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1 SISSEJUHATUS
Muhu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ka ÜVK) arendamise kava on
dokument, mis kirjeldab valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning
arengut järgneval 12 aastal.
Antud töös käsitletakse neid valla piirkondi:
1. mis jäävad keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalasse;
2. kus on käesoleval hetkel olemas ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteem.

Arendamise kava käsitleb järgnevate asulate ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteeme
ning nende arenguperspektiive:
-

Hellamaa küla;
Liiva küla
(Liiva reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740395);
Linnuse küla;
Piiri küla.

Edaspidine ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning veemajanduse
korraldamine Muhu valla asulates peab toimuma kooskõlas käesolevas ÜVK arendamise
kavas fikseeritud tingimuste ja nõuetega.
Käesolev Muhu valla ÜVK arendamise kava on kooskõlas valla arengukavaga,
üldplaneeringuga ning muude õigusaktidega.
ÜVK arendamise kava koostamisel osalenud meeskond:
Valdo Liiv (VKM Konsult OÜ)

projektijuht;

Kadi Rajala-Pihl (Heka Projekt OÜ)

tehniline konsultant; projekteerija

Marge Simo (LindArt OÜ)

sotsiaal- majanduslik osa ja finantsanalüüs
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2 OLUKORRA KIRJELDUS
2.1 Arendamise kava koostamiseks vajalikud lähteandmed
Arendamise kava koostamisel on kasutatud andmeid järgmistest allikatest:
Normdokumendid ja õigusaktid:
-

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus;
Veeseadus;
Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded;
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid;
EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus;
EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk;
EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk.

Infoallikad:
-

Maa-ameti kodulehekülg: geoportaal;
Keskkonnaameti kodulehekülg: keskkonnaregistri avalik teenus; keskkonnalubade
infosüsteem;
Muhu valla kodulehekülg;
Terviseameti kodulehekülg: vee terviseohutuse infosüsteem;
Statistikaameti andmebaas;
Rahvastikuregistri rahvastikuandmed.

Arengudokumendid:
-

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava;
Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030;
Kehtiv Muhu valla üldplaneering, 2008;
Koostatav Muhu valla üldplaneering (eelnõu);
Muhu valla eelarvestrateegia 2020-2023;
Muhu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2026.

Varem koostatud projektid:
-

-

OÜ aqua consult baltic, töö nr T-001: Liiva reoveepuhasti tehnoloogiline projekt, 2017;
Aastatel 2004–2014 EL ja KIK abirahaga rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite
tõhususe hindamine. Lisa 6. Hinnangud reoveepuhastite projekteerimisele ja
käitamisele, 2016;
Rein Perens ja Tambet Kikas: Muhu saare põhjavee kaitstuse digitaalne kaart, 2013.

2.1.1 Veemajanduskava
Muhu vald jääb Lääne-Eesti vesikonna territooriumi koosseisu. Vesikond või alamvesikond
on valgalade majandamise põhiüksuseks määratud üht või mitut valgala koos põhjavee või
rannikuveega hõlmav ühes ringpiiris maismaa- või veeala.
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Joonis 1. Muhu valla asukoht alamvesikonna kaardil

Valla territooriumil vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimine toimub kooskõlas
Lääne–Eesti veemajanduskavaga. Veemajanduskava on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7.
jaanuaril 2016. a. Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtutakse nii veeseadusest kui
ka EL-i veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ).
Veemajanduskava annab ülevaate inimtegevuse mõjust veele, veekogude seisundi
hinnangutest, vee kasutuse majandusanalüüsist, vee majandamise eesmärkidest ja
eesmärkide elluviimiseks ette nähtud meetmekavast. Veemajanduskava elluviimist
koordineerib Keskkonnaamet.
Lääne–Eesti veemajanduskavas on Muhu
arendamisega seotud järgmised punktid:

valla

ühisveevärgi

ja

–kanalisatsiooni

 Pinnaveekogumid:
Vooluveekogumid: Muhu valla alale jääb kolm vooluveekogumit, mida on
veemajanduskavas käsitletud, nendeks on Soonda jõgi, Lõetsa jõgi ja Nossa oja. Nende
veekogumite 2014 a koondseisundit on veemajanduskavas hinnatud järgmiselt:
Tabel 1. Vooluveekogumite 2014 a koondseisund
Pikk nimi
Lõetsa
Soonda
Nossa

Nimi
Lõetsa
Soonda
Nossa

Kogumi kood
1175300_1
1174900_1
1175200_1

Koondseisund 2014
hea
hea
hea

Maismaa seisuveekogumid: Muhu valla piirides ei asu seisuveekogusid, mida
veemajanduskavas oleks käsitletud.
Rannikuveekogumid: Muhu vald on ümbritsetud kahe rannikuveekogumiga: Liivi lahe ja
Väinamere rannikuveekogum. Nende veekogumite 2014 a koondseisundit on
veemajanduskavas hinnatud järgmiselt:
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Tabel 2. Rannikuveekogumite 2014 a koondseisund
Pikk nimi
Väikese väina rannikuvesi
Liivi lahe rannikuvesi

Nimi
Väinamere r_v
Liivi lahe rannikuvesi

Kogumi kood
EE_15
EE_12

Koondseisund 2014
halb
halb

 Põhjaveekogumid:
Joogivesi. Muhu vallas kasutatakse ühisveevarustuses Siluri Saaremaa põhjaveekogumi
(S_Saaremaa) põhjavett. Selle kogumi põhjavees olevad looduslikud komponendid, mis
tekitavad probleeme joogiveeallikana kasutusel on kloriidid, sulfaadid, raud, boor ja
fluoriidid.
Põhjaveekogumi seisundit on hinnatud veemajanduskavas järgmiselt:
Tabel 3. Põhjaveeveekogumi seisund
Põhjaveekogumi
Seisundi hinnangu kokkuvõte
nimi
Koguseline seisund: põhjaveekogumi seirekaevude vähene veetaseme
muutus ei ole põhjustanud soolase vee sissetungi põhjaveekogumisse
ja põhjaveekogumi looduslik ressurss on suurem kui põhjaveevõtt
Siluri Saaremaa
põhjaveekogum

Keemiline seisund: vaatluskaevude 12700 ja 17039 suur kloriidide
sisaldus ei ole põhjustatud inimtegevusest. Naatriumi ja kloriidide suure
loodusliku sisalduse ning mineraalsuse tõttu ei ole põhjaveekogumi
keskmiste väärtuste arvutamisel nende kaevude andmeid kasutatud.
Kõigis ülejäänud 11 seirekaevus vastab kõigis põhjavee kvaliteet
etteantud kvaliteedinõuetele (v.a raud, mis esineb looduslikult).

Seisundi
klass

Hea

Põhjavee reostuskaitstus. Kogu saare maakonna ühisveevärkide puurkaevud saavad
oma vee põhiliselt Siluri põhjaveehorisondist. Õhukese pinnakatte või selle puudumise
tõttu on Muhu valla põhjavesi valdavalt looduslikult nõrgalt kaitstud või täiesti kaitsmata.
Joogivee kvaliteet on otseselt mõjutatud maapinnalt infiltreeruva vee kvaliteedist ning
esineb just bakterioloogilise saastumise oht.

2.1.2 Omavalitsuse arengukava
Valla arengukava on kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest lähtuvalt kohustuslik
omavalitsuse lähiaastate tegevusi kavandav arengudokument, mida viiakse ellu
tegevuskavas sisalduvate tegevuste, projektide ja eelarve kaudu.
Muhu valla arengukava on koostatud aastateks 2019-2030, mis kinnitati Muhu Vallavolikogu
poolt 15.08.2019 määrusega nr 36.
Valla arengukavas on välja toodud, et olemasoleva ühisveevärgi puurkaevu
sanitaarkaitsevöönd ei vasta nõuetele, mistõttu tuleb rajada uus puurkaev. Probleeme on
Liiva reoveepuhastiga, mille puhastusvõimsus on seoses eramajapidamiste arvu kasvu ja
Liiva küla ettevõtluse arenguga ammendunud, samuti ei suuda puhasti töödelda väljaspool
ühiskanalisatsiooniga kaetud ala purglasse toodavat reovett (ptk 1.5.4. Tehniline taristu lk
39).
Tegevuskavas on sätestatud eesmärk, et tehniline taristu toetab külade arengut (eesmärk nr
3) ja selle saavutamiseks vajaliku tegevusena on välja toodud uue ühisveevärgi puurkaevu
rajamise vajadus Liiva külla (tegevus nr 3.16.).
Arengukava tegevuskava eesmärk nr 39 „Tehniline taristu toetab ettevõtluse arengut“
elluviimiseks on ette nähtud vajaliku tegevusena Liiva reoveepuhasti rekonstrueerimine
(tegevus 39.5).
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2.1.3 Planeeringud
2.1.3.1 Üldplaneering
Üldplaneeringu peamine ülesanne oli määratleda valla ruumilised arengusuunad, võttes
aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi. Valla huvi on luua
läbi mõtestatud ruumiplaneerimise võimalused valla arenguks, et kindlustada elanikele eluja töökohad, teenindus, hea elukeskkond ning ettevõtjatele võimalikult hea
ettevõtluskeskkond.
Hetkel kehtib Muhu vallas Muhu Vallavolikogu 17.04.2008. a määrusega nr 29 kehtestatud
üldplaneering (nimetatud määrust on muudetud Muhu Vallavolikogu 18.11.2015.a
määrusega nr 37, millega pikendati üldplaneeringu kehtivusaega kuni uue üldplaneeringu
kehtestamiseni).
17.02.2016. a otsusega nr 121 algatati Muhu valla uue üldplaneeringu koostamine ja
keskkonnamõju strateegiline hindamine. Hetkel on uue üldplaneeringu menetlus veel
käimas. Nii kehtiva kui koostatava üldplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda
aadressil: http://www.muhu.ee/Uldplaneering.
2.1.3.2 Detailplaneeringud
Detailplaneering on planeering, mis koostatakse asula territooriumi väiksema osa kohta.
Detailplaneeringu kehtestab vallavalitsus, väljaarvatud planeerimisseaduse § 130 lõikes 2
nimetatud juhtudel, mil detailplaneeringu kehtestab vallavolikogu.
Muhu valla erinevates menetlusetappides detailplaneeringute kohta on informatsioon
saadaval järgmiselt veebiaadressilt: http://www.muhu.ee/Detailplaneeringud Seal on toodud
info menetlusetappide ja asulate kaupa. Planeeringu nimele klikates suunatakse
planeeringute infosüsteemi, kus saab tutvuda planeeringute materjalidega.

2.1.4 Vee erikasutusload
Vee võtmiseks ja/või heitvee suublasse juhtimiseks kehtis Muhu vallas 2019. aasta juuni
seisuga 4 vee erikasutusluba:
Tabel 4. Vee erikasutusload
Loa reg.nr

Vee erikasutaja

Kehtivuse
algus

L.VV/327003

AS Kuressaare Veevärk , 10083079

01.01.2016

L.VV/326136
L.VV/324729
L.VV/324607

AS Saarte Liinid, 10216057
OÜ Pädaste Mõis, 10550032
Muhu Farmid OÜ, 11024481

01.05.2015
30.04.2014
01.04.2014

Kehtivuse
lõpp

Vee erikasutuse
piirkond
Liiva küla, Piiri küla,
Hellamaa küla
Kuivastu küla
Pädaste küla
Mõega küla

Erikasutuslubadega on lubatud põhjaveevõtt Muhu vallas järgmine:
Tabel 5. Lubatud põhjaveevõtt
Vee erikasutaja

Puurkaevu
Veehaarde nimetus
katastri nr

OÜ Pädaste Mõis, 10550032

12805

Muhu Farmid OÜ

12806

Kuressaare Veevärk AS

12302

Pädaste mõisa puurkaev
Hellamaa tootmiskompleksi
puurkaev
Liiva keskuse pk

S -- Silur

Lubatud
veevõtt
(m³/a)
7 360

S -- Silur

18 400

S -- Silur

10 600

Põhjaveekihi kood
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Puurkaevu
Veehaarde nimetus
katastri nr

Vee erikasutaja
Kuressaare Veevärk AS
AS Saarte Liinid
AS Saarte Liinid

25253
12441
22160

Lubatud
veevõtt
(m³/a)
2 920
12 000
6 000
57 280

Põhjaveekihi kood

Piiri keskuse pk
Kuivastu sadama I puurkaev
Kuivastu sadama II puurkaev
Kokku

S -- Silur
S -- Silur
S -- Silur
S -- Silur

Vee erikasutuslubadega on Muhu vallas kehtestatud järgmised heitvee väljalaskmed ja
lubatud saasteainete kogused ning vooluhulgad:
Tabel 6. Heitveesuublate lubatud heitveekogused
Vee erikasutaja
OÜ Pädaste Mõis,
10550032
Kuressaare
Veevärk AS
Kuressaare
Veevärk AS
AS Saarte Liinid
AS Saarte Liinid
AS Saarte Liinid
AS Saarte Liinid

Suubla
nimetus
Pädaste laht
Patisilla kraav
Targa kraav
Väinameri
(Kalama rand)
Väinameri
(Kalama rand)
Väinameri
(Kalama rand)
Väinameri
(Lalli laht)

Väljalaskme tüüp
puhastiga seotud
väljalask
puhastiga seotud
väljalask
puhastiga seotud
väljalask
puhastiga seotud
väljalask
puhastiga seotud
väljalask
puhastiga seotud
väljalask
puhastiga seotud
väljalask

Lubatud
vooluhulk
(m³/a)

Väljalaskme nimetus
Pädaste mõis

4 048

Hellamaa küla

2 200

Liiva asula

14 600

Kuivastu sadam

8

Kuivastu sadam

3 550

Kuivastu sadam

1 000

Kuivastu sadam

3 550

Tabel 7. Väljalaskmete lubatud saasteaine sisaldused
Väljalaskme nimetus
Pädaste mõis
Hellamaa küla
Liiva asula
Kuivastu sadam
Kuivastu sadam
Kuivastu sadam
Kuivastu sadam

Suurim lubatud saasteaine sisaldus (mg/l)
BHT₇
Heljum
KHT Nafta
40
35
150
40
35
150
25
35
125
15
40
125
5
15
40
125
5
40
35
150
15
40
125
5

pH
9
9
9

Nüld

Püld

60
45
45

2
1
1

45

1

9

2.1.5 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava
Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasema ÜVK arendamise kava dokumentides
toodud ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi.
Eelmises arendamise kavas nägi investeeringute kava ette alljärgnevate tööde teostamise:
Tabel 8. Eelmise ÜVK arendamise kava realiseeritud maht

Kavandatud tegevused
I etapp
Liiva
Kanalisatsiooni isevoolutorustiku
rekonstrueerimine

Ühik

m

Kavandatud
Teostatud maht
maht

1 045

Projekti elluviimine on
kavandatud käesoleva ÜVK
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Kavandatud tegevused

Ühik

II etapp
Liiva
Veetorustiku rajamine
Kanalisatsiooni isevoolutorustiku rajamine
Kanalisatsiooni survetorustiku rajamine
Kanalisatsioonipumpla rajamine

Kavandatud
Teostatud maht
maht
AK II etappi

m
m
m
tk

1 065
571
219
2

Suurem osa projektist on
kavandatud käesoleva ÜVK
AK I etappi, ülejäänud osa
jääb II etappi

2.1.6 Reovee kogumisalad
Vastavalt veeseadusele on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga.
Muhu valla territooriumile jääb üks kinnitatud reoveekogumisala:
Tabel 9. Reoveekogumisala
Asukoht

Reg.kood

Nimetus

Tüüp

Pindala (ha)

Koormus (ie)

Liiva küla

RKA0740398

Liiva

Alla 2 000 ie

19

377

Reoveekogumisalal reostuskoormusega
veeseadusele järgmised tingimused:






alla

2 000

ie

aladele

kehtivad

vastavalt

Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni
väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu
korral tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane
käitlemine;
Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo
kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud
purgimissõlme;
Reoveekogumisalal
reostuskoormusega
alla
2 000
ie,
kus
puudub
ühiskanalisatsioon, võib lisaks eelmisele punktile nõuetekohaselt immutada
pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett.

2.2 Keskkonna näitajad
2.2.1 Üldine info
01.01.2018 seisuga elas Muhu vallas 1 886 elanikku. Muhu valla pindala on 207,9 km², mis
moodustab 7% kogu Saare maakonnast. Vallas 52 küla, suurimad külad on Liiva (172
elanikku) ja Hellamaa (142 elanikku). Muhu valla suurimad saared on Muhu, Kesselaid,
Suurlaid, Viirelaid ja Võilaid.
Tähtsamatest maanteedest
Kuressaare maantee.

läbib

valda

lääne-ida

suunaline

Risti-Virtsu-Kuivastu–
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Muhu vallas asub 7 sadamat, millest suurim on Kuivastu sadam.

Joonis 2. Muhu valla asukoht

2.2.2

Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised

Viimase kümnekonna aastaga on Saare maakonnas, sh Muhu vallas suuremad välisõhu ja
veekogude saastamise, elanike joogivee kvaliteedi ning jäätmekäitluse korralduse
probleemid lahendatud. Looduskeskkonna ebarahuldava seisundi esinemisel on enamasti
tegu pärandmõjudega.
Valla territooriumil on hulgaliselt kaitstavaid loodusobjekte ja vääriselupaikasid. Maismaa
osast on kaitserežiimidega kaetud 19%.
Muhu vallas on 10 rahvusvahelise tähtsusega looduskaitseala, mis on loetletud allolevas
tabelis.
Tabel 10. Rahvusvahelise tähtsusega looduskaitsealad
Registrikood

Objekti nimetus

RAH0000611

Lääne-Eesti saarestiku
biosfääri kaitseala

RAH0000021

Nõmmküla loodusala

RAH0000429

Ranna-Põitse loodusala

RAH0000512

Rannaniidi loodusala

RAH0000407

Simiste-Oina loodusala

RAH0000420

Suuremõisa lahe
loodusala

RAH0000596

Väikese väina loodusala

Asukoht
Valdav enamus kõigist Eesti saartest,
sh suurimad saared - Saaremaa,
Hiiumaa, Muhu ja Vormsi.
Kallaste küla; Mõisaküla küla;
Nõmmküla küla; Põitse küla
Paenase küla; Külasema küla; Põitse
küla; Rannaküla küla; Tamse küla
Lalli küla; Lehtmetsa küla; Lõetsa
küla; Raugi küla; Vahtraste küla
Rässa küla; Simisti küla; Kuivastu
küla; Mõega küla; Oina küla
Pädaste küla; Suuremõisa küla;
Laheküla küla
Võiküla küla; Pädaste küla; Rässa
küla; Simisti küla; Kuivastu küla;
Nurme küla; Laheküla küla; Aljava
küla; Igaküla küla; Linnuse küla;
Nautse küla; Rootsivere küla; Koguva
küla;

Tüüp
Biosfääri kaitseala
Natura (loodusala)
Natura (loodusala)
Natura (loodusala)
Natura (loodusala)
Natura (loodusala)

Natura (loodusala)
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Registrikood

RAH0000133
RAH0000605
RAH0000673

Objekti nimetus

Asukoht

Tüüp

Väinamere linnuala
Väinamere loodusala
Väinameri

Aljava küla; Hellamaa küla; Igaküla
küla; Kallaste küla; Kesse küla;
Koguva küla; Kuivastu küla;
Külasema küla; Laheküla küla; Lalli
küla; Lehtmetsa küla; Linnuse küla;
Lõetsa küla; Mõisaküla küla; Nautse
küla; Nurme küla; Nõmmküla küla;
Paenase küla; Pallasmaa küla;
Pädaste küla;Rannaküla küla; Raugi
küla; Rootsivere küla; Rässa küla;
Simisti küla; Tamse küla; Tusti küla;
Vahtraste küla; Võiküla küla; Võlla
küla

Natura (linnuala)
Natura (loodusala)
HELCOM

Lisaks nendele on vallas veel järgmised kaitsealad:
Tabel 11. Muud kaitstavad loodusalad projekti piirkonnas
Asukoht

Registrikood

Objekti nimetus

Tüüp

KLO1000083

Tupenurme pank
Rannaniidi
pankade
maastikukaitseala
Kesselaiu
maastikukaitseala
Üügu
maastikukaitseala
Suuremõisa lahe
maastikukaitseala
Pädaste park
Musta männi
puistu

Lepiku küla; Tupenurme küla

vana kaitsekorraga ala

Lõetsa küla; Vahtraste küla

maastikukaitseala

Kesse küla

maastikukaitseala

Kallaste küla

maastikukaitseala

Laheküla küla; Pädaste küla; Suuremõisa küla

maastikukaitseala

Pädaste küla

kaitsealune park

Pädaste küla

puistu

KLO1200140

Liiva park

Liiva küla

uuendamata piiridega
park, puistu, arboreetum

KLO2000219

Nõmmküla
hoiuala

KLO2000220

Oina hoiuala

KLO2000301

Ranna-Põitse
hoiuala
Rannaniidi
hoiuala
Madise hoiuala

Kallaste küla; Mõisaküla küla; Nõmmküla küla;
Põitse küla
Mõega küla; Kuivastu küla; Oina küla; Rässa
küla; Simisti küla
Põitse küla; Rannaküla küla; Tamse küla;
Külasema küla; Paenase küla
Lalli küla; Lehtmetsa küla; Lõetsa küla;
Vahtraste küla; Raugi küla
Külasema küla; Paenase küla

hoiuala

KLO2000337

Võilaiu hoiuala

Rässa küla; Võiküla küla

hoiuala

KLO1000233
KLO1000284
KLO1000425
KLO1000591
KLO1200089
KLO1200138

KLO2000225
KLO2000226

hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala

Tegevuste kavandamisel tabelites 10-11 loetletud objektide kaitsealas tuleb lähtuda
tingimustest, mis on sätestatud looduskaitseseaduses ning kaitsealuste parkide,
arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjas. Kahjustada ei tohi pargi kõrghaljastust ega pargi
olulisi maastikuelemente.
Täiendavad tingimused tööde teostamiseks annab
Keskkonnaamet ehitusprojekti koostamise staadiumis.
Kultuurimälestiste riiklikku registrisse on kantud 165 erinevat objekti, mis asuvad Muhu
vallas, neist projektialasse (Liiva küla, Hellamaa küla, Linnuse küla ja Piiri küla) jäävad
järgmised objektid:
Tabel 12. Kultuurimälestised projekti piirkonnas
Asula

Nimi
Muhu kirikuaed

Liiva küla

Kivikalme
II maailmasõjas hukkunute ühishaud

Liik
ajaloomälestis, arheoloogiamälestis,
ehitismälestis
arheoloogiamälestis
ajaloomälestis
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Asula

Hellamaa küla
Linnuse küla

Nimi
Muhu kirik, kirikuaia piirdemüür
Muhu pastoraadi peahoone, park,
piirdemüürid, ait, tall
II maailmasõjas hukkunute ühishaud
Hellamaa kalmistu
Ohvritamm
Linnus
II maailmasõjas hukkunute ühishaud

Liik
ehitismälestis
ehitismälestis
ajaloomälestis
ajaloomälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
ajaloomälestis

Tegevuste kavandamisel ülalolevas tabelis loetletud objektide kaitsealas tuleb lähtuda
tingimustest, mis on sätestatud muinsuskaitseseaduses. Täiendavad tingimused tööde
teostamiseks annab Muinsuskaitseamet ehitusprojekti koostamise staadiumis.

2.2.3 Pinnakate
Muhu aluspõhja kivimeid kattev pinnakate koosneb peamiselt purdsettest (liiv, kruus,
veerised, moreen jms), vähemal määral biogeenseist (turvas Muhu soo alal) setetest.
Pinnakatte paksuse ja paiknemise Muhus on määranud nii aluspõhja reljeef kui merelainete
hilisem kuhjav ja ümberpaigutav tegevus.
Pinnakate on saarel õhuke, alates mõnekümnest sentimeetrist, enamasti 1-2, harvem 2.-5.
meetri paksune. Paksem on see Muhu soo kohal, kohati üle 10 meetri. Samas esineb
alasid, kus pinnakate pea täielikult puudub ja kus paasaluspõhi ulatub maapinna lähedale.
Õhukese pinnakatte tõttu on põhjavesi Muhu aluspõhjakõrgendike kohal reostuse eest
vähe kaitstud. Praktiliselt tervet saart iseloomustab nõrk reostuskaitstus, keskmiseks on
seda hinnatud vaid Muhu (Lõetsa) soo piirkonnas.

2.2.4 Põhjavesi
Põhjavesi on maapõues sisalduv vesi. Põhjaveekiht on vett sisaldav ja andev maapõue osa.
Põhjavee kasutamise ja kaitsega seotud õigused ja kohustused tulenevad vastavalt
veeseaduses sätestatule.
Muhu valla veevarustus toimub põhjavee baasil ning põhjavee ressursi moodustab SilurOrdoviitsiumi Läänesaarte põhjaveekogum. Ordoviitsium-kambriumi ja kambrium-vendi
veekompleksid ei oma suure sügavuse tõttu saare veekasutuses tähtsust. Kivimitekompleks,
milles levib Muhus tarbitav vesi, ulatub maapinnast kuni 160 meetri sügavuseni (Liiva
meierei puurkaev), enamasti saadakse vesi märksa madalamalt, põhjavee pindmisest
veekihist. Saare talude veevarustus põhineb valdavalt kuni 20 meetri sügavustel salv- ja
puurkaevudel.
Muhu veevarustuse aluseks olevas siluri veekompleksis toimib põhjavee looduslik režiim –
põhjavesi toitub kogu saare ulatuses sademetest ja lumesulamisveest.
Muhu tarbevee põhiallikaks on kõige maapinnalähedasemates aluspõhja kihtides leviv
Jaagarahu veekiht. Veekihi paksus saare lõunaosas on 28-32 meetrit, põhjaosas kuni 20
meetrit. Muhu puuraukudes tehtud vooluhulga karrotaaž näitas, et üle 90% põhjavee
juurdevoolust toimub puuraugu ülaosast kuni 20 meetri sügavuselt, kõige veerikkam kiht
jääb aluspõhjas 5-10 meetri sügavusele.
Põhjavee looduslikud varud ja äravool. Põhjavesi toitub sademetest kõrgematel kuivadel
aladel, kus on tingimused sademete infiltreerumiseks. Liigniisketel aladel põhjavee toitumist
ei toimu või on see vähene.
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Keskkonnaministri 06. 04. 2006. a. käskkirjaga nr. 404 on kinnitatud Saare maakonna
põhjaveevaru, kus aga Muhu valda ei käsitleta, seega Muhu vallas ei ole kinnitatud põhjavee
tarbevaru.
Põhjavee kvaliteet ja kaitstus. Veevarustuseks kasutatakse Kvaternaari veekompleksi ja
Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi põhjavett.
Kvaternaari veekiht levib piiratud alal ja selle väikese paksuse ning reostusohtlikkuse tõttu
pole ühisveevarustuses kasutusel. Veekiht on kasutuses üksikmajapidamistes, mis
paiknevad paksema pinnakattega piirkondades.
Ühisveevarustuses kasutatakse Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi põhjavett, mis levib üle
Saaremaa. Kivimite veeandvus on suurim 35-40 m sügavuseni. Sügavamal kui 125 m
lamavad Siluri ja veelgi sügavamal paiknevad Ordoviitsiumi ladestu kivimid on vett vähe
juhtivad ning moodustavad Siluri ja Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihtide vahelise veepideme.
Siluri–Ordoviitsiumi Läänesaarte põhjaveekogumi põhjavee seisundit jälgitakse riikliku
põhjaveeseire raames Lääne-Eesti saarestiku seirepiirkonnas. Seirepiirkonnas jälgitakse
aktiivse veevahetuse vöös Siluri veekompleksi põhjavee seisundi muutusi põhjavee toite-,
transiit- ja väljealal. Siluri–Ordoviitsiumi veekompleksi põhjavee keemiline koostis LääneEesti saarestikul sõltub veekompleksi moodustumistingimustest. See väljendub erinevas
veetüübis ja mineraalsuses. Saaremaal muutub põhjavesi idast läände HCO3-Cl-SO4-CaNa-Mg-tüübist Leisis Cl-Na-Mg-tüübiks Läätsa külas, vees lahustunud mineraalainete
sisaldusega vastavalt 1,0 ja 1,3 g/l.
Nagu näha allolevalt põhjavee kaitstuse kaardi väljavõttelt asuvad Muhu valla ÜVK asulate
keskused valdavalt nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel ning Hellamaa küla keskus asub
kaitsmata põhjaveega alal.

Joonis 3. Põhjavee kaitstus Muhu vallas (Muhu saare põhjavee kaitstuse digitaalne kaart,
Perens, Kikas 2013)

Maapinna geoloogilisest ehitusest tingitult on suurel osal Muhu valla territooriumist põhjavesi
reostuse eest nõrgalt kaitstud või kaitsmata (alvarid või kurisude valgalad, kus pinnavesi
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voolab vabalt põhjavette või alad, kus pinnakatte paksus on kuni 2 m ning reostuse
sattumine põhjavette on kiire).
Vastavalt veeseadusele arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel pinnakatte koostist
ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad
alad järgmiselt:
-

-

-

-

-

Kaitsmata (väga reostusohtlikud) alad. Põhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui
mineraalsete reoainete suhtes, pinnakatte paksus kuni 2 m. Saasteainete
infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva.
Nõrgalt kaitstud (reostusohtlikud) alad. Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m
või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on
arvutuslikult 50-200 ööpäeva.
Keskmiselt kaitstud (mõõdukalt reostusohtlikud) alad. Saviliivmoreenist pinnakatte
paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva.
Suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte
paksus on 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik
infiltratsiooniaeg 100-1000 ööpäeva.
Kaitstud (väga vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte
paksus on üle 50 m või savikihi paksus vähemalt 10 m. Reoainete arvutuslik
infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on rohkem kui 1000 ööpäeva.

Vastavalt veeseadusele 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.

2.2.5 Pinnavesi
Muhu vald asub Lääne-Eesti vesikonna Läänesaarte alamvesikonnas. Vesikond või
alamvesikond on valgalade majandamise põhiüksuseks määratud üht või mitut valgala koos
põhjavee või rannikuveega hõlmav ühes ringpiiris maismaa- või veeala.
Pinnaveekogumite ökoloogiline koondseisund on Lääne-Eesti veemajanduskava (kinnit.
2016) järgi valdavalt hea. Halva ökoloogilise seisundiga on valda ümbritsevad
rannikuveekogumid. Seda on põhjustanud nii Eesti territooriumilt kui ka naaberriikidest
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pärinev toiteainete koormus, samuti aastakümnete jooksul Läänemerre akumuleerunud
reostus, mille tulemusena on kogu Läänemeri tugevasti eutrofeerunud.
Muhu vallas asuvad veekogud jäävad territoriaalselt Läänesaarete alamvesikonda.
Muhu vallas on suurimateks järvedeks Aljava abajas (16,7 ha) ja Suuremõisa laht (5,8 ha).
Muhu valla alale jääb kolm suuremat vooluveekogu, milleks on Soonda jõgi (valgala pindala
31.3 km², pikkus lisaharudega 10.2 km), Lõetsa jõgi (valgala pindala 34.3 km², pikkus
lisaharudega 9,3 km), ja Nossa oja (valgala pindala 13,4 km², pikkus lisaharudega 7,1 km).
Nende veekogude seisundit on hinnatud veemajanduskavas heaks.
Liiva asula reoveepuhasti suublana kasutatakse Targa kraavi, mis suubub Soonda jõkke ja
sealt merre ning Hellamaa küla heitveed suunatakse Patisilla kraavi, mis suubub merre.
Allolevas tabelis on toodud keskkonnaregistrile tuginedes Muhu vallas olevad või sellega
puutuvad pinnaveekogud.
Tabel 13. Muhu valla pinnaveekogud (keskkonnaregister)
Registrikood Veekogu nimi
VEE1174900
VEE1175300
VEE1175200
VEE1175400
VEE1175500
VEE1174901
VEE1175100
VEE1175000
VEE1700006
VEE1700032
VEE2062540
VEE2062510
VEE2062560
VEE2062500
VEE2062550
VEE2062570
VEE2062520

Soonda jõgi (Soonda oja)
Lõetsa jõgi (Lõetsa peakraav)
Nossa soon
Vahtraste kraav
Värava jõgi (Värava oja)
Targa kraav
Pädaste jõgi (Pädaste peakraav)
Mõega kraav
Patisilla kraav
Tillunire
Aljava abajas
Suuremõisa laht
nimetu
Võijärv
Väike-Suuremõisa laht
nimetu
nimetu

Tüüp
Oja
Peakraav
Oja
Kraav
Oja
Oja
Peakraav
Kraav
Kraav
Oja
Looduslik järv
Looduslik järv
Looduslik järv
Looduslik järv
Looduslik järv
Looduslik järv
Looduslik järv

Veepeegli
pindala, ha

Pikkus
lisaharudega, km
10,2
9,3
7,1
3,9
3,5
2,1
1,9
1,8
0,4
0,2

16,7
5,8
3,6
3,1
1,2
1,1
1,1

2.2.6 Tehiskeskkond
Muhu vald on hõreda asustusega, asustus paikneb suhteliselt ühtlaselt üle saare. Vallas on
52 küla, külad on elanike arvu poolest pigem väikesed. Rahvaarvult suurim (172 elanikku)
on Liiva küla, kuhu on koondunud erinevad teenused ja valdav osa saare töökohtadest.
Seetõttu on Liivast kujunenud valla tasandil oluline tõmbekeskus.
Suurem osa elamutest on ühepereelamud, korrusmaju on rajatud Liiva külla (4 tk – 52
korterit), Hellamaa külla (1 korrusmaja 8 korteriga) ja Piiri külla (üks korrusmaja 12
korteriga).
Liiva külas asub Muhu Põhikool, kus õpib ligikaudu 100 õpilast, Muhu Lasteaed (ligikaudu 70
last), Muhu Noortekeskus ja raamatukogu ning Muhu Hooldekeskus.
Muhu
valla
tootmis-/tööstusettevõtted
loomakasvatusega.

tegelevad

peamiselt

puidutöötluse

ja

Muhu vallas asub 7 reoveepuhastit, 1 jäätmekäitluskoht ja 1 tankla, lisaks on rajatud
omapuhasteid, kahes sadamas on samuti tanklad. Paljudesse hajaasustuses olevatesse
majapidamistesse on paigaldatud reoveemahutid. Probleemiks on reovee purgimise piiratud
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võimekus piirkonnas. Keskkonnaregistri
reostusallikad alljärgnevad:

andmetel

on

Muhu

valla

potentsiaalsed

Tabel 14. Muhu valla reostusohtlikud objektid
Reoveepuhastid:
Puhasti nimetus
Pädaste mõisa reoveepuhasti
Liiva
Kuivastu sadama sademevee
puhasti 3
Kuivastu sadama sademevee
puhasti 2
Kuivastu sadama sademevee
puhasti 1
Kuivastu
Hellamaa reoveepuhasti
Keskkonnaohtlikud objektid:
Objekti nimetus
Alexela Oil AS
Jäätmekäitluskohad:
Nimetus
Raunmäe pinnasetäite koht

Asukoht
Liiva küla

Tüüp
Tankla

Käitaja
OÜ Nurme
Teedeehitus

Asukoht

Tegevuse liik

Olukord

Liiva küla

Muu tegevus

Suletud

Kuivastu sadam

Saarte Liinid AS

Kuivastu
küla

Kehte katlamaja

Kehte, OÜ

Piiri küla

Ohtlike jäätmete
käitluskoht,
Tavajäätmete
käitluskoht
Koospõletustehas

Töötav
Töötav

2.3 Sotsiaalmajanduslik ülevaade
2.3.1 Lühiülevaade
Muhu vald hõlmab Muhu saare ning seda ümbritsevad laiud, millest suurimad on Võilaid,
Suurlaid, Kesselaid ja Viirelaid. Muhu on suuruselt Eesti kolmas saar. Valla kogupindala on
207,9 km2. Muhumaa on Saaremaaga püsiühenduses Väikese väina tammi kaudu, mandrist
eraldab saart keskmiselt seitsme kilomeetri laiune Suur väin.
Järgmises tabelis on toodud Muhu valla rahvaarv Statistikaameti andmetel 2015-2019.
Tabel 15. Muhu valla elanike arv 2015-2019
Elanike arv

2015

2016

2017

2018

2019

Muhu vald

1810

1802

1823

1886

1876

Muhu valla rahvastik on aastatel 2015-2019 kasvanud 66 inimese võrra ehk 3,65% ehk
0,91% aastas.
Muhu valla külade ja asulate elanike arv on toodud alljärgnevas tabelis.
Tabel 16. Muhu valla asulate rahvaarv 01.01.2018
Asula/küla

elanike arv

Aljava küla

8

Hellamaa küla

142

Igaküla

13
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Asula/küla

elanike arv

Kallaste küla

98

Kantsi küla

21

Kapi küla

28

Kesse küla

6

Koguva küla

40

Kuivastu küla

64

Külasema küla

31

Laheküla

20

Lalli küla

14

Leeskopa küla

21

Lehtmetsa küla

35

Lepiku küla

19

Levalõpme küla

29

Liiva küla

172

Linnuse küla

91

Lõetsa küla

77

Mõega küla

23

Mõisaküla

21

Mäla küla

31

Nautse küla

24

Nurme küla

16

Nõmmküla

87

Oina küla

9

Paenase küla

40

Pallasmaa küla

25

Piiri küla

38

Põitse küla

41

Pädaste küla

53

Päelda küla

20

Pärase küla

34

Raegma küla

3

Rannaküla

15

Raugi küla

12

Rebaski küla

7

Ridasi küla

36

Rinsi küla

18

Rootsivere küla

42

Rässa küla

22

Simiste küla

30

Soonda küla

26

Suuremõisa küla

55

Tamse küla

27

Tupenurme küla

21

Tusti küla

8

Vahtraste küla

27
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Asula/küla

elanike arv

Vanamõisa küla

39

Viira küla

58

Võiküla

14

Võlla küla

35

Kokku

1 886

Märkimisväärselt väike on 0-14 aastaste laste osatähtsus vallas, moodustades ca 10% valla
elanikkonnast. Samas vanemate kui 63 aastaste vanuserühm moodustab ca 32,3%
rahvastikust. Muhu rahvastikku iseloomustab aga üldiselt suur järjepidevus – umbes
kolmveerand neist on sünnilt muhulased või muhulaste järeltulijad. Muhu valla elanikest ca
47,4% (889 in) on naised, mehi on ca 52,6% (987 in).
2019. aastal oli Muhu vallas tööealisi elanikke 1 199 (vanuses 15-64) 63,6%. Muhu valla
suurim tööandja koos allasutustega on kohalik omavalitsus, kus töötab ligikaudu 100
inimest. Kohalikule omavalitsusele on oluline ettevõtluse jätkusuutlikkus, miskaudu
tagatakse elanikkonnale tööhõive ja sissetulekud ning luuakse valla eelarvele stabiilne
tulude baas. 2018. aasta alguses oli Muhu vallas üle 300 äriühingu ja mittetulundusühingu.
Leibkonna keskmiseks suuruseks, s.t. eramu või korteri elanike arvuks, on käesoleva
arendamise kava arvutustes võetud 2 inimest, mis on Saare maakonna keskmine1.

2.3.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse kasutajad
AS Kuressaare Veevärk pakub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust Muhu vallas
järgmistes asulates: Liiva külas; Piiri külas; Linnuse külas; Vanamõisa külas ja Hellamaa
külas. Vee-ettevõtte kliendid jagunevad kaheks: eratarbijad ehk kodumajapidamiste
tarbimine (sh korterelamud) ning juriidilised tarbijad (sh tööstusettevõtted). 2019. aasta
seisuga on Muhu valla elanikest ca 14 % AS Kuressaare Veevärk ÜVK-teenusega. Peale
investeeringuteprogrammi lõppu ehk eeldatavalt peale 2030. aastat on Muhu vallast ca 20%
elanikest ühendatud AS Kuressaare Veevärgi ÜVK-teenusega.
Järgnevalt on antud ülevaade AS Kuressaare Veevärgi ÜVK-teenuse kasutajatest
detailsemalt juba asulati.
2.3.2.1 Liiva küla
Liiva küla rahvastikust on 2018. aastal vastavalt 62% ja 71% (ehk 106 ning 122 inimest)
ühendatud AS Kuressaare Veevärgi ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga.
Tabel 17. ÜVK-teenuse (füüsilisest isikust) kasutajate arv Liiva külas 2018. aastal
Liiva küla
ÜV-ga ühendatud elanikud
ÜV-ga ühendatuse määr
ÜK-ga ühendatud elanikud
ÜK-ga ühendatuse määr

Ühik
in
%
in
%

2018
106
67%
122
71%

Arendamise kava investeeringuprogramm toob lisanduvaid eratarbijatest liitujaid juurde Liiva
külas peale I ja II etappi (eeldatavalt aastaks 2030) järgnevalt:

1

https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajandustaristu-arendamine-1
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-

90 inimesele ÜV-ga
88 inimesele ÜK-ga.

Prognoositud on ka juriidiliste isikute tarbimise kasvu, mille toob kaasa oote liitumispunktide
rajamine Kalapoe, Liiva tankla ja Meierei kinnistule.
2.3.2.2 Piiri küla
Piiri küla rahvastikust on 2018. aastal vastavalt 89% ja 84% (ehk 34 ning 32 inimest)
ühendatud AS Kuressaare Veevärgi ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga. Järgmises
tabelis on toodud ühendatud inimeste arvud elanikkonnast 2018. aastal.
Tabel 18. ÜVK-teenuse (füüsilisest isikust) kasutajate arv Piiri külas 2018. aastal
Piiri küla
ÜV-ga ühendatud elanikud
ÜV-ga ühendatuse määr
ÜK-ga ühendatud elanikud
ÜK-ga ühendatuse määr

Ühik
in
%
in
%

2018
34
89%
32
84%

Piiri külas on välja ehitatud liitumispunktid, kuid hetkel liitumata osad kinnistud. Arendamise
kavas on eeldatud, et aastaks 2022 täieneb liitujate arv järgnevalt:
-

2 inimest liitub ÜV-ga
8 inimest liitub ÜK-ga.

Prognoositud on ka juriidiliste isikute tarbimise kasvu, kuna on eeldatud, et need kinnistud,
millede jaoks on juba rajatud ÜVK liitumispunktid, liituvad tuleviks teenuse tarbimisega.
2.3.2.3 Linnuse küla
Linnuse küla rahvastikust on 2018. aastal vastavalt 22% ja 18% (ehk 20 ning 16 inimest)
ühendatud AS Kuressaare Veevärgi ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga. Järgmises
tabelis on toodud ühendatud inimeste arvud elanikkonnast 2018. aastal.
Tabel 19. ÜVK-teenuse (füüsilisest isikust) kasutajate arv Linnuse külas 2018. aastal
Linnuse küla
ÜV-ga ühendatud elanikud
ÜV-ga ühendatuse määr
ÜK-ga ühendatud elanikud
ÜK-ga ühendatuse määr

Ühik
in
%
in
%

2018
20
22%
16
18%

Linnuse külas on välja ehitatud liitumispunktid, kuid hetkel liitumata osad kinnistud.
Arendamise kavas on eeldatud, et aastaks 2022 täieneb liitujate arv järgnevalt:
-

26 inimest liitub ÜV-ga
28 inimest liitub ÜK-ga.

2.3.2.4 Vanamõisa küla
Vanamõisa küla rahvastikust on 2018. aastal 10% (ehk 4 inimest) ühendatud AS Kuressaare
Veevärgi ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga. Järgmises tabelis on toodud
ühendatud inimeste arvud elanikkonnast 2018. aastal.
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Tabel 20. ÜVK-teenuse (füüsilisest isikust) kasutajate arv Vanamõisa külas 2018. aastal
Vanamõisa küla
ÜV-ga ühendatud elanikud
ÜV-ga ühendatuse määr
ÜK-ga ühendatud elanikud
ÜK-ga ühendatuse määr

Ühik
in
%
in
%

2018
4
10%
4
10%

Arendamise kava investeeringuprogramm ei too lisanduvaid liitujaid juurde Vanamõisa
külas. Prognoosides on eeldatud, et Vanamõisa külas püsib ühendatud inimeste hulk
konstantselt 2018.a tasemel kuni arvestusperioodi lõpuni, moodustades 10% piirkonna
elanikkonnast. Vanamõisa külas vee-ettevõttel juriidilised kliendid puuduvad.
2.3.2.5 Hellamaa küla
Hellamaa küla rahvastikust on 2018. aastal vastavalt 31% ja 28% (ehk 44 ja 40 inimest)
ühendatud AS Kuressaare Veevärgi ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemiga. Järgmises
tabelis on toodud ühendatud inimeste arvud elanikkonnast 2018. aastal.
Tabel 21. ÜVK-teenuse (füüsilisest isikust) kasutajate arv Hellamaa külas 2018. aastal
Hellamaa küla
ÜV-ga ühendatud elanikud
ÜV-ga ühendatuse määr
ÜK-ga ühendatud elanikud
ÜK-ga ühendatuse määr

Ühik
in
%
in
%

2018
44
31%
40
28%

Hellamaa külas on välja ehitatud liitumispunktid, kuid hetkel liitumata osad kinnistud.
Arendamise kavas on eeldatud, et aastaks 2022 täieneb liitujate arv järgnevalt:
-

12 inimest liitub ÜV-ga
16 inimest liitub ÜK-ga.

Käesolevas arendamise kavas on eeldatud juriidiliste klientide arvu kui ka tarbimismahtude
jäämist 2018. aasta tasemele kuni 2030. aastani, kuna puudub kindel alus muudatuste
eeldamiseks.

2.3.3 Leibkonnaliikme sissetulek ja maksevõime
Muhu valla elanike maksevõime prognoosimisel on oluline analüüsida piirkonna
leibkonnaliikme netosissetulekuid lähiminevikus ning prognoosida sissetulekute muutusi
lähitulevikus ja hinnata ÜVK-teenustega seotud kulude osakaalu netosissetulekust. Järgnev
analüüs on üheks alustalaks Muhu valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga varustatud
piirkonnas vee– ja kanalisatsioonitariifi kujundamisel.
Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta valdade kaupa, kuid Eesti
Statistikaamet avaldab leibkonnaliikme netosissetulekut maakondade tasemel. Järgmises
tabelis on toodud kogu Eesti, Lääne-Eesti ja Saare maakonna leibkonnaliikme kuine
netosissetulek aastatel 2015-2017.
Tabel 22. Leibkonnaliikme kuine sissetulek aastatel 2015-2017
Aasta
Saare maakond
muutus
Lääne-Eesti
Kogu Eesti

Ühik
EUR/kuu
EUR/kuu
EUR/kuu
EUR/kuu

2015
540
509
585

2016
590
0,09
566
619

2017
654
0,1
603
671

Andmed: Eesti Statistikaamet
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Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Saare maakonnas
2017. aastal ligikaudu 654 eurot (vt eelolev tabel). Saare maakonna leibkonnaliikme
keskmine netosissetulek on olnud kõigil vaadeldud aastatel kõrgem kui Lääne-Eesti
inimestel tervikuna. Siiski on Saare maakonna leibkonnaliikme sissetulek madalam kui Eesti
keskmine leibkonnaliikme sissetulek
Muhu valla leibkonnaliikme netosissetuleku kirjeldamiseks kasutatakse käesolevas töös
Statistikaameti andmeid Saare maakonna leibkonnaliikmete netosissetulekute kohta. Võttes
aluseks viimase ning Rahandusministeeriumi palganominaalkasvu prognoosi aastateks
2019-2030 on konsultant koostanud järgnevas tabelis toodud Muhu valla leibkonnaliikme
kuise netosissetuleku prognoosi aastateks 2019-2030 (detailsem tabel toodud Lisas 6.7).
Tabel 23. Muhu valla leibkonnaliikme keskmine netosissetulek aastatel 2019-2030
Taskukohasus
2018
2019
2022
2026
2027
2029
Veeteenuste osakaal leibkonna
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,3%
1,4%
netosissetulekust
Leibkonnaliikme keskmine
668
683
725
769
784
816
sissetulek

2030
1,5%
832

Euroopa Komisjoni juhendmaterjal “Guidance on the Methodolgy for carrying out CostBenefit Analyses” Working document No 4 ütleb, et vee ja kanalisatsiooniteenuse osakaal
keskmisest leibkonna sissetulekust ei tohiks ületada 4%. Lisaks tuleb arvesse võtta kas
sotsiaalselt vähemkindlustatud (paljulapselised pered, pensionärid, töötud jne) elanike
gruppide võimalust tarbida vee- ja kanalisatsiooniteenust normaaltasemel 2.
2030. aastaks moodustavad kulutused vee ja kanalisatsiooniteenustest 1,5%
leibkonnaliikme sissetulekust. Nii on täidetud rahastajate nõue toetuse saamiseks (SA KIK
keskkonnaprogramm, Ühtekuuluvusfond).

2.3.4 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete
tasumine
AS Kuressaare Veevärk juhtkonna andmetel ei ole ettevõttel märkimisväärseid probleeme
Muhu vallas arvete tasumisega. Seega täiendavat kulu ei planeerita arvete mittelaekumisest.
Kuna prognoositakse tariifitõuse, siis prognoositakse, et mittelaekuvate arvete osakaal võib
tõusta 0,2%ini käibest.

2.3.5 Veetarve ja veeheide. Müügi- ja tootmismahud. Veekadu. Infiltratsioon
Tänaseks AS-ile Kuressaare Veevärk kuuluva ÜVK-ga ühendatud Muhu valla elanik tarbis
keskmiselt ööpäevas 2018. aastal ca 66 liitrit vett. Järgmises tabelis on toodud 2018 aasta
reaalsed veetarve ja veeheide ööpäevas inimese kohta ning müügimahud kliendi grupiti.
Tabel 24. Veetarve, veeheide, müügi- ja tootmismahud 2018. aastal Muhu valla ÜVKteenusaladel kokku
Indikaator
Tarbimine elaniku kohta vesi
Tarbimine elaniku kohta kanal
Müüdud vesi
Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud)
Juriidilistele isikutele (va korteriühistud)

Ühik
l/päevas
l/päevas
m3/a
m3/a
m3/a

2018
66
64
8 985
4 964
4 021

Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit analysis. Working document no 4.
August 2006. lk.16.
2
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Toodetud vesi
Arvestamata vesi
Müüdud reovesi ÜK
Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud)
Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud)
Puhastatud heitvesi
Infiltratsioon

m3/a
%
m3/a
m3/a
m3/a
m3/a
%

10 825
17%
9 424
4 340
5 084
13 088
28%

Muhu valla ÜVK-teenuse müügimahtude prognoosimisel on võetud aluseks iga asula
teenusmahtude prognoos kuni arvestusperioodi lõpuni, järgmises tabelis on toodud koond
valla ÜVK-teenuspiirkondade mahtude prognoosidest.

2.3.6 Kokkuvõte
Järgnev tabel iseloomustab kokkuvõtlikult sotsiaalmajanduslikku hetke olukorda Muhu
vallas.
Tabel 25. Olulisemad sotsiaalmajanduslikud näitajad 2018. aastal Muhu vallas
Indikaator
Elanike arv Muhu vallas
Leibkonnaliikme keskmine netosissetulek
ÜV teenuste tarbijate osakaal valla elanikest
ÜK teenuste tarbijate osakaal valla elanikest
Veetarve elaniku kohta
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest makstava kulu
osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust

Ühik
in
EUR/kuus
% elanikkonnast
% elanikkonnast
l/in/d

Näitaja
1 886
668
13%
14%
66

%

1,2%

AS Kuressaare Veevärgi ja Muhu valla lähiaja prioriteediks on arendamise kava
investeeringuprogrammi I etapi elluviimine, millega seonduvalt plaanitakse esitada taotlus
Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Arvestades ülaltoodud sotsiaalmajanduslikke
näitajaid on vajaminevatest investeeringutest tekkiv hinnatõus ühel hetkel kindlasti vajalik,
ent arvestades vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaalu elanike netosissetulekust, siiski
ka tarbijatele vastuvõetav.

2.4 Omavalitsuse osalus ÜVK arendamisel
Muhu vald on jätkusuutlik, valla maksevõime on hea ja valla netovõlakoormus jääb alla
seaduse poolt kehtestatud piirmäärade. 2018. aastal on netovõlakoormus 12,06%. Muhu
valla lubatud maksimaalne netovõlakoormus on 62,6%. Tagatud on piisav finantssuutlikkus
tulevaste ÜVK projektide omafinantseeringu tagamiseks.
Eelarvestrateegia kohaselt on maksimaalne netovõlakoormus aastatel 2018-2021 30,5 %
aastal 2021, jäädes seega tunduvalt alla lubatud piirmäära.
Muhu valla osalus ÜVK arendamisel sõltub eelkõige valla eelarvestrateegiast ja
arengukavast ja investeeringute kavast. ÜVK investeeringute kava I etapis 2019-2021 on
toodud järgmised ÜVK projektid: Liiva küla ÜVK rekonstrueerimine ja ehitus kokku
summas 672 957 eurot.
Kuna investeeringud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi ajakohastamiseks on
mahukad siis investeeringute omafinantseeringu tagamine jääb vallale 25% (aktsiakapitali
suurendamine) ja 5% AS-ile Kuressaare Veevärk. SA KIK keskkonnaprogrammi ja
Ühtekuuluvusfondist toetuse taotlemine eeldab tariifide tõstmist vähemalt 1,5%ile
leibkonnaliikme sissetulekust. Nimetatud nõue on ÜVK tariifide prognoosil täidetud. Toetuste
taotlemine ÜVK projektide elluviimisel järgneval 12 aastal on oluline, kuna ÜVK projektid
ilma toetuseta ei ole tasuvad. (vt ka finantsanalüüs alapunktis 5).
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3 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID
3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon
Muhu vallas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid järgmistes asulates:
-

Hellamaa külas
Liiva külas
Linnuse külas
Piiri külas

– veevarustus ja kanalisatsioon;
– veevarustus ja kanalisatsioon;
– veevarustus ja kanalisatsioon;
– veevarustus ja kanalisatsioon.

Märkus: kaks Vanamõisa küla kinnistut on ühendatud Piiri küla ÜVK süsteemiga.

Vee võtmiseks ja/või heitvee suublasse juhtimiseks on Muhu vallas väljastatud 4 vee
erikasutusluba:
Tabel 26. Vee erikasutusload
Loa reg.nr

Vee erikasutaja

Kehtivuse
algus

L.VV/327003

AS Kuressaare Veevärk , 10083079

01.01.2016

L.VV/326136
L.VV/324729
L.VV/324607

AS Saarte Liinid, 10216057
OÜ Pädaste Mõis, 10550032
Muhu Farmid OÜ, 11024481

01.05.2015
30.04.2014
01.04.2014

Kehtivuse
lõpp

Vee erikasutuse
piirkond
Liiva küla, Piiri küla,
Hellamaa küla
Kuivastu küla
Pädaste küla
Mõega küla

Vee erikasutajate tegevusala on järgmine:
Tabel 27. Vee erikasutajate tegevusalad
Vee erikasutaja
AS Kuressaare Veevärk
AS Saarte Liinid
OÜ Pädaste Mõis, 10550032
Muhu Farmid OÜ

Tegevusala
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumine
Kuressaare linnas ning Saare maakonna valdades
Sadamateenuste osutamine, sadamate haldamine ja
arendamine, riigisisese laevaliikluse korraldamine
Aastaringne majutus-, toitlustus- ja spaateenuse
pakkumine, hulgi- ja jaekaubandus, põllumajandus
Piimakaraja kasvatus

Muhu vallas on vee-ettevõtjaks määratud vallavolikogu otsustega AS Kuressaare Veevärk
(otsuse koopia on toodud peatükis 6. LISAD: jaotises 6.1).
Edaspidi käsitletakse käesolevas arendamise kavas vaid reoveekogumisalasse jäävaid
ja/või vee-ettevõtja tegevuspiirkonda jäävaid ÜVK süsteeme ja selle süsteemi tarbijaid.
Tabel 28. ÜVK-teenusega ühendatud inimeste arv
Asula

Elanike
arv
in

Ühisveevarustusega
ühendatud elanikud
in
%

Hellamaa küla

144

26

Liiva küla

181

Linnuse küla

97

Piiri küla

47

Ühiskanalisatsiooniga
ühendatud elanikud
in
%

18%

15

10%

92

51%

107

59%

11

11%

9

9%

43

91%

41

87%
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3.1.1 Tuletõrje veevarustus
Tuletõrje veevõtukoht peab üldjuhul tagama veekoguse võtmise vooluhulgaga 10 l/s 3 tunni
jooksul (ehk mahuliselt 108m³). Veevõtukohad peavad võimaldama tuletõrjeautoga
aastaringset juurdepääsu ning kasutamist ning tagatud peab olema tuletõrjeauto
ringipööramise võimalus.
Muhu valla tuletõrje veevarustus on lahendatud kas tuletõrje veemahutite või looduslike
veevõtukohtade baasil.
Allolevates tabelites on antud ülevaade projektialas (Liiva küla, Hellamaa küla, Linnuse küla
ja Piiri küla) asuvatest tuletõrje veevõtukohtade asukohast. Veevõtukohad on kantud ka
joonistele.
Tabel 29. Tuletõrjeveevõtukohad projekti piirkonnas
Veevõtumahutid
(kpl)
Hellamaa küla
2
Liiva küla
4
Linnuse küla
0
Piiri küla
3
Asula

Looduslikud
veevõtukohad (tk)
1
0
2
0

3.2 Sademeveekanalisatsioon
Muhu valla asulates eraldi sademeveekanalisatsioon puudub. Teedelt toimub sademevee
ära juhtimine kraavide abil või juhitakse see tee kõrval olevale haljasalale, kus vesi imbub
pinnasesse. Erakinnistutelt reeglina sademevee ära juhtimise võimalus puudub, mistõttu
immutatakse sademevesi pinnasesse.
Liiva külas, Muhu Põhikooli territooriumilt juhitakse sademevesi kanalisatsioonisüsteemi,
sademevee sissevoolu asukoht on märgitud ka joonisel.

3.3 Asulapõhine ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniobjektide ülevaade
3.3.1 Hellamaa küla
Hellamaa külas kuuluvad kõik ÜVK varad AS-le Kuressaare Veevärk ja ka ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniteenust osutab AS Kuressaare Veevärk .
Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Hellamaa
küla keskus:
-

-

nõrgalt kaitstud (B1) (reostusohtlikul) põhjaveega alal, kus saviliivpinnakatte paksus
on valdavalt 2-10 m või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete
infiltreerumise aeg on arvutuslikult 50-200 ööpäeva;
kaitsmata (A2) (väga kõrge reostusohtlikkusega) põhjaveega alal, kus pinnakatte
paksus on kuni 2 m. Saasteainete infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva.

Hellamaa külas reoveekogumisala moodustatud ei ole, kuna tegemist on suhteliselt hajali
paikneva hoonestusega asulaga, siis ei vasta asulas tekkiv reostuskoormus
reoveekogumisaladele määratud kriteeriumitele.
Külas elab 2018. aasta seisuga 142 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 44 (31%) ja
ühiskanalisatsiooniga 40 (28%) inimest. ÜVK-ga liitunud elanike arv on arvutatud liitunud
kinnistute järgi kasutades Eesti Sotsiaaluuringus 2017 toodud „Saare maakond“ leibkonna
keskmist suurust (2,0 in).
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ÜVK teenuse suurtarbijad Hellamaa külas ei ole.
3.3.1.1 Veevarustus
3.3.1.1.1 Puurkaevud
Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 11 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks.
Kuna Hellamaa külas ei võeta põhjavett rohkem kui 5 m3/d, siis pole vee erikasutuseks luba
vaja.
Tabel 30. Hellamaa küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed
Veehaarde nimetus:
Hellamaa pk
Puurkaev
Puurkaevu katastri nr:
12807
Puurkaevu passi nr:
2753
Puurkaevu puurimise aasta:
1970
Puurkaevu põhjaveekiht:
Silur
Puurkaevu sügavus (m):
35
Lubatud veevõtt (m³/a)
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a)
1 370
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m – ei ole tagatud
Pumpla ja veetöötlus
Rajatud:
1970-ndad
Rekonstrueeritud:
2009
Puhastusseade:
puudub
Vooluhulk
qmax= 6 m3/h
Pumpla tüüp :
üheastmeline
Surve reguleerimine
hüdrofoor 0,3 m3
Seisukorra hinnang
hoone
hea
seadmed ja torustik
hea
elekter-automaatika
hea

Puurkaev-pumplas vee töötlemist ei toimu, kuna puurkaevuvesi vastab joogiveele esitatud
nõuetele. Joogivee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Samuti on lisades
ära toodud ka puurkaev-pumpla tehnoloogiline skeem.
3.3.1.1.2 Torustik
Asula ühisveevärgi torustik on rajatud 2009 aastal. Torustik on rajatud plasttorudest
läbimõõduga De75 - De40. Ühisveevõrgu pikkus on ca 1,7 km ning torustike seisukord on
hea.
3.3.1.1.3 Tuletõrje veevarustus
Hellamaa külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud üks veevõtukoht, selle asukoht on
näidatud joonisel.
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Tabel 31. Hellamaa küla veevõtukohad
Asukoht
Veskimäe
Tihuse
Pärna

Veevõtukoha liik
Mahuti
Veevõtu-kaevuga tiik
Mahuti

Viida asukoht
puudub
puudub
puudub

Maht (m3)
100
50

Tehniline seisukord
vajab korrastamist
töökorras
vajab korrastamist

Mitterahuldavas seisukorras oleva veevõtukoha korrastamine toimub vastavalt kohaliku
päästeameti ettekirjutustele.
3.3.1.2 Kanalisatsioon
3.3.1.2.1 Torustik ja pumplad
Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud 2009 aastal plasttorudest.
Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab:
-

isevoolne torustik, mille pikkus on ca 1,5km ning läbimõõt De160;
survetorustik, mille trassi pikkuseks on 101 m läbimõõduga De110.

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 2 kanalisatsioonipumplat. Pumplate asukohad on
näidatud joonisel ning nende andmed on allolevas tabelis.
Tabel 32. Hellamaa küla kanalisatsioonipumplate andmed
Pumpla
nimi

Pumpade andmed

Rajamise
aeg

Rek.
aeg

Kogus
tk

Hellamaa 2009

-

2

Puhasti

-

2

2009

Mark
AFP0841.2S13/4
AFP0841,2S13/4

Q
m³/h

H
m

Seisukorra hinnang
Mahuti/
Torustik ja Elekterteeninseadmed
autom.
dusosa

100

7,2

hea

hea

hea

puudub

100

7,2

hea

hea

hea

puudub

3.3.1.2.2 Reoveepuhasti
Hellamaa küla reoveepuhastiks on septik ja pinnasefilter, see on rajatud 2009 aastal.
Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades.
Pinnasefilter näitab ummistumise märke, vihmutuskuplil killustik on aeg-ajalt üle ujutatud.
Filtri täide on vaja lähima 2 aasta jooksul välja vahetada. See töö on kavas teostada
hoolduskuludeks ette nähtud vahenditest.
Tabel 33. Hellamaa küla reoveepuhasti andmed
Puhastusjaama nimi
Rajatud
Rekonstrueeritud
Puhastusseadme tüüp
Purgimissõlm
Proj. tootlikus
Vee-erikasutusloaga
lubatud vooluhulk
Tegelik tootlikus 2018 a

Maapealne
osa

Hellamaa küla RVP
2009
septik + pinnasfilter
ei ole
Qkesk= 6 m3/d
2 200 m3/a
(6 m3/d)
783 m3/a
2 (m3/d)
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Proj. reostuskoormus
Kuja

60 ie
3.6 kg BHT₇/d
25 m - tagatud

Seisukorra hinnang:
hoone

puudub

mahutid

rahuldav

seadmed ja torustik

rahuldav

elekter-automaatika

rahuldav

Tabel 34. Hellamaa küla reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad
Näitaja
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Hõljuvaine
Keemiline hapnikutarve (KHT)
pH
Üldlämmastik (Nüld)
Üldfosfor (Püld)

Piirmäär
erikasutusloal (mg/l)
40
35
150
9

Tegelik tulemus
03.07.2018 (mg/l)
6,2
11
78
7,3
61,7
9,75

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest.
Puhasti kuja ulatus, 25 meetrit, on tagatud. Puhasti heitvee suublaks on Patisilla kraav.
Heitvee juhtimiseks suublasse on AS-le Kuressaare Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba
nr L.VV/327003. Suublaks olev Patisilla kraav vajab korrastust ja puhastust ning truubid
väljevahetamist.
3.3.1.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine
Hellamaa külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus
see imbub pinnasesse.

3.3.2 Liiva küla
Liiva külas kuuluvad kõik ÜVK varad AS-le Kuressaare Veevärk ja ka ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniteenust osutab AS Kuressaare Veevärk .
Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Liiva küla
nõrgalt kaitstud (B1) (kõrge reostusohtlikusega) põhjaveega alal, kus pinnakatte paksus on
valdavalt 2-10 m või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise
aeg on arvutuslikult 50-200 ööpäeva.
Küla territooriumile ulatub keskkonnaministri poolt kinnitatud Liiva reoveekogumisala.
Tabel 35. Liiva reoveekogumisala andmed
Kogumisala nimetus

Pindala

Registrikood

Koormus

Tüüp

Liiva

19

RKA0740398

377

Alla 2 000 ie

Külas elab 2018. aasta seisuga 172 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 106 (62%) ja
ühiskanalisatsiooniga 122 (71%) inimest. ÜVK-ga liitunud elanike arv on arvutatud liitunud
kinnistute järgi kasutades Eesti Sotsiaaluuringus 2017 toodud „Saare maakond“ leibkonna
keskmist suurust (2,0 in).
Suuremad ÜVK teenuse tarbijad Liiva külas on vallaasutustest Muhu Põhikool (ca 100
õpilast) ja Muhu lasteaed (ca 70 last) ning ettevõtetest Muhu Hooldekeskuse SA (eakate
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hooldekodu - 50 kohta), Liiva kauplus ja Muhu meiereihoone, kus tegutsevad mitmed
väiksemad äri- ja tootmisettevõtted.
3.3.2.1 Veevarustus
3.3.2.1.1 Puurkaevud
Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 7 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks.
Tabel 36. Liiva küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed
Veehaarde nimetus:

Liiva keskuse pk

Puurkaev
Puurkaevu katastri nr:

12302

Puurkaevu passi nr:

4078

Puurkaevu puurimise aasta:

1975

Puurkaevu põhjaveekiht:

Silur

Puurkaevu sügavus (m):

50

Lubatud veevõtt (m³/a)

10 000

Tegelik veevõtt 2014 (m³/a)

5 166

Puurkaevu sanitaarkaitseala:

50 m – ei ole tagatud

Pumpla ja veetöötlus
Rajatud:

1975

Rekonstrueeritud:

2002

Puhastusseade:
tüüp
vooluhulk
Pumpla tüüp :
Surve reguleerimine

liivafilter
paarissurvefilter 502-PDA
qmax= 5,7 m3/h
üheastmeline
hüdrofoor, V= 0,5 m3

Seisukorra hinnang
hoone

Mitterahuldav

seadmed ja torustik

Mitterahuldav

elekter-automaatika

Mitterahuldav

Liiva külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge
rauasisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi.
Liiva küla pumplasse on paigaldatud veetöötlussüsteemid rauasisalduse vähendamiseks.
Puurkaevude vesi juhitakse läbi filterseadme. Filtrimaterjalina kasutatakse filtriliiva ja kruusa.
Puurkaev-pumpla tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades.
Küla veevõrgu tarbijate juures on mikrobioloogilised, keemilised ja indikaatornäitajad 2018 a
võetud veeproovides lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud
nõuetele. Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest.
Puurkaev-pumpla on kavas I ehitusetapist likvideerida ning rajada uus teises asukohas.
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3.3.2.1.2 Torustik
Asula ühisveevärgi torustik on rajatud 2005 ja 2009 aastal. Torustik on rajatud plasttorudest
läbimõõduga De110 -- De63. Ühisveevõrgu pikkus on ca 1,3 km ning torustike seisukord on
hea.
3.3.2.1.3 Tuletõrje veevarustus
Liiva külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud 4 veevõtumahutit, millede asukoht on näidatud
joonisel.
Tabel 37. Liiva küla tuletõrje veevõtukohad
Asukoht
Hariduse
Liiva kauplus
Trassi kinnistu
Kiriku

Veevõtukoha liik
Mahuti
Mahuti hüdrandiga
Mahutid
Mahutid

Viida asukoht
Mahuti kõrval
puudub
Mahuti kõrval

Maht (m3)
100
270
4x50
2x50

Tehniline seisukord
Vajab korrastamist
Töökorras
Töökorras
Töökorras

Mitterahuldavas seisukorras oleva veevõtukoha korrastamine toimub vastavalt kohaliku
päästeameti ettekirjutustele.
3.3.2.2 Kanalisatsioon
Liiva küla kanalisatsioonisüsteemi juhitakse ka Piiri (32 inimest) ja Linnuse küla (16 inimest)
reoveed ning ka Vanamõisa küla (4 inimest) territooriumile jääva kahe kinnistu reoveed.
Transiitsurvetorustik on rajatud läbi Viira küla.
3.3.2.2.1 Torustik ja pumplad
Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud 1990 – 1991 ja 2009 aastatel asbo- ja
plasttorudest.
Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab:
-

isevoolne torustik, mille pikkus on 1,8 km ning läbimõõt De160 ja De200 (asbo);
survetorustik, mille trassi pikkuseks on 847 m läbimõõduga De110.

Kanalisatsioonipumpla KP Kooli isevoolutorustik on heas seisukorras, kuid suur osa KP Tiigi
isevoolsetest torustikest ja kaevudest on amortiseerunud ning vajab välja vahetamist.
Survetorustike seisukord on hea.
Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 2 kanalisatsioonipumplat. Pumplate asukohad on
näidatud joonisel ning nende andmed on allolevas tabelis.
Tabel 38. Liiva küla kanalisatsioonipumplate andmed
RajaPumpla
mise
nimi
aeg
Kooli

2009

Tiigi

1991

Pumpade andmed
Rek.
aeg

2004

Seisukorra hinnang
Torustik
Mahuti/
Elekterja
teeninautom.
seadmed
dusosa

Maapealne
osa

Kogus
tk

Mark

Q
m³/h

H
m

2

AFP0841,2S13/4

100

7,2

hea

hea

hea

puudub

2

CV014B1D501P

65

8,8

mitterahuldav

rahuldav

mitterahuldav

puudub
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3.3.2.2.2 Reoveepuhasti
Liiva küla reoveepuhastiks on aktiivmudapuhasti, mis on rajatud 1991 aastal ja
rekonstrueeriti täielikult 2009 aastal. Puhastisse juhitakse ka Piiri, Linnuse ja Vanamõisa
küla reoveed. Puhasti on kavas I ehitusetapis rekonstrueerida.
Tabel 39. Liiva küla reoveepuhasti andmed
Puhastusjaama nimi
Rajatud
Rekonstrueeritud
Puhastusseadme tüüp
Purgimissõlm
Proj. tootlikus
Vee-erikasutusloaga
lubatud vooluhulk
Tegelik tootlikus 2018 a
Proj. reostuskoormus
Kuja

Liiva küla RVP
1991
2009
biopuhasti
BIO-DRY-SB-50*
kruvivõre + mahuti
13 m3
Qmax= 50 m3/d*
14 600 m3/a
(40 m3/d)
7 415 m3/a
20 (m3/d)
310 ie*
18.6 kg BHT₇/d*
100 m - tagatud

Seisukorra hinnang:
hoone

hea

mahutid

rahuldav

seadmed ja torustik

rahuldav

elekter-automaatika

rahuldav

Märkus: *- tegelik puhasti seadmete ruumala vastab pigem BIO-DRY-SB 40 puhasti tehnilistele andmetele.
Seega on segadus kompaktpuhasti margis ning sellest tulenevalt tehniliste näitajate osas.

Reovee mehaaniline puhastus käib ainult treppvõre (3 mm) abil. Edasi suunatakse reovesi
bioloogilisse puhastusse. Treppvõre on ühtlasi kohaks, kus reoveele lisatakse juurde
raudsulfaati keemilise P-ärastuse läbiviimiseks. Bioloogiline puhastus algab pihta anoksilises
kambris, kus segatakse reovesi järelsetitist tagastatava mudaga. Anoksilisest kambrist liigub
aktiivmudasegu edasi õhustuskambrisse ning sealt mudatasku tüüpi järelsetitisse.
Järelpuhastus viiakse läbi kahes biotiigis.
Puhastile on rajatud ka purgimissõlm, milleks on 13m 3 kuivvõrega mahuti. Vastavalt VV
määrusele nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ § 17 lg 5 ei või purgitava reovee
reostuskoormus ületada ööpäevas enam kui 10% reoveepuhasti projekteeritud koormusest.
Liiva puhasti projektreostuskoormus on 310ie, mis tähendab, et purgla reostuskoormus on
kuni 31ie (1,9 kg BHT₇/d). Aastatel 2016-2019 ei ole purgimissõlm reovett vastu võtnud,
kuna purgitav reoveekogus viib puhasti tööprotsessi rivist välja.
Liiva puhasti peamiseks probleemiks on asjaolu, et nii purgitava reovee kui ka torustike
kaudu puhastisse jõudva reovee kogused ja ka reostuskoormus on aasta lõikes väga
kõikuvad (kordades), mistõttu ei suuda olemasolev puhasti nõuetekohaselt töötada.
Vastavalt puhastite tõhususe uuringu aruandele on Liiva reoveepuhasti bioloogiline osa
väiksemate mahtudega, kui dimensioneerimisväärtustele vastava sissevoolu puhastamiseks
vajalik. Reoveepuhastil puudub ühtlustusmahuti, mis võimaldaks pealevoolu puhastile
ühtlustada. Pumpla pumpade tootlikkus on suurem, kui järelsetiti tööks ettenähtud
hüdrauliline maksimumkoormus. See omakorda limiteerib maksimaalset aktiivmuda
kontsentratsiooni reoveepuhastis, mis määrab ära puhasti reaalse puhastusjõudluse.
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Seetõttu suudab puhasti nõuetekohaselt töötada projekteeritust oluliselt madalamatel
koormustel.
Liiva küla reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades.
Tabel 40. Liiva küla reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad
Näitaja
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Hõljuvaine
Keemiline hapnikutarve (KHT)
pH
Üldlämmastik (Nüld)
Üldfosfor (Püld)

Piirmäär
erikasutusloal(mg/l)
25
35
125
9
60
2

Tegelik tulemus
09.01.2018 (mg/l)
19,1
24
40
7,6
15,7
1,71

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest.
Puhasti heitvee suublaks on Targa kraav. Puhasti kuja ulatus, 100 meetrit, on tagatud.
Heitvee juhtimiseks suublasse on AS-le Kuressaare Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba
nr L.VV/327003.
3.3.2.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine
Liiva külas ei ole rajatud lahtist kraavitust ega sademevee kanalisatsiooni. Üldjuhul juhitakse
sademevesi teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus see imbub pinnasesse. Muhu Põhikooli
territooriumilt juhitakse sademevesi kanalisatsioonisüsteemi, sademevee sissevoolu asukoht
on märgitud ka joonisel.

3.3.3 Linnuse küla
Linnuse külas kuuluvad kõik ÜVK varad AS-le Kuressaare Veevärk ja ka ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniteenust osutab AS Kuressaare Veevärk .
Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Linnuse küla
keskus kaitsmata (A2) (väga kõrge reostusohtlikkusega) põhjaveega alal, kus pinnakatte
paksus on kuni 2 m. Saasteainete infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva.
Linnuse külas reoveekogumisala moodustatud ei ole, kuna tegemist on suhteliselt hajali
paikneva hoonestusega asulaga, siis ei vasta asulas tekkiv reostuskoormus
reoveekogumisaladele määratud kriteeriumitele.
Külas elab 2018. aasta seisuga 91 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 20 (22%) ja
ühiskanalisatsiooniga 16 (18%) inimest. ÜVKga liitunud elanike arv on arvutatud liitunud
kinnistute järgi kasutades Eesti Sotsiaaluuringus 2017 toodud „Saare maakond“ leibkonna
keskmist suurust (2,0 in).
ÜVK teenuse suurtarbijad Linnuse külas ei ole.
3.3.3.1 Veevarustus
Linnuse küla veega varustamine toimub Piiri küla puurkaev-pumplast. Linnuse küla
territooriumil asub keskkonnaregistri andmeil 10 puurkaevu, mis on kasutusel ühe-kahe
majapidamise või ettevõtte tarbeks.
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3.3.3.1.1 Torustik
Asula ühisveevärgi torustikud on paigaldatud 2009 aastal. Torustik on rajatud plasttorudest,
läbimõõduga De110 ja De63. Ühisveevõrgu pikkus on ca 731 m ning torustike seisukord on
hea.
3.3.3.1.2 Tuletõrje veevarustus
Linnuse külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud kaks veevõtukohta, nende asukoht on
näidatud joonisel.
Tabel 41. Linnuse küla tuletõrje veevõtukohad
Asukoht
Tammiotsa
Tiigi

Veevõtukoha liik
Viida asukoht
Looduslik veevõtukoht puudub
Looduslik veevõtukoht puudub

Maht (m3)
-

Tehniline seisukord
Ei vasta nõuetele
Ei vasta nõuetele

Mitterahuldavas seisukorras oleva veevõtukoha korrastamine toimub vastavalt kohaliku
päästeameti ettekirjutustele.
3.3.3.2 Kanalisatsioon
Linnuse külas kokku kogutud reovesi pumbatakse Piiri küla kanalisatsioonisüsteemi, kust
see omakorda juhitakse Liiva küla puhastisse.
3.3.3.2.1 Torustik ja pumplad
Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud 2009 aastal. Torustik on rajatud
plasttorudest. Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab:
-

isevoolne torustik, mille pikkus on 686 m ning läbimõõt De160. Torustike seisukord on
hea.
survetorustik, mille trassi pikkuseks on 354 m ning läbimõõt De110. Torustike
seisukord on hea.

Reovee Piiri külasse juhtimiseks on rajatud üks kanalisatsioonipumpla. Pumpla asukoht on
näidatud joonisel ning selle andmed on allolevas tabelis.
Tabel 42. Linnuse küla kanalisatsioonipumpla andmed
RajaPumpla
mise
nimi
aeg
Linnuse

2009

Pumpade andmed
Rek.
aeg Kogus
tk
-

2

Mark

Q
m³/h

H
m

AFP0831.2S22/4

90

10,8

Seisukorra hinnang
Torustik
Mahuti/
Elek.ja
teeninautom.
seadmed
dusosa
hea

hea

hea

Maapealne
osa
puudub

3.3.3.2.2 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine
Linnuse külas lahtist kraavitust ja sademevee kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi
juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus see imbub pinnasesse.
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3.3.4 Piiri küla
Piiri külas kuuluvad kõik ÜVK varad AS-le Kuressaare Veevärk ja ka ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniteenust osutab AS Kuressaare Veevärk .
Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Piiri küla
keskus kaitsmata (A2) (väga kõrge reostusohtlikkusega) põhjaveega alal, kus pinnakatte
paksus on kuni 2 m. Saasteainete infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva.
Piiri külas reoveekogumisala moodustatud ei ole, kuna tegemist on suhteliselt hajali
paikneva hoonestusega asulaga, siis ei vasta asulas tekkiv reostuskoormus
reoveekogumisaladele määratud kriteeriumitele.
Külas elab 2018. aasta seisuga 38 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 34 (89%) ja
ühiskanalisatsiooniga 32 (84%) inimest. ÜVK-ga liitunud elanike arv on arvutatud liitunud
kinnistute järgi kasutades Eesti Sotsiaaluuringus 2017 toodud „Saare maakond“ leibkonna
keskmist suurust (2,0 in).
ÜVK teenuse suurtarbijad Piiri külas ei ole.
3.3.4.1 Veevarustus
Piiri küla veevarustussüsteemist varustatakse veega Linnuse küla ja kahte Vanamõisa küla
elamukinnistut.
3.3.4.1.1 Puurkaevud
Piiri külas on keskkonnaregistri andmeil 4 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks.
Tabel 43. Piiri küla ühisveevarustuse puurkaevude ja pumplate andmed
Veehaarde nimetus:

Piiri küla pk

Puurkaev
Puurkaevu katastri nr:

25253

Puurkaevu passi nr:

2561

Puurkaevu puurimise aasta:

2009

Puurkaevu põhjaveekiht:

Silur

Puurkaevu sügavus (m):

51

Lubatud veevõtt (m³/a)
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a)
Puurkaevu sanitaarkaitseala:

2 500
2 027
50 m - ei ole tagatud

Pumpla ja veetöötlus
Rajatud:
Rekonstrueeritud:
Puhastusseade:

2009
liivafilter
ARS 410 Duplex

Vooluhulk

qmax= 3 m3/h

Pumpla tüüp:

üheastmeline

Surve reguleerimine

hüdrofoor, 0,3 m 3

Seisukorra hinnang
hoone

hea

seadmed ja torustik

hea
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Veehaarde nimetus:

Piiri küla pk

elekter-automaatika

hea

Puurkaev-pumpla tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades.
Piiri külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge
rauasisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi.
Piiri küla pumplasse on paigaldatud veetöötlussüsteemid rauasisalduse vähendamiseks.
Puurkaevude vesi juhitakse läbi filterseadme. Filtrimaterjalina kasutatakse filtriliiva ja kruusa.
Asula veevõrgu tarbijate juures on mikrobioloogilised, keemilised ja indikaatornäitajad 2018
a võetud veeproovides lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud
nõuetele. Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest.
3.3.4.1.2 Torustik
Asula ühisveevärgi torustikud on paigaldatud 2009-l aastal. Torustik on rajatud plasttorudest,
läbimõõduga De110 ja De63. Ühisveevõrgu pikkus on ca 942m ning torustike seisukord on
hea.
3.3.4.1.3 Tuletõrje veevarustus
Piiri külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud kolm veevõtukohta, nende asukoht on näidatud
joonisel.
Tabel 44. Piiri küla tuletõrje veevõtukohad
Asukoht
Teeveere
Karjalasma metskond
Töökoja

Veevõtukoha liik
Mahuti
Mahuti
Mahuti

Viida asukoht
Mahuti kõrval
puudub
puudub

Maht (m3)
50
Ca 150
100

Tehniline seisukord
Töökorras
Vajab korrastamist
Vajab korrastamist

Mitterahuldavas seisukorras oleva veevõtukoha korrastamine toimub vastavalt kohaliku
päästeameti ettekirjutustele.
3.3.4.2 Kanalisatsioon
Piiri küla kokku kogutud reovesi pumbatakse läbi Vanamõisa ja Viira külade Liiva küla
kanalisatsioonisüsteemi.
3.3.4.2.1 Torustik ja pumplad
Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud 2009 aastal. Torustik on rajatud
plasttorudest. Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab:
-

isevoolne torustik, mille pikkus on 772 m ning läbimõõt De160. Torustike seisukord on
hea.
survetorustik, mille trassi pikkuseks kuni Liiva külani (sh ka transiittorustik Vanamõisa
ja Viira külades) on 2,2 km ning läbimõõt De110. Torustike seisukord on hea.

Reovee Liiva külasse juhtimiseks on rajatud üks kanalisatsioonipumpla. Pumpla asukoht on
näidatud joonisel ning selle andmed on allolevas tabelis.
Tabel 45. Piiri küla kanalisatsioonipumpla andmed
Pumpla Raja-

Rek.

Pumpade andmed

Seisukorra hinnang
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nimi

Piiri

mise
aeg
2009

aeg

Kogus
tk

-

2

Q
m³/h

Mark
AFP0844.2M70/2

100

H
m

Torustik ja
seadmed

Elek.autom.

Mahuti/
teenindusosa

Maapealne
osa

hea

hea

hea

puudub
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3.3.4.2.2 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine
Piiri külas lahtist kraavitust ja sademevee kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi
juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus see imbub pinnasesse.

3.4 Kokkuvõte valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest
Allolevas tabelis on toodud Muhu vallas asuvate olemasolevate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni objektide loetelu.
Tabel 46. Muhu vallas asuvate ÜVK objektide koondtabel
Veevarustus
Asula

Torustik

Puurkaev- VeeII astme
pumpla töötlus pumpla

m

tk

Hellamaa küla

1 655

1

Liiva küla

1 266

1

1

tk

Linnuse küla

731

Piiri küla

942

1

1

4 594

3

2

Kokku

Kanalisatsioon

tk

0

Torustik
Isevoolne

Pumpla

Puhasti

m

tk

tk

Surveline Kokku

m

m

1 527

101

1 628

2

1

1 816

847

2 663

2

1

686

354

1 040

1

772

2 162

2 934

1

4 801

3 464

8 265

6

3.5 Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni teenindav ettevõte
Muhu vallas haldab ühisveevärki ja –kanalisatsiooni AS Kuressaare Veevärk (äriregistri kood
10083079). AS Kuressaare Veevärk on eraõiguslik aktsiaselts. Alates 2017. aastast on AS
Kuressaare Veevärk aktsionärideks: Saaremaa vald (97,81% aktsiatest), Muhu vald(1,54%
aktsiatest) ja Ruhnu vald (0,65% aktsiatest).
AS Kuressaare Veevärk põhitegevuseks on vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveeteenuse
osutamine. Ettevõtte majandustegevuse tuludest annab 85% teenuste osutamine
Kuressaare linnas ja tema lähikonnas. AS Kuressaare Veevärk põhiülesanded on:
-

kvaliteetse joogivee tagamine tarbija liitumispunktis ühisveevärgiga;
tekkiva reovee ärajuhtimine reoveepuhastitele;
keskkonnanõuetele vastavalt puhastatud heitvee juhtimine loodusesse.

Ettevõtet juhib kaheliikmeline juhatus. Juhtimist korraldab, teostab järelevalvet, võtab vastu
otsuseid olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes üheksa liikmeline nõukogu.
Funktsionaalselt jaotatakse ettevõtte tegevused kahte suuremasse rühma, millest kummagi
tegevust koordineerib üks juhatuse liige:
-

finants- ja teenindusüksus;
tootmisüksus.

Selline ülesehitus tagab piisava kompetentsi ja vastutuse kogunemise igasse üksusesse
ning maksimaalselt efektiivse majandamise. Struktuuri kujundamisel on lähtutud eeldusest,
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et meeskond peab tagama klientide teenindamise, varade igapäevase hooldamise ning
avariide lokaliseerimise.
Järgmises tabelis on toodud AS Kuressaare Veevärgi ÜVK-teenuste hinnakiri Muhu vallas.
Tabel 47. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste Muhu vallas, (km-ta)
Tasu liik

Teenushind
eur/m3

Tasu tarbitud vee eest
Füüsilised isikud (elanikkond)

1,20

Juriidilised isikud, asutused

1,20

Tasu reovee kanaliseerimise eest
Füüsilised isikud (elanikkond)
Juriidilised isikud, asutused

2,10
2,10

2018. aastal oli AS Kuressaare Veevärk müügi- ja muud tulud kokku (linn ja vallad kokku)
2,396 mln eurot ja tegevuskulud 3,149 mln eurot (millest kulum 1,349 mln eurot). Allolevas
tabelis on toodud AS Kuressaare Veevärk peamised finantsnäitajad.
Tabel 48. AS Kuressaare Veevärk olulisemad finantsnäitajad
Indikaator
Likviidsuskordaja
Maksevalmiduse kordaja
Ostjate võlgnevuse laekumise periood päevades
Võlakordaja
ROA
ROE

2017
6,61
5,67
49
0,057
0,012
0,012

2018
2,87
1,86
41
0,011
0,008
0,008
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4 ÜVK ARENDAMINE
Muhu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eesmärgid on:
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide arengu jätkamine ja eelduste loomine
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tarbijate paremaks teenindamiseks ja
elukvaliteedi tõstmiseks Muhu vallas;
aidata kaasa vee-ettevõtluse jätkusuutliku majandamismudeli väljatöötamisele Muhu
vallas;
perspektiivsete ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide üldskeemide koostamine;
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude
ja investeerimisvajaduste kindlakstegemine;
arendamise
kava
optimaalse
lahendusvariandi
väljatöötamine ja
selle
realiseerimisetappide koostamine.

-

-

4.1 Arendamise kava koostamise lähtealused
Käesolev arendamise kava on valminud AS-i Kuressaare Veevärk, Muhu vallavalitsuse
töötajate ja töö täitjate ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud alljärgnevatest põhimõtetest:


Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga antakse põhimõtteline lahendus
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide kompleksseks arendamiseks valla
reoveekogumisalades;



Arendamise kavas on planeeritavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamise
tegevused jaotatud etappideks, tulenevalt vee-ettevõtja ja valla majanduslikest
võimalustest ja vajadustest. Projektide etappidesse jagamine ühtlustab veeettevõttele langevat finantskoormust ja aitab ära hoida ühisveevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga järgneva
etapi sõltumatu kuid samas sidus väljaehitamine ja rekonstrueerimine eelnevate
etappidega;



Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkonnas
olemasolevad
ühisveevärgi
ja -kanalisatsioonisüsteemid
perspektiivsed arenguskeemid;



Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga kaetavad alad on määratud vastavalt
reoveekogumisalale ja juba olemasolevale ÜVK alale;



Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alad on piirkonnad, kus on juba välja
arendatud
ühisveevarustuse
ja
-kanalisatsioonisüsteemid,
mis
toimivad
(süsteemidele väljastatud kasutusluba) ning mille haldamisega tegelevad veeettevõtjad;



Väljaspool ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemiga kaetavaid alasid
(ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga katmata alad) toimub ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel
(määratud
üldplaneeringus)
Muhu
vallavalitsuse
poolt
väljastatavate
projekteerimistingimuste ning vee-ettevõtja poolt väljastatavate tehniliste tingimuste
alusel;



Muhu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on
arvestatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas püstitatud eesmärkide ja
probleemidega;

on kaardistatud
ning koostatud
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Tulenevalt Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti
veemajanduspoliitika
strateegilistest
ülesannetest,
tuleb
kõik
veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja
pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast (vesikondade veemajanduskavade
valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise printsiibi kohaselt, mis tähendab
kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide käsitlemist tulenevalt vee liikumisest
veekogu valgala piirides;



Riikliku keskkonnaprogrammi toetus ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste
rekonstrueerimisel ja rajamisel on kuni 85% projekti abikõlbulikest kuludest, seega
AS Kuressaare Veevärk omapoolne omafinantseering on minimaalselt 15%. Töö
konsultant on finantsanalüüsis arvestanud Keskkonnaprogrammist toetust taotlevate
projektide omafinantseeringuks 30% abikõlblikest kuludest.



Arendamise kavas on ette nähtud, et aastatel 2019-2021 teostatakse Liiva küla
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine KIK keskkonnaprogrammi
toetuse abiga;



Vastavalt meetme „Veemajandustaristu arendamine“ tingimused juhendmaterjalile
Lisa 2 on kõik investeeringuliigid jagatud sobiva majanduslikult kasuliku eluea järgi:



 Võrgud ja torustikud 40 aastat;
 Reservuaarid ja mahutid 40 aastat;
 Masinad ja seadmed 15 aastat;
 Tootmishooned 40 aastat.
Käesoleva arendamise kava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte:


keskkonnamõjud – ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitamisel tuleb
vältida planeeritavate ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule
ja maastiku teistele osadele ning kinni pidada loodus- ja veekaitse nõuetest;
 majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese
ajaperioodi jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimiseja rajamistöid kõigi asulate territooriumitel;
 sotsiaal-majanduslikud – ÜVK süsteemide arendamisel tuleb arvestada
elanikkonna huviga vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveeteenuste vastu,
elanikkonna maksevõime ja vee-ettevõtte jätkusuutliku majandamisega.
Planeeritavad veemajanduse arendustegevused on jagatud kahte etappi:
ÜVK arendamise I etapp – lühiajalised investeeringud, aastatel 2019-2022;
ÜVK arendamise II etapp - pikaajalised investeeringud, aastatel 2023-2030.

4.2 Investeerimisprojektide maksumuse hindamine
Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringute arvutamisel on lähtutud allolevas
tabelis esitatud hindadest.
Tabel 49. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamismaksumuse arvutamise aluseks võetud
materjali ja töö ühikhinnad
Investeering
Veevarustus
Torustiku rajamine
Rajatav liitumispunkt
Kanalisatsioon
Isevoolutorustiku rekonstrueerimine
Isevoolutorustiku rajamine
Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine

Ühik Ühikmaksumus (€)
m
tk

100
500

m
m
tk

100
120
12000
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Investeering
Rajatav liitumispunkt

Ühik Ühikmaksumus (€)
tk
500

Ühikmaksumusele lisanduvad veel järgmised kulud:
-

projektijuhtimine ja omanikujärelevalve;
projekteerimine ja uuringud;
üld- ja ettenägematud kulud.

4.3 Vee-ettevõtluse areng
Muhu vallas haldab ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteeme AS Kuressaare Veevärk
kellele kuuluvad ka ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni süsteemidega seotud varad.
Käesolev arendamise kava jääb peale kinnitamist Muhu vallavolikogu poolt
raamdokumendiks veevarustuse ja kanalisatsiooni alasele tegevusele, millega
määratletakse nimetatud valdkondade arendamise põhimõtted, vajalikud tööde mahud ja
investeeringud eesmärgiga ehitada kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsiooni
käitlemise tehnovõrgud, pumplad ning puhastusseadmed.
Torude rekonstrueerimine ja rajamine on otstarbekas ühildada teede ehitusega. Seega on
otstarbekas torustike- ja teedeehituse/-rekonstrueerimise projektid kooskõlastada ja need
ühildada. Uute torustike rajamine ja rekonstrueerimine vähendab avariide sagedust,
infiltratsiooni ja veekadusid. Infiltratsiooni ja veekadude vähenemisega kaasneb kulutuste
vähenemine elektrienergia osas, kuna kulutatakse energiat vaid reaalselt tarbitava vee/reoveekoguse pumpamiseks.

4.4 Perspektiivse tarbimise prognoos
Perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguste prognoosi koostamisel on lähtutud järgmistest
arvutuslikest algandmetest:
-

-

keskmise leibkonna suurus Muhu vallas on 2,00 inimest;
elaniku ühikuline veetarve/reoveekogus jääb asula piires muutumatuks;
asutuste ja ettevõtete veetarve ja reovee kogused suurenevad vastavalt tarbimise
prognoosidele;
perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke % määramisel on võetud uute torustike lekke
määraks 10% võrku juhitavast veest. Vanade torustike lekete % on jäetud samaks
olemasoleva seisuga;
tehnoloogiline vesi on vee-ettevõtja poolt vee puhastamiseks ja veevärgi hoolduseks
kulutatud vee kogus. Selle vee koguse määr jääb ka perspektiivis muutumatuks;
perspektiivse kanalisatsioonivõrgu arvutusliku infiltratsioonivee % määramisel on
võetud uute torustike infiltratsiooni määraks 10% puhastile juhitavast veest. Vanade
torustike infiltratsiooni % on jäetud samaks olemasoleva seisuga.

Asulapõhine arvestamata vee osakaal on etappide järgselt järgmine:
Tabel 50. Arvestamata vee osakaal võrku juhitavast veest
Asula
Liiva küla

Arvestamata vee osakaal
Ol.olev I etapp

II etapp

17%

17%

17%

17%

17%

17%

Piiri küla
Linnuse küla
Vanamõisa küla
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Arvestamata vee osakaal

Asula

Ol.olev I etapp

Hellamaa küla

17%

II etapp

17%

17%

Peale II
etappi

Peale I
etappi

Olemas
-olev

Tabel 51. Perspektiivse veevajaduse prognoos
Liiva
küla
16.8
3.4
17%
20.2
17.7
3.6
17%
21.3
22.3
4.6
17%
26.9

Veetarve (m3/d)
Arvestamata (m3/d)
vesi
%
Võrku juhitav vooluhulk (m3/d)
Veetarve (m3/d)
Arvestamata (m3/d)
vesi
%
Võrku juhitav vooluhulk (m3/d)
Veetarve (m3/d)
Arvestamata (m3/d)
vesi
%
Võrku juhitav vooluhulk (m3/d)

Piiri Linnuse
Vanamõisa küla
4.6
0.9
17%
5.6
6.8
1.4
17%
8.2
12.6
2.6
17%
15.2

Hellamaa
küla
3.2
0.7
17%
3.9
4.2
0.9
17%
5.1
4.2
0.9
17%
5.1

Kokku
24.6
5.0
29.6
28.8
5.9
34.6
39.2
8.0
47.2

Asulapõhine infiltratsioonivee osakaal on etappide järgselt järgmine:
Tabel 52. Infiltratsioonivee osakaal puhastile juhitavast kanalisatsioonist
Infiltratsioonivee osakaal

Asula
Liiva küla
Piiri küla
Linnuse küla
Vanamõisa küla
Hellamaa küla

Ol.olev I etapp II etapp
30%
30%
20%
20%

20%

20%

20%

20%

20%

Peale II
etappi

Peale I
etappi

Olemasolev

Tabel 53. Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoos purgimiseta

Reoveekogus (m3/d)
(m3/d)
Infiltratsioon
%
Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d)
Reoveekogus (m3/d)
(m3/d)
Infiltratsioon
%
Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d)
Reoveekogus (m3/d)
(m3/d)
Infiltratsioon
%
Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d)

Liiva
küla
20.3
8.7
30%
29.0
20.9
8.9
30%
29.8
25.2
6.3
20%
31.5

Piiri Linnuse
Vanamõisa küla
3.4
0.8
20%
4.2
10.5*
2.6
20%
13.1
10.7
2.7
20%
13.4

Hellamaa
küla
2.1
0.5
20%
2.7
3.0*
0.8
20%
3.8
3.0
0.8
20%
3.8

Kokku
25.8
10.1
35.9
34.3
12.3
46.7
38.9
9.7
48.6

Märkus: *-Kuigi Piiri-Linnuse-Vanamõisa küla ja Hellamaa küla ÜVK süsteemi laiendamist ei ole käesolevas ÜVK
arendamise kavas ette nähtud, on prognoosi koostamisel arvestatud, et lähiajal liituvad olemasoleva ÜVK
süsteemiga ka need kinnistud, kelledele on ÜVKga liitumispunktid rajatud, kuid ei ole veel süsteemiga liitunud.
On eeldatud, et need kinnistud liituvad kõik hiljemalt aastaks 2022
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4.5 Töömahtude loendid
Arendamise kava sisaldab ÜVK süsteemi väljaehitamise töömahtude loendeid, mis on
leitavad käesoleva töö lisadest. Need on informatiivse iseloomuga ja kuuluvad
täpsustamisele järgmistes projekteerimise staadiumites.
Rajatavate torustike pikkuste mõõtmisel on arvestatud vaid tänava peatorustiku pikkusega,
st lõik, mis on tänavatorustiku ja liitumispunkti vahel, tabelis olevas torustiku pikkustes ei
kajastu.
Torustike (sh ka pumplate) rekonstrueerimise all on mõeldud nende torustike rajamist,
millega ei kaasne vee- või kanalisatsiooniteenuse laiendamise võimalus.

4.6 Asulapõhine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ülevaade
4.6.1 Hellamaa küla
Hellamaa küla ÜVK süsteemi arendusse on ette nähtud lähima 2 aasta jooksul vahetada
välja reoveepuhasti pinnasefiltri täide. See töö on kavas teostada hoolduskuludeks ette
nähtud vahenditest.
Puhasti heitvee suublaks olev Patisilla kraavis on probleem vee äravooluga, mistõttu vajab
kraav ca 800m ulatuses korrastust ja puhastust, lisaks tuleb välja vahetada ka teetruubid.

4.6.2 Liiva küla
Liiva külas on kehtestatud järgmised detailplaneeringud,
perspektiivsete ÜVK süsteemide arendamisel arvestatud:

millega

on

Liiva

küla

1. Aasa kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud kuni kolme korterelamu

rajamine (maksimaalselt 36 korterit);
2. Muhu Maja detailplaneering, millega nähakse ette Kalapoe kinnistule äri- ja

büroohoone rajamist;
3. Liiva keskuse detailplaneering, millega kavandatakse keskuseala väljaarendamist (sh

äripindade rajamist);
4. Maleva ja Raunmäe kinnistute detailplaneering, millega nähakse ette Liiva keskuse

laiendamist ning uute äri- ja tootmispindade rajamist (sh majutushoone kavandamist).
Liiva külas on valla ÜVK arendamise I etapis kavandatud olemasoleva puurkaev-pumpla
likvideerimine ja selle rajamine koos uue veetöötlusjaamaga uues asukohas, lisaks veel ka
veevõrgu laiendamine selle ringistamise eesmärgil. Veevõrgu laiendamisega rajatakse
liitumispunktid Vallamaja kinnistule, Liiva tankla kinnistule, Meierei kinnistule ning 11-le
eramuga kinnistule, seega saavad ühisveevärgiga liitumise võimaluse arvutuslikult 22
inimest.
Prioriteedina on kavas reoveepuhasti rekonstrueerimine, mis on eelduseks uute tarbijate
liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Sisuliselt tähendab see uue puhastusseadme
paigaldust. Reoveepuhasti rekonstrueerimise käigus asendatava puhastusseadme
olulisemad puhastusetapid ja sõlmed on järgmised:
-

Mehaaniline puhastus (võre-liivapüünis Q=15 l/s);
Ühtlustusmahuti V=60 m3;
Bioloogiline puhastus annuspuhasti mahutis V=250 m3, kus toimuvad bioloogilise
etapi protsessid ühes mahutis tsüklite kaupa. Tsükli etapid on järgmised:
o Täitmine/denitrifikatsioon;
o Nitrifikatsioon;
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Settimine;
Väljavool;
Liigmuda eraldus.
Settetihendi V=13 m3 (olemasolev);
Biotiigid (2tk, tiigid puhastatakse ja jäetakse kasutusse avariiolukorras);
o
o
o

-

Rekonstrueeritava puhasti perspektiivne maksimaalne jõudlus saab olema hinnanguliselt
500ie.
Koos veetorustikuga laiendatakse ka kanalisatsioonivõrku selliselt, et oleks võimalus
süsteemiga liituda reoveekogumisalas asuvatel kinnistutel. Kanalisatsioonivõrgu
laiendamisega rajatakse liitumispunktid Vallamaja kinnistule ja 7-le eramuga kinnistule,
seega saavad ühiskanalisatsiooniga liitumise võimaluse arvutuslikult 14 inimest. Lisaks
rekonstrueeritakse kanalisatsiooni peapumpla koos isevoolukollektoriga. Peapumpla
rekonstrueerimine tähendab sisuliselt olemasoleva asendamist uue pumplaga.
ÜVK arendamise II etappi (aastatel 2023-2030) on kavandatud vee ja kanalisatsioonivõrgu
laiendamine, millega luuakse liitumisvõimalus veesüsteemiga Kalapoe kinnistule ning nii vee
kui kanalisatsiooniga 4-le eramuga kinnistule (arvutuslikult 8-le inimesele).
Ülevaade Liiva küla ÜVK arendamise kavast on toodud allolevates tabelites.
Tabel 54. Liiva küla ÜVK arendamine
Tegevus
========= Veevarustus =========
Torustiku rajamine
Rajatav liitumispunkt
Puurkaev-pumpla rajamine koos veetöötlusjaamaga
Puurkaev-pumpla likvideerimine
========= Kanalisatsioon =========
Isevoolutorustiku rek.
Isevoolutorustiku rajamine
Kanalisatsioonipumpla rek.
Puhasti rek
Rajatav liitumispunkt

I etapp II etapp
m
tk
tk
tk

1 213
14
1
1

m
m
tk
tk
tk

472
1
1
8

196
5

898
176

4

4.6.3 Linnuse küla
Linnuse küla ÜVK süsteemi arendusse ei ole lähima 12a jooksul investeeringuid ette nähtud.

4.6.4 Piiri küla
Piiri küla ÜVK süsteemi arendusse ei ole lähima 12a jooksul investeeringuid ette nähtud.

4.7 ÜVK arendamise kokkuvõte
Muhu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise prioriteediks on Liiva küla
olemasolevate ÜVK süsteemide rekonstrueerimine ja veevarustuse ringvõrgu rajamine.
Käesoleva
arendamise
kavaga
ühisveevarustussüsteemi järgmiselt:
-

on

ette

nähtud

rajada

või

parendada

Torustike rek./rajamine – 1 409 m;
Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine uues asukohas – 1 kpl;
Liitumisvõimaluse loomine 19 kinnistule.
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Käesoleva
arendamise
kavaga
on
ühiskanalisatsioonisüsteemi järgmiselt:
-

ette

nähtud

rajada

või

parendada

Torustike rek./rajamine – 1 546 m;
Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine – 1 kpl;
Kanalisatsioonipuhasti rekonstrueerimine – 1 kpl;
Liitumisvõimaluse loomine 12 kinnistule.

Tabel 55. ÜVK arendamise ehitusmahtude koondtabel
I etapp
HellaLinnuse
HellaLiiva
Kokku
maa
-Piiri
maa
========= Veevarustus =========
Torustiku rajamine
m
1 213
1 213
Rajatav liitumispunkt
tk
14
14
Puurkaev-pumpla
rajamine koos
tk
1
1
veetöötlusjaamaga
Puurkaev-pumpla
tk
1
1
likvideerimine
========= Kanalisatsioon =========
Isevoolutorustiku
m
0
rek.
Isevoolutorustiku
m
472
472
rajamine
Kanalisatsioonipum
tk
1
1
pla rek.
Puhasti rek
tk
1
1
Rajatav liitumispunkt
tk
8
8
Ühik

II etapp
Kokku
LinnuseLiiva
Kokku
Piiri
196
5

196
5

1 409
19

0

1

0

1

898

898

898

176

176

648
1

4

0
4
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5 FINANTSANALÜÜS
5.1 Finantsprognoosi koostamise põhieeldused
Finantsanalüüsi eesmärgiks on:
1. hinnata Muhu valla ÜVK ekspluatatsioonikulusid ning nende muutust tulenevalt
planeeritud investeeringutest;
2. prognoosida vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad kuni 2030 aastani, mis
võimaldavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikku pakkumise
Muhu vallas;
3. prognoosida veetarbimise ja –tootmise tegevusmahud tulevikus;
4. leida sobivaim finantseerimise struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
väljaarendamiseks;
5. prognoosida perioodi 2019-2030 vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest
saadavad rahavood ning nende tulu-kulu suhted;
6. leida investeeringute sisemine tulumäär (IRR) ja puhasnüüdisväärtus (NPV)
diskonteerimismeetodi abil arvestades perioodi 2019-2030 inflatsiooni;

5.2 Finantsprognoos
5.2.1 Metoodika
Käesoleva finants- ja majandusanalüüsi koostamisel on konsultant järginud
Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud juhendmaterjale Ühisveevärgi arengukavade
koostamisele ning Euroopa Liidu juhendmaterjale veemajandusel alaste projektide
hindamisel.
Finantsanalüüsi peamine eesmärk välja arvutada projekti finantstulemuste näitajad
infrastruktuuri omaniku vaatepunktist lähtudes. Kasutatav meetod on diskonteeritud
rahavoogude analüüs. Metoodika kohaselt arvestatakse ainult rahavooge, st. ainult projekti
tulemusel väljamakstud või vastuvõetud rahasummasid. Diskonteeritud rahavoogude
analüüs ei hõlma selliseid mitterahalisi elemente nagu amortisatsioon, ettenägematute
kulude reserv, sihtfinantseerimise arvestus, tulude ja kulude ajatatud arvestus jmt.
Rahavooge arvestatakse nende ilmnemise aastal ning antud prognoosi perioodi 20192030 jooksul. Kui projekti majanduslikult kasulik eluiga ületab toodud võrdlusperioodi,
võetakse arvesse ka jääkväärtust. Jääkväärtuse arvutamisel võetakse pika kasuliku
elueaga infrastruktuuri investeeringute puhul projekti jääkväärtus võrdseks projekti käigus
soetatud varade jääkmaksumusega võrdlusperioodi lõpuks.
Eeldused finantsanalüüsi läbiviimiseks on võetud avalikele infokogudest (statistikaameti
andmebaas, rahvastikuregister, vmt.) või haldusüksuses kehtivatest ja koostamisel olevatest
arengukavadest.
Etapid finantsanalüüsi teostamiseks on alljärgnevad:
1. Investeeringute prognoosis kajastatakse projektiga seotud investeeringuid
vastavalt nende tegelikule ja eeldatavale elluviimisajale. Investeeringud sisaldavad
põhivarainvesteeringuid ja –jääkmaksumust.
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2. Opereerimistulude ja –kulude prognoos kajastab rahavoopõhiselt projekti
sissetulekuid ja väljaminekuid võrdlusperioodi jooksul. Mitterahalisi liikumisi, nagu
näiteks amortisatsiooni arvestus, prognoosis ei kajastata.
3. Investeeringute ning opereerimistulude ja –kulude prognooside põhjal
genereeritakse investeeringu rahavood. Investeeringu rahavoo alusel arvutatakse
välja investeeringu sisemine tasuvusmäär ja puhasnüüdisväärtus (IRR ja NPV).
Käesolev finantsanalüüs on koostatud nominaalhindades ehk inflatsiooniga korrigeeritult
tuhandetes eurodes.

5.2.2 Ajahorisont
Ajahorisont on maksimaalne periood aastates, millede kohta esitatakse finantsprognoosid.
Keskkonnaministeeriumi juhendile koostatakse ÜVK finantsanalüüs majandus- ja
finantsanalüüs 12 aasta pikkuse arvestusperioodi kohta. ÜVK arengukava algusaastaks on
planeeritud 2019, millest lähtuvalt on prognoosid koostatud perioodile 2019-2030.
ÜVK I etapi elluviimise periood on 2019-2021. I etapi maksumus on 672 957 eurot ja II
etapi maksumus on 155 273 eurot. Kokku on ÜVK arengukava investeeringute
maksumus 828 230 eurot.

5.2.3 Makromajanduslikud eeldused
Vastavalt määruse juhendile võetakse majandus- ja finantsanalüüsi koostamisel järgmised
makromajanduslikud näitajad:
-

reaalse sisemajanduse koguprodukti (SKP) aastane kasvumäär;
inflatsioonimäär (tarbijahinnaindeksi muutus) aastas;
reaalpalga kasvumäär aastas.

Makromajanduslikud prognoosid on võetud struktuurifondide veebilehelt 3. Nimetatud
prognoosid sisaldavad endas SKP, tarbijahinna indeksi ja reaalpalga kasvumäära
prognoose perioodile 2018-2030.
Tabel 56. Makromajanduslike näitajate prognoos
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

SKP
reaalkasv

4,0%

3,2%

3,0%

2,9%

2,9%

2,8%

2,7%

2,6%

2,5%

2,4%

2,2%

2,1%

2,1%

THI

2,9%

2,3%

2,4%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

4%

3%

3%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

Palga
reaalkasv

5.2.4 Diskontomäär
Vastavalt määruse juhendile on veemajandusprojektidele kehtestatud ühtseks riiklikuks
diskontomääraks 5,45% reaalmääras. Kuna käesolevas analüüsis koostatakse prognoosid
nominaalhindades, siis korrigeeritakse diskontomäära inflatsiooniga.

3

http://www.struktuurifondid.ee
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5.2.5 Jääkväärtus
Investeeringu jääkväärtuse leidmisel on aluseks Veemajanduse meetme määruse juhendis
sätestatud varade kasulik eluiga alljärgnevalt:
-

võrgud ja torustikud – 40 aastat,
reservuaarid ja mahutid – 40 aastat,
masinad ja seadmed – 15 aastat,
tootmishooned – 40 aastat.

Tulenevalt investeeringute kasulikust elueast on investeeringute jääkväärtus
analüüsiperioodi lõpuks AS Kuressaare Veevärk Muhu valla opereerimispiirkonnas
142 tuhat eurot.

5.2.6

ÜVK arengukava tulud ja tariifide prognoos

ÜVK arengukava tulud on vee- ja kanalisatsiooniteenuste
prognoosimisel on aluseks võetud järgmised baasandmed:
-

müük.

Müügitulude

piirkonna elanike arvu prognoos;
teeninduspiirkonna elanike prognoos ja liitunute prognoos;
vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide prognoos;
vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimise prognoos.

5.2.7 Elanikkond
Statistikaameti andmete kohaselt elas 01.01.2018 seisuga Muhu vallas 1886 elanikku. Kuigi
viimaste aastate jooksul on rahvaarv kasvanud, siis käesoleva töö rahvastiku prognoos
kasutatakse Statistikaameti Saare maakonna rahvastiku vähenemise prognoosi määra.
Analüüsiperioodi lõpuks prognoositakse valla elanike arvuks 1765 inimest võttes aluseks
Saare maakonna rahvastikuprognoosi määr on 0,994% aastas.
Tabel 57. Muhu valla elanike arv aastatel 2018-2030

Aasta

2018

Rahvaarv

1886

2019
1874

2025
1817

2030
1765

Elanikkonna arv mõjutab oluliselt veetarbijate arvu ja ÜVK teeninduspiirkonna elanike arvu.
ÜVK teeninduspiirkonna elanike arv väheneb samas trendis kui valla elanike arv.

5.2.8 ÜVK-ga liitunud ja prognoos
2018. aastal oli ÜVK teenustega liitunud 43% ÜVK teeninduspiirkonna külade elanikest
veega ja 44% kanalisatsiooniga. Peale ÜVK arendamise kava elluviimist on ühendatud 74%
elanikkonnast ühisveevärgiga ja 78% ühiskanalisatsiooniga.

5.2.9 Veetarbimine
Võttes aluseks 2018. aastal Muhu vallas elanikele müüdud veekogused, on keskmine
tarbimine ca 66 l/in/päevas. Perspektiivsed veekogused on saadud eeldades ühiktarbimise
jäämist samale tasemele. Reovee hulka mõõdetakse tarbijatele müüdud veekoguste järgi.
Käesolevas finantsanalüüsis on aluseks võetud ÜVK inseneri poolt prognoositud
reoveekogused. Asutuste ja ettevõtete vee- ja reoveetarbimine kasvab vastaval ÜVK
inseneri prognoosidele.
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5.2.10 Tariifiprognoos
AS Kuressaare Veevärk esitab vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad kinnitamiseks ja
kehtestamiseks Muhu vallale.
Hinnakujunduses võetakse arvesse:
-

põhitegevuskulud: elekter, soojus, avariide likvideerimine, plaaniline remont,
remondimaterjalid, veearvestite vahetamine;
personalikulud: töötajate palgad ja nendega seotud riigimaksud (üksikisiku tulumaks
ja sotsiaalmaks),
sõidukite kulud: kütus, remont ja kindlustus;
halduskulud: arvete saatmine, igapäevane majandustegevus, kantseleitarbed,
hoonete valve, side, pangateenustasud jms;
põhivahendikulud: amortisatsioon (selle arvel tehakse uusi investeeringuid ja
tagastatakse laene), kindlustus, laenude tagasimaksed ainult investeeringu
omaosaluse alusel.

Tariifid on kujundatud vastavalt Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 14 lõikes 3
sätestatu4, mille kohaselt tariifides peab sisalduma:
-

tootmiskulude katmine;
kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
põhjendatud tulukus.

Muhu valla opereerimispiirkonnas on vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad on järgmised
(ilma käibemaksuta) 2018. aastal5:
Vesi
-

füüsilised isikud 1,2 eur/m3
juriidilised isikud 1,2 eur/m 3

Reovee ärajuhtimine ja puhastamine
-

füüsilised isikud 2,1 eur/m3
juriidilised isikud 2,1 eur/m 3

Lisaks võetakse arvesse veeteenuse osakaalu leibkonnaliikmete keskmisest sissetulekust.
4% on EL poolt etteantud soovituslik maksimaalne suurus, mida ei tohiks ületada ka
madalama sissetulekuga elanike gruppides.
Prognoositud tariif jääb alla 4% kogu
analüüsiperioodi jooksul.
Tabel 58. Tariifiprognoos majapidamised (eur/m3)
2019
Veevarustuse
tariifid käibemaksuta
Majapidamised
kasv
Asutused, ettevõtted
kasv
Kanalisatsiooniteenuse
tariifid käibemaksuta
Majapidamised

4
5

2021

2022

2023

2025

2026

2027

2030

€/m3
%
€/m3
%

1,20
0,0%
1,20
0,0%

1,32
10,0%
1,32
10,0%

1,32
0,0%
1,32
0,0%

1,32
0,0%
1,32
0,0%

1,45
10,0%
1,45
10,0%

1,45
0,0%
1,45
0,0%

1,60
10,0%
1,60
10,0%

1,84
10,0%
1,84
10,0%

€/m3

2,10

2,31

2,31

2,31

2,54

2,54

2,80

3,23

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus
http://www.saarevesi.ee/page/22
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kasv
Asutused, ettevõtted
kasv
Taskukohasus
Veeteenuste %
leibkonnaliikme
netosissetulekust
Leibkonnaliikme
keskmine sissetulek

%
€/m3
%

2019
0,0%
2,10
0,0%

2021
10,0%
2,31
10,0%

2022
0,0%
2,31
0,0%

2023
0,0%
2,31
0,0%

2025
10,0%
2,54
10,0%

2026
0,0%
2,54
0,0%

2027
10,0%
2,80
10,0%

2030
10,0%
3,23
10,0%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,2%

1,3%

1,5%

668

697

711

725

754

769

784

832

%
€/kuus

Allikas: konsultandi arvutused

Graafik 1. Vee ja kanalisatsiooni tariifid leibkonnaliikme sissetulekust

5.3 ÜVK arengukava opereerimiskulud
AS Kuressaare Veevärk opereeritavates asulates on prognoositud
2018. aasta
majandusaasta andmete alusel. Uute infrastruktuuri osadega seotud kulud arvutatud
vastavalt ÜVK inseneri poolt antud andmetele.
Tegevuskulud on jagatud kahte gruppi:
-

Muutuvkulud
Püsikulud

5.3.1 Muutuvkulud
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi muutuvkuludeks on:
-

Elektrikulu;
Ressursi ja saastetasu

Muutuvkulude arvutamisel on aluseks veetoodang ning reoveepuhastile suunatav
reoveekogus. Veetoodang erineb müüdud veekogusest mittearvestusliku veehulga võrra.
Mittearvestuslik vesi on tingitud peamiselt:
-

Veetorustike, siiberkaevude ja muude veesüsteemi osade leketest;
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-

Veetöötlusseadmete ja –filtrite tagasipesuveest;

Käesoleva projekti raames on vastavalt ÜVK hinnangule jääb mittearvestusliku vee osakaal
17% juurde.
Reoveepuhastile suunatav reoveekogus erineb tarbijatelt vastuvõetud reovee kogusest
peamiselt järgmistel põhjustel:
-

Sadevee kanalisatsiooni puudumisest tingitud sademevete juhtimine kanalisatsiooni;
Torustike leketest tingitud pinnasevete infiltreerumisest.

Vastavalt ÜVK projektile arvestatakse infiltratsiooniks ca 28 %, mis langeb 2030. aastaks
20%ile.
Elektri kulu on jagatud vastavalt kuluallikale järgmiselt:
-

Kulu vee pumpamisele;
Kulu reovee pumpamisele ja puhastamisele.

Vastavalt 2018. aasta andmetele on elektrikuluks vee ja reovee pumpamisele arvestatud
2,35 kWh/m3 2018.a. hindades. Elektrikulu võrdlusperioodil on korrigeeritud
tarbijahinnaindeksiga (THI).
Vee erikasutustasu erikulu on reguleeritud VV määrusega 169. Muhu valla keskmiseks
kuluks on 0,07 eur/m3 2018. aastal ja 0,45 eur/m3 on keskmine saastetasu erikulu.

5.3.2 Püsikulud
Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi püsikuludeks on:
-

Tööjõukulu;
Halduskulu;
Hoolduskulu.

AS Kuressaare Veevärk veemajandusega seotud tööjõukulud 2018. aastal Muhu vallas olid
10 805 eurot.
Edaspidi korrigeeritakse tööjõukulu THI kasvuga.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni korrashoiuks, korraliseks hoolduseks ja –remondiks
vajalikud hoolduskulud jooksvates hindades on tehnilise eksperdi hinnangul järgmised:
-

Torustikud ja ehitised – 0,25% soetamismaksumusest
Masinad ja seadmed – 1%

Hoolduskulud on planeeritud investeerimisperioodi järgsele perioodile ehk alates 2022.
aastast iga-aastaselt. Hoolduskulusid korrigeeritakse THI kasvuga.
Kulude prognoosid on toodud finantsanalüüsi lisades.

5.4 Finantsanalüüsi tulemused
ÜVK arengukava elluviimise perioodi jooksul on analüüsis tõstetud tariife, et teenuse
taskukohasus tõuseks 1,5%-ini leibkonnaliikme sissetulekust ning oleks täidetud SA KIK
toetuste taotlemise nõue. ÜVK investeeringute tasuvusnäitajad IRR ja NPV on negatiivsed.
ÜVK investeeringud vajavad elluviimiseks tagastamatut abi.
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Tabel 59. ÜVK arengukava investeeringute tulusus AS Kuressaare Veevärk Muhu valla
opereerimispiirkond
Tuhat eurot

2019

Tegevustulud

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2030
33

36

45

45

47

53

55

62

64

33

36

45

45

47

53

55

62

64

44

24

25

25

37

38

39

40

41

41

42

17

Investeeringud

0

304

152

17

17

17

17

17

17

17

15

Neto rahavoog

8

-296 -141

-10

-10

-9

-4

-3

4

5

32

Sissetulekud kokku

32

Tegevuskulu

Investeeringuprojekti
nüüdispuhasväärtus
NPV
Sisemine tasuvuslävi IRR

76

76

-417
-27%

5.4.1 Tegevusrentaablus
Tegevusrentaablus näitab ühe opereerimiseks kulutatava euro tootlust. Lihtsustatult näitab
see veemajanduse puhast rahavoogu, mida on võimalik kasutada laenuteenindamiseks ning
investeeringuteks.
AS
Kuressaare
Veevärk
ÜVK
investeeringute
keskmine
tegevusrentaablus on 27% Muhu valla teeninduspiirkonnas. Operaatoritasu on kujundatud
selliselt, et see katab ka ära ÜVK investeeringute kapitalikulu. Tegevusrentaablus on toodud
alljärgnevas tabelis.
Tabel 60. Tegevusrentaablus AS Kuressaare Veevärk Muhu valla teeninduspiirkond
2019
Tegevusrentaablus

25%

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

24%

29%

17%

16%

17%

25%

26%

33%

34%

38%

42%

5.4.2 Puhasrentaablus
Puhasrerentaablus näitab ettevõtluse toimimise kasumlikkust. Vastavalt ÜVK eeskirjadele
peavad kõik kulud olema kaetud tariifidest ning kogu veevarustuse ja kanalisatsiooni
pikaajalise ja jätkuva toimimise tagamiseks on oluline pikaajalises perspektiivis vähemalt 0
% puhasrentaablus. AS Kuressaare Veevärk Muhu valla teeninduspiirkonna ÜVK
investeeringute keskmine puhasrentaablus on -6 % (ainult omafinantseeritud investeeringute
kulum). Täiskulumiga on puhasrentaablus on samuti negatiivne. Negatiivne puhasrentaablus
näitab, et tegemist on investeerimismahuka ettevõttega. Puhasrentaablus on toodud
alljärgnevas tabelis.
Tabel 61. Puhasrentaablus AS Kuressaare Veevärk Muhu valla teeninduspiirkond
2019
Puhasrentaablus

4%

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

4%

-18%

-22%

-24%

-23%

-10%

-9%

2%

3%

8%

Negatiivne puhasrentaablus näitab, et suured amortisatsioonikulud viivad puhasrentaabluse
madalaks kui lisanduvad planeeritud ÜVK investeeringud. Tagastamatute toetuste
taotlemine investeeringukava elluviimisel on vajalik.
ÜVK investeeringute elluviimise tulemusel ning prognoositud tariifide kehtestamisel on Muhu
valla ÜVK investeeringute opereerimistulu positiivne, samuti on positiivne ÜVK
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investeeringute tegevusrentaablus. ÜVK investeeringute tasuvusnäitajad IRR ja NPV on
negatiivsed. ÜVK investeeringud vajavad elluviimiseks toetust, et tagada opereerimise
jätkusuutlikkus. ÜVK investeeringute elluviimiseks saab toetust taotleda nii siseriiklikest
fondidest (SA KIK veemajandusprogramm alla 2000 ie RKA-d) kui ka Ühtekuuluvusfondi
veemajanduse meetmest.
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6.10 Kooskõlastused
Tabel 62. Kooskõlastuste tabel

Jrk.
Kooskõlastaja
nr.

1

2

Terviseamet

Keskkonnaamet

Kooskõlastuse
kuupäev ja nr

26.07.2019
nr 9.2-5/19/4128-2

12.08.2019
nr 14 3/19/11862 3

Töö koostaja
märkused

Kooskõlastuse täielik ärakiri
Esitasite Terviseameti Lääne regionaalosakonnale kooskõlastamiseks
Muhu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2019-2030. Arendamise kava käsitleb Hellamaa küla, Liiva küla,
Linnuse küla ja Piiri küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteeme ning
nende arenguperspektiive.
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse paragrahv 4 lõikest 2 4
tulenevalt kooskõlastab Terviseameti Lääne regionaalosakond Muhu
valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019
2030.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Reelika Tammai
menetlusgrupi juht
Lääne regionaalosakonna juhataja ülesannetes
Esitasite Keskkonnaametile kooskõlastamiseks kooskõlastamiseks
Muhu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2019 2030 eelnõu (edaspidi ÜVKA). Keskkonnaamet tutvus esitatud
dokumentidega , kontrollis täiendatud ÜVKA vastavust nõuetele.
Lähtuvalt eeltoodust ja tuginedes õiguslikule alusele, kooskõlastab
Keskkonnaamet Muhu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2019 2030 eelnõu.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Toomas Padjus
keskkonnakasutuse juhtivspetsialist
Lääne regioon

-

-

