. 
 
Tabel 5-20: Taebla aleviku ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Taebla KP1 Taebla alevik, Tiigi tn 20 40,0 3,1 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(NP 3102.181 MT), rajatud 

2013. aastal. 

Taebla KP2 
Taebla alevik, 
Toominga tn 

10 15,0 1,3 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks KSB Amarex 

pumpa (N F50-
170/002ULG), rajatud 2014. 

aastal. 
Allikas: konsultant, AS Haapsalu Veevärk 
 
 

5.3.2.2. Palivere alevik 

Palivere alevikus asuvad kaheksa reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu 
suunatakse piirkonnas tekkiv reovesi puhastamiseks Kingu reoveepuhastisse. Tegemist 
on kaasaegsete kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe pumba ja automaatika- 
ning häireedastussüsteemiga. Pumplate asukohad on näidatud Lisa 1 skeemil PALIV. 
 
Tabel 5-21: Palivere aleviku ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Palivere KP1 
Kingu 

Palivere alevik, Kingu 
tn 

20 28,0 1,3 

Heas korras. Kaks Grundfos 
pumpa (SEV 80.80.13.4. 

50D), drenaažipump 
Grundfos (Unilift KP150), 

telfer (0,5T), 
sisepuhkventilatsion, 

kulumõõtja Siemens DN100, 
rajatud 2009. aastal.  

Palivere KP2 
Lähtru 

Palivere alevik, Lähtru 
tee 

20 32,0 1,3 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(NP3085.183 MT), rajatud 

2009. aastal. 

Palivere KP3 
Kalda 

Palivere alevik, Kalda 
tn 

10 22,0 1,5 

Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(NP3085.183 MT), rajatud 

2013. aastal. 

Palivere KP4 
Jõe 

Palivere alevik, Jõe tn 10 23,0 1,5 

Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(NP3085.183 MT), rajatud 

2013. aastal. 

Palivere KP5 
Keedika 

Palivere-Keedika tee 10 18,0 2,0 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 

(CP3085 MT), rajatud 2009. 
aastal. 

Palivere KP6 
Haapsalu 

Palivere alevik, 
Haapsalu mnt 

20 24,0 1,7 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(CP3057.181 HT), rajatud 

2009. aastal. 

Palivere KP7 
Haapsalu 

Palivere alevik,  
Jaama tn 

20 17,0 2,0 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(NP3085.183 MT), rajatud 

2009. aastal. 

Palivere KP8 
Tooma 

Palivere alevik,  
Tooma tn 

10 21,0 2,0 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(NP3085.183 MT), rajatud 

2009. aastal. 
Allikas: konsultant, AS Haapsalu Veevärk 
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5.3.2.3. Risti alevik 

Risti alevikus asuvad seitse reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu suunatakse 
piirkonnas tekkiv reovesi puhastamiseks Risti reoveepuhastisse. Tegemist on valdavalt 
kaasaegsete kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe pumba ja automaatika- ning 
häireedastussüsteemiga. Pumplate asukohad on näidatud Lisa 1 skeemil RISTI. 
 
Tabel 5-22: Risti aleviku ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Risti Vahtra KP 
Risti alevik, Vahtra 

piirkond 
20 30,0 1,7 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Üks Lowara pump 

(3,2A), rajatud 2009. aastal. 

Risti Heki KP Risti alevik, Heki tn 10 50,0 1,3 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks Flygt pumpa, 
rajatud 2009. aastal. 

Risti Videviku 
KP 

Risti alevik, Videviku tn 10   
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2006. aastal. 

Risti Sireli KP Risti alevik, Sireli tn 10    

Risti Soo KP Risti alevik, Soo tn 20   
Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks pumpa, rajatud 

2014. aastal. 

Risti Jaama KP Risti alevik, Jaama tn 8 10   
Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks pumpa, rajatud 

2014. aastal. 

Risti Raba KP Risti alevik, Raba tn 10   
Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks pumpa, rajatud 

2014. aastal. 
Allikas: konsultant, AS Haapsalu Veevärk 
 

5.3.2.4. Linnamäe küla 

Linnamäe külas asuvad viis reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu suunatakse 
Linnamäe reoveekogumisalal tekkiv reovesi puhastamiseks Linnamäe reoveepuhastisse. 
Tegemist on kaasaegsete kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe pumba ja 
automaatika- ning häireedastussüsteemiga. Pumplate asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil 
LINNAM. 
 
Tabel 5-23: Linnamäe küla ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Linnamäe KP1 
Linnamäe küla, 

Linnamäe pumpla 
kinnistu 

10 45,0 2,4 
Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks Flygt pumpa, 

rajatud 2010. aastal. 

Puhasti KP 
Linnamäe küla, 

Biopuhasti kinnistu 
10 40,0 2,0 

Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks Flygt pumpa, 

rajatud 2010. aastal. 

Linnamäe KP3 
Linnamäe küla, 

Katselapi kinnistu 
10 45,0 2,4 

Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks Flygt pumpa, 

rajatud 2010. aastal. 

Linnamäe KP4 
Linnamäe küla, Oru 

hooldekodu 
10 45,0 2,4 

Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks Flygt pumpa, 

rajatud 2014. aastal. 

Linnamäe KP5 
Linnamäe küla, Ploomi 

kinnistu 
10 45,0 2,4 

Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks Flygt pumpa, 

rajatud 2010. aastal. 
Allikas: konsultant, AS Haapsalu Veevärk 
 
 

5.3.2.5. Nigula küla 

Nigula külas asuvad kaks reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu suunatakse 
Nigula küla reoveekogumisalal tekkiv reovesi puhastamiseks Taebla reoveepuhastisse. 
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Tegemist on kaasaegsete kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe pumba ja 
automaatika- ning häireedastussüsteemiga. Pumplate asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil 
NIGULA. 
 
Tabel 5-24: Nigula küla ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Nigula KP1 Nigula küla, Nigula tee 20 16,0 1,5 

Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(DP 3068.180 MT), rajatud 

2013. aastal. 

Nigula KP2 Nigula küla, Vaba mü 10 16,0 1,5 

Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(DP 3068.180 MT), rajatud 

2013. aastal. 
Allikas: konsultant, AS Haapsalu Veevärk 
 

5.3.2.6. Piirsalu küla 

Piirsalu külas asub üks reovee kanalisatsiooni ülepumpla, mis suunab Piirsalu küla 
reoveekogumisalal tekkiva reovesi puhastamiseks Piirsalu reoveepuhastisse. Pumpla on 
amortiseerunud. Pumpla asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil PIIRS. 
 
Tabel 5-25: Piirsalu küla ühiskanalisatsiooni ülepumpla 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Piirsalu 
ülepumpla 

Piirsalu küla, Piirsalu 
puhasti 

10 - - 

Pumpla asub Piirsalu 
reoveepuhasti juures. 

Ehitatud 3m läbimõõduga 
betoonrõngastest 1989. 
aastal. Amortiseerunud. 

Allikas: konsultant, AS Haapsalu Veevärk 
 
 

5.3.2.7. Pälli küla 

Pälli külas asub üks reovee kanalisatsiooni ülepumpla, mille kaudu suunatakse Nigula 
küla reoveekogumisalal ja Taebla Gümnaasiumi piirkonnas tekkiv reovesi puhastamiseks 
Taebla reoveepuhastisse. Tegemist on kaasaegse kompaktpumplaga, mis on varustatud 
kahe pumba ja automaatika- ning häireedastussüsteemiga. Pumpla asukoht on näidatud 
Lisa 1 skeemil NIGULA. 
 
Tabel 5-26: Pälli küla ühiskanalisatsiooni ülepumpla 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Taebla KP8 
Pälli küla, 

Gümnaasiumi tee 
20 12,0 1,7 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(SP 3057.181 HT), rajatud 

2006. aastal. 
Allikas: konsultant, AS Haapsalu Veevärk 
 
 
 

5.3.3. Reovee purgimissõlmed 
5.3.3.1. Taebla alevik 

Lääne-Nigula vallas on kokku üks purgimissõlm, mis asub Taebla alevikus reoveepuhasti 
juures. Purgimissõlme valdajaks on Haapsalu Veevärk AS. Taebla purgimissõlme asukoht 
on näidatud Lisa 1 skeemil TAEBLA. Lisaks on võimalik purgida Haapsalu linna 
reoveepuhastile. Purgimisteenuse osutajateks Lääne-Nigula valla piirkonnas on Haapsalu 
Veevärk AS, Antoms OÜ, Lääne Sanservice OÜ, Ragn Sells AS, Soliis OÜ ja Toi Toi Eesti 
OÜ. 
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5.3.4. Ühiskanalisatsiooni torustikud 
5.3.4.1. Taebla alevik 

Taebla aleviku ühiskanalisatsiooni torustikud on valdavalt rekonstrueeritud või rajatud 
aastal 2004 ja  Taebla aleviku EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames aastatel 
2013–2014. Torustikud on valdavalt väga heas seisukorras. Taebla aleviku 
ühiskanalisatsiooni torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil TAEBLA. 
 
Tabel 5-27: Taebla aleviku ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Nurme põik isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc, 
De160pvc), väga heas korras 

2014 4 240 

2 
Kase pst isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc), 
väga heas korras 

2014 6 350 

3 
Papli pst isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc), 
väga heas korras 

2014 10 330 

4 
Tööstuse tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik 
(De200pvc), väga heas korras 

2013 5 290 

5 
Kuuse tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc), 
väga heas korras 

2014 4 170 

6 
Lasteaia tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc), 
väga heas korras 

2014 8 440 

7 
Lasteaia tn ja Tööstuse tn vaheline isevoolne reovee  
kanalisatsiooni torustik (De200pvc), väga heas korras 

2014 3 235 

8 
Pargi tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc), 
väga heas korras 

2008 1 180 

9 
Tööstuse tn ja Taebla ülepumpla KP1 vaheline isevoolne reovee  
kanalisatsiooni torustik (De200pvc), väga heas korras 

2013 0 135 

10 
Haapsalu mnt 6 ja Taebla ülepumpla KP1 vaheline isevoolne 
reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc), väga heas korras 

2014 1 215 

11 
Nurme tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc, 
De160pvc), väga heas korras 

2015 3 590 

 kokku  45 3 175 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 
 
Tabel 5-28: Taebla aleviku ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Taebla ülepumpla KP1 ja reoveepuhasti vaheline survetorustik 
(De110pe), väga heas korras 

2013 - 110 

2 
Taebla ülepumpla KP2 ja Lasteaia tn voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2013 - 75 

 kokku   185 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 

5.3.4.2. Palivere alevik 

Palivere aleviku ühiskanalisatsiooni torustikud on rekonstrueeritud või rajatud koos 
veetorustikuga EL Ühtekuuluvusfondi Matsalu projekti III etapi käigus ajavahemikul 2008 
kuni 2010 ja  EL Ühtekuuluvusfondi Läänemaa projekti raames 2012. aastal. Torustikud on 
valdavalt väga heas seisukorras. Palivere alevikus tekkiv reovesi suunatakse puhastamiseks 
Allikmaa külas asuvasse Kingu reoveepuhastisse. Palivere aleviku ühiskanalisatsiooni 
torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil PALIV. 
 
Tabel 5-29: Palivere aleviku ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 
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1 
Kingu tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik kuni Kingu 
ülepumplani KP1 (De200pvc, De160pvc), väga heas korras 

2009 2 380 

2 
Põllu tn piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik kuni 
Kingu tänavani (De200pvc, De160pvc), väga heas korras 

2009 6 700 

3 
Raba tn ja Lähtru tee piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni 
torustik kuni Lähtru ülepumplani KP2 (De200pvc, De160pvc), 
väga heas korras 

2009 17 1 740 

4 
Männi tn ja Kooli tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik kuni 
Raba tänavani (De200pvc, De160pvc), väga heas korras 

2009 13 660 

5 
Pikajala tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De160pvc, 
De160pvc), väga heas korras 

2012 6 230 

6 
Jõe tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc, 
De160pvc), väga heas korras 

2012 3 260 

7 
Kalda tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc, 
De160pvc), väga heas korras 

2012 4 290 

8 
Tooma tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik kuni Tooma 
ülepumplani KP8 (De160pvc), väga heas korras 

2012 5 205 

9 
Allikmaa tee isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik kuni 
Tooma ülepumplani KP8 (De160pvc), väga heas korras 

2012 5 185 

10 
Liiva tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik alates Allikmaa 
tee 5 kuni Jaama ülepumplani KP7 (De200pvc, De160pvc), väga 
heas korras 

2012 10 490 

11 
Jaama tn ja Pargi tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik 
(De160pvc), väga heas korras 

2009 
2012 

12 630 

12 
Haapsalu mnt piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik 
kuni Haapsalu mnt ülepumplani KP6 (De200pvc, De160pvc), väga 
heas korras 

2009 
2014 

24 1450 

 kokku  107 7 220 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 
 
Tabel 5-30: Palivere aleviku ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Kingu ülepumpla KP1 ja reoveepuhasti vaheline survetorustik 
(De160pe), väga heas korras 

2009 - 370 

2 
Lähtru ülepumpla KP2 ja Põllu tn voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2009 - 140 

3 
Kalda ülepumpla KP3 ja Lähtru  tee voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2012 - 170 

4 
Jõe ülepumpla KP4 ja Kalda voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2012 - 260 

5 
Keedika ülepumpla KP5 ja Keedika tee voolurahustuskaevu 
vaheline survetorustik (De90pe), väga heas korras 

2009 - 250 

6 
Haapsalu mnt ülepumpla KP6 ja Allikmaa tee 5 kinnistu 
voolurahustuskaevu vaheline survetorustik (De90pe), väga heas 
korras 

2009 - 220 

7 
Jaama ülepumpla KP7 ja Raudtee tn voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2009 - 90 

8 
Tooma ülepumpla KP8 ja Liiva tn voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De90pe), väga heas korras 

2012 - 210 

 kokku   1 710 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 
 

5.3.4.3. Risti alevik 

Risti aleviku ühiskanalisatsiooni torustikud on rekonstrueeritud või rajatud EL 
Ühtekuuluvusfondi Matsalu projekti I etapi käigus 2006. aastal, III etapi käigus 
ajavahemikul 2008 kuni 2010 ja  EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames 2014. 
aastal. Risti alevikus tekkiv reovesi suunatakse puhastamiseks Risti reoveepuhastisse. 
Torustikud on valdavalt väga heas seisukorras. Risti aleviku ühiskanalisatsiooni torustike 
asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil RISTI. 
 
Tabel 5-31: Risti aleviku ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 
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Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 

Videviku tänava piirkonna reovee isevoolne kanalisatsiooni 
torustik alates Haapsalu mnt 8, Haapsalu mnt 5, Nurga, Eha tn 8A 
ja Lihula mnt 15 (tankla) kinnistutest kuni Videviku ülepumplani 
(De200pvc, De160pvc), väga heas korras 

2006 35 1 830 

2 
Eha tn ja Tehase tn isevoolne reovee kanalisatsiooni torustik 
(De160pvc), väga heas korras 

2009 13 480 

3 
Lihula mnt ja Haapsalu mnt isevoolne reovee kanalisatsiooni 
torustik (De160pvc), väga heas korras 

2009 10 520 

4 
Koidu tn isevoolne reovee kanalisatsiooni torustik (De160pvc), 
väga heas korras 

2009 25 770 

5 
Raba tn ja Lõuna tn isevoolne reovee kanalisatsiooni torustik 
(De160pvc), väga heas korras 

2009 13 500 

6 
Tallinna mnt isevoolne reovee kanalisatsiooni torustik 
(De160pvc), väga heas korras 

2014 18 815 

7 
Sireli ja Põllu tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik kuni 
Risti reoveepuhastini (De200pvc, De160pvc), väga heas korras 

2014 7 670 

8 
Heki tn isevoolne reovee kanalisatsiooni torustik (De160pvc), 
väga heas korras 

2009 6 135 

9 
Jaama tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De160pvc), 
väga heas korras 

2009 
2014 

13 700 

10 
Põhja tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De160pvc), 
väga heas korras 

2014 6 270 

11 
Vee tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De160pvc), 
väga heas korras 

2014 6 180 

12 
Allika tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De160pvc), 
väga heas korras 

2014 7 170 

13 
Soo tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De160pvc), 
väga heas korras 

2014 22 780 

14 
Paldiski mnt ja Kalva tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik 
(De160pvc), väga heas korras 

2009 11 340 

15 
Vahtra piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik kuni 
Vahtra ülepumplani (De160pvc), väga heas korras 

2009 6 620 

 kokku  198 8 780 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 
 
Tabel 5-32: Risti aleviku ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Videviku ülepumpla ja Eha tn 7 voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2006 - 215 

2 
Raba ülepumpla ja Raba tn 9 voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2009 - 80 

3 
Heki  ülepumpla ja Heki tn 1 voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De90pe), väga heas korras 

2009 - 100 

4 
Jaama tn 8A ülepumpla ja Jaama tn voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De90pe), väga heas korras 

2014 - 25 

5 
Soo ülepumpla ja Haapsalu mnt 1 voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2014 - 780 

6 
Vahtra ülepumpla ja Soo tn 10 voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2014 - 170 

 kokku   1 370 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 

5.3.4.4. Linnamäe küla 

Linnamäe küla ühiskanalisatsiooni torustikud on valdavalt rekonstrueeritud või rajatud EL 
Ühtekuuluvusfondi Matsalu projekti III etapi käigus 2009. aastal ja  EL Ühtekuuluvusfondi 
veemajandusprojekti raames 2013 kuni 2014. aastal. Torustikud on valdavalt väga heas 
seisukorras. Reovesi suunatakse puhastamiseks Linnamäe reoveepuhastisse. Linnamäe 
ühiskanalisatsiooni torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil LINNAM. 
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Linnamäe külas on enne reovee suunamist ühiskanalisatsiooni kohtpuhastuseadmetena 
kasutusel: 

• Oru Kooli rasvapüüdja. 
 
Tabel 5-33: Linnamäe küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Linnamäe KP1 piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik 
(De160pvc), väga heas korras 

2009 23 1 770 

2 
Linnamäe KP3 piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik 
(De160pvc), väga heas korras 

2009 11 360 

3 
Linnamäe KP5 piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik 
(De160pvc), väga heas korras 

2013 4 200 

4 
Kaupluse ja Meierei kinnistute vaheline isevoolne reovee  
kanalisatsiooni torustik (De160pvc), väga heas korras 

2013 3 215 

5 
Heinaseemne ja Kruusiaugu kinnistute vaheline isevoolne reovee  
kanalisatsiooni torustik (De160pvc), väga heas korras 

2013 
2014 

11 540 

 
Kruusiaugu ja Linnamäe reoveepuhasti vaheline isevoolne reovee  
kanalisatsiooni torustik (Dn300kre, Dn200ker), heas korras 

1980-
ndad 

1 500 

 kokku  53 3 585 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 
 
Tabel 5-34: Linnamäe küla ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Linnamäe ülepumpla KP1 ja töökoja juures asuva 
voolurahustuskaevu vaheline survetorustik (De110pe), väga heas 
korras 

2009 - 275 

2 
Linnamäe ülepumpla KP3 ja Pesa kinnistu juures asuva 
voolurahustuskaevu vaheline survetorustik (De90pe), väga heas 
korras 

2009 - 175 

3 
Linnamäe ülepumpla KP5 ja Lille kinnistu juures asuva 
voolurahustuskaevu vaheline survetorustik (De90pe), väga heas 
korras 

2013 - 85 

4 
Oru hooldekodu ülepumpla KP4 ja Linnamäe reoveepuhasti asuva 
voolurahustuskaevu vaheline survetorustik (De75pe), väga heas 
korras 

2014 1 520 

 kokku  1 1 055 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 
 

5.3.4.5. Nigula küla 

Nigula küla kompaktselt hoonestatud elamupiirkonnas tekkiv reovesi kogutakse kokku 
isevoolselt ning suunatakse kahe ülepumpla ja survetorustike kaudu puhastamiseks Taebla 
reoveepuhastisse. Nigula küla ühiskanalisatsiooni torustik on koos veetorustikuga 
rekonstrueeritud EL Ühtekuuluvusfondi Läänemaa projekti raames 2013. aastal ning on 
väga heas korras.  Nigula küla ühiskanalisatsiooni torustike asukohad on esitatud Lisa 1 
skeemil NIGULA. 
 
 
Tabel 5-35: Nigula küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Nigula tee isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De160pvc), 
väga heas korras 

2013 17 850 

2 
Kõrtsitaguse piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik 
(De160pvc), väga heas korras 

2013 7 250 

 kokku  24 1 100 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
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Tabel 5-36: Nigula küla ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Nigula ülepumpla KP2 ja Nigula tee voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2013 - 330 

2 
Nigula ülepumpla KP1 ja Gümnaasiumi tee voolurahustuskaevu 
vaheline survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2013 - 675 

 kokku   1 005 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 

5.3.4.6. Piirsalu küla 

Piirsalu küla kompaktselt hoonestatud elamupiirkonnas tekkiv reovesi kogutakse kokku 
isevoolselt ning suunatakse ühe ülepumpla ja survetorustiku kaudu puhastamiseks Piirsalu 
reoveepuhastisse. Piirsalu küla ühiskanalisatsioon on rajatud valdavalt 1980-ndatel aastatel 
ning amortiseerunud. Piirsalu küla ühiskanalisatsiooni torustike asukohad on esitatud Lisa 1 
skeemil PIIRS. 
 
Tabel 5-37: Piirsalu küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Piirsalu küla isevoolne reovee kanalisatsiooni torustik (Dn200ker, 
Dn150asb), halvas korras 

1980-
ndad 

12 890 

 kokku  12 890 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 
 
Tabel 5-38: Piirsalu küla ühiskanalisatsiooni survetorustik 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Piirsalu ülepumpla ja reoveepuhasti vaheline survetorustik 
(De110pe), väga heas korras 

1980-
ndad 

- 50 

 kokku   50 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 

5.3.4.7. Pälli küla 

Pälli külas gümnaasiumi ja endise kutsekooli piirkonnas tekkiv reovesi kogutakse kokku 
isevoolselt ning suunatakse ülepumpla ja survetorustiku kaudu puhastamiseks Taebla 
reoveepuhastisse. Pälli küla torustikke läbib ka Nigula külast tulev reovesi, mis suunatakse 
samuti edasi Taebla reoveepuhastisse. Pälli küla Jõe tn kompaktselt hoonestatud piirkonnas 
ühiskanalisatsioon puudub. Pälli küla ülepumpla KP8 ja Taebla ülepumpla KP1 vaheline 
survetorustik on rajatud 2004. aastal ja gümnaasiumi piirkonnas asuv torustik on 
rekonstrueeritud EL Ühtekuuluvusfondi Läänemaa projekti raames 2013. aastal ning on 
mõlemad väga heas korras.  Pälli küla ühiskanalisatsiooni torustike asukohad on esitatud 
Lisa 1 skeemil NIGULA. 
 
 
Tabel 5-39: Pälli küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Gümnaasiumi tee isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik 
(De200pvc), väga heas korras 

2013 1 310 

2 
Endise kutsekooli ja ülepumpla KP8 vaheline isevoolne reovee  
kanalisatsiooni torustik (Dn200asb), rahuldavas korras 

1980-
ndad 

1 380 

 kokku  2 690 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
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Tabel 5-40: Pälli küla ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Pälli küla Gümnaasiumi tee ülepumpla KP8 ja Taebla ülepumpla 
KP1 vaheline survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2004 - 1 320 

 kokku   1 320 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 

5.3.5. Lääne-Nigula valla teised asulad 

Lääne-Nigula valla teistes asulates ühiskanalisatsioon puudub. Hajaasustuses tekkiv reovesi 
kogutakse kinnistutel paiknevate individuaalsete torustike kaudu reoveemahutisse või 
puhastatakse väikepuhastitega. Kogumismahutitest ja septikutest viiakse reovesi 
puhastamiseks Haapsalu ja Taebla reoveepuhastite purglatesse. Taebla reovee puhasti 
purglasse viidi 2013. aastal 67,5 m³ ja 2014. aastal 161,4 m³ reovett.  
 

5.3.6. Sademeveesüsteemid 
5.3.6.1. Taebla alevik 

Taebla alevikus juhitakse sadevesi Lasteaia ja Tööstuse tänavatel asuvate 
sademeveetorustiku kaudu. Samuti sademeveekraavide kaudu ning immutatakse 
osaliselt haljasaladele.  Osa sademeveetorustikest on rajatud 2014. aastal.  Varasematel 
perioodidel on olnud probleemiks Taebla tootmisala sademevete ärajuhtimine. 
Olemasolevad sademevete ärajuhtimise süsteemid on amortiseerunud ning mitme 
torustiku täpsed asukohad on teadmata. 
 
Tabel 5-41: Taebla alevike avalike teede sademeveekanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Lasteaia tn (De150, De250pvc) isevoolne sademeveetorustik, 
alates Lasteaia tn 12 kuni Lasteaia tn 2, heas seisukorras 

2014 - 400 

2 
Tööstuse tn ja Haapsalu mnt (De200pvc) isevoolne 
sademeveetorustik, heas seisukorras 

2014 - 560 

 kokku   960 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 
 

5.3.6.2. Risti alevik 

Sademetevesi juhitakse Risti alevikus ära peamist kraavidega ja immutatakse 
haljasaladele. Risti alevikus on liigveega olnud probleeme peamiselt Jaama tänava 
piirkonna väljaehitamata alal. Sademevetest põhjustatud probleemid ehk üleujutused on 
tekkinud olemasolevate kraavide täiskasvamisega ja truupide ummistamisega. 
 

5.3.6.3. Lääne-Nigula valla teised asulad 

Lääne-Nigula valla teistes asulates ühine lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. 
Sademevesi immutatakse haljasaladele või suunatakse väiksemate kuivenduskraavide 
kaudu vooluveekogudesse.  
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6. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 
strateegia  

 
6.1. Strateegilised eesmärgid 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on 
tiheasustuspiirkondade ÜVK süsteemide vastavusse viimine Euroopa Liidu ja Eesti 
seadusandlusega nõutud tasemele, mis tagaks tarbijate puhta joogiveega varustamise, 
reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise. 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel peab olema tagatud nende 
jätkusuutlik majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele osutatava 
teenuse kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale. 
 
 

6.2. Arendamise põhimõtted 

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt 
ÜVK arendamise kavale. Arendamise kava annab lisaks olemasoleva olukorra 
kirjeldamisele ka ülevaate erinevatest arendusprojektidest, nende teostamise 
hinnangulisest maksumusest ning nende teostamise prioriteetsusest. 
 
ÜVK arendamise kava on koostatud arvestades 12 aastast perioodi ehk ajavahemikku 
2015-2027. Arendusprojektide planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja 
ettevõtete-organisatsioonide paiknemise muutusi tulevikus lähtuvalt teadaolevatest juba 
kehtestatud või kehtestamisel olevatest planeeringutest. 
 
Vastavalt ÜVK seadusele peab ÜVK arendamine toimuma selliselt, et ÜVK piirkondades 
oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine 
ühisveevärgist ning kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.  
 
 

6.3. Ühisveevärk 
Vastavalt EL joogivee direktiivile (80/778/EMÜ, 98/83 EÜ) ning Eesti ja Euroopa Liidu 
vahelistel ühinemisläbirääkimistel kokku lepitule pidi üle 2000 ie asulate joogivesi 
vastama nõuetele 2007. aasta lõpuks ning üle 50 ie asulates pidi puhta joogiveega 
varustatus olema tagatud 2013. aasta lõpuks.  
 
 

6.4. Reovee kogumine ja käitlemine 
Reovee kogumisel rakendatakse Vabariigi Valitsuse 19.03.2009 määrust nr 57 “Reovee 
kogumisalade määramise kriteeriumid”, mis kehtestati Veeseaduse § 24¹ lõike 1 alusel 
ning millega on kehtestatud reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike 
arvuga üle 50 inimese. Määratava reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha.  
Nimetatud määrus sätestab selle, et reoveekogumisala määramisel tuleb lähtuda 
põhjavee kaitstusest, arvestades sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi ja keskkonnakaitse 
kaalutlusi, sealhulgas pinnavee kaitstust. 
 
Määruse teises paragrahvis on toodud kriteeriumid reoveekogumisala määramiseks 
põhjavee kaitstuse järgi, mille kohaselt reoveekogumisala tuleb moodustada, kui 1 
hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 inimekvivalenti (ie). 
Aladel, kus põhjavesi on keskmiselt kaitstud, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 
hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. Karstialadel ja aladel, 
kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 
1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 
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Reoveekogumisala sotsiaal-majandusliku kriteeriumini tuleb vastavalt määrusele 
arvestada leibkonna võimalusi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, 
mille kohaselt ühe leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenusele 
ei või ületada 4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust tema 
elukohajärgses maakonnas.  
 
Vastavalt veeseaduse § 24¹ peab kohalik omavalitsus põhjavee kaitseks 
reoveekogumisalal tagama ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks 
reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse, välja arvatud reoveekogumisalal 
reostuskoormusega alla 2000 ie või olukorras, kus ühiskanalisatsiooni rajamine toob 
kaasa põhjendamatuid kulutusi. Reoveekogumisalal, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
peab reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama 
selle veo kohaliku omavalitsuse ÜVK arendamise kavas määratud purgimissõlme. 
Reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
võib lisaks eelnimetatule nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt 
puhastatud reovett. 
 
Lääne maakonnas Lääne-Nigula valla piires asuvad ja keskkonnaministri 2.07.2009. 
aasta käskkirjaga nr 1080 on moodustatud alla 2000 ie reostuskoormusega 
reoveekogumisalad on esitatud alljärgnevas tabelis: 
 
Tabel 6-1: Lääne-Nigula vallas asuvad reoveekogumisalad vastavalt KKM käskkirjale 1080 (02.07.2009) 

Registrikood Reoveekogumisala nimetus Asukoht Pindala Koormus 

RKA0570188 Taebla reoveekogumisala 
Lääne-Nigula vald, Taebla 
alevik ja Pälli küla (vt Lisa 1 
skeem TAEBLA) 

32 931 

RKA0570192 Risti reoveekogumisala 
Lääne-Nigula vald, Risti alevik 
ja Rõuma küla (vt Lisa 1 
skeem RISTI) 

57 638 

RKA0570191 Piirsalu reoveekogumisala 
Lääne-Nigula vald, Piirsalu 
küla (vt Lisa 1 skeem PIIRS) 

8 135 

RKA0570187 Palivere reoveekogumisala 
Lääne-Nigula vald, Palivere 
alevik ja Allikmaa ning Luigu 
külad (vt Lisa 1 skeem PALIV) 

55 620 

RKA0570189 Nigula reoveekogumisala 
Lääne-Nigula vald, Nigula küla 
(vt Lisa 1 skeem NIGULA) 

9 141 

RKA0570194 Linnamäe reoveekogumisala 
Lääne-Nigula vald, Linnamäe 
küla (vt Lisa 1 skeem 
LINNAM) 

27 416291 

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee  
 
 

6.5. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise piirkonnad 

Lääne-Nigula vallas asuvateks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise piirkondadeks 
on allpoolnimetatud asulate tiheasustuse ja kompaktselt hoonestatud alad vastavalt 
Lääne-Nigula valla ÜVK arendamise kava lisadeks olevatele skeemidele: 
 

1. Taebla alevik (vt Lisa 1 skeem TAEBLA); 
2. Palivere alevik (vt Lisa 1 skeem PALIV); 
3. Risti alevik (vt Lisa 1skeem RISTI); 
4. Linnamäe küla (vt Lisa 1 skeem LINNAM); 
5. Luigu küla (vt Lisa 1 skeem RISTI); 
6. Nigula küla (vt Lisa 1 skeem NIGULA); 
7. Piirsalu küla (vt Lisa 1 skeem PIIRS); 
8. Pälli küla (vt Lisa 1 skeem NIGULA). 

 
ÜVK arendamise piirkondades on juba rajatud ühisveevärk ja –kanalisatsioon või kuulub 
see projektipõhiselt rajamisele vastavalt käesolevas ÜVK arendamise kavas esitatud 
arenguplaanidele. Perspektiivsetel reoveekogumisaladel toimub ühisveevärgi ja –
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kanalisatsiooni rajamine kinnistute omanike ja/või arendajate poolt vastavalt 
piirkondades kehtestatud detailplaneeringutele ja poolte vahelistele kokkulepetele. 
 
ÜVK-ga kaetud alal on kliendil õigus saada ühisveevärgist vett ning juhtida 
ühiskanalisatsiooni reovett. Selleks sõlmitakse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi 
haldava vee-ettevõtja ja kliendi vahel leping. 
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7. Vee-ettevõtluse institutsionaalne korraldamine ja 
arendamine  

7.1. Üldpõhimõtted 

 
Käesolev ÜVK arendamise kava keskendub Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni piirkondades vajalike investeeringute rakendamisele veevarustuse ja 
kanalisatsiooni arendamiseks. Investeeringute eesmärk on välja ehitada kaasaja nõuetele 
vastavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, mis vastaksid seadusandluses fikseeritud 
nõuetele ning tagaksid pideva ning kvaliteetse teenuse osutamise tarbijaskonnale.  
 
Ühisveevärk ja ühiskanalisatsioon on kompaktsed ja kallid süsteemid, kus kõik on 
omavahel ühendatud ning üksteisest sõltuvad – pumplad, torustikud, puhastid. Seetõttu 
on soovitatav lähtudes rahalistest võimalustest keskenduda kõikide süsteemi kuuluvate 
rajatise korrastamisele võimalikult üheaegselt. Näiteks ainult reoveepuhasti 
rekonstrueerimine ei pruugi tagada normidele vastava puhastusprotsessi käivitamise, 
kuna kanalisatsioonitrasside ja kaevude seisundi tõttu pääseb vihmaperioodil 
kanalisatsioonivõrku ja sealt puhastisse liiga palju ballastvett (sademe-, drenaaživesi), 
mis „lõhub” puhasti bioloogilise protsessi, kuna aktiivmuda uhutakse protsessist välja. 
 
Peab olema tagatud alljärgneva põhimõtte rakendamine: mida suurem on erasektori roll 
avaliku teenuse osutamisel, seda suurem peab olema avaliku sektori kontroll ja 
järelevalve.  
 
Eesmärgiks peab olema jätkusuutliku süsteemi väljatöötamine, mis tagaks kvaliteetse, 
tarbijat rahuldava ning keskkonda säästva vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise pikal 
perioodil, mis eeldab endas alljärgnevate veemajanduslike funktsioonide väljatöötamist: 
 
 

7.2. Korralduslikud-administratiivsed funktsioonid 

Lääne-Nigula vallas kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 
(25.03.2014 määrus nr 20) ja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri 
(25.03.2014 määrus nr 21) on kaasajastatud ja kooskõlla viidud kehtiva 
seadusandlusega. Samas tuleb jätkuvalt arvestada asjaoluga, et esiteks vee- ja 
kanalisatsioonitariifid peavad olema ka edaspidi kujundatud selliselt, et need tagaksid 
süsteemi jätkusuutliku arengu, kataksid opereerimis-hoolduskulud, amortisatsiooni, 
arenduskulud ning kasumi. Teiseks tuleb jälgida, et veemajandust puudutava 
seadusandluse muutumisel oleksid vastavad parandused operatiivselt sisse viidud ka 
valla poolt kehtestatud õigusaktidesse.  
 
 

7.3. Majandavad-opereerivad funktsioonid 

Investeerimise tulemusena on kasvanud oluliselt veevarustuse ja kanalisatsioonirajatiste 
maksumus põhivarana, mille ekspluatatsioon eeldab varasemast suuremat tähelepanu 
töökorralduse reorganiseerimisele ja üleminekule avariide likvideerimiselt korrapärase 
plaanilise hoolduse ja ennetava remondi teostamisele, reoveetöötlusprotsessi ja 
seadmete teadlikule kontrollile, juhtimisele ja hooldusele, et tagada investeeringute 
maksimaalset efektiivsust ning süsteemide jätkusuutlikku arengut. 

  
Vee- ja kanalisatsiooniteenust osutava ettevõtte personal peab olema komplekteeritud 
kompetentsete spetsialistidega - oskustöölistega, keda tuleb oskuslikult juhtida ja 
süstemaatiliselt koolitada. Suurte investeeringute rakendamine nõuab oluliselt suuremat 
tähelepanu nii juhtivtöötajate kui ka tööliste kutseoskuse arendamisele.  
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Lisaks peab vee-ettevõtja tagama kogu süsteemi toimimise ja teenuse kvaliteedi 
säilimise ehitusperioodil, mis nõuab personalilt suurt paindlikkust, valmisolekut ja 
teadmisi oma süsteemi tehnilistest võimalustest. 
 
Vee-ettevõtja peab tagama oma tegevuspiirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
toimimise ja korrashoiu vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale 
ning vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud halduslepingule. 
 
Majandavate-opereerivate funktsioonide täitmist on lihtsam saavutada ning kontrollida 
suurema ettevõtte korral. Lääne-Nigula vallas on veeteenuse pakkujaks Läänemaa 
kohalikele omavalitsustele kuuluv äriühing AS Haapsalu Veevärk.  
 
 

7.4. Kontrolli-järelevalve funktsioonid 

Kontrolli- ja järelevalve funktsioonide rakendamine peab tagama, et tarbijale osutatav 
teenus oleks kvaliteetne ning ÜVK süsteemi opereerimine ja majandamine ei kujutaks 
ohtu inimeste tervisele ning tagaks looduskeskkonna säilimise ja parendamise.  
 
Järelevalve ja kontroll teenuse kvaliteedi üle peab olema korraldatud nii vee-ettevõtte 
enda, kui ka vallavalitsuse ja riiklikul tasemel. 
 
Lisaks peab kontrolli- ja järelevalvesüsteem tagama, et ei toimuks ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga omavolilist liitumist, ühisveevärgist omavolilist veevõttu, 
ühiskanalisatsiooni abil reo-, sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee 
omavolilist ärajuhtimist või ohtlike ainete normatiivi ületavas koguses või viisil 
ühiskanalisatsiooni juhtimist. 
 

7.5. Järelevalve teostamine 

Vee tarbimise ja suublasse juhitava heitvee kvaliteedi ja koguse peab teostama 
järelevalvet Keskkonnainspektsioon ning kohalik omavalitsus. 
 
Väljapumbatud põhjavee ning loodusesse juhitud saasteainete koguste eest peab vee-
ettevõtja tasuma loodusvara kasutusõiguse tasu ning saastetasu. Lähtuvalt 
keskkonnatasude seadusest esitatakse Keskkonnaameti Hiiu-, Lääne- ja Saare regioonile 
neli korda aastas aruanne suublasse juhitava reoveehulga ja kvaliteedi kohta ning 
väljapumbatud põhjavee hulga kohta. Veevõtu erikasutusõiguse tasumäära kehtestab 
Vabariigi Valitsus määrusega, lähtudes keskkonnatasude seaduse paragrahvi 10 lõikes 4 
sätestatud alam- ja ülemmääradest ja saastetasu määrad on esitatud sama seaduse 
paragrahvis 20.  
 
Terviseameti Lääne talitus teostab järelevalvet joogivee terviseohutuse üle keemiliste, 
mikrobioloogiliste ja radioloogiliste näitajate osas. Vastavalt sotsiaalministri 31.07.2001 a 
määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” vastutab 
joogivee kvaliteedi eest joogivee käitleja. Joogivee käitleja on:  

• joogivee tootja, kellele on vee varumine ühisveevärgi kaudu püsitegevus; 
• ettevõte, kes omab puurkaevu või kasutab ühisveevärgi kaudu saadud ja 

töödeldud vett ning villib seda pudelisse; 
• ettevõte, kes omab puurkaevu, kasutab vett enda tarbeks ning müüb seda 

täiendavalt tarbijale; 
• ettevõte, kes omab puurkaevu ja kasutab vett enda tootmisprotsessis ehk teiste 

sõnadega, tarbib ise oma toodetud vett. 
 
Joogivee käitleja peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedi nõuetele ning esitama 
teavet käideldava joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule. Joogivee 
käitleja vastutab joogivee kvaliteedi eest kohani, kus joogivesi saab kättesaadavaks 
teisele käitlejale või tarbijale, välja arvatud juhul, kui joogivee käitleja ja kinnistu omanik 
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või tarbija ei ole kokku leppinud teisiti. Joogivee käitleja on täitnud oma kohustused 
kvaliteedinõuete tagamisel, kui ta tõendab, et joogivee mittevastavus kvaliteedinõuetele 
on põhjustatud kinnistu veevärgist. 
 
Joogivee käitleja peab koostama ja asukohajärgse Terviseameti talitusega kooskõlastama 
joogivee kontrolli kava kolmeks aastaks. 
Kava peab sisaldama: 

• ööpäeva jooksul käideldava joogivee kogust; 
• uuritavate näitajate loetelu proovi võtmise kohtade viisi; 
• proovi võtmise kohtade arvu ja nende asukohti; 
• iga kvaliteedinäitaja määramiseks proovide arvu nimetatud ajavahemiku jooksul. 

 
Kui joogivesi ei vasta määruse nõuetele, peab joogivee käitleja koheselt: 

• uurima kvaliteedinõuetele mittevastavuse põhjusi; 
• rakendama vajalikke abinõusid ja teavitama sellest tarbijat ning asukohajärgset 

tervisekaitsetalitust. 
Kui rakendatud abinõud ei anna tulemusi, otsustab tervisekaitsetalitus, kuidas toimub 
joogivee edasine kasutamine. 
 
Joogivee käitleja ei pea koostama ega kooskõlastama Terviseametiga joogivee kontrolli 
kava juhul, kui ta varustab joogiveega alla 50 inimese. 
  



Lääne-Nigula valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2027 

 75

8. Ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni 
investeerimisprojektid aastatel 2015 – 2027 

 
8.1. Investeeringuprojektide ettevalmistamine 

Projektide väljatöötamisel on arvestatud olemasoleva olukorraga, täheldatud 
probleemidega ning üldiste ÜVK arendamise põhimõtetega. Projektid hõlmavad Lääne-
Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise piirkondasid Taebla, Luigu, 
Piirsalu ja Pälli asulates, mis on sätestatud käesoleva arendamise kavaga. 
 
Arendusprojektide teostamise ajalisel planeerimisel on arvestatud nende prioriteetsusega 
ning teostamiseks vajalike vahendite olemasoluga või nende saamise võimalikkusega. 
 
Veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja nende 
realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel on arvestatud: 

• Tarbimisprojektsioonidega – praeguse hetke ja tuleviku vee- ja 
kanalisatsioonitarbijate arvust ning iseloomust; 

• Tehniliste aspektidega – lähtutud ÜVK rajatiste hetkeseisundist ja edaspidistest 
vajadustest;  

• Keskkonnamõjudega – arvestatud, mis meetmed tagavad keskkonnaseisundi 
säilimise ja/või paranemise; 

• Majanduslike aspektidega – leitud arendatavate investeeringuprojektide 
prioriteedid ning välja töötatud optimaalne investeeringute jaotumine nii vee- kui 
kanalisatsioonirajatiste arendamiseks lühi- ja pikaajalises programmis. 

 
Peamiseks piiravaks asjaoluks on vajalike rahaliste omavahendite piiratus. Lisaks piiratud 
omafinantseerimise võimele on projektide järjestamisel võetud arvesse alljärgnevad 
prioriteedid: 
 
Tabel 8-1: Projektide järjestamise prioriteetide alused 

Jrk 
nr 

Prioriteet/meetme 
eesmärk ja nimetus 

Nõuded/allikad Märkused/viited kavandatud 
projektidele 

1 
Puhas, tervislik ning 
nõuetele vastav 
joogivesi ühisveevärgis 

EL joogiveedirektiiv 
(80/778/EMÜ, 98/83/EÜ) ja 
sotsiaalministri 31. juuli 2001. 
a. määrusega nr 82 kehtestatud 
“Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid” 

Lääne-Nigula valla suuremates asulates 
on enamasti rajatud nõuetekohane ÜVK 
süsteem. Joogivee kvaliteedi 
parandamine Piirsalu külas seoses 
amortiseerunud veetorustiku 
väljavahetamisega (projekt PRS-1). 

2 

Põhjavee kaitse 
lekkivate 
kanalisatsioonitorustike 
mõjupiirkonnas 

Asulareovee direktiiv 
(91/271/EMÜ) 
 

Oht põhjaveele lekkivate 
kanalisatsioonitorude ja -kaevude poolt 
on esmajoones Piirsalu külas, projekt 
PRS-1. 

3 

Reoveepuhasti 
hüdraulilise koormuse 
vähendamine. 
ÜVK-süsteemi 
efektiivne majandamine 

Majanduslik huvi ning riskide 
vähendamine 
keskkonnareostuse tekkimiseks 
Eesmärk vähendada sademe-, 
drenaaži- ja infiltratsioonivee 
suurt osakaalu, mis 
pumbatakse ühiskanalisatsiooni 
kaudu Piirsalu küla 
reoveepuhastile. 

Vajalik amortiseerunud kanalisatsiooni-
võrgu ja -kaevude väljavahetamine 
Piirsalu külas, projekt PRS-1. 

4 

Puhta ja tervisliku ning 
nõuetele vastava 
joogivee kindlustamine 
kõikidele elanikele. 
Tsentraalse 
kanalisatsiooni 
väljaehitamine, mis 
kindlustaks reovee 
loodusesse sattumise 
minimiseerimise läbi 

EL joogiveedirektiiv 
(80/778/EMÜ, 98/83/EÜ). 
 
Asulareovee direktiiv 
(91/271/EMÜ). 
Tsentraalsed vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid pidid 
olema välja ehitatud hiljemalt 
2010. aasta lõpuks. 

Lääne-Nigula valla suuremates asulates 
on enamasti rajatud nõuetekohane ÜVK 
süsteem. Kavandatavateks projektideks 
on aga ÜVK rajamine Taebla aleviku 
lääneosas (projekt TAE-1) ja Luigu külas 
(projekt LUI-1). 
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lekkivate 
reoveemahutite või 
pahatahtliku reovee 
loodusesse juhtimise. 

5 

Tuletõrjevee ning 
veevõrgu tõrgeteta 
opereerimise 
kindlustamine 

Päästeameti nõuded 

Täidetud vaid osaliselt olemasolevate 
hüdrantide, survetõstepumplate, 
mahutite ja looduslike veevõtukohtade 
näol. Taebla alevikus projekt TAE-1, 
Piirsalu külas projekt PRS-1 ja Luigu 
külas projekt LUI-1. 
 

6 
Nõuetele vastav reovee 
puhastamine 

Asulareovee direktiiv 
(91/271/EMÜ) 

Taebla, Palivere, Risti ja Linnamäe 
asulate reoveepuhastid on väga heas 
töökorras. Piirsalu küla reoveepuhasti 
vajab rekonstrueerimist (projekt PRS-1). 

7 
Joogiveesüsteemide 
korrastamine ja 
arendamine 

Lääne-Eesti vesikonna 
veemajanduskava (kinnitatud 
VV 1.04.2010 korraldusega nr 
118) 

Kavandatavateks projektideks on ÜVK 
rajamine Taebla aleviku lääneosas 
(projekt TAE-1), Luigu külas (projekt 
LUI-1) Pälli külas (projekt PÄL-1) ja 
rekonstrueerimine Piirsalu külas (projekt 
PRS-1). 

8 

Reoveekogumis-
süsteemide 
korrastamine ja 
arendamine 

Lääne-Eesti vesikonna 
veemajanduskava (kinnitatud 
VV 1.04.2010 korraldusega nr 
118) 

Kavandatavateks projektideks on ÜVK 
rajamine Taebla aleviku lääneosas 
(projekt TAE-1), Luigu külas (projekt 
LUI-1) Pälli külas (projekt PÄL-1) ja 
rekonstrueerimine Piirsalu külas (projekt 
PRS-1). 

9 

Hajukoormuse 
vähendamine 
sademevee ülevoolust 
(meetmekood 2.1) 

Lääne-Eesti vesikonna 
veemajanduskava ja 
meetmeprogramm 2015-2021 
(eelnõu) 

Taebla aleviku keskosas sademevee 
torustike laiendamise projekt TAE-2. 

10 

 
Alla 2000 ie 
reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 
heitvee väljalasu 
seatud nõuetega 
vastavusse viimiseks 
(meetmekood 1.1.b) 

Lääne-Eesti vesikonna 
veemajanduskava ja 
meetmeprogramm 2015-2021 
(eelnõu) 

Kavandatud projektideks on Piirsalu 
külas projekt PRS-1. 

12 

Alavaldkond: 
loodusressurss; 
Alaeesmärk: Läänemaa 
elanikele on tagatud 
kvaliteetne joogivesi, 
reoveekäitlus on 
nõuetekohane 

Lääne maakonna 
arengustrateegia 2020+ 

1. ÜVK rajamine ning uuendamise 
jätkamine kompaktse asustusega aladel. 
Kavandatud projektideks on Taebla 
alevikus projekt TAE-1, Pälli külas 
projekt PÄL-1, Piirsalu külas projektid 
PRS-1 ja PRS-2 ning Luigu külas projekt 
LUI-1. 
 2. Salajõe karstiala hüdrogeoloogilise 
uuringu tellimine, piirkonna 
ühisveevarustuse kavandamise 
kaalumine. 

Allikas: konsultant 
 
 

8.2. Investeeringuprojektide üldised eesmärgid 

Investeeringuprojektide väljatöötamisel on lähtutud eelpoolloetletud ÜVK süsteemide 
olemasolevast olukorrast, probleemidest ning järgmistest eeldustest, nõuetest ja 
seadusandlusest: 

• veekvaliteet tarbija kraanis peab investeeringuprojektide tulemusena vastama 
kehtivale sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi- 
ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” ning Euroopa Ühenduse standardile EC 
98/83; 

• tagatud on pidev 24-tunnine veevarustus tarbija juures 100 l/päevas inimese 
kohta (min vooluhulgaga 12 liitrit/minutis), veesurvega 20 m; 

• üle 2000 ie asulates ja reoveekogumisaladel pidi olema välja ehitatud tsentraalsed 
kanalisatsioonisüsteemid ning tagatud normidele vastav reoveepuhastus 2010. 
aasta lõpuks; 
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• suublasse juhitav heitvesi peab vastama Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012. a 
määrusega nr 99 kehtestatud “Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee 
suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate 
piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” nõutele. Nõuete 
täitmisel tuleb tagada, et vee ja veega seotud vee- ja maismaaökosüsteemide 
seisund ei halveneks. 

• alla 2000 ie asulate reovesi peab olema puhastatud Keskkonnaameti poolt 
väljastatud vee erikasutusloas fikseeritud nõuetele vastavalt; 

• Lääne-Nigula vallas asuvatel reoveekogumisaladel peavad olema reovee 
kogumiseks vettpidavad kogumiskaevud (-mahutid) ning reoveekogumisaladel 
heitvett puhastamata pinnasesse immutada ei tohi; 

• üle 2000 ie asulate joogivesi pidi vastama nõuetele 2007. aasta lõpuks ning üle 
50 ie asulates pidi puhta joogiveega varustatus olema tagatud 2013. aasta 
lõpuks; 

• joogivesi ühisveevärgi süsteemi kuuluvas veereservuaaris ei tohi ilma 
veevahetuseta seista üle 10 tunni; 

• tagatud veevarud tuletõrje veevõtukohtades ja tuletõrjeotstarbeline vooluhulk 10 
l/s 3 tunni jooksul; 

• vastavalt vanusele ja seisundile tuleb ette näha torustike ning kaevude 
renoveerimine, mis tagaks vee- ja kanalisatsioonivõrgu tõrgeteta toimimise ning 
teeks võimalikuks selle opereerimise, hoolduse ning remondi kaasaegsel tasemel. 

 
 

8.3. Investeeringuprojektide prioriseerimine 

Peamisteks investeeringuprojektide prioriseerimise kriteeriumiteks on: 
• seadusandlusest tulenevad nõuded; 
• finantsvahendite piiratusest tulenevad piirangud. 

 
Kuna omavahenditest ei ole võimalik vajalikke investeeringuid ellu viia, siis tuleb taotleda 
investeeringute elluviimiseks abivahendeid Eesti riiklikest (KIK) ja Euroopa Liidu 
struktuurifondidest (Ühtekuuluvusfond, Regionaalarengu Fond). 
 
Eesti riik annab ressursside piiratuse tingimustes tagastamatut abi läbi 
struktuurivahendite eelisjärjekorras alljärgnevate investeeringute elluviimiseks: 

• Üle 2000 (ie) elanikuga asulates ja reoveekogumisaladel teostatakse vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide ehitust ja rekonstrueerimist; 

• Alla 2000 ie-ga elanikuga asulates ja reoveekogumisaladel teostatakse vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist (olemasoleva olukorra 
parandamine); 

• Sadeveesüsteemide väljaehitamist finantseeritakse juhul, kui see on 
majanduslikult põhjendatud. 

 
Lähtuvalt ülaltoodud kriteeriumitest on Lääne-Nigula valla ÜVK süsteemide 
kaasajastamiseks vajalikud investeeringud jaotatud kaheks: 

• lühiajaline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2015 – 2021; 
• pikaajaline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2022 – 2027.  
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8.4. Investeeringuprojektide loetelu 
 
Tabel 8-1: Investeeringuprojektide koondtabel 

Kood Projekti nimetus 
Eeldatav 

maksumus (EUR) 

LÜHIAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2015-2021) 

TAE-1 Taebla aleviku ÜVK laiendamine 1 156 320 

TAE-2 Taebla aleviku sademevee ärajuhtimise süsteemide parendamine 162 000 

PRS-1 Piirsalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine 221 464 

PRS-2 Piirsalu reoveepuhasti rekonstrueerimine 210 000 

LIN-1 Oru hooldekodu tuletõrje veehoidla rajamine 33 600 

LIN-2 Oru koolimaja tuletõrje veehoidla rajamine 33 600 

PAL-1 Palivere aleviku Haapsalu mnt ÜVK laiendamine 31 742 

Lühiajaline programm kokku 1 848 726 

PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2022–2027)¹ 

PÄL-1 Pälli küla Jõe tänava ÜVK laiendamine 158 400 

RIS-1 Risti aleviku sademevee ärajuhtimise süsteemide parendamine 45 000 

LUI-1 Luigu küla ÜVK rajamine 497 520 

 Pikaajaline programm kokku 700 920 

 KÕIK KOKKU 2 549 646 

Allikas: konsultant 
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8.5. Maksumuste arvutuste alused 

Investeeringuprojektide maksumuste kalkuleerimisel on arvestatud alljärgnevate 
ühikhindade maksumustega: 
 
Tabel 8-2: Tööde ühikhinnad 

jrk tööühikute nimetused 

töö 
käibemaksuta  

maksumus, 
eurot 

Ühisveevärk 

1 Veetorustiku De32…63 rajamine teealas ja  samas kaevikus teise torustikuga (jm) 60 

2 Veetorustiku De32…63 rajamine teealas  eraldi kaevikus (jm) 80 

3 
Veetorustiku De75...110 rajamine teealas  ja samas kaevikus  
teise torustikuga (jm) 

90 

4 Veetorustiku De75...110 rajamine teealas  eraldi kaevikus (jm) 110 

5 
Liitumispunktide rajamine koos De32..50 maakraanide ja siibrite paigaldamisega 
kinnistute juurde (tk) 

150 

Ühiskanalisatsioon 

6 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160…200 rajamine teealas ja  samas kaevikus 
teise torustikuga (jm) 

150 

7 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160…200 rajamine eraldi kaevikus (jm) 180 

8 Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega  kinnistute juurde (tk) 100 

9 
Kanalisatsiooni survetorustiku De75…110 rajamine teealas ja samas kaevikus teise 
torustikuga (jm) 

70 

10 Kanalisatsiooni survetorustiku De75…110 rajamine teealas ja eraldi kaevikus (jm) 90 

11 Isevoolse sadeveetorustiku De160…200 rajamine (jm) 150 
12 Sadevee kraavi rajamine koos kaevatud pinnase laialiplaneerimise või äraveoga (jm) 30 

13 
Reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav kompaktpumpla koos kahe 
pumba ning automaatse häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) (tk) 

25 000 

Tuletõrjevesi 

14 
Tuletõrje veehoidla rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti suurusega 
V=54 m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle paigaldamise kulud. Lisaks 
hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine (tk) 

20 000 

15 
Tuletõrje veehoidla rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti suurusega 
V=108 m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle paigaldamise kulud. Lisaks 
hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine (tk) 

28 000 

16 
Tuletõrje veehoidla rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti suurusega 
V=130 m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle paigaldamise kulud. Lisaks 
hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine (tk) 

36 000 

Muud kulutused 

17 Projekteerimistööd (ehitustööde maksumusest) 5% 

18 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine (ehitustööde maksumusest) 5% 

19 Ettenägematud kulud (ehitustööde maksumusest) 10% 
Allikas: konsultant 
 
Tööde maksumused on hinnangulised ja tegelikkuses sõltuvad veel paljudest asjaoludest. 
Näiteks sellest, kas kanalisatsiooni- ja veetorustik paigaldatakse samaaegselt ja ühte 
kaevikusse või mitte. Üldjuhul on aga arvestatud sellega, et viiakse läbi hange või 
vähempakkumine kvalifitseeritud tööde teostaja leidmiseks ning arvestatakse kehtivate 
ehitusnormide ja seadusandlusega. Sealjuures eelnevalt kooskõlastatud ehitusprojekti ja 
hilisemate teostusjooniste koostamisega. 
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8.6. Taebla aleviku ÜVK arendamine 

8.6.1. Probleemid 

Taebla aleviku ühisveevärk- ja kanalisatsioon vastab suuremas osas kehtivatele nõuetele 
ning regulatsioonidele. Aastatel 2006 kuni 2014 on Taebla aleviku keskuses teostatud 
enamus varasemalt planeeritud investeeringutest vee- ja kanalisatsioonirajatiste 
kaasajastamiseks. Varasemalt lahendamata jäänud probleemidest saab esile tuua aga 
alljärgnevad: 

• individuaalelamute piirkonnas puudub nõuetekohane ühisveevärk ja –
kanalisatsioon; 

• individuaalelamute piirkonnas puuduvad tuletõrje veevõtukohad; 
• asula keskosas esineb probleeme sademetevee ärajuhtimisega (Tööstuse tn, Papli 

pst 9 kuni Kuuse tn, bussijaama piirkond ja Haapsalu mnt 6 kollektor, Kase pst). 
 

8.6.2. Lahendused 

Lähtuvalt Taebla aleviku probleemidest on lahendusena asulaga seotud arendustöödeks 
ette nähtud asula lääneosas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine ja keskosas 
täiendava sademeveetorustiku paigaldamine. Taebla alevikus kavandatud projektide 
asukohad on näidatud Lisa 1 skeemil TAEBLA. 
 
Eelnimetatud arendustöö tegemisel peab arvestama asjaoluga, et Taebla aleviku 
individuaalelamute piirkonnas puudub reoveekogumisala ning seetõttu on lähtuvalt 
kehtivatest keskkonnaprojektide kaasrahastamise tingimustest keeruline saada tööde 
teostamiseks toetust. Eelnevalt tuleb laiendada Taebla aleviku reoveekogumisala ulatust 
34 ha võrra. Piirkonda rajatav ühisveevärk ühendatakse Taebla veetöötlusjaamadega 
ning piirkond kanaliseeritakse ja selles tekkiv reovesi suunatakse perspektiivselt 
puhastamiseks Taebla reoveepuhastisse. Taebla aleviku tuleb sademevee ärajuhtimiseks 
paigaldada täiendav isevoolne kanalisatsioon ning ühendada see olemasoleva 
sademeveetorustikuga.  
 
Taebla tootmisala sademevee rekonstrueerimise vajaduse täpsemaks väljaselgitamiseks 
tuleb tellida piirkonna sademeveesüsteemide ekspertiis ning sellest lähtuvalt võivad 
muutuda projektis TAE-2 nimetatud tööde ulatus ning maksumus. 
 
Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 
maksumused: 
 
Tabel 8-3: Projekt TAE-1 

Taebla aleviku ÜVK laiendamine 
Projekti nr: TAE-1 

Projekti asukoht: Taebla alevik  
Skeem TAEBLA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv  

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühisveevärgi rajamine       

1.1 Hämariku tee, Koidu tn ja Eha tn veetorustiku De40...110 rajamine 
teealas ja kanalisatsioonitorustikuga samas kaevikus 

885 60 53 100 

1.2 
Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Koidu tn 1, 1a, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Eha tn 
1, 2, 3, Põllu ning Mäe. 

13 150 1 950 

1.3 
Tallinna mnt kuni Uus tn, Raudtee tn, Piiri tn ja Uus tn veetorustiku 
De40...110 rajamine teealas ja kanalisatsioonitorustikuga samas 
kaevikus 

1 800 60 108 000 

1.4 

Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Tallinna mnt 3, 5, 7, 7a, 8, 10, 12, 14, 
Raudtee tn 2, 4, Piiri tn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, Uus tn 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
26. 

42 150 6 300 
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1.5 Metsa tn, Soo tn ja Kase tn veetorustiku De40...63 rajamine teealas 
ja kanalisatsioonitorustikuga samas kaevikus 

1 225 60 73 500 

1.6 

Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Metsa tn 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, Soo tn 1, 2, 3, 5, 9, Kase tn 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10. 

31 150 4 650 

1.7 
Tuletõrjehüdrantide paigaldamine: Hämariku tee, Eha tn , Tallinna 
mnt, Uus tn. 

6 2 000 12 000 

1.8 
Tuletõrje veehoidla rajamine Metsa tänavale (108 m³ mahuti koos 
kuivhüdrandiga). 

1 28 000 28 000 

1.9 Ühisveevärgi rajamine kokku     287 500 
2. Ühiskanalisatsiooni rajamine       

2.1 
Hämariku tee, Koidu tn ja Eha tn isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
De160…200 rajamine teealas ja veetorustikuga samas kaevikus kuni 
Hämariku tee ülepumplani 

765 150 114 900 

2.2 
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Koidu tn 1, 1a, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Eha tn 
1, 2, 3, Põllu ning Mäe. 

13 100 1 300 

2.3 Kanalisatsiooni survetorustiku De90 rajamine  alates Hämariku tee 
ülepumplast kuni Nurme tänaval asuva voolurahustuskaevuni 

200 90 18 000 

2.4 
Hämariku tee reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 25 000 25 000 

2.5 
Tallinna mnt kuni Uus tn, Raudtee tn, Piiri tn ja Uus tn isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku De160…200 rajamine teealas ja 
veetorustikuga samas kaevikus kuni Spordi tn ülepumplani 

1 390 150 208 500 

2.6 

Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Tallinna mnt 3, 5, 7, 7a, 8, 10, 12, 14, 
Raudtee tn 2, 4, Piiri tn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, Uus tn 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
26. 

42 100 4 200 

2.7 Kanalisatsiooni survetorustiku De110 rajamine  alates Spordi tn 
ülepumplast kuni Nurme tänaval asuva voolurahustuskaevuni 

760 90 68 400 

2.8 
Spordi tn reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 25 000 25 000 

2.9 
Metsa tn, Soo tn ja Kase tn isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 
rajamine teealas ja veetorustikuga samas kaevikus kuni Metsa tn 
ülepumplani 

1 080 150 162 000 

2.10 

Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Metsa tn 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, Soo tn 1, 2, 3, 5, 9, Kase tn 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10. 

31 100 3 100 

2.11 
Kanalisatsiooni survetorustiku De90 rajamine  alates Metsa tn 
ülepumplast kuni Spordi tänava ja Tallinna mnt ristmikul asuva 
voolurahustuskaevuni 

230 90 20 700 

2.12 
Spordi tn reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 25 000 25 000 

2.13 Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku     676 100 
3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine kokku     963 600 
4. Muud kulud       
4.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 48 180 
4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 48 180 
4.3 Ettenägematud kulud   10% 96 360 
5. Projekti maksumus kokku     1 156 320 
Allikas: konsultandi arvutused 
 
 
Tabel 8-4: Projekt TAE-2 

Taebla aleviku sademevee ärajuhtimise süsteemide parendamine 

Projekti nr: TAE-2 
Projekti asukoht: Taebla alevik 



Lääne-Nigula valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2027 

 82

Skeem TAEBLA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Sademeetorustiku rajamine       

1.1 
Isevoolse sademeveetorustiku De200pvc rajamine Kase pst 
piirkonnas kuni Lasteaia tänavani kortermajade Kase pst 1, 3, 4 ja 
Lasteaia tn 6, 8 juures 

175 150 26 250 

1.2 
Isevoolse sademeveetorustiku De200pvc rajamine Tööstuse tänaval 

345 150 51 750 

1.3 Isevoolse sademeveetorustiku De200pvc rajamine Papli pst 9 
piirkonnas kuni Kuuse tänavani 

130 150 19 500 

1.4 
Taebla bussijaama piirkonnas oleva isevoolse sademeveetorustiku ja 
Haapsalu mnt 6 piirkonnas asuva sademeveekollektori 
konstrueerimine (De200pvc ja De250pvc) 

250 150 37 500 

1.5 Sademeveetorustiku rajamine kokku     135 000 
2. Muud kulud       
2.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 6 750 
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 6 750 
2.3 Ettenägematud kulud   10% 13 500 
3. Projekti maksumus kokku     162 000 
Allikas: konsultandi arvutused 
 
 

8.7. Palivere aleviku ÜVK arendamine 

8.7.1. Probleemid 

Palivere aleviku ÜVK probleemid puuduvad, sest see on erinevate veemajandusprojektide 
abil ajavahemikul 2006 kuni 2014 viidud vastavusse kehtivate nõuetega. Samas 
puuduvad ÜVK liitumispunktid Haapsalu mnt 20 ja 23 kinnistute jaoks ning piirkonna 
veevarustuskindlust aitaks parandada Haapsalu mnt ja Pargi tn veetorustike 
ühendamine.  
 
Palivere alevikus Lähtru teel väljaspool Palivere reoveekogumisala endise 
ehitusmaterjalide tehase piirkonnas asub vee- ja kanalisatsioonitorustik ning lokaalne 
reoveepuhasti, mis on amortiseerunud. Ettevõtluse arendamiseks piirkonnas on edaspidi 
vajalik täiendavalt kaaluda rajatiste rekonstrueerimist. Võimalikeks alternatiivideks lisaks 
torustike rekonstrueerimisele on kas piirkonna ühendamine Palivere ühisveevärgi ning –
kanalisatsiooniga või siis olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine. 
 

8.7.2. Lahendused 

Palivere aleviku ÜVK arendamisena on ettenähtud ÜVK laiendamine Haapsalu mnt ja 
Pargi tn piirkonnas.  
 
Tabel 8-5: Projekt PAL-1 

Palivere aleviku Haapsalu mnt ÜVK laiendamine 
Projekti nr: PAL-1 

Projekti asukoht: Palivere alevik 
Skeem PALIVERE 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv  

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühisveevärgi rajamine       

1.1 
Haapsalu mnt ja Pargi tn veetorustike ühendamine De32...63 
rajamine teealas ja osaliselt kanalisatsioonitorustikuga samas 
kaevikus 

245 60 14 700 

1.2 
Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Haapsalu mnt 20 ja 23. 

2 150 300 

1.3 Ühisveevärgi rajamine kokku     15 000 
2. Ühiskanalisatsiooni rajamine       

2.1 Haapsalu mnt  isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine 
teealas ja veetorustikuga samas kaevikus 

75 150 11 250 

2.2 
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Haapsalu mnt 20 ja 23. 

2 100 200 
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2.3 Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku     11 450 
3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine kokku     26 450 
4. Muud kulud       
4.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 1 323 
4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 323 
4.3 Ettenägematud kulud   10% 2 646 
5. Projekti maksumus kokku     31 742 
Allikas: konsultandi arvutused 
 
 
 

8.8. Risti aleviku ÜVK arendamine 

8.8.1. Probleemid 

Risti aleviku ÜVK probleemid puuduvad, sest see on erinevate veemajandusprojektide 
abil ajavahemikul 2006 kuni 2014 viidud vastavusse kehtivate nõuetega. Samas võib 
esile tuua vaid alljärgneva kitsaskoha: 

• sademeveest põhjustatud üleujutused Jaama tänava piirkonnas. 
 

8.8.2. Lahendused 

Sademevetest põhjustatud üleujutuste vältimiseks on kavandatud Jaama tänava 
piirkonnas olemasolevate kraavide korrastamine ning truupide asendamine uutega. 
Lisaks tuleb enam tähelepanu pöörata olemasolevate ülejäänud kraavide ja truupide 
hooldamisele ning vajadusel puhastamisele ummistuste eemaldamiseks.  
 
Alljärgnevas tabelis on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 
maksumused: 
 
Tabel 8-6: Projekt RIS-1 

Risti aleviku sademevee ärajuhtimise süsteemide parendamine 

Projekti nr: RIS-1 
Projekti asukoht: Risti alevik 

Skeem RISTI 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Sademeveesüsteemide parendamine       

1.1 Olemasolevate sademevee kraavide puhastamine, truupide 
asendamine 

1 250 30 37 500 

1.2 Sademeveesüsteemide parendamine kokku     37 500 
2. Muud kulud       
2.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 1 875 
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 875 
2.3 Ettenägematud kulud   10% 3 750 
3. Projekti maksumus kokku     45 000 
Allikas: konsultandi arvutused 
 
 

8.9. Linnamäe küla ÜVK arendamine 

8.9.1. Probleemid 

Linnamäe küla ÜVK on valdavalt erinevate veemajandusprojektide abil ajavahemikul 
2006 kuni 2014 viidud vastavusse kehtivate nõuetega. Samas pole tagatud Oru 
hooldekodu piirkonnas nõuetekohane tuletõrjeveevarustus. 
 

8.9.2. Lahendused 

Linnamäe küla Oru hooldekodu tuletõrjevee puudumise probleemi lahendamiseks on ette 
nähtud hooldekodu juurde tuletõrje veehoidla paigaldamine. Arvestades olemasoleva 
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veetorustiku läbimõõtu ja kaugust asula ühisveevärgi pumplatest ning pumplate 
tootlikkust ei ole võimalik lahendada probleemi tuletõrjehüdrantide paigaldamisega 
ühisveevärgi torustikule. 
 
 
Tabel 8-7: Projekt LIN-1 

Oru hooldekodu tuletõrje veehoidla rajamine 

Projekti nr: LIN-1 
Projekti asukoht: Linnamäe küla 

Skeem LINNAMÄE 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Tuletõrje veehoidla rajamine       

1.1 

Tuletõrje veehoidla rajamine Linnamäe külas Oru hooldekodu juurde. 
Muldesse paigaldatav mahuti suurusega V=108m³ koos soojustatud 
kuivhüdrandiga.  Lisaks hoidla juurde ümberpööramise platsi 
rajamine ning veevõtukoha tähistamine. 

1 28 000 28 000 

1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku     28 000 
2. Muud kulud       
2.1 Projekteerimistööd   5% 1 400 
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 400 
2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 800 
3. Projekti maksumus kokku     33 600 
Allikas: konsultandi arvutused 
 
 
Tabel 8-8: Projekt LIN-2 

Oru koolimaja tuletõrje veehoidla rajamine 

Projekti nr: LIN-2 
Projekti asukoht: Linnamäe küla 

Skeem LINNAMÄE 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Tuletõrje veehoidla rajamine       

1.1 

Tuletõrje veehoidla rajamine Linnamäe külas Oru koolimaja juurde. 
Muldesse paigaldatav mahuti suurusega V=108m³ koos soojustatud 
kuivhüdrandiga.  Lisaks hoidla juurde ümberpööramise platsi ja 
ühisveevärgiga ühendustorustiku rajamine ning veevõtukoha 
tähistamine. 

1 28 000 28 000 

1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku     28 000 
2. Muud kulud       
2.1 Projekteerimistööd   5% 1 400 
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 400 
2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 800 
3. Projekti maksumus kokku     33 600 
Allikas: konsultandi arvutused 
 
 

8.10. Luigu küla ÜVK arendamine 

8.10.1. Probleemid 

Luigu küla ÜVK probleemid on järgnevad: 
• Luigu küla kompaktselt hoonestatud Kuliste ja Sigma piirkonnas puudub 

nõuetekohane ühisveevärk ja –kanalisatsioon; 
• külas puudub tuletõrje veevõtukoht. 
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8.10.2. Lahendused 

Lähtuvalt Luigu küla probleemidest on lahendusena asulaga seotud arendustööks ette 
nähtud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamine Luigu küla Sigma ja Kuliste kompaktselt 
hoonestatud piirkonnas. Piirkonnas tekkiv reovesi suunatakse puhastamiseks Palivere 
reoveepuhastisse ning joogivesi saadakse Palivere Kingu veetöötlusjaamast.  
 
Eelnimetatud arendustöö tegemisel peab arvestama asjaoluga, et Luigu külas puudub 
reoveekogumisala ning seetõttu on lähtuvalt kehtivatest keskkonnaprojektide 
kaasrahastamise tingimustest keeruline saada tööde teostamiseks toetust. Seetõttu on 
arendusprojekt paigutatud pikaajalisesse investeeringute programmi. Eelnevalt tuleb 
kaaluda Luigu külas reoveekogumisala kehtestamist pindalaga  6,2 ha ja 
reostuskoormusega 120 ie ehk 19,5 ie/ha. Samas võib alustada arendusprojekti 
varasema teostamisega juhul kui avanevad täiendavad rahalised võimalused või selguvad 
uued tingimused keskkonnaprojektide riigipoolseks kaasfinantseerimiseks väljapoolt 
reoveekogumisalasid.  
 
Alljärgnevas tabelis on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 
maksumused: 
 
Tabel 8-9: Projekt LUI-1 

Luigu küla ÜVK rajamine 
Projekti nr: LUI-1 

Projekti asukoht: Luigu küla  
Skeem PALIVERE 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv  

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühisveevärgi rajamine       

1.1 Kuliste vkt veetorustiku De40...50 rajamine teealas ja 
kanalisatsioonitorustikuga samas kaevikus. 

485 60 29 100 

1.2 
Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Kuliste vkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20. 

18 150 2 700 

1.3 
Sigma vkt veetorustiku De40...63 rajamine teealas ja 
kanalisatsioonitorustikuga samas kaevikus. 

500 60 30 000 

1.4 

Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Sigma vkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
ja 29. 

29 150 4 350 

1.5 
Luigu küla ÜVK piirkonna veetorustiku ühendamine Palivere aleviku 
Kalda tn veetorustikuga (De63, kanalisatsiooni survetorustikuga 
samas kaevikus). 

620 60 37 200 

1.6 Lähtru tn veetorustiku ühendamine Pikajala tn veetorustikuga (De63) 190 80 15 200 

1.7 
Tuletõrje veehoidla rajamine Kuliste vkt piirkonda (108 m³ mahuti 
koos kuivhüdrandiga). 

1 28 000 28 000 

1.8 Ühisveevärgi rajamine kokku     146 550 
2. Ühiskanalisatsiooni rajamine       

2.1 Kuliste vkt isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine teealas 
ja veetorustikuga samas kaevikus kuni Sigma vkt-ni. 

470 150 70 500 

2.2 
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Kuliste vkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20. 

18 100 1 800 

2.5 Sigma vkt isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine teealas 
ja veetorustikuga samas kaevikus kuni Luigu küla ülepumplani 

660 150 99 000 

2.6 

Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Sigma vkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
ja 29. 

29 100 2 900 

2.7 
Luigu küla reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 25 000 25 000 
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2.8 
Kanalisatsiooni survetorustiku De90 rajamine  alates Luigu küla 
ülepumplast kuni Palivere aleviku Kalda tn 6 kinnistu juures asuva 
voolurahustuskaevuni 

765 90 68 850 

2.9 Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku     268 050 
3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine kokku     414 600 
4. Muud kulud       
4.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 20 730 
4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 20 730 
4.3 Ettenägematud kulud   10% 41 460 
5. Projekti maksumus kokku     497 520 
Allikas: konsultandi arvutused 
 
 

8.11. Nigula küla ÜVK arendamine 

8.11.1. Probleemid 

Nigula küla elamute ÜVK probleemid puuduvad, sest see on erinevate 
veemajandusprojektide abil ajavahemikul 2013 kuni 2014 viidud vastavusse kehtivate 
nõuetega. Nigula küla tööstusala piirkonnas  olev vee- ning kanalisatsioonitorustik on 
amortiseerunud. 
 

8.11.2. Lahendused 

Nigula küla elamute piirkkonna ÜVK arendamiseks ei ole ajavahemikul 2015 kuni 2027 
ette nähtud uute investeerimisprojektide teostamist.  
 
Nigula külas teel väljaspool Nigula reoveekogumisala tööstusala detailplaneeringu 
piirkonnas asub vee- ja kanalisatsioonitorustik, mis on amortiseerunud. Ettevõtluse 
arendamiseks piirkonnas on edaspidi vajalik täiendavalt kaaluda rajatiste 
rekonstrueerimist. Võimalikeks alternatiivideks lisaks olemasoleva puurkaev-pumpla nr 
9749 rekonstrueerimisele on piirkonna ühendamine Nigula ühisveevärgiga. Tööstusala 
ÜVK parendamine peab toimuma ettevõtjate eestvedamisel ja rahastamisel, mida kohalik 
omavalitsus võib võimaluste piires toetada. 
 
 
 

8.12. Piirsalu küla ÜVK arendamine 

8.12.1. Probleemid 

Piirsalu küla olemasoleva ÜVK probleemid on järgnevad: 
• veetorustik on amortiseerunud ja halvas seisukorras, veekadu moodustab kohati 

üle 20% puurkaevust väljapumbatavast veest; 
• küla korterelamuid veega varustav torustik läbib erakinnistuid ja muuhulgas ka 

ühe eramaja keldrit; 
• külas puudub nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht; 
• reoveepuhasti on täielikult amortiseerunud ning reovee puhastamine toimub vaid 

puhasti biotiikides; 
• kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud on amortiseerunud ning nende seisukord on 

halb. Hinnanguliselt on infiltreeruva vee kogus puhastile suunatavas reovees 
umbes 50%; 

• puurkaev-pumpla nr 30016 hoone ja seadmestik on amortiseerunud; 
• reovee ülepumpla on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist. 

 
 

8.12.2. Lahendused 

Lähtuvalt Piirsalu küla olemasolevatest ÜVK probleemidest on lahendusena asulaga 
seotud arendustöödeks ette nähtud olemasoleva ühisveevärgi ning –kanalisatsiooni 
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täielik rekonstrueerimine koos torustike asukoha osalise muutmisega, reoveepuhasti ja 
reovee ülepumpla asendamine uutega ning tuletõrjevee mahuti paigaldamine. 
 
Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 
maksumused: 
 
Tabel 8-10: Projekt PRS-1 

Piirsalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine 
Projekti nr: PRS-1 

Projekti asukoht: Piirsalu küla 
Skeem PIIRSALU 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühisveevärgi rekonstrueerimine       

1.1 
Piirsalu veetorustiku De40...63 rekonstrueerimine kanalisatsiooni-
torustikuga samas kaevikus, torustiku asukoha osalise muutmisega 
ning torustiku laiendamisega kuni Piirsalu reoveepuhastini. 

630 60 37 800 

1.2 

Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Tõnuni, Aasa, Kase, Kullerkupu, 
Pihlaka, Hõbekuuse, Liivaaia, Ridamaja tee, Keskuse, Kõrtsu, Elamu, 
Kirikmäe ja Kamina. 

13 150 1 950 

1.3 Puurkaev-pumpla nr 30016 hoone rekonstrueerimine 1 30 000 30 000 

1.4 Tuletõrje veehoidla rajamine Risti-Kuijõe tee äärde (108 m³ mahuti 
koos kuivhüdrandiga). 

1 28 000 28 000 

1.5 Ühisveevärgi rekonstrueerimine kokku     97 750 
2. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine       

2.1 
Piirsalu isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rekonstrueerimine 
veetorustikuga samas kaevikus kuni ülepumplani, torustiku asukoha 
osalise muutmisega. 

570 150 85 500 

2.2 

Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Aasa, Kase, Kullerkupu, Pihlaka, 
Hõbekuuse, Liivaaia, Ridamaja tee, Keskuse, Kõrtsu, Elamu, 
Kirikmäe ja Kamina. 

13 100 1 300 

2.3 Kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku     86 800 
3. Vee ja kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku     184 550 
4. Muud kulud       
4.1 Projekteerimistööd ja uuringud   5% 9 228 
4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 9 228 
4.3 Ettenägematud kulud   10% 18 456 
5. Projekti maksumus kokku     221 464 
Allikas: konsultandi arvutused 
 
 
Tabel 8-11: Projekt PRS-2 

Piirsalu reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Projekti nr: PRS-2 
Projekti asukoht: Piirsalu küla 

Skeem PIIRSALU 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine       

1.1 

Olemasoleva reoveepuhasti lammutamine ja selle asemele uue 
paigaldamine orgaanilise tootlikkusega kuni 150 ie-d. Eelpuhasti, 
reoveepuhasti ja tehnohoone rajamine. Puhasti ühendamine 
kaugjärelvalvega. Puhasti juurdepääsutee korrastamine, puhasti 
ümbritsemine piirdeaia ning väravaga. Biotiikide puhastamine. 

1 150 000 150 000 

1.2 
Reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 25 000 25 000 

1.3 Rekonstrueerimistööd kokku   175 000 
2. Muud kulud       
2.1 Projekteerimistööd   5% 8 750 
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 8 750 
2.3 Ettenägematud kulud   10% 17 500 
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3. Projekti maksumus kokku     210 000 
Allikas: konsultandi arvutused 
 
 

8.13. Pälli küla ÜVK arendamine 

8.13.1. Probleemid 

Pälli küla ÜVK probleemid on järgnevad: 
• Jõe tänava elamute piirkonnas puudub nõuetekohane ühisveevärk ja -

kanalisatsioon; 
• Jõe tn isevoolne kanalisatsioonitorustik on amortiseerunud; 
• Puudub nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht. 

 
8.13.2. Lahendused 

Lähtuvalt Pälli küla olemasolevatest ÜVK probleemidest on lahendusena asulaga seotud 
arendustöödeks ette nähtud ühisveevärgi ning –kanalisatsiooni laiendamine Jõe tänava 
piirkonda koos reovee ülepumpla paigaldamisega ja olemasoleva isevoolse torustiku 
rekonstrueerimisega. Ülepumpla kaudu suunatakse piirkonnas tekkiv reovesi Pälli ja 
Taebla asulate vahelise survetorustiku kaudu Taebla reoveepuhastisse.  
 
Alljärgnevas tabelis on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 
maksumused: 
 
Tabel 8-12: Projekt PÄL-1 

Pälli küla Jõe tänava ÜVK laiendamine 
Projekti nr: PÄL-1 

Projekti asukoht: Pälli küla 
Skeem NIGULA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühisveevärgi laiendamine       

1.1 Jõe tn veetorustiku De40...50 rajamine kanalisatsioonitorustikuga 
osaliselt samas kaevikus. 

260 60 15 600 

1.2 Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Jõe tn 1, 2, 4, 6 ja 8. 

5 150 750 

1.3 Ühisveevärgi laiendamine kokku     16 350 
2. Ühiskanalisatsiooni laiendamine       

2.1 Jõe tn isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine 
veetorustikuga samas kaevikus kuni Jõe tn ülepumplani. 

205 150 30 750 

2.2 Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Jõe tn 1, 2, 4, 5, 6 ja 8. 

6 100 500 

2.3 
Jõe tn 5 ja perspektiivse ülepumpla vahelise isevoolse torustiku 
rekonstrueerimine (De160) 

330 180 59 400 

2.4 
Reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 25 000 25 000 

2.5 Kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku     115 650 
3. Vee ja kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku     132 000 
4. Muud kulud       
4.1 Projekteerimistööd ja uuringud   5% 6 600 
4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 6 600 
4.3 Ettenägematud kulud   10% 13 200 
5. Projekti maksumus kokku     158 400 
Allikas: konsultandi arvutused 
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9. Finantsanalüüs  

9.1. Nõudlusanalüüs 

Tarbijate arvu muutumise prognoos.  Lääne-Nigula valla ühisveevärgiga  asulate 
osas on perioodiks 2015-2027 prognoositud veetarbijate arvu lisandumist uute 
liitumispunktide rajamise tulemusel neljas asulas - Taebla alevikus, Palivere alevikus, 
Pälli külas ja Luigu külas.  Taebla alevikus, Palivere alevikus ja Pälli külas läbiviidavate 
arendusprojektidega luuakse liitumisvõimalused 86 kinnistule Taeblas, 2 kinnistule 
Paliveres ning 5 kinnistule Pällis, tarbijate arvu muutumise arvestusel on eelduseks 2 
inimest kinnistu kohta, seega võib lisanduda maksimaalselt 172 ühisveevärgiteenusega 
varustatavat elanikku Taeblas, 4 Paliveres ning 10 Pällis.  Prognoosimisel on eeldatud, et  
arendusprojektide mõjul kasutab liitumisvõimalust 90% kinnistute tarbijatest Taeblas, 
väiksemates arenduspiirkondades (Palivere Haapsalu mnt. liitumised, Pälli Jõe tn. 
liitumised) eeldatakse kõikide liitumisvõimaluse saavate kinnistute liitumist.  Taebla 
piirkonna (Taebla, Nigula ja Pälli) ühisveevärgiteenuse kasutajad moodustavad 2020. 
aastaks asulate koguelanikkonnast 93,9%, olemasolevalt on vastav osakaal 79%. Luigu 
külas, kus olemasolevalt ühisveevärk puudub, luuakse arendusprojektiga eeldused 
ühisveevärgiteenuse kasutamiseks nii püsielanikele kui ka suvilate kasutajatele.  Kuna 
Luigu veemajandusprojekt on planeeritud ellu viia pikaajalisel investeerimisperioodil, on 
eeldatud seal majapidamiste ja suvilakasutajate teenusekasutuse alguseks 2025. aastat.  
Luigu püsielanike osas on eeldatud, et aastaks 2026. on teenuse tarbijad 88% elanikest 
(30 elanikku), lisaks 64 suvilakasutajat hooajalise tarbimisega. 

Taebla piirkonnas ja Luigu asulas tänu uutes piirkondades liitumisvõimaluste loomisele 
majapidamiste tarbijate arv prognoosiperioodil võrreldes olemasolevaga tõuseb, 
ülejäänud asulates aga langeb, tulenevalt elanike arvu languse prognoosist. 
Statistikaameti elanike arvu prognoos aastani 2040. eeldab Lääne maakonna osas 
väljaspool maakonnakeskust elanike arvu langust vahemikus 0,8 kuni 1,1 % aastas.   

Tabel 9-1. Veetarbijate arvu ja osakaalu prognoos 

VEETARBIJATE PROGNOOS  2015 2018 2021 2024 2027 

Linnamäe küla 323 314 306 297 289 

Palivere alevik 578 563 552 536 520 

Piirsalu küla 40 39 38 37 36 

Risti alevik 516 502 489 475 462 

Taebla alevik, Nigula küla, Pälli küla 848 929 955 938 912 

Luigu küla püsielanikkond 0 0 0 0 30 

Luigu küla suvilate kasutajad 0 0 0 0 64 

 
VEETARBIJATE OSAKAAL  2015 2018 2021 2024 2027 

Linnamäe küla 87,0% 87,0% 87,0% 87,0% 87,0% 

Palivere alevik 80,6% 80,6% 81,2% 81,2% 81,2% 

Piirsalu küla 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 

Risti alevik 95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 

Taebla alevik, Nigula küla, Pälli küla 79,0% 88,9% 93,9% 94,9% 94,9% 

Luigu küla 0 0 0 0% 88% 
Allikas: Haapsalu Veevärk AS, konsultandi arvestused 

Kõikide perioodi 2015-2027 aastate lõikes kirjeldab ühisveevärgi tarbijate arvu ja 
osakaalu prognoosi Lisa „Nõudlusanalüüs“ Tabel 1. 

Lääne-Nigula valla ühiskanalisatsiooniga  asulate osas on perioodiks 2015-2027 
prognoositud reoveeteenuse tarbijate arvu lisandumist uute liitumispunktide rajamise 
tulemusel neljas asulas - Taebla alevikus, Palivere alevikus, Pälli külas ja Luigu külas.  
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Taebla alevikus, Palivere alevikusk ja Pälli külas läbiviidavate arendusprojektidega 
luuakse liitumisvõimalused vastavalt 86 kinnistule Taeblas, 2 kinnistule Paliveres ja 5 
kinnistule Pällis, tarbijate arvu muutumise arvestusel on eelduseks 2 inimest kinnistu 
kohta, seega võib lisanduda maksimaalselt 172 ühisveevärgiteenusega varustatavat 
elanikku Taeblas ning 10 Pällis.  Prognoosis on siiski eeldatud, et  arendusprojektide 
puhul kasutab liitumisvõimalust 90% kinnistute tarbijatest Taebla piirkonnas, Palivere 
Haapsalu mnt. ja Pälli Jõe tn. liitumisvõimaluse saavate kinnistute puhul on eeldatud, et 
liituvamisvõimalus kasutatakse täies ulatuses.   Taebla piirkonna (Taebla, Nigula ja Pälli) 
ühiskanalisatsiooniteenuse kasutajad moodustavad 2020. aastaks asulate 
koguelanikkonnast 91,5%, olemasolevalt on vastav osakaal 76,6%.   Luigu külas, kus 
olemasolevalt ühiskanalisatsioon puudub, luuakse arendusprojektiga eeldused 
ühiskanalisatsiooniteenuse kasutamiseks nii püsielanikele kui ka suvilate kasutajatele.  
Kuna projekt on planeeritud viia ellu pikaajalisel investeerimisperioodil, on eeldatud 
majapidamiste ja suvilakasutajate teenusekasutuse alguseks 2025. aastat.  Luigu 
püsielanike osas on eeldatud, et aastaks 2026. on teenuse tarbijad 88% elanikest (30 
elanikku), lisaks 64 suvilakasutajat hooajalise tarbimisega. 

Taebla piirkonnas ja Luigu asulas tänu uutes piirkondades liitumisvõimaluste loomisele 
majapidamiste tarbijate arv prognoosiperioodil võrreldes olemasolevaga tõuseb, 
ülejäänud asulates aga langeb, tulenevalt elanike arvu languse prognoosist. 
Statistikaameti elanike arvu prognoos aastani 2040. eeldab Lääne maakonna osas 
väljaspool maakonnakeskust elanike arvu langust vahemikus 0,8 kuni 1,1 % aastas.   

Tabel 9-2. Reoveetarbijate arvu ja osakaalu prognoos  

REOVEETARBIJATE PROGNOOS  2015 2018 2021 2024 2027 

Linnamäe küla 306 298 290 281 273 

Palivere alevik  533 519 509 494 480 

Piirsalu küla  40 39 38 37 36 

Risti alevik  469 456 444 432 420 

Taebla alevik, Nigula küla, Pälli küla  823 904 930 915 889 

Luigu küla püsielanikkond  0 0 0 0 30 

Luigu küla suvilate kasutajad  0 0 0 0 64 

REOVEETARBIJATE OSAKAAL  2015 2018 2021 2024 2027 

Linnamäe küla 82,4% 82,4% 82,4% 82,4% 82,4% 

Palivere alevik 74,3% 74,3% 74,9% 74,9% 74,9% 

Piirsalu küla 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 

Risti alevik 87,0% 87,0% 87,0% 87,0% 87,0% 

Taebla alevik, Nigula küla, Pälli küla 76,6% 86,5% 91,5% 92,5% 92,5% 

Luigu küla 0 0 0 0% 88% 
Allikas: Haapsalu Veevärk AS, konsultandi arvestused 

Kõikide perioodi 2015-2027 aastate lõikes kirjeldab ühiskanalisatsiooni tarbijate arvu ja 
osakaalu prognoosi Lisa „Nõudlusanalüüs“ Tabel 1. 

Veetarbimise ja -tootmise prognoos.  2014. aasta andmete põhjal leiti 
nõudlusanalüüsi koostamise käigus vee ühiktarbimistasemed esiteks ühtses 
tariifipiirkonnas ning teiseks Risti ja Piirsalu piirkonnas.  Selgus, et ühtses tariifipiirkonnas 
(katab Taebla, Palivere ja Linnamäe piirkonnad) on veetarbimine inimese kohta oluliselt 
suurem kui Risti ja Piirsalu piirkonnas.  Veemüügi andmete põhine ühiktarbimine oli 
vastavalt 75 l/p/in ühtses piirkonnas (27,4 m3 aastas inimese kohta) ning Risti/Piirsalu 
piirkonnas 54 l/p/in  (19,5 m3 aastas inimese kohta).  Tarbimisprognoosis on eeldatud, et 
vastavad vee ühiktarbimise tasemed püsivad prognoosiperioodi jooksul.  Luigu küla puhul 
on eeldatud, et sealne püsielanike tarbimine hakkab järgima ühtse tariifipiirkonna 
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ühiktarbimistaset, suvilakasutajate puhul on eeldatud, et nende aastane tarbimine 
moodustab 25% püsielanike tarbimisest. Ettevõtete veetarbimise osas eeldati, et 
prognoosiperioodi aastane tarbimine kujuneb aastate 2013. ja 2014. tarbimisetasemete 
alusel leitud keskmise näitaja kaudu.  Omatarbevee osas eeldati, et prognoosiperioodi 
aastane omatarve vastab 2014. a. omatarbevee tasemele.  Veekadude osas eeldati, et 
rekonstrueeritud ühisveevärkides on veekadude osakaal 10%, rekonstrueerimata 
veevärgis (Piirsalu küla) on veekadude osakaal enne rekonstrueerimist 25%, peale 
rekonstrueerimist 10%. 

Tabel 9-3. Prognoosiperioodi 2015-2027 veetarbimise ja –tootmise näitajad 

Majapidamiste veetarbimine (m3/a) 2015 2018 2021 2024 2027 

Linnamäe küla 8 848 8 612 8 389 8 144 7 909 

Palivere alevik 15 841 15 420 15 132 14 690 14 266 

Piirsalu küla 778 757 737 716 695 

Risti alevik 10 083 9 809 9 542 9 283 9 030 

Taebla alevik, Nigula küla, Pälli küla 23 258 25 457 26 172 25 722 25 011 

Luigu küla püsielanikkond 0 0 0 0 812 

Luigu küla suvilate kasutajad 0 0 0 0 439 

MAJAPIDAMISTARBIMINE KOKKU 58 807 60 055 59 973 58 554 58 162 

SH. RISTI-PIIRSALU PRK. 10 861 10 566 10 279 9 998 9 725 

SH. TAEBLA, ORU, PALIVERE PRK. 47 946 49 489 49 693 48 556 48 437 

Ettevõtete veetarbimine (m3/a) 2015 2018 2021 2024 2027 

Linnamäe küla (Oru) 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 

Palivere alevik 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 

Piirsalu küla 86 86 86 86 86 

Risti alevik 2 046 2 046 2 046 2 046 2 046 

Taebla alevik, Nigula küla, Pälli küla 11 910 11 910 11 910 11 910 11 910 

Luigu küla 0 0 0 0 0 

TARBIMINE KOKKU 17 723 17 723 17 723 17 723 17 723 

SH. RISTI-PIIRSALU PRK. 2 132 2 132 2 132 2 132 2 132 

SH. TAEBLA, ORU, PALIVERE PRK. 15 591 15 591 15 591 15 591 15 591 

Omatarbevesi (m3/a) 2015 2018 2021 2024 2027 

Linnamäe küla (Oru) 915 915 915 915 915 

Palivere alevik 1429 1460 1460 1460 1460 

Risti alevik 2752 2752 2752 2752 2752 

Piirsalu küla 306 306 306 306 306 

Taebla alevik, Nigula küla, Pälli küla 1260 1260 1260 1260 1260 

Luigu küla 0 0 0 0 130 

TARBIMINE KOKKU 6 662 6 693 6 693 6 693 6 823 

SH. RISTI-PIIRSALU PRK. 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 

SH. TAEBLA, ORU, PALIVERE PRK. 3 604 3 635 3 635 3 635 3 765 

VEETARBIMINE KOKKU (m3/a) 2015 2018 2021 2024 2027 

Linnamäe küla (Oru) 11 578 11 342 11 119 10 874 10 639 

Palivere alevik 19 137 18 746 18 347 17 907 17 487 

Piirsalu küla 3 616 3 595 3 575 3 554 3 533 

Risti alevik 12 435 12 161 11 894 11 634 11 382 
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Taebla alevik, Nigula küla, Pälli küla 36 427 38 626 39 588 38 861 38 154 

Luigu küla 0 0 0 0 1 380 

TARBIMINE KOKKU 83 192 84 471 84 523 82 831 82 576 

SH. RISTI-PIIRSALU PRK. 16 051 15 756 15 469 15 188 14 915 

SH. TAEBLA, ORU, PALIVERE PRK. 67 141 68 715 69 054 67 643 67 661 

VEEKAOD (%) 2015 2018 2021 2024 2027 

Linnamäe küla (Oru) 10% 10% 10% 10% 10% 

Palivere alevik 10% 10% 10% 10% 10% 

Piirsalu küla 25% 25% 10% 10% 10% 

Risti alevik 10% 10% 10% 10% 10% 

Taebla alevik, Nigula küla, Pälli küla 10% 10% 10% 10% 10% 

Luigu küla         10% 

VEETOOTMINE (m3/a) 2015 2018 2021 2024 2027 

Linnamäe küla (Oru) 12 864 12 603 12 355 12 082 11 821 

Palivere alevik 21 263 20 829 20 510 20 018 19 548 

Piirsalu küla 4 821 4 793 3 973 3 949 3 926 

Risti alevik 13 817 13 512 13 215 12 927 12 646 

Taebla alevik, Nigula küla, Pälli küla 40 475 42 918 43 712 43 213 42 422 

Luigu küla 0 0 0 0 1 534 

VEETOOTMINE KOKKU 93 239 94 656 93 765 92 189 91 897 

SH. RISTI-PIIRSALU PRK. 18 638 18 305 17 188 16 876 16 572 

SH. TAEBLA, ORU, PALIVERE PRK. 74 601 76 350 76 577 75 313 75 325 
Allikas: Haapsalu Veevärk AS, konsultandi arvestused 

Kõikide perioodi 2015-2027 aastate lõikes kirjeldab veetarbimise ja –tootmise 
prognoositavaid näitajad Lisa „Nõudlusanalüüs“ Tabel 2. 

Reoveeheiteprognoos.  2014. aasta andmete põhjal leiti nõudlusanalüüsi koostamise 
käigus reoveeheite ühiktarbimistasemed esiteks ühtses tariifipiirkonnas ning teiseks Risti 
ja Piirsalu piirkonnas.  Selgus, et ühtses tariifipiirkonnas (katab Taebla, Palivere ja 
Linnamäe piirkonnad) on reoveeheide inimese kohta oluliselt suurem kui Risti ja Piirsalu 
piirkonnas.  Müügiandmete põhine ühiktarbimine oli vastavalt 79 l/p/in ühtses piirkonnas 
(28,8 m3 aastas inimese kohta) ning Risti/Piirsalu piirkonnas 47,6  l/p/in  (17,4 m3 aastas 
inimese kohta).  Tarbimisprognoosis on eeldatud, et vastavad reoveeheite ühiktasemed 
püsivad prognoosiperioodi jooksul.  Luigu küla puhul on eeldatud, et sealne püsielanike 
reoveeheite tase hakkab järgima ühtse tariifipiirkonna ühiktaset, suvilakasutajate puhul 
on eeldatud, et nende aastane reoveeheide moodustab 25% püsielanike näitajast. 
Ettevõtete reoveeheite osas eeldati, et prognoosiperioodi aastane näitaja kujuneb aastate 
2013. ja 2014. tarbimisetasemete alusel leitud keskmise näitaja kaudu.  Vastavalt 
kasutatavale lähteandmestikule on tarbijate reoveeheite koondnäitaja võrdsustatud 
puhastitesse mineva reovee näitajaga. 

Tabel 9-4. Prognoosiperioodi 2015-2027 reoveeheite näitajad 

Majapidamiste reovesi (m3/a) 2015 2018 2021 2024 2027 

Linnamäe küla 8 804 8 570 8 348 8 103 7 870 

Palivere alevik 15 342 14 934 14 664 14 235 13 825 

Piirsalu küla 692 673 656 637 618 

Risti alevik 8 147 7 926 7 710 7 500 7 296 
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Taebla alevik, Nigula küla, Pälli küla 23 692 26 023 26 793 26 340 25 612 

Luigu küla püsielanikkond 0 0 0 0 853 

Luigu küla suvilate kasutajad 0 0 0 0 461 

MAJAPIDAMISTE REOVESI KOKKU 56 677 58 125 58 171 56 816 56 535 

SH. RISTI-PIIRSALU PRK. 8 839 8 599 8 366 8 137 7 915 

SH. TAEBLA, ORU, PALIVERE PRK. 47 838 49 526 49 805 48 679 48 621 

Ettevõtete reovesi (m3/a) 2015 2018 2021 2024 2027 

Linnamäe küla (Oru) 1 688 1 688 1 688 1 688 1 688 

Palivere alevik 1 685 1 685 1 685 1 685 1 685 

Piirsalu küla 86 86 86 86 86 

Risti alevik 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 

Taebla alevik, Nigula küla, Pälli küla 11 480 11 480 11 480 11 480 11 480 

Luigu küla 0 0 0 0 0 

ETTEVÕTETE TARBIMINE KOKKU 16 890 16 890 16 890 16 890 16 890 

SH. RISTI-PIIRSALU PRK. 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 

SH. TAEBLA, ORU, PALIVERE PRK. 14 852 14 852 14 852 14 852 14 852 

TARBIJATE REOVEEHEIDE KOKKU (m3/a) 2015 2018 2021 2024 2027 

Linnamäe küla (Oru) 10 492 10 258 10 036 9 791 9 558 

Palivere alevik 17 026 16 618 16 349 15 920 15 510 

Piirsalu küla 778 759 742 723 704 

Risti alevik 10 099 9 878 9 662 9 452 9 248 

Taebla alevik, Nigula küla, Pälli küla 35 172 37 502 38 273 37 820 37 091 

Luigu küla 0 0 0 0 1 314 

TARBIMINE KOKKU 73 567 75 015 75 061 73 706 73 425 

SH. RISTI-PIIRSALU PRK. 10 877 10 637 10 404 10 175 9 953 

SH. TAEBLA, ORU, PALIVERE PRK. 62 690 64 378 64 657 63 531 63 473 

REOVEEHEIDE (m3/a) 2015 2018 2021 2024 2027 

Linnamäe küla (Oru) 10 492 10 258 10 036 9 791 9 558 

Palivere alevik 17 026 16 618 16 349 15 920 15 510 

Piirsalu küla 778 759 742 723 704 

Risti alevik 10 099 9 878 9 662 9 452 9 248 

Taebla alevik, Nigula küla, Pälli küla 35 172 37 502 38 273 37 820 37 091 

Luigu küla 0 0 0 0 1 314 

REOVESI PUHASTITESSE 73 567 75 015 75 061 73 706 73 425 

SH. RISTI-PIIRSALU PRK. 10 877 10 637 10 404 10 175 9 953 

SH. TAEBLA, ORU, PALIVERE PRK. 62 690 64 378 64 657 63 531 63 473 
Allikas: Haapsalu Veevärk AS, konsultandi arvestused 
 
Kõikide perioodi 2015-2027 aastate lõikes kirjeldab ühiskanalisatsiooni tarbijate arvu ja 
osakaalu prognoosi Lisa „Nõudlusanalüüs“ Tabel 3. 
 

9.2. Prognoosiperioodi 2015-2027 veemajanduskulud 

Prognoosiperioodil on valla vee-ettevõtja AS Haapsalu Veevärk jaoks tekkivate kuludena 
käsitletud: 
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• tegevuskulusid.  Tegevuskulude muutumine on seatud sõltuvusse 
makromajanduslikest näitajatest (tarbijahinnaindeks, palgamuutusindeks).  
Markomajanduslike näitajate prognoos kuni aastani 2027 rajaneb 
rahandusministeeriumi 2015. a. II kvartalis avaldatud pikaajalisele 
makromajandusprognoosile, avaldatud www.struktuurifondid.ee ; 

• kapitalikulusid. Kapitalikuludena on arvestatud põhivarainvesteeringute 
sihtfinantseeringuvälise osa ehk omafinantseeringu kulumit.  Kulumiarvestusse 
kuulub esiteks enne prognoosiperioodi soetatud põhivara sihtfinantseeringuväline 
osa.  Teiseks kuulub kulumiarvestusse prognoosiperioodi investeerimisprojektide 
kaudu soetatava põhivara omafinantseeringuosa kulum.  

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi opereerimise kulude koondtabel perioodiks 2015-
2027 on esitatud seletuskirja lisas „Finantsanalüüsi tabelid“ (tabelid 5.1. ja 5.2.) 

Lääne-Nigula valla ühiskanalisatsiooni opereerimise kulude koondtabel perioodiks 
2015-2027 on esitatud seletuskirja lisas „Finantsanalüüsi tabelid“ (tabelid 6.1. ja 
6.2.). 

Prognoosiperioodi Lääne-Nigula vallavalitsuse jaoks tekkivate kuludena on käsitletud: 
• veemajandusprojektide omafinantseeringute kulu, seejuures on eeldatud, et 

projektide omafinantseeringud, millised on suuremad kui 10 000 € kaetakse 
laenude kaudu ning omafinantseeringud, millised on väiksemad kui 10 000 € 
kaetakse omavahenditest.  Laenude osas on eeldatud, et annuiteetmaksetena 
tagastatava laenu põhiosa tagasimakseperiood on 15 aastat, intressimäär on 3% 
ja et kasutatakse 2 aasta pikkust maksepuhkust. Arendusprojektide 
omafinantseeringute rahastamise skeem on esitatud seletuskirja lisas 
„Finantsanalüüsi tabelid“ (tabelid 3.1, 3.2 ja 3.3).  Finantseerimisel on eeldatud, 
et vallavalitsus finantseerib veemajandusprojektide omaosalust vee-ettevõtte 
omakapitali suurendamisega, seega omaosalusega soetatava põhivara kulumi 
katmine jääb vee-ettevõtte kanda. 

 

9.2.1. Ühisveevärgi tegevuskulud 

Ühisveevärgi tegevuskuludeks on  esiteks tootmismahust otseselt sõltuvad muutuvkulud 
(elektrikulu; veeressursitasude kulu; kemikaalikulu), teiseks püsikulud (tööjõukulu; 
remondi, hoolduse, transpordi ja analüüside kogumise kulu; üldhalduskulu ning muud 
tegevuskulud). 

Elektri ühikkulu veetootmisel oli 2014. aastal ühtses tariifipiirkonna asulates 0,164 €/m3 

ning Risti-Piirsalu piirkonnas 0,138 €/m3.  2014. aastat on käsitletud baasaastana, 
järgmiste aastate ühikkulud muutuvad tarbijahinnaindeksi muutuse mõjul.  Elektrikulu 
piirkondade opereerimisest kujuneb ühikkulu ja vee tootmismahu korrutisena. 

Veeressursimaksu ühikkulu veetootmisel oli 2014. aastal nii ühtse tariifipiirkonna 
asulates kui ka Risti-Piirsalu piirkonnas 0,081 €/m3.  2014. aastat on käsitletud 
baasaastana, järgmiste aastate ühikkulud muutuvad tarbijahinnaindeksi muutuse mõjul, 
v.a. aastal 2015, mille puhul on keskkonnatasude seadusest tulenevalt arvestatud 
võrreldes eelneva aastaga ühikkulu suurenemise tasemeks 5%.  Veeressursimaksu kulu 
piirkondade opereerimisest kujuneb ühikkulu ja vee tootmismahu korrutisena. 

Kemikaalide kasutamise ühikkulu veetootmisel oli 2014. aastal nii ühtse tariifipiirkonna 
asulates 0,002 €/m3. Risti-Piirsalu piirkonnas veetöötlemisel kemikaale ei kasutatud. 
2014. aastat on käsitletud baasaastana, järgmiste aastate ühikkulud muutuvad 
tarbijahinnaindeksi muutuse mõjul.  Risti-Piirsalu piirkonnas on eeldatud, et  kemikaale 
prognoosiperioodil veetöötluseks ei kasutata.  Kemikaalikulu piirkondade opereerimisest 
kujuneb ühikkulu ja vee tootmismahu korrutisena. 
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Ühisveevärgi tööjõukulude prognoosil on arvestatud, et projektide mõjul vee-ettevõttesse 
otseseid lisatöökohti ei teki. 2014. aastat on käsitletud baasaastana. Ühtse 
tariifipiirkonna tööjõukulu veetootmisel oli nimetatud aastal 22 874 €,  Risti-Piirsalu 
piirkonnas oli vastav näitaja 8221 €.  Järgmiste aastate tööjõukulude prognoosimisel nii 
ühtses tariifipiirkonnas kui ka Risti-Piirsalu piirkonnas on eeldatud, et need suurenevad 
kuni 2019. aastani  3% võrra aastas ja alates 2020. aastast makromajandusliku 
palgamuutusindeksi muutuse mõjul.   

Ühisveevärgi remondi, hoolduse, transpordi ja analüüside kogumise kulu prognoosil on 
arvestatud, et projektide mõjul tekivad vastavas valdkonnas lisakulud.  Eeldatud on, et 
uutesse piirkondadesse torustike rajamisel kujuneb lisandusvaks aastaseks 
hoolduskuluks 0,2% torustike investeeringu maksumusest, seadmete investeeringute 
puhul kujuneb lisanduvaks aastaseks hoolduskuluks 2% seadmete investeeringu 
maksumusest ning rajatiste puhul kujuneb lisanduvaks aastaseks hoolduskuluks 0,5% 
rajatiste investeeringu maksumusest.  Rekonstrueerimise projektide puhul on eeldatud, 
et hoolduskulud ei suurene, vaid hoopis vähenevad, tulenevalt amortiseerunud vara 
väljavahetamisest. Ainsaks valdkonna rekonstrueerimisprojektiks on Piirsalu ühisveevärgi 
rekonstrueerimise projekt, sellest tulenevalt on eeldatud, et  ilma tarbijahinnaindeksi 
mõju arvestamata väheneb Risti-Piirsalu piirkonnas  vastava kulurea kulu alates 2021. 
aastast 20% võrra. 2014. aastat on käsitletud baasaastana.  Ühtse tariifipiirkonna 
vastava kulurea alla liigendatavad kulud veetootmisel olid nimetatud aastal 9866 €,  
Risti-Piirsalu piirkonnas oli vastav näitaja 2454 €.  Järgmiste aastate kulud nii ühtses 
tariifipiirkonnas kui ka Risti-Piirsalu piirkonnas muutuvad esiteks 
tarbijahinnaindeksimuutuse mõjul ning teiseks planeeritavatest projektidest tulenevate 
muutuste mõjul, mis toob kaasa kulude suurenemise ühtses tariifipiirkonnas seoses 
torustike, seadmete ja rajatiste ehitamisega uutesse piirkondadesse ning vähenemise 
Risti-Piirsalu piirkonnas seoses Piirsalu küla ühisveevärgi rekonstrueerimisega. 

Tabel 9-5. Lisanduv veetootmise hoolduskulu piirkonniti (€) 

AASTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
ÜHISVEEVÄRK (TAEBLA, 

ORU, PALIVERE)     724   372 41        50 456     
ÜHISVEEVÄRK (RISTI, 

PIIRSALU)                           
Allikas: konsultandi arvestus 

Ühisveevärgi halduskulude prognoosil on arvestatud, et projektide mõjul kulude tase ei 
muutu. 2014. aastat on käsitletud baasaastana. Ühtse tariifipiirkonna halduskulu 
veetootmisel oli nimetatud aastal 2593 €,  Risti-Piirsalu piirkonnas oli vastav näitaja 972 
€.  Järgmiste aastate üldhalduskulud nii ühtses tariifipiirkonnas kui ka Risti-Piirsalu 
piirkonnas muutuvad makromajandusliku tarbijahinnaindeksi muutuse mõjul. 

Ühisveevärgi muude kulude prognoosil on arvestatud, et projektide mõjul kulude tase ei 
muutu. 2014. aastat on käsitletud baasaastana. Ühtse tariifipiirkonna halduskulu 
veetootmisel oli nimetatud aastal 1332 €,  Risti-Piirsalu piirkonnas oli vastav näitaja 505 
€.  Järgmiste aastate üldhalduskulud nii ühtses tariifipiirkonnas kui ka Risti-Piirsalu 
piirkonnas muutuvad makromajandusliku tarbijahinnaindeksi muutuse mõjul. 

 

9.2.2. Ühisveevärgi tariifiarvestuse kapitalikulud 

Enne prognoosiperioodi soetatud põhivara sihtfinantseeringuvälise osa kulum oli ühtse 
tariifipiirkonna ühisveevärgiteenuse puhul 2014. aastal 22 026 € ja Risti-Piirsalu 
piirkonnas 5615 €.  Prognoosiperioodil on eeldatud, et vastavad näitajad jäävad 
konstantseks. 

Prognoosiperioodi investeerimisprojektide kaudu soetatava põhivara 
sihtfinantseeringuvälise osa kulum kujuneb investeeringute suuruse, omaosaluse 
osakaalu, soetatava põhivara kasutusaja põhise liigendumise ja sellest tulenevate 
kulumimäärade kaudu. 
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Põhivara osas on eeldatud, et torustike ja rajatiste kasutusajaks on 40 aastat, seadmetel 
15 aastat. 

Tabel 9-6. Ühisveevärgi projektiinvesteeringute keskmise kulumimäära kujunemine 

PROJEKT 

Osakaal 
torustikud 

(kasutusaeg 
40 a.) 

Osakaal 
seadmed 

(kasutusaeg 
15 a.) 

Osakaal 
rajatised  

(kasutusaeg 
40 a.) 

Invest. 
keskmine 

kasutusaeg 

Kulumimäär 
aastas 

Eeldatav 
arvelevõtt 

Taebla aleviku 
ühisveevärgi laiendus 

100,00% 0% 0% 40,00 2,50% 2016.lõpp 

Linnamäe 
tuletõrjeveemahutid 

0% 0% 
100% (2 
tuletõrje 

veehoidlat) 
40,00 2,50% 2018.lõpp 

Palivere Haapsalu 
mnt. ühisveevärk 

100,00% 0% 0% 40,00 2,50% 2019.lõpp 

Piirsalu küla 
ühisveevärgi  

rekonstrueerimine 
40,66% 

15,35 % (1 
puurkaev-
pumpla 

seadmed) 

43,99% (1 
puurkaev-
pumpla 

rajatis, 1 
tuletõrje 

veehoidla) 

36,16 2,77% 2020.lõpp 

Pälli küla ühisveevärgi 
laiendus 

100,00% 0% 0% 40,00 2,50% 2023.lõpp 

Luigu küla 
ühisveevärgi rajamine 

78,68% 0% 
21,32%  (1 

tuletõrje 
veehoidla) 

40 2,50% 2024.lõpp 

Allikas: konsultandi arvestus 

Tabel 9-7. Projektipõhise omafinantseeringu kulumi kujunemine 

PROJEKT 
 

Sihtfinantseering 
(€) 

Oma-
finantseering 

(€) Kulumimäär 

Oma-
finantseeringu 
kulum/a (€) 

Kulumi arvestus 
prognoosi-
perioodil 

Taebla aleviku 
ühisveevärgi laiendus 

310 500,00 34 500,00 2,50% 863 2017-2027 

Linnamäe 
tuletõrjeveemahutid 

65 320,35 7 257,82 2,50% 181 2019-2027 

Palivere  ühisveevärgi 
laiendus 

17 952,56 1 994,73 2,50% 50 2020-2027 

Piirsalu küla 
ühisveevärgi  rek. 

120 144,22 13 349,36 2,77% 369 2021-2027 

Pälli küla ühisveevärgi 
laiendus 

21 824,38 2 424,93 2,50% 61 2024-2027 

Luigu küla 
ühisveevärgi rajamine 

200 160,95 22 240,11 2,50% 556 2025-2027 

Allikas: konsultandi arvestus 

Tabel 9-8. Veeteenuse sihtfinantseeringuväline põhivara kulum prognoosiperioodil (€) 

AASTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Taebla aleviku 

ühisveevärgi laiendus 
0 0 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 

Linnamäe 
tuletõrjeveemahutid 

0 0 0 0 181 181 181 181 181 181 181 181 181 

Palivere aleviku 
ühisveevärgi laiendus 

0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 

Piirsalu küla ühisveevärgi  
rekonstrueerimine 

0 0 0 0 0 0 369 369 369 369 369 369 369 

Pälli küla ühisveevärgi 
laiendus 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61 61 61 

Luigu küla ühisveevärgi 
rajamine 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 556 556 

 Projektieelse omakapitali 
kulum (Taebla, Oru, 

Palivere) 

22 
026 

22 
026 

22 
026 

22 
026 

22 
026 

22 
026 

22 
026 

22 
026 

22 
026 

22 
026 

22 
026 

22 
026 

22 
026 

Projektieelse omakapitali 
kulum (Risti, Piirsalu) 

5615 5615 5615 5615 5615 5615 5615 5615 5615 5615 5615 5615 5615 

Kokku omakapitali kulumi 
katmine 

27 
641 

27 
641 

28 
504 

28 
504 

28 
685 

28 
735 

29 
104 

29 
104 

29 
104 

29 
165 

29 
721 

29 
721 

29 
721 

Allikas: konsultandi arvestus 
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9.2.3. Ühiskanalisatsiooni tegevuskulud 

Ühiskanalisatsiooni tegevuskuludeks on  esiteks tootmismahust otseselt sõltuvad 
muutuvkulud (elektrikulu; saastetasude kulu; kemikaalikulu), teiseks püsikulud 
(tööjõukulu; remondi, hoolduse, transpordi ja analüüside kogumise kulu; üldhalduskulu 
ning muud tegevuskulud). 

Elektri ühikkulu reovee puhastamisel oli 2014. aastal ühtses tariifipiirkonna asulates 
0,251 €/m3 ning Risti-Piirsalu piirkonnas 0,120 €/m3.  2014. aastat on käsitletud 
baasaastana, järgmiste aastate ühikkulud muutuvad tarbijahinnaindeksi muutuse mõjul.  
Elektrikulu piirkondade opereerimisest kujuneb ühikkulu ja puhastatava reovee mahu 
korrutisena. 

Saastetasu ühikkulud olid 2014.aastal Lääne-Nigula  asulates väga suure varieeruvusega, 
tulenevalt puhastite erinevast tööefektiivsusest.   Taebla piirkonnas oli 2014. a 
saastetasu ühikkulu 0,118 €/m3, Palivere piirkonnas 0,046 €/m3, Linnamäe piirkonnas 
0,312 €/m3, Risti-Piirsalu  piirkonnas 1,312 €/m3.  Seejuures olid kvartalite lõikes 
erikasutusloa piirmääradega fikseeritud näitajad täidetud Palivere alevikku teenindavas 
Kingu reoveepuhastis, kus saastetasu ühikukulu oli madalaim.  Taebla ja Linnamäe 
reoveepuhastites ületati piirmäära üldfosfori osas, Risti reoveepuhastis heljumi ja 
üldfosfori osas.  2015.aasta alguseks on Lääne-Nigula valla reoveepuhastite 
tööefektiivsus paranenud ja eeldatavalt saasteainete piirmäärasid ei ületata, seetõttu on 
baasnäitajana kasutatud 2014.aasta kõikidele piirnormidele vastava Palivere puhasti 
ühikkulu (0,046 €/m3), mida järgmiste aastate osas on korrigeeritud tarbijahinnaindeksi 
muutuse põhiselt.  Saastetasude kulu piirkondade opereerimisest kujuneb ühikkulu ja 
puhastatava reovee mahu korrutisena. 

Kemikaalide kasutamise ühikkulu reovee puhastamisel oli 2014. aastal  ühtse 
tariifipiirkonna asulates 0,007 €/m3 (kemikaale kasutati reoveepuhastamiseks Taebla 
reoveepuhastis).  Risti-Piirsalu piirkonnas reoveepuhastusel eraldi kemikaalikulu ei 
eristatud. 2014. aastat on käsitletud baasaastana, järgmiste aastate ühikkulud muutuvad 
tarbijahinnaindeksi muutuse mõjul. Risti-Piirsalu piirkonnas on eeldatud, et  kemikaale 
prognoosiperioodil reoveepuhastusele ei eristata. Kemikaalikulu piirkondade 
opereerimisest kujuneb ühikkulu ja puhastatava reovee mahu korrutisena. 

Ühiskanalisatsiooni tööjõukulude prognoosil on arvestatud, et projektide mõjul vee-
ettevõttesse otseseid lisatöökohti ei teki. 2014. aastat on käsitletud baasaastana. Ühtse 
tariifipiirkonna tööjõukulu reoveepuhastusteenuse pakkumisel oli nimetatud aastal 
42 175 €,  Risti-Piirsalu piirkonnas oli vastav näitaja 5 608 €.  Järgmiste aastate 
tööjõukulud nii ühtses tariifipiirkonnas kui ka Risti-Piirsalu piirkonnas suurenevad kuni 
2019. aastani iga-aastaselt 3% võrra  ning alates 2020. aastast makromajandusliku 
palgamuutusindeksi muutuse mõjul.   

Ühiskanalisatsiooni remondi, hoolduse, transpordi ja analüüside kogumise kulu prognoosil 
on arvestatud, et projektide mõjul tekivad vastavas valdkonnas lisakulud.  Eeldatud on, 
et uutesse piirkondadesse torustike rajamisel kujuneb lisandusvaks aastaseks 
hoolduskuluks 0,2% torustike investeeringu maksumusest, seadmete investeeringute 
puhul kujuneb lisanduvaks aastaseks hoolduskuluks 2% seadmete investeeringu 
maksumusest ning rajatiste puhul kujuneb lisanduvaks aastaseks hoolduskuluks 0,5% 
rajatiste investeeringu maksumusest.  Rekonstrueerimise projektide puhul on eeldatud, 
et hoolduskulud ei suurene, vaid hoopis vähenevad, tulenevalt amortiseerunud vara 
väljavahetamisest. Ainsaks valdkonna rekonstrueerimisprojektideks on Piirsalu 
ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise projektid, sellest tulenevalt on eeldatud, et  ilma 
tarbijahinnaindeksi mõju arvestamata väheneb Risti-Piirsalu piirkonnas  vastava kulurea 
kulu alates 2021. aastast 20% võrra. 2014. aastat on käsitletud baasaastana.  Ühtse 
tariifipiirkonna vastava kulurea alla liigendatavad kulud reoveepuhastamisel olid 
nimetatud aastal 12 865 €,  Risti-Piirsalu piirkonnas oli vastav näitaja 1618 €.  Järgmiste 
aastate kulud nii ühtses tariifipiirkonnas kui ka Risti-Piirsalu piirkonnas muutuvad esiteks 
tarbijahinnaindeksimuutuse mõjul ning teiseks planeeritavatest projektidest tulenevate 
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muutuste mõjul, mis toob kaasa kulude suurenemise ühtses tariifipiirkonnas seoses 
torustike, seadmete ja rajatiste ehitamisega uutesse piirkondadesse ning vähenemise 
Risti-Piirsalu piirkonnas seoses Piirsalu küla ühiskanalisatsioonitorustike, reoveepuhasti ja 
–pumpla rekonstrueerimisega. 

Tabel 9-9. Lisanduv reoveepuhastuse hoolduskulu piirkonniti (€) 

AASTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
ÜHISKANALISATSIOON 

(TAEBLA, ORU, 
LINNAMÄE) 

  
2687 

  
31 

   
749 1243 

  

ÜHISKANALISATSIOON 
(RISTI, PIIRSALU)                           

Allikas: konsultandi arvestus 

Ühiskanalisatsiooni halduskulude prognoosil on arvestatud, et projektide mõjul kulude 
tase ei muutu. 2014. aastat on käsitletud baasaastana. Ühtse tariifipiirkonna halduskulu 
oli nimetatud aastal 5186 €,  Risti-Piirsalu piirkonnas oli vastav näitaja 648 €.  Järgmiste 
aastate üldhalduskulud nii ühtses tariifipiirkonnas kui ka Risti-Piirsalu piirkonnas 
muutuvad makromajandusliku tarbijahinnaindeksi muutuse mõjul. 

Ühisveevärgi muude kulude prognoosil on arvestatud, et projektide mõjul kulude tase ei 
muutu. 2014. aastat on käsitletud baasaastana. Ühtse tariifipiirkonna halduskulu 
reoveepuhastamisel oli nimetatud aastal 2523 €,  Risti-Piirsalu piirkonnas oli vastav 
näitaja 476 €.  Järgmiste aastate muud kulud muutuvad nii ühtses tariifipiirkonnas kui ka 
Risti-Piirsalu piirkonnas makromajandusliku tarbijahinnaindeksi muutuse mõjul. 

 

9.2.4. Reoveepuhastusteenuse tariifiarvestuse kapitalikulud 

Enne prognoosiperioodi soetatud põhivara sihtfinantseeringuvälise osa kulum oli ühtse 
tariifipiirkonna reoveepuhastusteenuse puhul 2014. aastal 10 071 € ja Risti-Piirsalu 
piirkonnas 1 333 €.  Prognoosiperioodil on eeldatud, et vastavad näitajad jäävad 
konstantseks. 

Prognoosiperioodi investeerimisprojektide kaudu soetatava põhivara 
sihtfinantseeringuvälise osa kulum kujuneb investeeringute suuruse, omaosaluse 
osakaalu, soetatava põhivara kasutusaja põhise liigendumise ja sellest tulenevate 
kulumimäärade kaudu. 

Põhivara osas on eeldatud, et torustike ja rajatiste kasutusajaks on 40 aastat, seadmetel 
15 aastat. 

Tabel 9-10. Projektide põhivara liigendumine, kulumimäär ja eeldatav arvelevõtuaeg 

PROJEKT 

Osakaal 
torustikud 
(kasutus-
aeg 40 a.) 

Osakaal 
seadmed 

(kasutusaeg 
15 a.) 

Osakaal 
rajatised  

(kasutusaeg 
40 a.) 

Invest. 
Keskmine 

kasutusaeg 

Kulumimäär 
aastas 

Arvelevõtt 

Taebla aleviku 
ühiskanalisatsiooni 

laiendus 
89,00% 

5,55% (3 
reoveepumpla 

seadmed) 

5,55% (3 
reoveepumpla 

rajatised) 
38,63 2,59% 2016.lõpp 

Palivere aleviku 
ühiskanalisatsiooni 

laiendus 
100% 0% 0% 40,00 2,50% 2019.lõpp 

Piirsalu küla 
ühiskanal.torustike 
rekonstrueerimine 

100% 0% 0% 40,00 2,50% 2020.lõpp 

Piirsalu küla 
reoveepuhasti ja 
reoveepumpla 

rekonstrueerimine 

0% 

50% (1 
reoveepuhasti 
seadmed, 1 

reoveepumpla 
seadmed) 

50% (1 
reoveepuhasti 

rajatis, 1 
reoveepumpla 

rajatis) 

27,50 3,64% 2020.lõpp 

Pälli küla 
ühiskanalisatsiooni 

laiendus 
78,38% 

10,81% (1 
reoveepumpla 

seadmed) 

10,81% (1 
reoveepumpla 

rajatis) 
37,30 2,68% 2023.lõpp 
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Luigu küla ühiskanali 
rajamine 

90,67% 
4,66% (1 

reoveepumpla 
seadmed) 

4,66% (1 
reoveepumpla 

rajatis) 
38,83 2,58% 2024.lõpp 

Allikas: konsultandi arvestus 

Tabel 9-11. Projektipõhise kulumi kujunemine 

PROJEKT 
 

Sihtfinant-
seering 

(€) 

Oma-
finantseering 

(€) Kulumimäär 

Oma-
finantseeringu 
kulum/a (€) 

Kulumi arvestus 
prognoosi-
perioodil 

Taebla aleviku 
ühiskanalisatsiooni 

laiendus 
730 188,00 81 132,00 2,59% 2101 2017-2027 

Palivere aleviku 
ühiskanalisatsiooni 

laiendus 
13 703,79 1 522,64 2,50% 38 2020-2027 

Piirsalu küla 
ühiskanal.torustike 
rekonstrueerimine 

106 685,61 11 853,96 2,50% 296 2021-2027 

Piirsalu küla 
reoveepuhasti ja 
reoveepumpla 

rekonstrueerimine 

215 088,07 23 898,67 3,64% 869 2021-2027 

Pälli küla 
ühiskanalisatsiooni 

laiendus 
153 838,49 17 093,17 2,68% 458 2024-2027 

Luigu küla ühiskanali 
rajamine 

366 108,11 40 678,68 2,58% 1048 2025-2027 

Allikas: konsultandi arvestus 

Tabel 9-12. Reoveeteenuse sihtfinantseeringuväline põhivara kulum prognoosiperioodil (€) 

AASTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Taebla aleviku 

ühiskanalisatsiooni 
laiendus 

0 0 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 

Palivere aleviku 
ühiskanalisatsiooni 

laiendus 
0 0 0 0 0 38 38 38 38 38 38 38 38 

Piirsalu küla 
ühiskanal.torustike 
rekonstrueerimine 

0 0 0 0 0 0 296 296 296 296 296 296 296 

Piirsalu küla 
reoveepuhasti ja 
reoveepumpla 

rekonstrueerimine 

0 0 0 0 0 0 869 869 869 869 869 869 869 

Pälli küla 
ühiskanalisatsiooni 

laiendus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 458 458 458 

Luigu küla ühiskanali 
rajamine 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1048 1048 1048 

 PROJEKTIEELSE 
OMAKAPITALI KULUM 

(TAEBLA, ORU, 
PALIVERE)  

10 
071 

10 
071 

10 
071 

10 
071 

10 
071 

10 
071 

10 
071 

10 
071 

10 
071 

10 
071 

10 
071 

10 
071 

10 
071 

PROJEKTIEELSE 
OMAKAPITALI KULUM 

(RISTI, PIIRSALU) 
1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 

KOKKU OMAKAPITALI 
KULUMI KATMINE 

11 
404 

11 
404 

13 
505 

13 
505 

13 
505 

13 
543 

14 
708 

14 
708 

14 
708 

15 
166 

16 
214 

16 
214 

16 
214 

Allikas: konsultandi arvestus 
 
Sadeveekanalalisatsiooni arendusprojektide (1. Taebla aleviku sadeveeprojekt 
lühiajalises investeeringute programmis ning 2. Risti aleviku sadeveeprojekt pikaajalises 
investeeringute programmis) kulud ei kuulu tariifiarvestusse, kuna sadeveesüsteemid ei 
ole piirkonnas veemajandusteenuse pakkuja AS Haapsalu Veevärgi poolt opereeritavad, 
vaid nende omanikuks ja opereerimise korraldajaks on Lääne-Nigula vald, milline katab 
sadeveeprojektide elluviimisega seotud kulud.   
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9.3. Veemajanduse teenusetariifide ja veeteenuste kulukuse 
prognoos 

9.3.1. Ühisveevärgi tariifikujundus ja -prognoos 

Enamik Lääne-Nigula valla ühisveevärgiga varustatud asulatest kuulub ühtsesse 
tariifipiirkonda Haapsalu linnaga.  Eranditeks on esiteks Risti alevik ja teiseks Piirsalu 
küla, mis omavad küll erinevat tariifimäära ühtsest tariifipiirkonnast, kuid samas on ka 
nende asulate tariifide tase ühtse tariifipiirkonna teenustasule lähedane. Lääne-Nigula 
valla asulates veevarustusteenuse pakkumisest teenitavate tuludega ei ole olemasolevalt 
võimalik katta asulate vastava valdkonna tegevuskulusid ja sihtfinantseeringuvälise 
põhivara kulumit. Lääne-Nigula veemajanduspiirkondade puhul on piirkonna 
veemajandusettevõtja ehk AS Haapsalu  Veevärk jaoks tegemist olukorraga, kus 
aktsionäride konsensusliku otsuse kohaselt tagatakse väikeasulate veemajanduskulude 
osaline katmine Haapsalu linna teenindamisest tekkivate tuludega.  Finantsanalüüsi 
koostamise käigus modelleeriti stsenaarium, mille korral oleks tagatud Lääne-Nigula 
vallas veeteenuse pakkumine hindadega, milliste kaudu kaetaks vallapõhiselt veeteenuse 
tegevuskulud ja omakapitali kulum (vt. lisa „Finantsanalüüsi tabelid“, tabel 7.1).   
Vastava stsenaariumi rakendumine on siiski väga ebatõenäoline, kuna tooks kaasa 
Lääne-Nigula valla asulate veetarbijatele võrreldes olemasoleva olukorraga väga järsu 
tariifitõusu, samuti eeldaks selle stsenaariumi rakendumine Lääne-Nigula valla Taebla, 
Palivere ja Oru piirkonnas eraldi tariifipiirkonna moodustamist, praegu kuuluvad need 
piirkonnad ühte tariifipiirkonda Haapsalu linnaga. 

Kuna Haapsalu linn asub enamike Lääne-Nigula valla asulatega ühes tariifipiirkonnas ja 
mõjutab Lääne-Nigula valla veemajandusoperaatori ehk Haapsalu Veevärgi 
tegevustulusid väga olulisel määral, on käesolevas töös arvestatud sisendina Haapsalu 
linna ÜVK arengukavas 2014-2025 toodud ühisveevärgiteenuse tariifiprognoosi, samuti 
andmeid Haapsalu linna veemajanduse müügimahtude ja ühisveevärgiteenusega 
kaasnevate kulude kohta ning on kombineeritud need vastavate näitajatega Lääne-Nigula 
valla osas.  Risti ja Piirsalu asulate kui väikepiirkondade veemajandustariifide muutumise 
dünaamika on seatud proportsionaalsesse sõltuvusse ühtse tariifipiirkonna teenustasude 
muutumisest ehk näiteks tariifitõus 4,4 % ühtses tariifipiirkonnas 2017. a. tooks kaasa 
samasuguses määras tariifitõusu nii Risti kui Piirsalu majapidamistele kui ettevõtetele.   
Erinevalt Haapsalu linna ÜVK arengukavast on käesolevas töös eeldatud, et tariifitõus 
olemasolevalt tasemelt ei toimuks mitte 2016. aastal, vaid aasta hiljem ehk 2017. aastal.  
Teenustasude muutumise modelleerimisel on arvestatud, et nende kaudu teenitavad 
tulud kataks igal prognoosiperioodi aastal tegevuskulud ja omakapitali kulumi.   

Tabel 9-13. Veeteenuse tariifiprognoosi võrdlus ühtses tariifipiirkonnas võrreldes Haapsalu linna 
ÜVK arengukavaga 

AASTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Netotariif (€/m3),  

Haapsalu linna ÜVK 
arengukava 2014-2025 

0,90 0,94 0,97 1,00 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,28 
  

Netotariif (€/m3), Lääne-
Nigula valla ÜVK 

arengukava  
2015-2027 

0,90 0,90 0,94 0,97 1,00 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,28 1,32 

Allikas: Haapsalu ÜVK arengukava 2014-2025. konsultandi arvestus 

Tabel 9-14. Haapsalu linna ja Lääne-Nigula valla veeteenuse tariifide, tulude, EBITDA ja tulemi 
prognoos 

AASTA 2015 2016 2017 2020 2022 2024 2027 
Netotariifitase, elanikud, Haapsalu, Taebla, 

Oru, Palivere (€/m3) 0,90 0,90 0,94 1,04 1,11 1,19 1,32 

Netotariifitase, elanikud, Risti (€/m3) 0,87 0,87 0,91 1,01 1,08 1,15 1,28 

Netotariifitase, elanikud, Piirsalu (€/m3) 0,89 0,89 0,93 1,03 1,10 1,17 1,30 
Netotariifitase, ettevõtted, Haapsalu, Taebla, 

Oru, Palivere (€/m3) 0,90 0,90 0,94 1,04 1,11 1,19 1,32 
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Netotariifitase, ettevõtted, Risti (€/m3) 1,03 1,03 1,07 1,19 1,27 1,36 1,51 

Netotariifitase, ettevõtted, Piirsalu (€/m3) 1,02 1,02 1,06 1,18 1,26 1,35 1,49 

Tulu veeteenuse pakkumisest (€) 520 140 519 659 543 391 606 616 646 181 691 769 765 182 

Piirkonna veeteenuse EBITDA (€) 179 838 161 738 169 675 180 282 182 639 187 516 193 104 

Piirkonna veeteenuse tulem (€) 50 045 31 267 37 664 46 503 47 633 51 593 55 367 

Tegevusrentaablus (tulem/käive; %) 9,6% 6,0% 6,9% 7,7% 7,4% 7,5% 7,2% 
Allikas: konsultandi arvestus 

Kompleksne tabel kõigi prognoosiperioodi aastate kohta, mis seob omavahel Haapsalu 
linna ja Lääne-Nigula valla veeteenuse müügimahud, prognoositavad kulud, tariifipõhised 
tulud ning opereerimise majanduslikud väljundnäitajad, sisaldub lisas „Finantsanalüüsi 
tabelid“ (tabel 8.1). 

Käesolevas arengukavas toodud tariifide prognoos ei ole aluseks Lääne-Nigula vallas 
tariifipoliitika kehtestamisel. Kuna ÜVK arengukava on oma olemuselt üldine strateegiline 
dokument, siis seetõttu ka arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt 
indikatiivne. Toodud tariifide prognoos on koostatud eesmärgil testimaks, kas arendamise 
kavas sätestatud eeldustel on veeteenuse pakkumine tervikuna jätkusuutlik. 

 

9.3.2. Ühiskanalisatsiooni tariifikujundus ja -prognoos 

Enamik Lääne-Nigula valla ühiskanalisatsiooniga asulatest kuulub ühtsesse 
tariifipiirkonda Haapsalu linnaga.  Eranditeks on esiteks Risti alevik ja teiseks Piirsalu 
küla, mis omavad küll erinevat tariifimäära ühtsest tariifipiirkonnast, kuid samas on ka 
nende asulate tariifide tase ühtse tariifipiirkonna teenustasule lähedane. Lääne-Nigula 
valla asulates reoveepuhastusteenuse pakkumisest teenitavate tuludega ei ole 
olemasolevalt võimalik katta asulate vastava valdkonna tegevuskulusid ja 
sihtfinantseeringuvälise põhivara kulumit.  Lääne-Nigula veemajanduspiirkondade puhul 
on piirkonna veemajandusettevõtja ehk AS Haapsalu  Veevärk jaoks tegemist olukorraga, 
kus aktsionäride konsensusliku otsuse kohaselt tagatakse väikeasulate 
veemajanduskulude osaline katmine Haapsalu linna teenindamisest tekkivate tuludega.  
Finantsanalüüsi koostamise käigus modelleeriti stsenaarium, mille korral oleks tagatud 
Lääne-Nigula vallas reoveeteenuse pakkumine hindadega, milliste kaudu kaetaks 
vallapõhiselt reoveepuhastuse tegevuskulud ja sihtfinantseeringuvälise põhivara kulum 
(vt. lisa „Finantsanalüüsi tabelid“, tabel 7.2).   Vastava stsenaariumi rakendumine on 
siiski väga ebatõenäoline, kuna tooks kaasa Lääne-Nigula valla asulate reoveeteenuse 
tarbijatele võrreldes olemasoleva olukorraga väga järsu tariifitõusu, samuti eeldaks selle 
stsenaariumi rakendumine Lääne-Nigula valla Taebla, Palivere ja Oru piirkonnas eraldi 
tariifipiirkonna moodustamist, praegu kuuluvad need piirkonnad ühte tariifipiirkonda 
Haapsalu linnaga. 

Kuna Haapsalu linn asub enamike Lääne-Nigula valla asulatega ühes tariifipiirkonnas ja 
mõjutab Lääne-Nigula valla veemajandusoperaatori ehk Haapsalu Veevärgi 
tegevustulusid väga olulisel määral, on käesolevas töös arvestatud sisendina Haapsalu 
linna ÜVK arengukavas 2014-2025 toodud ühiskanalisatsiooniteenuse tariifiprognoosi, 
samuti andmeid Haapsalu linna reoveepuhastuse müügimahtude ja 
ühiskanalisatsiooniteenusega kaasnevate kulude kohta ning on kombineeritud need 
vastavate näitajatega Lääne-Nigula valla osas.  Risti ja Piirsalu asulate kui 
väikepiirkondade reoveetariifide muutumise dünaamika on seatud proportsionaalsesse 
sõltuvusse ühtse tariifipiirkonna teenustasude muutumisest ehk näiteks tariifitõus 4,4 % 
ühtses tariifipiirkonnas 2017. a. tooks kaasa samasuguses määras tariifitõusu nii Risti kui 
Piirsalu majapidamistele kui ettevõtetele.   Erinevalt Haapsalu linna ÜVK arengukavast on 
käesolevas töös eeldatud, et tariifitõus olemasolevalt tasemelt ei toimuks mitte 2016. 
aastal, vaid aasta hiljem ehk 2017. aastal. Teenustasude muutumise modelleerimisel on 
arvestatud, et nende kaudu teenitavad tulud kataks igal prognoosiperioodi aastal 
tegevuskulud ja omakapitaliga soetatud põhivara kulumi.   
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Tabel 9-15. Reoveeteenuse tariifiprognoosi võrdlus ühtses tariifipiirkonnas võrreldes Haapsalu linna 
ÜVK arengukavaga 

AASTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Netotariif (€/m3),  

Haapsalu linna ÜVK 
arengukava 2014-2025 

1,28 1,35 1,40 1,46 1,52 1,59 1,64 1,71 1,77 1,83 1,91 
  

Netotariif (€/m3), Lääne-
Nigula valla ÜVK 

arengukava 2015-2027 
1,28 1,28 1,35 1,40 1,46 1,52 1,59 1,64 1,71 1,77 1,83 1,91 1,99 

Allikas: konsultandi arvestus 

 

Tabel 9-16. Haapsalu linna ja Lääne-Nigula valla reoveeteenuse tariifide, tulude, EBITDA ja tulemi 
prognoos 

AASTA 2015 2016 2017 2020 2022 2024 2027 
Netotariifitase, elanikud, Haapsalu, 

Taebla, Oru, Palivere (€/m3) 
1,280 1,280 1,35 1,52 1,64 1,77 1,99 

Netotariifitase, elanikud, Risti (€/m3) 1,251 1,251 1,319 1,486 1,603 1,730 1,945 

Netotariifitase, elanikud, Piirsalu 
(€/m3) 

1,264 1,235 1,333 1,501 1,620 1,748 1,965 

Netotariifitase, ettevõtted, Haapsalu, 
Taebla, Oru, Palivere (€/m3) 

1,280 1,235 1,350 1,520 1,640 1,770 1,990 

Netotariifitase, ettevõtted, Risti 
(€/m3) 

1,398 1,349 1,474 1,660 1,791 1,933 2,173 

Netotariifitase, ettevõtted, Piirsalu 
(€/m3) 

1,411 1,487 1,488 1,676 1,808 1,951 2,194 

Tulu reoveeteenuse pakkumisest (€) 719 190 714 082 763 721 861 503 933 748 1 012 876 1 134 065 

Piirkonna reoveeteenuse EBITDA (€) 153 322 114 025 134 324 142 469 147 523 153 456 151 928 

Piirkonna reoveeteenuse tulem (€) 55 190 14 948 32 202 38 452 41 427 45 990 42 075 

Tegevusrentaablus (tulem/käive; %) 7,7% 2,1% 4,2% 4,5% 4,4% 4,5% 3,7% 
Allikas: konsultandi arvestus  

Kompleksne tabel kõigi prognoosiperioodi aastate kohta, mis seob omavahel Haapsalu 
linna ja Lääne-Nigula valla prognoositavad reoveeteenuse müügimahud, kulud, tulud 
ning opereerimise majanduslikud väljundnäitajad, sisaldub lisas „Finantsanalüüsi tabelid“ 
(tabel 8.2). 

Käesolevas arengukavas toodud tariifide prognoos ei ole aluseks Lääne-Nigula vallas 
tariifipoliitika kehtestamisel. Kuna ÜVK arengukava on oma olemuselt üldine strateegiline 
dokument, siis seetõttu ka arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt 
indikatiivne. Toodud tariifide prognoos on koostatud eesmärgil testimaks, kas arendamise 
kavas sätestatud eeldustel on reoveeteenuste pakkumine tervikuna jätkusuutlik. 

9.3.2. Veemajandusteenuste kulukuse prognoos 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohi soovituslikult ületada 4% leibkonna 
netosissetulekust. Täiendavalt tuleb arvestada ka sotsiaalselt vähekindlustatud gruppide 
võimalust tarbida vee- ja kanalisatsiooniteenust normaaltasemel. Vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna netosissetuleku suhtes on kasutatud 
Statistikaameti poolt avaldatud andmeid leibkonnaliikme ekvivalentnetosissetuleku osas 
Läänemaa kohta.  Finantsanalüüsis on korrigeeritud Statistikaameti andmeid 
Rahandusministeeriumi makromajandusprognoosi põhiselt, võttes korrigeerimise aluseks 
sisemise kogutoodangu näitaja elaniku kohta jooksevhindades.  Tulenevalt asjaolust, et 
Risti ja Piirsalu tariifipiirkondades on ühiktarbimistase nii vee- kui ka reoveeteenuse osas 
madalam ühtse tariifipiirkonna asulate ühiktarbimisest, on nendes piirkondades teenuse 
kulukus tarbija jaoks madalam. Samas kõigis piirkondades on prognoositud veeteenuste 
kulukustaseme mõningast langust, kuna sissetulekute eeldatav kasv ületab tariifitõusust 
tuleneva veemajanduskulude kasvu. 
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Tabel 9-17. Teenuste kulukus Lääne-Nigula valla veemajanduspiirkondade elanikele 

AASTA 2015 2016 2017 2020 2022 2024 2027 
Veetariif: Taebla, Oru, Palivere (€/m3, 

sh. käibemaks) 
1,080 1,080 1,128 1,200 1,284 1,380 1,536 

Elaniku keskmine veetarve: Taebla, 
Oru, Palivere (m3/a) 

27,41 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41 

Veetariif: Risti (€/m3, sh. käibemaks) 1,048 1,048 1,094 1,211 1,292 1,385 1,536 

Elaniku keskmine veetarve: Risti 
(m3/a) 

19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 

Veetariif: Piirsalu (€/m3, sh. 
käibemaks) 

1,066 1,066 1,113 1,231 1,314 1,409 1,563 

Elaniku keskmine veetarve, Piirsalu 
(m3/a) 

19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 

Reoveetariif: Taebla, Oru, Palivere 
(€/m3, sh. käibemaks) 

1,536 1,536 1,62 1,752 1,908 2,052 2,292 

Elaniku keskmine reoveeheide: 
Taebla, Oru, Palivere (m3/a) 

28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 

Reoveetariif: Risti (€/m3, sh. 
käibemaks) 

1,501 1,501 1,583 1,783 1,923 2,076 2,334 

Elaniku keskmine reoveeheide: Risti 
(m3/a) 

17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 

Reoveetariif: Piirsalu (€/m3, sh. 
käibemaks) 

1,517 1,482 1,600 1,801 1,943 2,097 2,358 

Elaniku keskmine reoveeheide: 
Piirsalu (m3/a) 

17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 

Veemajandusteenuste kulu kokku: 
Taebla, Oru, Palivere 

73,84 73,84 77,57 83,35 90,14 96,92 108,11 

Veemajandusteenuste kulu kokku: 
Risti 

46,54 46,54 48,87 54,61 58,64 63,11 70,55 

Veemajandusteenusekulu kokku: 
Piirsalu 

47,16 46,56 49,52 55,34 59,42 63,95 71,48 

Leibkonnaliikme 
ekvivalentnetosissetulek (a.) 

4196,39 4428,97 4712,93 5621,61 6310,45 7069,84 8824,90 

Veemajandusteenuse osakaal 
sissetulekust (%): Taebla, Oru, 

Palivere 
1,76 1,67 1,65 1,48 1,43 1,37 1,23 

Veemajandusteenuse osakaal 
sissetulekust (%): Risti 

1,11 1,05 1,04 0,97 0,93 0,89 0,80 

Veemajandusteenuse osakaal 
sissetulekust (%): Piirsalu 

1,12 1,05 1,05 0,98 0,94 0,90 0,81 

Allikas: konsultandi arvestus 

Kompleksne tabel kõigi prognoosiperioodi aastate teenusekulukuse kohta, sisaldub lisas 
„Finantsanalüüsi tabelid“ (tabel 9). 
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10. ÜVK arendamise kava lisade nimekiri 
 
Lisa 1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeemid: 

   Taebla alevik (skeem TAEBLA); 
   Palivere alevik ja Allikmaa ning Luigu külad (skeem PALIV); 

Risti alevik (skeem RISTI); 
Linnamäe küla (skeem LINNAM); 

   Nigula ja Pälli külad (skeem NIGULA); 
   Piirsalu küla (skeem PIIRS) 
   Leedi küla (skeem LEEDI) 
 
Lisa 2 Finantsanalüüsi tabelid (Exceli failid) 

 
 


