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SISSEJUHATUS 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 sätestab, et kohaliku omavalitsusüksuse 

ülesandeks on korraldada oma halduspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni. Tulenevalt 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 rajatakse ühisveevärk ja –kanalisatsioon 

kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 

alusel (edaspidi ÜVK arengukava).  

ÜVK arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks ning vaadatakse üle ja korrigeeritakse 

vähemalt kord nelja aasta tagant. Vastavalt ÜVK-seadusele peab kava sisaldama:  

1)  ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte;  

2) dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

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

põhiskeemi;  

3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 

maksumust.  

ÜVK arendamise kava peab olema kooskõlas alamvesikonna veemajanduskavaga ning on 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise alus, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub 

riigieelarvest või riigi tagatud laenust.  

Vormsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava kirjeldab valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning arengut järgneval 12 aastal. 

Vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele on ühisveevärk ja -kanalisatsioon ehitiste 

ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee 

ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Sellest 

tulenevalt hõlmab Vormsi valla ÜVK arengukava ainult Hullo küla.  

Edaspidine ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning veemajanduse 

korraldamine Vormsi vallas, Hullo külas peab toimuma kooskõlas käesoleva ÜVK 

arengukavaga fikseeritud tingimuste ja nõuetega.  

Vormsi valla investeeringuvajadus vee- ja kanalisatsioonirajatiste kaasajastamiseks ning 

arendamiseks ületab valla rahalised võimalused ning seetõttu on vajalik rekonstruktsiooni- ja 

ehitustöödeks kasutada Eesti riiklike ning Euroopa Liidu fondide abi.  

Abiprojektide elluviimisel tuleb kindlasti silmas pidada olulist põhimõtet, et ehitustöödele 

järgnev vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimine, hooldamine ja edasiarendamine oleks 

jätkusuutlik süsteemi kogu järgneval „eluperioodil”.  

Käesolev Vormsi valla ÜVK arendamise kava on kooskõlas valla arengukavaga, 

üldplaneeringuga ning muude õigusaktidega. 
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1. ARENGUKAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD 

LÄHTEANDMED 

Vormsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on kasutatud 

allpool nimetatud ja kirjeldatud õiguslikke akte, kavasid ning planeeringuid. 

 

1.1 Riigisisesed õigusaktid 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013006), 

vastu võetud 02.06.2003, § 6  lg1 järgi on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada 

antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 

kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist 

planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate 

korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib Eestis 10.02.1999 a 

vastu võetud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/123122014023). Seadus reguleerib kinnistute veega 

varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 

ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab 

riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused. Ainult tootmise 

vajaduseks ettenähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile käesoleva seaduse sätteid ei 

kohaldata. Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu 

kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul 

omavalitsusel puudub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, võib ühisveevärki ja -

kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel kuni selle arendamise kava valmimiseni 

tingimusel, et detailplaneering sisaldab seaduses sätestatud nõudeid. Ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kava koostamist korraldab kohalik omavalitsus.  

Veeseadus on vastu võetud 11.05.1994 (https://www.riigiteataja.ee/akt/104032015011).  

Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes 

ökoloogilise tasakaalu tagamine. Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike 

ja veekasutajate vahelisi suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud 

veekogude kasutamist. 

Veeseaduse § 8 alusel määratakse vee erikasutusloa omamise vajadus tegevuste lõikes. Vee 

erikasutusõigus tekib tähtajalise vee erikasutusloa alusel. Vee erikasutusloa üheks omamise 

vajaduseks on põhjaveevõtt rohkem kui 5 m
3
/ööpäevas ja heitvee ning teiste saastavate ainete 

juhtimine suublasse olenemata kogusest. 

Keskkonnatasude seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014021),  vastu võetud 

07.12.2005, sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, saastetasumäärad, 

nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha 

kasutamise alused ja sihtotstarbe. Keskkonnatasude kehtestamisel ja rakendamisel lähtutakse 

keskkonnakaitse vajadusest ning riigi majanduslikust ja sotsiaalsest olukorrast. 
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Lisaks eelnimetatud seadustele reguleerivad veemajandust ka Vabariigi Valitsuse, 

Sotsiaalministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud määrused ja käskkirjad: 

• Sotsiaalministri määrus nr 82, 31.07.2001 a “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid” (https://www.riigiteataja.ee/akt/916518).  Määrus kehtestab nõuded 

joogivee kvaliteedile ja kvaliteedi kontrollile ning joogivee proovide analüüsimeetodid 

eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise kahjulike mõjude eest; 

• Sotsiaalministri määrus nr 1, 02.01.2003 a “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 

kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded” 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/237268);  

• Keskkonnaministri määrus nr 18, 26.03.2002 a „Vee erikasutusloa ja ajutise vee 

erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike 

materjalide loetelu ja loa vormid“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/107052013024);  

• Keskkonnaministri määrus nr 9, 27.01.2003 a „Põhjaveevaru hindamise kord“ 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/244786);  

• Keskkonnaministri määrus nr 60, 17.10.2000 a “Põhjaveekomisjoni põhimäärus” 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/208854).  Põhjaveekomisjoni üheks ülesandeks on põhjavee 

uurimise, kasutamise ja kaitse olukorra hindamine ning uuringuvajaduse ja -suundade 

määramine; 

• Keskkonnaministri määrus nr 37, 29.07.2010 a “Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja 

konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja 

puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise 

kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise 

taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks 

esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid“ 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/106032012008);  

• Keskkonnaministri määrus nr 61, 16.12.1996 a “Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise 

ja projekteerimise korra kehtestamine“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/112042011019);  

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 99, 29.11.2012 a “ Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate 

piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013013);  

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 171, 16.05.2001 a “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/133053569. Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded on 

kanalisatsiooniehitiste planeerimis-, ehitus- ja ekspluatatsiooninõuded;  

• Keskkonnaministri määrus nr 76, 16.12.2005 a “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

kaitsevööndi ulatus” (https://www.riigiteataja.ee/akt/971518);  

• Keskkonnaministri määrus nr 57, 19.03.2009 a “Reoveekogumisalade määramise 

kriteeriumid” (https://www.riigiteataja.ee/akt/13162185) Reoveekogumisala määratakse 

asulale elanike arvuga üle 50 inimese, kusjuures määratava reoveekogumisala minimaalne 

suurus on 5 ha. Reoveekogumisala määramisel lähtutakse põhjavee kaitstusest, arvestades 

https://www.riigiteataja.ee/akt/107052013024
https://www.riigiteataja.ee/akt/244786
https://www.riigiteataja.ee/akt/208854
https://www.riigiteataja.ee/akt/106032012008
https://www.riigiteataja.ee/akt/112042011019
https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/133053569
https://www.riigiteataja.ee/akt/971518
https://www.riigiteataja.ee/akt/13162185
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sotsiaalmajanduslikku kriteeriumi ja keskkonnakaitse kaalutlusi, sealhulgas pinnavee 

kaitstust. 

 

1.2 Veemajanduskavad 

Vormsi vald on arvatud Lääne-Eesti vesikonna territooriumi koosseisu ja valla territooriumil 

vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimine toimub kooskõlas Lääne-Eesti 

veemajanduskavaga. 

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010. a. 

korraldusega nr 118
1
. Veemajanduskavaga on seatud eesmärgid, mida tuleb järgida 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel kohaliku omavalitsuse territooriumil. ÜVK kava 

kohaselt on olulised järgmised eesmärgid: 

Maismaa pinnavesi. Hea seisundi tagamiseks tuleb vähendada toitainete heitkogust 

veekogudesse. See on eriti oluline järvede hea seisundi hoidmiseks. Kõikide asulate ja 

tööstusettevõtete reovesi tuleb käidelda vastavalt nõuetele. Lähtudes kombineeritud 

lähenemisviisist, tuleb heitvee suublasse juhtimise piirmäärasid vajadusel veeloaga 

karmistada.  Eesmärk on veekogude hea seisundi saavutamine aastaks 2015. 

Põhjavesi. Üldeesmärgiks on säilitada põhjavee looduslik või looduslähedane koostis ja 

režiim. See tähendab, et põhjaveekogumitena määratud põhjavesi peab kuuluma “heasse” 

veeklassi. Põhjaveele seatud eesmärkide saavutamisel tuleb arvestada alljärgnevat: tuleb 

tagada kinnitatud põhjavee varudega põhjavee leiukohtade kaitse põhjavee reostumise ja 

liigvähendamise eest; maapinnalähedase veekihi kaitse on vajalik eelkõige aladel, kus 

maapinnalähedane põhjavesi on üksiktarbijate veevarustuse allikaks; põllumajanduslik 

maakasutus peab toitealal toimuma selliselt, et põhjavesi ei reostuks lämmastikuühendite, 

orgaanilise aine ja pestitsiididega; allikad ja karstialad tuleb säilitada võimalikult 

looduslikena. Neile tuleb tagada juurdepääs; tuleb tagada põhjavee kaitse ohtlike ainetega 

reostumise eest, potentsiaalselt keskkonnaohtlikud objektid tuleb viia vastavusse 

keskkonnanõuetega või likvideerida, tuleb tagada reostunud pinnase ja põhjaveega alade 

järelevalve ja korrastamine; maavarade kaevandamisel tuleb järgida põhjaveevaru võimalikult 

säästvat tehnoloogiat kaevandamisel ja karjääride korrastamisel. 

Joogiveesüsteemid. Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi 

sisaldada haigustekitajaid ega ülenormatiivseid toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama 

Sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid“ toodud nõuetele. Ühisveevärgi (üle 50 tarbijaga või üle 10 m
3
/d 

toodanguga ning avalikkusele suunatud alla 50 tarbijaga või alla 10 m
3
/d veevärkide 

(lasteasutused, puhkekeskused vms)) joogivee kvaliteeti ja seiret reguleerib Euroopa Liidu 

tasandil joogivee direktiiv 98/83/EÜ, mille rakendamise suhtes kehtib Eestile osaliselt 

üleminekuperiood kuni aastani 2013. EL-ga liitumislepingu lisas VI on täpsustatud, et 

värvuse, pH, raua, mangaani, lõhna, hägususe, kloriidi, elektrijuhtivuse ja sulfaadi 

                                                 
1
 http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/2010.04.07kinnitatudlaane-

eestivesikonnaveemajanduskava.pdf  

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/2010.04.07kinnitatudlaane-eestivesikonnaveemajanduskava.pdf
http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/2010.04.07kinnitatudlaane-eestivesikonnaveemajanduskava.pdf
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piirväärtuste osas on üleminekuperiood kuni 31. detsembrini 2013 alla 2000 tarbijaga 

veevärkides. 

Kaitset vajavad alad. Erinevate kaitset vajavate alade eesmärgiks on hoida ja kaitsta teatud 

piirkondades keskkonda inimtegevuse negatiivsete mõjude eest, inimese vahetu elukeskkonna 

ja looduse kui terviku kaitse elujõulise keskkonna säilitamiseks. Veehaarde 

sanitaarkaitsealade eesmärk on kasutatava joogivee omaduste halvenemise vältimine ning 

veehaarderajatiste kaitse. Maapinnalähedasi veekihte kasutatavate veehaarete vee kvaliteedi 

kaitse tagamiseks ei ole praeguste sanitaarkaitsealade ulatus piisav. Seetõttu on veekvaliteedi 

halvenemise ohu ilmnemisel vajalik rakendada kitsendusi ka veehaarde toitealal vähemalt 

varasema III sanitaarkaitseala ulatuses. 

Keskkonnaminister algatas 6. jaanuaril 2012 uute, aastateks 2015-2021 kehtestatavate 

veemajanduskavade koostamise. Selleks ajakohastatakse 2010. aastal valminud ning 

kinnitatud Ida-Eesti, Lääne-Eesti ning Koiva vesikonna veemajanduskava. 

Veemajanduskavaga koos koostatakse veemajanduskava meetmeprogramm ning 

üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava. 

 

1.3 Euroopa Liidu direktiivid 

• Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?uri=CELEX:31991L0271)  – eesmärgiks on kaitsta keskkonda asula reovee 

suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb reovesi 

reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejärel puhastada.  

Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid on Veeseadus, Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni seadus,  

Vabariigi Valitsuse määrus nr 99, vastu võetud 16.06.2013 „Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate 

piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed. 

• Veekogu kaitsmine põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest ehk nii nimetatud 

,,Nitraadidirektiiv“ 91/676/EMÜ (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?qid=1421595060091&uri=CELEX:31991L0676)  – eesmärgiks on 

põllumajandusest lähtuvatest nitraatidest põhjustatud või tingitud veereostuse vähendamine 

ning hoida ära edasine veereostus. Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid on Veeseadus, 

Vabariigi Valitsuse määrus nr 288 ,,Veekaitsenõuded väetise-ja sõnnikuhoidlatele ning silo 

ladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded” 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/109072013013);  

• Nõuded olmevee kvaliteedi kohta ehk ,,Joogiveedirektiiv“ 98/83/EÜ (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1421595689159&uri=CELEX:31998L00839  – 

eesmärgiks on kaitsta inimese tervist joogivee mistahes saastatusest tulenevate kahjulike 

mõjude eest tagades joogivee tervislikkuse ja puhtuse. Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid on 

Veeseadus, Rahvatervise seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/131122014018), 

Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni seadus, Sotsiaalministri määrus nr 82 “Joogivee kvaliteedi-ja 

kontrollinõuded ja analüüsimeetodid”; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1421595060091&uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1421595060091&uri=CELEX:31991L0676
https://www.riigiteataja.ee/akt/109072013013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1421595689159&uri=CELEX:31998L00839
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1421595689159&uri=CELEX:31998L00839
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122014018
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• Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?qid=1421596012922&uri=CELEX:32000L0060)  – eesmärgiks on 

saavutada ja hoida veekogude head seisundit. Direktiivis kehtestatud tegevusraamistik hõlmab 

kõiki teisi veealaseid direktiive ning seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide vete (pinnavee sh 

rannikuvee ja põhjavee) hea seisundi saavutamise aastaks 2015; 

• Põhjaveedirektiiv 2006/118/EÜ (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?qid=1421596970083&uri=CELEX:32006L0118). direktiiviga on 

ettenähtud erimeetmed põhjavee reostuse ärahoidmiseks ja piiramiseks;  

• Üleujutuste direktiiv 2007/60/EÜ (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?qid=1421598548304&uri=CELEX:32007L0060) , käsitleb üleujutuste riski 

hindamist ja maandamise regulatsiooni; 

• Ohtlike ainete pinnavette juhtimise direktiiv 76/464/EMÜ (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?qid=1421599548705&uri=CELEX:31976L0464). Eesmärk kaitsta 

veekeskkonda reostuse, eriti aga püsivate, mürgiste ja bioakumuleeruvate ainete põhjustatud 

reostuse eest;  

• Keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesette kasutamisel põllumajanduses 

ehk ,,Reoveesettedirektiiv“  86/278/EMÜ (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?qid=1421598951038&uri=CELEX:31986L0278). Direktiivi eesmärk on 

reguleerida reoveesetete kasutamist põllumajanduses nii, et vältida kahjulikku mõju pinnasele, 

taimedele, loomadele ja inimestele ning soodustada selle nõuetekohast kasutamist. 

 

1.4 Omavalitsuse olulised õigusaktid 

Vormsi valla arengukava 2011-2025 on kinnitatud Vormsi Vallavolikogu 26.09.2011.a 

määrusega nr 10 (http://avalik.amphora.ee/VORMSIVV/document.aspx?id=41592).   

Arengukava kohaselt on Vormsi visioon 2025: Vormsi on elujõulise ja sidusa kogukonnaga 

omanäoline loodust väärtustav väikesaar Läänemeres, mõnus koht rahulikuks ning turvaliseks 

eluviisiks. Kohalikel ressurssidel, loometegevusel ja innovatiivsetel lahendustel põhinev 

väikeettevõtlus, aktiivne kultuuri- ja seltsielu ning tulemuslik kohamarketing on kujundanud 

Vormsist atraktiivse elupaiga, aastaringse väärtturismi, puhkuse ja koolituse sihtkoha. 

Inimsõbralik elukeskkond ja hästi toimiv ühendus mandriga on eeldused saare avatuseks ja 

elanike arvu kasvuks. Vormsi vallavolikogu ja –valitsuse missioon on luua elanikele parim 

väikesaare eripära arvestav elukeskkond, tagada kohaliku omavalitsuse üksuse võimekus täita 

omavalitsuslikke ülesandeid kvaliteetselt ja majanduslikult kaalutletult, olla kohaliku 

kogukonna usaldusväärne eestvedaja ja partner välisprojektides. 

Vormsi valla arendamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:  

Kogukondlikkus vallaelu juhitakse kogukonna ühisväärtuste põhiselt. Elanike kaasatus, aus ja 

avatud arutelu võimaldavad kõigil seisukohtade esitamist ja otsustes parimate lahenduste 

valikut saarerahva huvidest lähtudes, võttes aluseks käsutada olevad teadmised, oskused ja 

kogemused. Hoolides ja panustades üheskoos toetatakse Vormsile ainuomase identiteedi 

kujunemist, elanike elukvaliteedi kasvu ja väärtustel põhineva õppiva kogukonna arengut.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1421596012922&uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1421596012922&uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1421596970083&uri=CELEX:32006L0118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1421596970083&uri=CELEX:32006L0118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1421598548304&uri=CELEX:32007L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1421598548304&uri=CELEX:32007L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1421599548705&uri=CELEX:31976L0464
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1421599548705&uri=CELEX:31976L0464
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1421598951038&uri=CELEX:31986L0278
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1421598951038&uri=CELEX:31986L0278
http://avalik.amphora.ee/VORMSIVV/document.aspx?id=41592
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Uuenduslikkus- valla arengus rakendatakse uusi ideid, laiendatakse loomingulisuse 

kandepinda, võetakse kasutusele e-teenuseid ja uusi keskkonda säästvaid tehnoloogilisi 

lahendusi. Valla avalike teenuste osutamisse kaasatakse laialdaselt avalik-, era- ja kolmas 

sektor ja koostöös ei klammerduta jäikadesse institutsionaalsetesse raamidesse.  

Kestlikkus - vallaelu kaalukad otsused peavad silmas püsielanike arvu kasvu, elanikele 

parimaid võimalusi eneserealiseerimiseks, heaoluks ja õnneks. Tulevikuotsused tehakse 

lähtudes elanike põhjendatud vajadustest ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse 

väärtustamistest. Otsustes lähtutakse teadmistepõhisusest, süsteemsest saareelu käsitlusest. 

Vormsi valla üheks strateegiliseks eesmärgiks 2011-2015.a on kvaliteetne infrastruktuur ja 

selle kooskõla säästva looduskasutusega ning üheks ülesandeks on ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamine, tuletõrje veevõtukohtade rajamine. 

 

Vormsi valla üldplaneering on kehtestatud 2004. aastal. Vastavalt üldplaneeringule peetakse 

esmatähtsaks valla maakasutusvõimaluste arendamist. Samuti peetakse oluliseks 

puhkemajanduse infrastruktuuri loomist ning soovitatakse koostada valla turismi- ja puhke-

majanduse arengukava. Planeeringuliselt peetakse oluliseks looduskeskkonna, sh metsa- ja 

rannaalade säilitamine avalikult käidavate ja kasutatavatena. 

Hoonestuse edasisel arendamisel nähakse üldplaneeringuga ette olemasoleva külade 

struktuuri kompaktsemaks muutmist. Ehitusvõimalust (ühepereelamud) pakutakse kohtades, 

mis on maakodule vajaliku infrastruktuuriga liidetavad. Detailplaneeringu kohustusega 

aladest on perspektiivne väikeelamumaa planeeritud Hullo külas, elamutega hoonestamiseks 

soodsaid kohti on sumbkülade südamikes ning varem hoonestatud kruntidel. 

Üldplaneeringuga on suvemajade ja elamute ehitamine keelatud randa seal, kus neid 

ajalooliselt paiknenud ei ole. 

Vormsi valla heakorra eeskiri on vastu võetud Vormsi Vallavolikogu 31.01.2011 

määrusega nr 1 ja see reguleerib heakorranõudeid, kaevetööde teostamist, kasside ja koerte 

pidamist ning eeskirja eesmärgiks on koos riigi ja Vormsi valla vastavate õigusaktidega 

tagada heakord valla haldusterritooriumil. 

Vormsi valla ehitusmäärus on vastu võetud Vormsi Vallavolikogu 16.10.2009 määrusega nr 

14. Valla ehitusmääruses on kehtestatud: 

1) valla hoonestusalade, sealhulgas miljööväärtuslike alade planeerimise ja ehitamise 

põhimõtted ning nõuded; 

2) arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste ning projekteerimistingimuste määramise 

kord; 

3) ajutise ehitise ja väikeehitise ehitamise kord; 

4) Vallavolikogu ja Vallavalitsuse ülesannete jaotus ning tähtajad planeerimis- ja 

ehitusvaldkonna korraldamisel; 

5) projekteerimistingimuste avalikustamise kord. 

Vormsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2009 – 2022 on koostatud OÜ 

Kiirvool ning on tellitud Vormsi Vallavalitsuse poolt. Töö koostamise eesmärgiks oli 2004. 
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aastal Eesti Veevärk Konsultatsioonid poolt koostatud arengukava uuendamine ning 

täiendamine.  

Vormsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni kasutamise eeskirja on vastu võetud Vormsi Vallavolikogu 25.07.2011 

määrusega nr 7 ja selle eeskirja on kindlaks määrata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

liitumise põhimõtted Vormsi vallas. 

Vormsi Vallavolikogu 21.12.2009.a määrusega nr 18 „Vormsi valla vee-ettevõtja 

kinnitamine, AS Haapsalu Veevärk poolt müüdava vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

hindade kehtestamine Vormsi valla Hullo külas“ on kinnitatud Vormsi valla vee-

ettevõtjaks AS Haapsalu Veevärk.  

Vormsi Vallavolikogu 15.11.2013 määrusega nr 10 on vastu võetud Vormsi valla 

eelarvestrateegia 2014-2017a. Eelarvestrateegia on kohaliku omavalitsuse üksuse 

arengukavast ja arengukava tegevuskavast tulenevate eesmärkide ja tegevuste saavutamiseks 

vajaliku finantseerimistegevuse plaan nelja eesseisva eelarveaasta kohta. Kuna Vormsi valla 

eelarve on kassapõhine, on ka eelarvestrateegia koostatud kassapõhiselt. Kassapõhises 

eelarves kavandatakse tehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha 

laekumine või väljamaksmine. Nii eelarves kui eelarvestrateegias on tehingud jagatud 

järgmisteks osadeks: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, 

finantseerimistegevus, likviidsete varade muutus. Vormsi valla eelarvest finantseeritakse 3 

asutust: Vormsi Vallavalitsus, Vormsi Raamatukogu, Vormsi Lasteaed - Põhikool. 

 

1.5 Planeeringud ja ehitusprojektid 

Vastavalt Läänemaa maakonnaplaneeringu arengupõhimõtetele ja üldplaneeringu 

lähteülesandele Vormsi vallas tiheasustusalasid ei ole.  

Vormsi valla üldplaneeringu 2003 kohaselt on Vormsi saarel tervikuna detailplaneeringu 

koostamise kohustus, mida võib otsustuskorras volikogu otsusega mitte rakendada.  

Detailplaneeringu kohustuse kohaldamisel arvestatakse soovitustega, mille kohaselt 

kompaktse hoonestuse ja intensiivse maakasutusega alad vallas on:  

• Kompaktse hoonestusega, tänavate ja ühiste tehnovõrkudega aleviku- või külaosa;  

• Suvila või aiandusühistu maa-ala;  

• Ühepereelamute aiamajade või suvilate grupp, mis koosneb enam kui kolmest nimetatud 

hoonest, millede omavaheline kaugus on alla 100m;  

• Eraldiseisev rida- või sektsioonelamu(te) ala koos selle teenindamiseks vajaliku maaga  

• Eraldiseisev üle 1000 m
2 

ehitusalase kogupinnaga tootmishoone(te) või laohoone(te) ala 

koos selle teenindamiseks vajaliku maaga;  

• Kämpingu või motelli maa-ala;  

• Puhkeküla või puhkebaasi maa-ala;  

• Spordikompleksi või supelranna maa-ala;  
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• Väljaspool asulat asuva mõisasüda koos selle juurde kuuluva pargi maa-alaga;  

• Väljaspool asulat paikneva sadama, lennuvälja, autoteenindusjaama või bensiinijaama ala 

koos nende teenindamiseks vajaliku maaga.  

 

 

Joonis 1. Detailplaneeringud Vormsi vallas 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal,  http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis) 

Hullo külas on algatatud ja kehtestatud järgmised detailplaneeringud (vt joonis 1): 

1) Hullo küla tööstusplatsi ja küla keskuse detailplaneering
2
. Kehtestatud 27.03.2009. 

2) Hullo külas Lennuvälja maa-ala DP
3
. Kehtestatud 17.01.2014. Planeeringu eesmärgiks 

on määrata 1 klassi hobilennuvälja tarbeks murukattega ja lisaks võimaliku 

mustkattega lennuraja ning ruleerimisradade asukohad, määrata ehitusõigus lennuvälja 

kasutamiseks vajalike hoonete ja rajatiste püstitamiseks, väikese tööstusala 

kavandamine ja liiklusskeemide planeerimine. 

3) Jäätmekeskuse ja reoveepuhasti ümbruse maa-ala detailplaneering
4
. Kehtestatud 

30.04.2012. Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva Hullo küla reoveepuhasti ja 

biotiikide lähedusse rajatava jäätmekeskuse kruntide ehitusõiguse ja 

                                                 
2
 http://www.maaamet.ee/detailid/vorm_hullo_sel.pdf 

http://www.maaamet.ee/detailid/vorm_hullo_j.pdf  
3
 http://www.maaamet.ee/detailid/vorm_hullo_lennuvalja_sel.pdf 

http://www.maaamet.ee/detailid/vorm_hullo_lennuvalja_j.pdf  
4
 http://www.maaamet.ee/detailid/vorm_jaatmekeskuse_biopuhasti_sel.pdf 

http://www.maaamet.ee/detailid/vorm_jaatmekeskuse_biopuhasti_j.pdf  

http://www.maaamet.ee/detailid/vorm_hullo_sel.pdf
http://www.maaamet.ee/detailid/vorm_hullo_j.pdf
http://www.maaamet.ee/detailid/vorm_hullo_lennuvalja_sel.pdf
http://www.maaamet.ee/detailid/vorm_hullo_lennuvalja_j.pdf
http://www.maaamet.ee/detailid/vorm_jaatmekeskuse_biopuhasti_sel.pdf
http://www.maaamet.ee/detailid/vorm_jaatmekeskuse_biopuhasti_j.pdf
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hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja kuivenduskraavide asukohtade 

määramine. 

4) Prästvike rannajärve detailplaneering. Asukoht Hullo küla, Suuremõisa küla. DP 

eesmärk on järveümbruse tervendamise- ja hooldusmeetmete väljaselgitamine. 

Menetluses. 

Kõik kehtestatud ja ka vastu võetud planeeringud on koostatud arvestades olemasoleva ja 

planeeritava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni taristuga. 

Lisaks sõlmis Vormsi valla volikogu 2015.a lepingu üldplaneeringu teemaplaneeringu 

koostamiseks, mis täpsustab üldplaneeringu põhisuundi ja juhtotstarvet ning ehitustingimusi- 

ja alasid. 

 

1.6 Vee-ettevõtja 

Vormsi Vallavolikogu 21. detsembri 2009.a määrusega nr 18 on kinnitatud Vormsi vallas 

vee-ettevõtjaks AS Haapsalu Veevärk.  

Haapsalu Veevärk on eraõiguslik aktsiaselts, mida kuni 1995 aastani tunti RE Eesti Vesi  

struktuuriüksusena Lääne Vesi. Alates 1997 tegutseb Haapsalu Veevärk kui aktsiaselts. 

Ettevõtte omanikud on Haapsalu linn 55,76 %, Lääne-Nigula vald 25,79 %, Ridala vald 11,77 

%, Noarootsi vald 5,15 % ja Vormsi vald 1,53 %.  

AS Haapsalu Veevärk tegevuspiirkonnad: 

-Haapsalu linn; 

-Uuemõisa ja Paralepa alevik ning Valgevälja küla (Ridala vald); 

-Jõõdre ja Panga küla (Ridala vald); 

-Pürksi ja Sutlepa küla (Noarootsi vald); 

-Linnamäe küla (Lääne-Nigula vald); 

-Risti alevik ja Piirsalu küla (Lääne-Nigula vald); 

-Taebla ja Palivere alevik (Lääne-Nigula vald); 

-Pälli ja Nigula küla (Lääne-Nigula vald); 

-Hullo küla (Vormsi vald). 

Lisaks traditsioonilistele veemajandusettevõtte teenustele ja tegevustele nagu vee töötlemine; 

vee-, kanalisatsiooni ja sademeveetorustiku, tuletõrjehüdrantide ja muu vajaliku ehitus, 

rekonstrueerimine, remont, hooldus ja arendus, projekteerimis- ja avariitööd, seadmete ja 

tehnikapargi haldus ja teenused, klientidega arvlemine ja operatiivteenusega tegeleb Haapsalu 

Veevärk mitmete arendus ja tugiprojektidega. 

Haapsalu Veevärk kui regionaalne vee-ettevõtja on osalenud ja osaleb veel mitmetes 

Läänemaa keskkonnaprojektide arendustegevuses, millede eesmärk on kaasajastada ja 

renoveerida taristut ja täiustada tootmisvõimalusi. 
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Tabel 1. Haapsalu Veevärk AS majandusnäitajad 2011-2013.a 

Aasta Äritulud kokku, EUR Ärikulud kokku, EUR Puhaskasum, EUR 

2011 1 699 727 1 665 013 18 294 

2012 4 826 695 1 624 109* 3 187 460* 

2013 3 392 204 1 897 765 1 481 900 

*2012.a tingis äritulude ning puhaskasumi suure kasvu arvestuspõhimõtete muutus, mille 

tulemusena kajastatakse 2012. aastast sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks põhivara 

soetamise perioodi tuluna. 

AS-ile Haapsalu Veevärk on Keskkonnaameti poolt väljastatud vee-erikasutusluba 

L.VV/318498 (kehtib 01.04.2010-31.03.2015).  Loa kohaselt on vee erikasutuse piirkonnaks 

Hullo küla, Vormsi vald. Lubatud veevõtt põhjaveehaardest on 3800 m
3
 aastas (veehaarde 

nimetus  Hullo; põhjaveekogum: Silur-Ordoviitsiumi Läänesaarte põhjaveekogum). Heitvee 

väljalaskmine toimub loa kohaselt Hullo filterväljaku kaudu ja sealt lodumetsa, kus imbub 

pinnasesse. Lubatud vooluhulk on 3800 m
3
/a ja lubatud saasteainete kogused: heljum 35 mg/l, 

BHT7 25 mg/l. 
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2. SOTSIAALMAJANDUSLIKUD JA KESKKONNA 

NÄITAJAD 

 

2.1 Üldülevaade 

Vormsi vald paikneb Lääne-Eesti saarestikus Lääne maakonna loodeosas. Saare pindala on 

92,93 km² ning on suuruselt neljas saar Eestis Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu järel. Lääne 

maakonna maavaldadest on Vormsi vald väikseim. Saar on välja venitatud ida-lääne suunas, 

suurim laius ulatub 16 ja pikkus 10 kilomeetrini. Saarel on 14 küla, millel on säilinud 

rootsipärased nimed. Keskasula, Hullo küla, kaugus maakonna keskusest Haapsalust on 

linnulennult 18 km. Vormsi valla territooriumil on keskmine rahvastiku tihedus 2,9 elanikku 

km², mis on väikesaarte võrdluses väikseim (Kihnu vallas 30,2 in/km², Ruhnu vallas 7,5 

in/km²). 

Ühendus Vormsi saare ja mandri vahel toimub läbi Rohuküla ja Sviby sadama. 

 

 

Joonis 2. Vormsi asukoht 

Vormsi valla keskus asub Hullo külas. Hullo paikneb ühel Vormsit loode-kagu suunas läbival 

oosil, seega võrdlemisi kõrges paigas. Elu hakkas selles asulas jõudsalt arenema tänu 

soodsatele looduslikele tingimustele ning paiknemisele sadama lähedal ja teede 

ristumiskohas. Saare keskuseks oli Hullo juba selle sajandi alguses eestirootslastel. 
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Hullos on 1 kauplus, kõrts Krog nr 14 (endine meierei hoone), EELK Vormsi Püha Olavi 

kirik ja uus pastoraadihoone, lagunev Vene õigeusu kirik, renoveeritud endine vene 

piirivalvurite ohvitseride elamu ja renoveeritav piirivalvurite kasarmuhoone, värskelt 

külakeskuseks renoveeritud ennesõjaaegne vallamajahoone, kool, lasteaed-vallamaja-

koolituskeskus, lennuväli ning valmiv uus päästehoone. 

Varem koosnes küla kahest poolest, talurahva ja suvitajate omast. Enamikus suvilais elati ka 

talvel.  

2.2 Elanikkond 

Vormsi vallas elab Statistikaameti andmetel seisuga 01.01.2014 270 inimest, valla andmetel 

on registreeritud 416 inimest. Tegelikult ei anna mitte kumbki arv siiski ülevaadet tegelikust 

püsielanikkonna hulgast, kuna Vormsi saar on populaarne suvituspiirkond ning saarele 

registreeritud elanike hulgas on märkimisväärne osa suvemajade omanikke, kes saarel 

aastaringselt ei ela. Aastaringselt Vormsil elavaid inimesi on hinnanguliselt 160-210. 

Tabel 2 Vormsi elanike arv külade kaupa (Allikas: Vormsi Vallavalitsus) 

Küla Rahvaarv 

Rumpo 31 

Hullo 141 

Suuremõisa 40 

Fällarna 11 

Förby 9 

Saxby 10 

Kersleti 23 

Borrby 23 

Rälby 31 

Diby 28 

Norrby 17 

Söderby 3 

Sviby 43 

Hosby 4 

KOV-i 

täpsusega 2 

KOKKU 416 
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2.3 Ettevõtlus  

Vallas puudub oluline ettevõtlus. Suurim tööandja on vallavalitsus, kus koos kooli ja 

lasteaiaga on palgal 23 töötajat. 

Vormsi vallas on domineerivateks tegevusaladeks turismimajandus (peamiselt 

majutusteenus), metsa ülestöötamine ja põllumajandus (põhiliselt loomapidamine). 

Maaharimisega tegeletakse oma tarbeks, kasumi tootmisest olulisem on oma vajadusteks 

põllumajandussaaduste tootmine. Töö on sageli osa elulaadist. Saarel on suund 

lihaloomakasvatusele ja taastatud on lambakasvatus. Traditsiooniliselt on Vormsil tegeletud 

kalandusega, tänapäeval püütakse kala aga peamiselt enda tarbeks. 

 

2.4 Elanike sissetulek ja kulutused vee- ja kanalisatsiooni teenusele 

Vee- ja kanalisatsiooni teenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga. Vabariigi 

Valitsuse määruse nr 57 (19. märts 2009) „Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid“ 

alusel tuleb reoveekogumisala määramisel sotsiaalmajandusliku kriteeriumina arvestada 

leibkonna võimalusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille kohaselt 

ühe leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele ei või ületada 4% 

ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust tema elukohajärgses maakonnas. 

Nimetatud kriteerium on Maailmapanga poolt pakutud vahemiku (3-5%) keskmine. Eesti 

oludes on see piir 1,0-1,5 protsenti ringis, mille põhjuseks on eesti tarbijate suurem 

hinnatundlikkus ning madalamad teenuste tariifid.  

Leibkonnaks loetakse ühises põhieluruumis (ühisel aadressil) elavate isikute rühma, kes 

kasutab ühiseid raha- ja/või toiduressursse ja kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes 

leibkonnas olevaks. Leibkonna võib moodustada ka üksikisik. 

Leibkonnaliikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsioonitariifide 

taseme prognoosimisel. Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta 

valdade kaupa.  

Hetkel on leibkonnaliikme netosissetuleku viimased andmed kättesaadavad kuni 2012.a. 

2014.a. sissetulekute tase on prognoositud. Kui 2012 oli leibkonnaliikme sissetulek 

Statistikaameti andmetel 403,8 eurot kuus, siis korrigeerides seda aastate reaalpalgakasvuga 

saame 2014.a 435,36 eurot kuus. 

2011. aasta rahvaloenduse andmeil on Vormsi vallas ühes leibkonnas 1,86 liiget (allikas: 

Statistikaamet). 

Haapsalu Veevärk AS andmetel oli 2014 aastal ühe elaniku kuu keskmine veetarbimine 1,87 

m
3
. Reovee juhtimine ühiskanalisatsiooni elanike poolt oli 0,74 m³ kuus. Alates 01.08.2014 

on Hullo külas veeteenuse hind 1,08 eurot/m
3
 (käibemaksuga) ja kanalisatsiooniteenuse hind 

1,536 eurot/m
3
 (käibemaksuga). 
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Tabel 3 Ühe leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele 

    2014 

leibkonna suurus inimest 1,86 

vee tarbimine leibkonnaliikme kohta  m
3
/kuu 1,87 

leibkonna vee tarbimine aastas m³ 22,38 

reovesi leibkonna liikme kohta  m
3
/kuu 0,74 

leibkonna reovesi aastas m³ 8,94 

Leibkonnaliikme sissetulek kuus € 435,26 

leibkonna sissetulek aastas € 9717,13   

vee tariif km-ga €/m³ 1,02 

reovee tariif km-ga €/m³ 1,416 

vee maksumus aastas leibkonna kohta € 22,83 

reovee maksumus aastas leibkonna kohta € 12,66 

leibkonna kulu vee ja kanali teenusele € 35,48 

teenuse osatähtsus leibkonnaliikme 

sissetulekust aastas 

% 0,68 

 

Seega maksab üks leibkonnaliige aastas vee ja kanalisatsiooniteenuse eest 0,68 % 

sissetulekust ja teenus on taskukohase hinnaga. 

 

2.5 Loodus 

Vormsi saar on Läänemere regioonis unikaalne väikesele pindalale koondunud loodusliku 

mitmekesisuse poolest. Vormsi, see on üks suur ja umbes 30 väiksemat saart. 11-km laiune 

Hari kurk lahutab Vormsit Hiiumaast ning 3 km- ne Voosi kurk mandrist.  

Vormsi vanemad ja ühtlasi kõrgemad osad tõusid üle merepinna ligikaudu 3000 aastat tagasi. 

Tänapäeval jätkub maapinna kerkeprotsess kiirusega kuni 3 mm aastas. Vormsi kõrgeim koht 

on ligi 13 m üle merepinna ulatuv küngas Huitbergi lähistel. 

Saare lääneosas on iseloomulikud loopealsed ja kadastikud, saare idaosa on madalam ja 

soisem. Üle poole saare pindalast on kaetud metsaga. Traditsioonilise põllumajandustegevuse 

tulemusel tekkinud poollooduslikes kooslustes (rannakarjamaad, puisniidud,) esineb mitmeid 

mujalt Eestist ja kogu Euroopast kadunud või ohustatud taime- ja loomaliike. Rumpo, Saxby, 

Hosby, Diby, Kersleti, Hullo, Rälby ja Sviby külade maadel asub Vormsi maastikukaitseala. 

Maastikukaitseala maismaaosa moodustab Vormsi valla pindalast 8% (740 ha). 
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Lisaks kuulub Vormsi rannikuala Väinamere hoiualasse
5
, mille kaitse-eesmärk on nõukogu 

direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide kaitse. 

 

2.6 Pinna- ja põhjavesi 

Sadakond kilomeetrit rannajoont on väga liigestatud, pikad poolsaared vahelduvad sügavate 

lahtedega. Merevee sügavus põhja- ja lõunarandade lähistel on väga erinev. Põhjarannikul 

läheb meri ruttu sügavaks, madalal lõunarannal on vesi pikalt põlvini. Lääne- ja põhjarand on 

klibused, liivaranda leidub Rumpo küla all; saare ida- ja lõunaosas on rand kamardunud ja 

sageli roostunud.  

Endistest merelahtedest on maa kerkides moodustunud Prästvike, Diby ja Kärrsläti järved. 

Varem oli neid seitse, kõik tekkinud madalatest merelahtedest. Säilinud veekogud on 

madalad, kinnikasvava rannajoonega. Järvedest suurim Prästvike järv on endine merelaguun, 

mis on kinnikasvav ja suures osas roostunud, kuid säilitanud siiani tähtsuse rannikumere 

kalade koelmualana (haug, särg, teib, luts). Arvukas ja mitmekesine on siinne linnustik (hüüp, 

hallhani). Järve põhjaosas on arvukalt allikaid millest suurim on Suurallikas. Suurallika ümber 

ja Prästvike järve loodekaldal kasvab lodumets. Prästvike järve läänekaldal on sõnajala 

sanglepalodu, mis on nimetatud Eesti kaitset väärivate biotoopide hulgas. Prästvike järve 

põhjakaldal asub raviallikas, millest põhja suunda jääb omapärane soine lubjarikas niit, kus 

kasvab muguljuur, soohiilakas, pruun sepsikas jt. Vormsi ainus vooluveekogu Prästviigi oja 

algab Prästvikest ja suubub Hullo lahte (vt tabel 4). 

 

Tabel 4. Vormsi vallas asuvad veekogud  

Registrikood Veekogu nimi Asukoht Tüüp Veepeegli 

pindala, 

ha 

Saarte 

pindala, 

ha 

Pikkus 

lisaharudega, 

km 

VEE2038200 Diby järv / 

Dibyträske 

(Träski järv, 

Dibö järv) 

Läänemaa, Vormsi 

vald, Diby küla; 

Läänemaa, Vormsi 

vald, Diby küla 

Looduslik 

järv 

9,6 0,4  

VEE2038100 Kersleti järv 

(Stor vike, 

Kepsleti järv, 

Kärssläti järv, 

Kärrslätti järv) 

Läänemaa, Vormsi 

vald, Borrby küla; 

Läänemaa, Vormsi 

vald, Kersleti küla 

Looduslik 

järv 

18,9 0,2  

VEE2038210 Nimetu Läänemaa, Vormsi 

vald, Diby küla 

Looduslik 

järv 

0,7   

VEE2045620 Nimetu Läänemaa, Vormsi 

vald, Sviby küla 

Looduslik 

järv 

1,2   

                                                 
5
 Vabariigi Valitsuse 28.02.2006 määrus nr 59 „Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas“ 
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VEE2038110 Nimetu Läänemaa, Vormsi 

vald, Saxby küla 

Looduslik 

järv 

1,3   

VEE1160400 Prestviigi oja 

(Vae) 

Läänemaa, Vormsi 

vald, Hullo küla; 

Läänemaa, Vormsi 

vald, Hullo küla 

Oja   1,2 

VEE2045600 Prästvike 

(Prestviik, Prest 

vike, 

Kirikuviik) 

Läänemaa, Vormsi 

vald, Hullo küla; 

Läänemaa, Vormsi 

vald, Suuremõisa 

küla 

Looduslik 

järv 

40,6 0,1  

VEE4801900 Suurallikas 

(Vormsi 

Suurallikas) 

Läänemaa, Vormsi 

vald, Suuremõisa 

küla 

Allikas    

Allikas: Keskkonnaregistri avalik teenus 

Valdavalt on saare põhjavesi nõrgalt kaitstud. Veemajandus baseerub ainult ühel 

veehorisondil, mis on seejuures suures osas kaitsmata (saare lääne- ja loodeosa – Förby, 

Saxby, Kersleti ümbrus) või nõrgalt kaitstud (saare kirdeosa – Diby ja keskosa – Hullo, 

Borrby ja Suuremõisa ümbrus). Intensiivne põllumajandus on siin piiratud. Kompaktse 

hoonestusega aladel on neis piirkondades kõrgendatud nõuded puurkaevude ehitamisel ja 

heitvee käitlemisel. Põhjavee kaitstuse kaardi väljavõte on lisas 2. 

 

2.7 Pinnakate 

Aluspõhja lubjakive katavad õhemalt või paksemalt erinevad setted: põhimoreen, jäävee-, 

mere- ja rannasetted. Eriti paks on pinnakate saare idaosas, peamiselt selle lõunarannikul 

Sviby ümbruses (10 m). Lääneosas on setteid võrdlemisi õhukeselt. Saxby ja Kärrslätti 

piirkonnas esineb alasid, kus neid on alla 30 cm. Vanim pinnakattematerjal liiv või 

liivsavimoreen on pärit viimasest jääajast. Moreen paljandub vaid saare lääneosas pealiskorra 

kõrgendike piires, Diby ümbruses ja väiksemas ulatuses Sviby, Norrby ning Borrby 

piirkonnas. Jääveesetteid esineb vallseljakutes Hullo, Rälby-Sviby ja Norrby-Hosby joontel. 

Vallseljakud ehk oosid koosnevad kihitatud kruusast ja liivast, milles kohati esineb ka 

tüsedaid savikihte. Otse maapinnal avanevad viirsavid Norrbyst läänes. Meresetted on levinud 

laialt saare idaosas ja Prästviigi ümbruses ning Mõisaholmil. Rannasetted — kruusad ja liivad 

– levivad üle kogu saare. Tuiskliiva esineb vaid Rumpo piirkonnas, Söderby ning Norrby 

vahelise künnise lael. Liiv siin luiteid ei moodusta. Soosetteid turba näol on saarel tänu tema 

noorusele väga vähe. Neid esineb vaid Rälby ja Hullo vahelisel alal, kus turbalasund on 

umbes 40 cm paksune.  

Saare mullakiht on õhuke ning valdavad on kamar-karbonaat mullad. 
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2.8 Maavarad ja -ainesed 

Vormsi valla territooriumil leidub põhiliselt kruusa, liiva, paekivi ja viirsavi kohalikeks 

vajadusteks (tee-ehitus, traditsioonilise iseloomuga ehitustegevus). Vastavate maa-aineste 

võimaliku kaevandamise kohad on kantud üldplaneeringu kaardile. Kohad vajavad enne 

kaevandamise algust täiendavat uurimist. 
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3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

3.1. Ühisveevärk 

3.1.1  Üldist 

Ühisveevarustus toimib Hullo külas. Ühisveevarustuse teenusega on kaetud kuni 35% 

elanikkonnast, so 42 inimest, lisaks kool ja lasteaed-vallamaja-koolituskeskus (osa lapsi 

väljastpoolt Hullo küla). Suveperioodil lisandub alalisele elanikkonnale olulisel määral 

puhkajaid ja turiste, kes kasutavad ööbimispaikadena külas Elle-Malle külalistemaja, Hullo 

trahterit, Sarapuu kodumajutust,  kokku kuni 73 majutuskohta. 

 

3.1.2 Puurkaevpumplad ja puurkaevuvee kvaliteet 

Keskkonnaregistri andmetel on Hullo külas 10 registreeritud puurkaevu. 

Tabel 4. Hullo külas asuvate puurkaevude andmed 

Registrikood 
Puurkaevu 

katastri nr 

Puurimise 

aasta 

Puurkaevu 

sügavus, m 

Ristkoordinaadid Sanitaark

aitse-

vöönd, m 

Deebit, 

l/s 
y x 

PRK0001126 1126 1969 289,5 6538976  455998    6 

PRK0001968 1968 1995 18 6540402  455801  50 4,2 

PRK0007292 7292 1985 20 6539858  456656  50 4,2 

PRK0009181 9181 1966 12,5 6539438  456472  50 3,3 

PRK0009182 9182 1973 20 6539565  456402  50 16,9 

PRK0009183 9183 1982 25 6539865  456119  50 10 

PRK0013695 13695 1966 20 6540443  455700  50 1,3 

PRK0014618 14618 1998 21 6539660  456297  10 0,8 

PRK0016899 16899 2003 22 6539713  456480  10 1,9 

PRK0024108 24108 2008 22 6539136  456862  50 1,9 
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Joonis 3. Hullo külas asuvad puurkaevud 

 

Hullo küla ühisveevarustuses kasutatakse valla omanduses olevat puurkaevu (kat. number 

9181). Katastriüksust moodustatud ei ole. Puurkaev koos maa-aluse pumpla rajatisega rajati 

1966. aastal ning renoveeriti koos uue hoone rajamisega 2009.a alguses Matsalu ÜF projekti 

raames, millega pikendati puurkaevu manteltoru koos uue päisega projekteeritud kõrgusele 

(põrandast h=500mm) ning paigaldati uus sukelpump (paigaldussügavus päisest 9 m), 

veetõstetoru ja veetöötlussüsteemid.  
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Joonis 4. Pumpla hoone 

Puurkaevu sügavus on 12,5 m, sanitaarkaitseala ulatus on 50 m, põhjaveekogumiks Siluri-

Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum. Puurkaevu konstruktsioon: 0-10 m manteltoru, 10-

12,5 m manteldamata ja filtrita. Passi järgi on staatiline veepind puurkaevus 4,2 m ja 

dünaamiline 5,5 m toodangul 3,33 l/s, erideebitiks on seega 2,562 l/s*m. 

Puurkaevu veetöötlussüsteem hõlmab peamiselt vee aereerimist ja degaseerimist. 

Aereerimiseks juhitakse põhjavesi läbi spetsiaalse aeraatori, kusjuures ejektoris imetakse vette 

õhuhapniku. Kaasatulnud gaasid ja jääkõhk eraldatakse separaatori poolt läbi vantuusi 

tilgakoguja-kondensaadipaaki, kus peetakse kinni kaasakantud veetilgad ja gaasid suunatakse 

välisõhku. 

Aereeritud vesi suunatakse vee kontaktmahutisse, mis on varustatud nivooanduri, vantuusi ja 

hooldusluugiga. Mahutist pumpab vee võrku rõhutõstepump. Rõhu hoidmiseks ja süsteemi 

stabiliseerimiseks on ette nähtud membraanhüdrofoor. 

Puurkaevu sukelpump (4N 7-12 Ebara Winner, 1,5 kW; Qmax=9,6 m
3
/h, H=75 m) pumpab 

vee veemahutisse. Avarii korral on võimalik vett ka otse veevõrku anda, tööd kontrollib siis 

rõhuandur (möödaviigutorul). 

Sukelpumba poolt pumbatud veekogus registreeritakse induktsioonkulumõõturi poolt. Samuti 

registreeritakse rõhutõstepumba poolt võrku antava vee hulk. Vastavate andurite poolt 

registreeritakse ka rõhud. 

Torustikele on paigaldatud vajalik armatuur (sõelfilter, kuulkraanid, tagasilöögiklapid, 

rõhukaitseklapp). Samuti on ette nähtud  proovivõtukraanid iga seadme juures nende töö 

efektiivsuse hindamiseks. 

Kontrollpumpamiseks ja veevõtuks on peale veemõõtjat, torustikul, ette nähtud kuulkraan 

koos kiirliiteotsikuga. 
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Joonis 5. Puurkaev katastri nr 9181 
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Joonis 6. Pumpla veetöötlus- ja automaatikasüsteem 

 

Hullo veetöötluse projekteeritud võimsuseks oli 8 m
3
/h, aga tegelik võimsus 5,4-5,5 m

3
/h. 

Seda seetõttu, et veetöötlusjaama vett andev süvaveepump valiti projekteerijate poolt 

vastavalt puurkaevu passi andmetele ja projekteeritud veetöötluse tootlikkusele. Tegelikkuses 

selgus peale süvaveepumba paigaldust, et puurkaev, mille passijärgne tootlikkus peaks olema 

12,5 m
3
/h veealandusega 1 m, on suuteline tagama maksimaalselt 5,73 m

3
/h ja seda alandusel 

2,5 m (staatiline veepind 5,4-5,5 m puurkaevu otsast, veetõste toru pikkus 9 m). 

Vee-erikasutusloa L.VV/318498 kohaselt on puurkaevust lubatud aastas võtta 3 800 m
3 

vett. 

2011.a võeti puurkaevust 2 238, 2012.a 1 322 ja 2013.a 1 291 m
3
 vett.  

Kasutuses oleva Hullo küla puurkaevu toodang on piisav olemasolevate tarbijate veevajaduse 

rahuldamiseks. Perspektiivsete tarbijate jaoks ei jagu aga kaevus vett ja seda eriti kuivadel 

suveperioodidel. 

Suureneva veevajaduse puhul on võimalik liita Hullo küla veevarustussüsteemi taas ka 

puurkaev katastrinumbriga 9183 (vt joonis 7). Katastriüksust moodustatud ei ole. Puurkaev 

vajab puhastuspumpamist ja veetöötlusseadmeid rauaärastuseks. Hoone tuleb samuti 

korrastada ja soojustada. 
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Joonis 7. Kasutusest väljas olev pumplahoone ja puurkaev katastrinumbriga 9183 

 

Osa Hullo elanikest ja asutustest kasutab erapuurkaeve (vt tabel 5) või salvkaeve, milliste vee 

kvaliteet sageli ei vasta joogiveele esitatud nõuetele (eelkõige kõrge üldraua sisalduse tõttu) ja 

seetõttu tuleks liita ühisveevärgi süsteemi. Nõuetele mittevastavad ja põhjavee reostust 

põhjustada võivad kaevud, seal hulgas ka erakaevud, mis kasutusest välja jäävad, tuleb 

likvideerida ja sulgeda. 

 

3.1.3 Veevõrk 

Hullo küla ühisveevärgi torustiku pikkus koos majaharudega on 1820 m, millest 1554 m PE 

materjalist torud läbimõõduga DE 32mm kuni 63mm on rajatud 2009 aastal ning hiljem, ning 

paikneb avaliku tee servas ning kinnistu piiridele on rajatud sulgarmatuuriga 

liitumistorustikud. Ülejäänud veetorustik on erinevast materjalist (teras ja malm) ning on 

rajatud läbi kinnistute, ning vajab asendamist uue torustikuga tuues kinnistutest välja avalike 

teede serva, et lisaks olemasolevate klientidele oleks võimalik liituda kõigil kinnistutel. 
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3.1.4 Tuletõrjeveevarustus 

Tuletõrjeveevarustus on kogu vallas sh ka Hullo territooriumil lahendatud 

tuletõrjeveehoidlatega. Ühisveevärgiga ei ole ühendatud ükski veehoidla.  

Vastavalt vallavalitsuse andmetel on vallas 10 tuletõrje veevõtukohta, millest neli jääb Hullo 

küla piirkonda. 

 

Joonis 8. Tuletõrje veevõtukoht Antsu teel 

 

3.2 Ühiskanalisatsioon 

3.2.1  Üldist 

Valdavalt on Vormsi saare põhjavesi nõrgalt kaitstud või kaitsmata ja saare veevarustus 

baseerub ainult ühel veehorisondil. Vallavalitus on viimased 3 aastat aktiivselt taotlenud 

Hullo küla reoveekogumisala määramist, kuid seni ajani ei ole seda erinevatel põhjustel 

määratud.  

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse 19.03.2009 määrusele nr 57 „Reoveekogumisalade 

määramise kriteeriumid“ tuleb nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades 

reoveekogumisala moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 

10 ie-d. Vallavalitsus esitas taotluse reoveekogumisala moodustamiseks 12. jaanuaril 2011 

Keskkonnaametile. Hiljem seda täiendati ja uus taotlus esitati  oktoobris 2012. Kuna küla 

põhjaosas jääb reostuskoormus oluliselt alla nimetatud piiri, siis Keskkonnaministeerium on 

teinud ettepaneku moodustada RVKA joonisel 9 toodud alal. Käesoleva kava lisas 3 on 

kantud joonistele veidi korrigeerituna sama piir.  Planeeritava RVK ala pind on 23,7 ha ja 10 

ie-d hektarile. Elanike arv 240.  

Reoveekogumisala hõlmab küla kompaktse hoonestusega osa ja arvestab küla vajadusi 

järgneva 30 aasta jooksul. Eesmärgiks on kogu küla reovee kogumine ühiskanalisatsiooni 
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kaudu ja juhtida reoveepuhastile kuna küla asub nõrgalt kaitstud põhjaveega alal.  Selleks on 

vajalik rajada ja rekonstrueerida täiendavaid torustikke. 

Elanike arv suveperioodil suureneb poole võrra ja planeeritud on ka 80 kohalise hooldekodu 

rajamine, siis on reostuskoormus ühe hektari kohta 10,12 ie-d. 

 

 

Joonis 9. Keskkonnaministeeriumi ettepanek Hullo küla reoveekogumisala kohta 

 

Reovee puhastamisega alustati Hullo külas 1984.aastal. Esialgne reoveepuhasti ehitati 

ringkanalina nõukogude piirivalve poolt uue kordonihoone ja ohvitseride elamu ehitamise 

käigus. Aastal 1999 rajati samasse kohta uus reoveepuhasti, mis on dimensioneeritud selliselt, 

et on suuteline vastu võtma kogu Hullo asula reovee, kaasa arvatud perspektiivsed tarbijad 
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kes ei ole täna liitunud ühiskanalisatsiooniga. Ühiskanalisatsiooni teenusega on praegu külas 

liitunud ~95 inimest (70 % elanikest). Puhasti koosseisus on purgimissõlm, kuhu saab purgida 

kogumiskaevude reovee nii Hullo küla ühiskanalisatsiooniga mitteliitunud objektidelt kui ka 

kogu valla teistelt objektidelt. Täna aga purgimist ei toimu. Järelpuhastuseks on kaks biotiiki. 

Käesoleval ajal on teisest biotiigist väljavool äravoolukraavi minimaalne või puudub üldse. 

Katastriüksust moodustatud ei ole. Vee erikasutusloa L.VV/318498 kohaselt on väljalasu 

kood LA058 ja suublaks on lodumets teiselpool Vormsi ringteed, kus vesi imbub pinnasesse. 

Koos puhasti rajamisega 1999a rajati osaliselt ka uus kanalisatsioonitorustik, rekonstrueeriti 

üks ja rajati kaks reoveepumplat. 

 

3.2.2 Kanalisatsioonivõrk 

Kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on 2760 m, millest enamus on rajatud 1999. aastal. 

Torustike materjaliks on plastik (PVC). Matsalu ÜF projekti raames rajati 2009 a uus 

isevoolne kanalisatsioon Antsu tee elamuteni koos veetoruga tänava-alale (441 m koos 

harudega), millega seoses jäeti maha varem rajatud rekonstrueerimist vajanud torustiku lõik, 

mis läbis kinnistuid. 

Isevoolsed kanalisatsioonitorustiku pikkus on 2760 meetrit. Survetorustike pikkus 1058 m 

Kanalisatsioonitorustike tehniline seisukord on rahuldav ja need vastavad vajadustele. Rajatud 

torustikel on täiendavate kinnistute liitumiseks iga krundi piiril olemas liitumiskaev.  

Kanalisatsioonitorustiku vanemad osad vajavad rekonstrueerimist ja ümberplaneerimist 

selliselt, et kõik kinnistuomanikud ühisveevärgiga kaetaval alal saaksid liituda 

ühiskanalisatsiooniga. Torustik tuleb välja tuua kinnistutest. 

 

3.2.3 Sademeveekanalisatsioon 

Hullo külas puuduvad sademeveekanalisatsiooni rajatised (torud ja kraavid). Kuna külas 

puuduvad suured kaetud pinnad, siis vihmavesi imbub pinnasesse ning sademevee 

ärajuhtimisega probleeme ei ole. 

 

3.2.4 Reoveepumplad 

Ühiskanalisatsioonisüsteemis on kokku kolm pumplat. 

Kanalisatsiooni pumpla KPJ-1 on 1999. a rajatud kaasaegne kahe sukelpumpaga varustatud 

klaasplastist mahutiga kompaktpumpla läbimõõduga 1.8 m ning sügavusega 3.5 m. 

Kasutatavateks pumpadeks on ABS pumbad MF 565/665 (2 tk), tootlikkusega 38 m
3
/h. 

Pumplal on käsivõre. Pumpla elektri- ja automaatikaseadmete seisund on hea. Pumpla on 

varustatud kaasaegse valvesüsteemiga.  
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Joonis 10.  Kanalisatsiooni pumpla KPJ-1 

Endise Meierei pumpla KPJ-2 on 1999a rekonstrueeritud maa-alune r/b rõngastest pumpla 

läbimõõduga 3 m ning sügavusega 3 m. Pumpla teenindab endise Meierei kompleksi hooneid 

(praegu kõrts Krog nr 14). Pumplas on üks sukelpump MF665 (2 kW, 50 m
3
/h). Pumpla 

seisukord on rahuldav.  

 

 

Joonis 11. Kanalisatsiooni pumpla KPJ-2 

Küla põhjaosas oleva pumpla KPJ-3 kaudu pumbatakse ära Elle-Malle kompleksi 

(külalistemaja, maksimaalselt kuni 50 inimest) ja sealse piirkonna reovesi. Pumpla on 1999.a 
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rajatud kaasaegne ühe sukelpumbaga MF665 (2 kW; 50 m
3
/h) varustatud klaasplastist 

mahutiga kompaktpumpla läbimõõduga 1.2 m ning sügavusega 2.6 m. 

 

Joonis 12. Kanalisatsiooni pumpla KPJ-3 
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3.2.5 Reoveepuhasti 

1999. a EU Phare CBC programmi raames rajatud Hullo reoveepuhasti koosneb järgmistest 

osadest: 

• käsivõrega varustatud plastist purgimismahuti (maht 20 m
3
) koos pumbaga 

• plastist septikud (4 tk, kogumahuga 100 m
3
) 

• plastist vahepumpla (varustatud kahe ABS MF 565/665 sukelpumbaga, tootlikkus à 15 l/s, 

kogumisreservuaari maht 10 m
3
) 

• neljakiirelisest filterväljakust üldpinnaga 440 m
2
 

• geotekstiiliga kaetud toormuda tahenduse väljakud (2 tk, üldpinnaga ca 85 m
2
) 

• järelpuhastuse biotiigid (2 tk, üldpinnaga ca 715 m
2
). Tiikide põhjad on kaetud savikihiga. 

• äravoolukraavist. 

Arvestades, et septikus peab reovesi viibima vähemalt 2,5 ööpäeva, oleks puhasti võimsus 

kuni 40m
3
/d. Arvestades, et filterväljakule võib suunata eelpuhastatud reovett pinnakoormuse 

järgi kuni 50 l/m
2
/d, oleks puhasti võimsus kuni 22 m

3
/d. 

Immutus-filterväljakud on varustatud vihmutitega ja filterkihialuse drenaažtorustikuga. 

Filterväljakute täiteks on peenkillustik kahes fraktsioonis (Ø4-8 mm ja Ø8-16 mm), põhjad on 

kaetud geotekstiiliga. 

Reovee pumplast KPJ-1 tulev reovesi juhitakse septikutesse. Pärast septikuid juhitakse 

reovesi pumpla kaudu liivafiltritele. 

Septikutesse kogunenud muda on ette nähtud eemaldada paakauto abil mudaväljakutele. 

Mudaväljakute drenaaži süsteem on juhitud purgimismahutisse. Purgimismahutist suunatakse 

reovesi pumbaga septikusse. 
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Joonis 13. Hullo reoveepuhasti septikud 

 

Joonis 14. Hullo reoveepuhasti pumpla 

 

 

Puhastusseade on varustatud kaasaegse juhtimis- ja valvesüsteemiga, mis asetseb kilbiruumis. 
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Joonis 15. Hullo reoveepuhasti juhtimissüsteem 

 

Käesoleval ajal töötab puhasti tunduval alakoormusel. Hinnanguline ööpäeva keskmine 

hüdrauliline koormus 5 m³/d. Filterväljakutest on kuni siiani olnud kasutuses ainult üks pool. 

Muda pole septikuist siiani eemaldatud kuna selleks pole vajadust ehk mudaväljakuid pole 

seega kasutatud. Kuna puhastit läbivad vooluhulgad on väikesed, siis heitvee väljavoolu 

biotiikidest merresuubuvasse kraavi praktiliselt ei toimu. Heitvesi biotiikidest kas aurub või 

imbub pinnasesse. Tuleb arvestada, et puhastusseade ja biotiigid paiknevad nõrgalt kaitstud 

põhjaveega alal. Biotiigid kujutavad endast taimestikku täiskasvavat loduala. 

Vee erikasutusloa L.VV/318498 kohaselt on reoveepuhasti lubatud vooluhulk aastas 3800 m
3
 

ja heljumi lubatud kogus 35 mg/l ja BHT7 25 mg/l. Lubatud koguseid aastatel 2011-2013 

ületatud ei ole (BHT7 jääb vahemikku 1-9,3 mg/l ja heljum 3,5-12 mg/l). 

Tabel 5. Vooluhulk reoveepuhastis 

Aasta Vooluhulk, m
3
 

2011 1 891 

2012 2 263 

2013 1 776 

2014 1 749 

 

Teiste külade reoveeprobleem tuleb lahendada külade kaupa arvestades hoonestuse iseloomu 

ning põhjavee kaitstust. Suurematesse küladesse, mis asuvad põhjavee kaitsmata ja nõrgalt 

kaitstud aladel, imbväljakud üldjuhul ei sobi. Kaitsmata põhjaveega aladel on ilma 

puhastamata heitvee pinnasesse immutamine keelatud, nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel 
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võib pinnasesse immutada kuni 10 m
3 

vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. 

Aladel, kus imbväljakute tegemine ei ole lubatud, tuleb heitvee kogumiseks kasutada nõuetele 

vastavaid kogumiskaevusid, mille sisu saab viia Hullo reoveepuhasti purgimissõlme. 

Olemasolevat ühiskanalisatsiooniga varustatud piirkonda plaanitakse laiendada endise 

piirivalvekordoni alale, kuhu on väljastatud ehitusluba 7 korteri rekonstrueerimiseks 

(liitumine vee- ja kanalisatsiooniga on välja ehitamata), elamu kasutusloa väljastamine seisab, 

kuna  vee- ja kanalisatsioonitorustikud pole valmis ehitatud). Väljastatud on 

projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks kordonihoone rekonstrueerimisel Vormsi 

saarel Hullo külas kuni 80-kohaliseks tervishoiu-, sportimis- ja rekreatsioonivõimalustega 

hooldekodu kompleksiks. 

 

Joonis 16 Endine kordoni hoone, mis plaanitakse rekonstrueerida 80-kohaliseks 

hooldekoduks 
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4. ARENDAMISE KAVA 

4.1 Arendamise kava koostamise lähtekohad 

Kõigile inimestele peab olema tagatud puhas ja kvaliteetne joogivesi, mis vastab joogiveele 

esitavatele nõuetele. Nõuded on määratud sotsiaalministri 31. juuli 2001 määrusega nr 82 a. 

,,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. Selle saavutamiseks tuleb 

kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva reostusohu eest 

ja tagada ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele. Vormsi 

valla ühisveevärgiga kaetud alal Hullos ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse arendamiseks 

on koostatud kava 2009 aastal ja seda täiendatakse käesoleva tööga. Kava koostamisel on 

arvestatud Eestis kehtivate regulatsioonidega ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni kasutamise 

ja haldamise kohta ning Lääne - Eesti vesikonna veemajanduskavas väljatoodud soovitustega. 

Samuti on kava koostamisel arvestatud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

objektide olukorraga. Arendamise kavas on võetud eesmärgiks tagada Hullo elanikele puhas 

ja kvaliteedi nõuetele vastav joogivesi ning puhastada tekkiv reovesi korrastades selleks 

ühisveevärgi torustikud ja ühiskanalisatsiooni torustikud. 

ÜVK arendamise kava peab olema kooskõlas valla arengukavaga, vesikonna 

veemajanduskavaga ja valla üldplaneeringuga. 

 

4.2 Nõudlus 

Lähtudes tarbimisharjumustest ja eelnevate aastate vee- ja kanalisatsiooniteenuse mahtudest 

saame koostada vee -ja kanalisatsiooniteenuse nõudluse prognoosi 30 aastaks. Prognoosi 

koostamisel on lähtutud elanike arvust ja selle muutusest. Elanike arvu prognoos on koostatud 

Vallavalitsuse andmete alusel. Teenuse tarbijate arv on seotud planeeritavate 

investeeringutega, mille eelvalik on toodud investeeringute kavas. Järgnevas tabelis 7 on 

toodud elanike arvu prognoos ja sellega seonduvalt ka tarbijate ja tarbimise prognoos. 

 



Tabel 7. Tarbimine 

Aasta   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

vee tarbimine kokku 

 

1161 1114 1528 1 268 1 731 4 178 3 990 4 024 4 937 4 891 4 905 5 675 5 665 5 669 5 669 5 668 

elanike tarbimine m³ 794 560 940 765 1 115 3 495 3 324 3 346 4 127 4 083 4 095 4 798 4 788 4 792 4 793 4 791 

asutuste tarbimine m³ 366 554 588 503 617 683 665 678 811 808 811 877 877 877 877 877 

kogutud reovesi 

 

2263 1776 1749 1 150 1 392 2 699 2 765 2 719 3 307 3 319 3 308 3 786 3 788 3 785 3 786 3 786 

elanikud m³ 1432 1021 849 487 646 1 846 1 929 1 880 2 296 2 312 2 299 2 693 2 695 2 693 2 694 2 694 

asutused m³ 831 755 900 663 745 852 836 839 1 011 1 007 1 008 1 093 1 092 1 092 1 093 1 092 

tarbijate arv vesi 

                 elanikke (tarbijaid) inimest 42 42 42 42 62 179 179 179 218 218 218 255 255 255 255 255 

elamud tk 21 21 21 21 25 26 26 26 36 36 36 40 40 40 40 40 

asutusi tk 8 8 8 8 9 10 10 10 12 12 12 13 13 13 13 13 

tarbijate arv kanal 

                 elanikke (tarbijaid) inimest 95 95 95 95 141 215 215 215 225 225 225 255 255 255 255 255 

elamud tk 35 35 35 35 36 36 36 36 39 39 39 40 40 40 40 40 

asutusi tk 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 

                  Vee tarbimine elaniku 

kohta m³/aastas 18,91 13,34 22,38 18,21 17,98 19,52 18,57 18,69 18,93 18,73 18,78 18,81 18,78 18,79 18,79 18,79 

 

m³/ kuus 1,58 1,11 1,87 1,52 1,50 1,63 1,55 1,56 1,58 1,56 1,57 1,57 1,56 1,57 1,57 1,57 

 

liitrit 

/päevas 52,53 37,07 62,17 50,59 49,94 54,23 51,59 51,92 52,58 52,03 52,18 52,26 52,16 52,20 52,21 52,19 

Reovesi elaniku kohta m³/aastas 15,07 10,75 8,94 11,59 10,42 10,32 10,77 10,50 10,53 10,60 10,55 10,56 10,57 10,56 10,56 10,56 

 

m³/ kuus 1,26 0,90 0,74 0,97 0,87 0,86 0,90 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

 

liitrit/päevas 41,86 29,86 24,82 32,18 28,96 28,65 29,93 29,18 29,25 29,46 29,30 29,34 29,36 29,33 29,34 29,35 

Vee tarbimine asutuse 

kohta m³/aastas 45,78 69,19 73,54 62,83 68,52 68,30 66,55 67,79 67,55 67,29 67,54 67,46 67,43 67,48 67,46 67,46 
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m³/ kuus 3,81 5,77 6,13 5,24 5,71 5,69 5,55 5,65 5,63 5,61 5,63 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 

 

liitrit/päevas 127,15 192,19 204,27 174,54 190,33 189,71 184,86 188,30 187,63 186,93 187,62 187,39 187,31 187,44 187,38 187,38 

reovesi asutuse kohta m³/aastas 83,12 75,51 90,02 82,88 82,81 85,24 83,64 83,89 84,26 83,93 84,03 84,07 84,01 84,04 84,04 84,03 

 

m³/ kuus 6,93 6,29 7,50 6,91 6,90 7,10 6,97 6,99 7,02 6,99 7,00 7,01 7,00 7,00 7,00 7,00 

 

liitrit/päevas 230,89 209,76 250,06 230,23 230,01 236,77 232,34 233,04 234,05 233,14 233,41 233,53 233,36 233,44 233,44 233,41 

Vee tarbimine 

ööpäevas m³/päevas 3,18 3,05 4,19 3,47 4,74 11,45 10,93 11,02 13,53 13,40 13,44 15,55 15,52 15,53 15,53 15,53 

Reovesi ööpäevas m³/päevas 6,20 4,87 4,79 3,15 3,81 7,39 7,58 7,45 9,06 9,09 9,06 10,37 10,38 10,37 10,37 10,37 



4.3 Ühisveevärgi arendamine 

Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada haigustekitajaid 

ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama Sotsiaalministri 31.07.2001 

määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ toodud 

nõuetele. Ühisveevärgi (üle 50 tarbijaga või üle 10m3/d toodanguga ning avalikkusele suunatud 

alla 50 tarbijaga või alla 10 m3/d veevärkide (lasteasutused, puhkekeskused vms)) joogivee 

kvaliteeti ja seiret reguleerib Euroopa Liidu tasandil joogivee direktiiv 98/83/EÜ, mille 

rakendamise suhtes kehtis Eestile osaliselt üleminekuperiood kuni aastani 2013. EL-iga 

liitumislepingu lisas VI on täpsustatud, et värvuse, pH, raua, mangaani, lõhna, hägususe, kloriidi, 

elektrijuhtivuse ja sulfaadi piirväärtuste oli üleminekuperiood kuni 31. detsembrini 2013 alla 

2000 tarbijaga veevärkides. 

 

4.4 Ühiskanalisatsiooni arendamine 

Ühiskanalisatsiooni arendamist reguleerib Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ – 

eesmärgiks on kaitsta keskkonda asula reovee suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude 

eest, milleks tuleb reovesi reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejärel puhastada. Vormsi 

vallas reoveekogumisala puudub  

Vee-ettevõtja ja vallavalitsus on koostöös läbi viinud Hullo küla ühiskanalisatsiooni süsteemi 

rekonstrueerimist ja jätkavad seda arendamise kava kehtivuse ajal ka edaspidi. 

 

4.5 Investeeringud 

Vallavalitsus koostöös vee-ettevõtjaga on planeerinud ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni 

arendamist etappide kaupa. Esmalt on võetud eesmärgiks tagada Hullo rahvamaja piirkonnas 

kvaliteedi nõuetele vastav joogivesi ja rajada nõuetekohane ühiskanalisatsiooni torustik. Teise 

etapina on plaanis tagada Hullo lõunaosas elanikele kvaliteedi nõuetele vastav joogivesi ja tuua 

kinnistutest välja olemasolev ühiskanalisatsiooni süsteem (seal hulgas ka survetorustik). 

Kolmanda etapina on planeeritud tagada ka kiriku piirkonnas paiknevaile kinnistutele  puhas 

joogivesi ja koguda kokku tekkiv reovesi. 

Ühe olulisema tööna on vajalik rajada küla vajadusi ja tulekustutuse veevõtukohtadele esitatud 

nõudeid silmas pidades veevõtukohad. Selleks tuleb rekonstrueerida seisma jäetud puurkav-

pumpla ja ühendada mahutid (üks olemasolev ja kaks uut, mis paigaldatakse kordoni ja valla 

keskosa tarbeks) veetoru abil, et saaks neid täita otse veevõrgust.  

Pumpla rekonstrueerimisel tuleb arvestada ka küla veetarbimise suurenemist tulevikus. Et tagada 

puhas joogivesi tarbijatele tuleb kättesaadava veeanalüüsi järgi (arvestuskaardil üldraud 0,58 

mg/l) pumplasse paigaldada veetöötlusseadmed- rauaeraldusfiltrid koos gaaside eraldamisega. 

Olemasolevate andmete alusel on puurkaevu, katastrinumbriga 9183, vesi kõlblik kasutada 

joogiveena kui  eraldada sealt liigne üldraud. Puurkaevu andmed saadaval järgmiselt lingilt 

http://loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/veka.aspx?pkArvestus=-1160845991   Enne aga on 

soovituslik teha puurkaevu puhastuspumpamine. Peale seda teostada uus veeanalüüs ning 

http://loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/veka.aspx?pkArvestus=-1160845991
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analüüsi tulemusena valida sobiv veetöötluse tehnoloogiline lahendus. Tehnoloogia on soovitav 

rajada kaheastmelisena ja reservuaariga kuni 3 m³. Pumpla tootlikkus puurkaevu arvestuskaardi 

järgi on 10 l/s. Veevajadus tulevikus, kui on kogu küla elamud ühendatud ühisveevärgiga, võib 

tõusta külas kuni 15,5 m³ ööpäevas.  Praegu kasutuses oleva puurkaevuga katab ära 5 m³ 

ööpäevas. Rekonstrueeritava pumpla tootlikkus peaks olema 10 m³ ööpäevas ja 2,5 m³ tunnis. 

 

4.6 Alternatiivide võrdlus 

Alternatiive maksumuselt ei ole võrreldud, kuna rauaeraldusfiltrid on vajalik nii või teisti 

paigaldada. Erinevuseks on ainult kas ühe või kaheastmeline veetöötlus. Töökindluselt on 

sobivamaks lahenduseks siiski kaheastmeline veetöötlus. Esialgne puurkaevu tehnoloogiline 

skeem lisas 1, kus on kaheastmeline veetöötlus. 

Alternatiiv 1. 

Üheastmeline veetöötlus ainult puurkaevus oleva pumba baasil. Puurkaevu pump peab suutma 

hoida rõhku trassis ja tagama ka filtrite läbipesu. Seega pump tuleb valida  sobiva tootlikkusega 

ja tõstekõrgusega.  Filtrite läbipesu ajal puudub võimalus varustada tarbijaid veega. Samuti on 

veevarustus häiritud kui süvavee pumbaga juhtub avarii. Reserv mahutit paigaldada ei saa. 

Süsteem töötab ainult trassi rõhuanduri baasil. Rõhku stabiliseerib hüdrofoor. Tehnoloogiliste 

seadmete rajamismaksumus 8000 eurot. Asendusinvesteeringud 3700 eurot ja 

ekspluatatsioonikulu  30 aasta jooksul 40 000 eurot Kõik kulud on diskonteeritud ja on ilma 

käibemaksuta. 

Alternatiiv 2. 

Kaheastmeline veetöötlus eraldab puurkaevu välisvõrgust ehk tarbijatest. Puurkaevu pump 

töötab ainult vee pumpamiseks mahutisse ja filtrite pesule. Juhitakse nivooanduriga mahutis ja 

kellaga läbi rauaeraldusfiltri automaatika. Mahuti maht 3 m³. Tagab veevaru 1-2 tunniks. 

Mahutist antakse teise astme pumbaga vesi võrku (tarbimisse). Paigaldatud kaks pumpa, et ühe 

avarii korral jääks veevarustus toimima. Pumbad töötavad kordamööda läbi sagedusmuunduri ja 

juhitakse rõhuanduriga väljuval torul. Rõhku torustikus tasakaalustab hüdrofoor. Tehnoloogiliste 

seadmete rajamismaksumus 10000 eurot. Asendusinvesteeringud 4000 eurot ja 

ekspluatatsioonikulu  30 aasta jooksul 40 000 eurot. Kõik kulud on diskonteeritud ja on ilma 

käibemaksuta. 

Eelisatud variant rajamismaksumuselt on variant 1.  Diskonteeritud kulud kokku 51 700 eurot. 

Variandi 2 kulud kokku on 54 000 eurot.  

Süsteemi töökindluselt ja häireteta tööks on eelistatud variant 2. Sellega on ka praeguses kavas 

arvestatud. Alternatiivi 2 tehnoloogiline skeem lisas 1. 

 

4.7 Investeeringute kava 

Investeeringute teostamiseks on koostatud tegevuskava ehk investeeringute kava. Kavaga on 

investeeringute teostamine jaotatud etappideks arvestades töödeks kuluvat aega ning maksumust. 

Kõik kulud on ilma käibemaksuta. 
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Esimene etapp. Selle perioodi tööd on toodud tabelis 8. 

Tabel 8. Esimese etapi investeeringud 

 

Mõõtühik Kogus 

Ühiku 

hind, 

EUR 

Maksumus, 

EUR 

puurkaev -pumpla 9183 

rekonstrueerimine  tk 1 20000 20 000,00 

veetoru m 669 100 66 900,00 

isevoolne kanalisatsioon m 430 100 42 971,00 

survekanalisatsioon m 127 100 12 700,00 

reoveepumpla tk 1 7500 7 500,00 

projekteerimine kompl 1 10000 10 000,00 

projektijuhtimine kuu 9 700 6 300,00 

omanikujärelevalve kuu 7 700 4 900,00 

   

KOKKU 171 271,00 

 

Selles etapis ühendatakse olemasolevad veetorud Antsu tee lõpus ja Kalffi kinnistu juures, 

tekitades vee kvaliteedi parandamiseks trassi lõpuosas ringvoolu. Rekonstrueeritakse puurkaev-

pumpla 9183 ja ühendatakse olemasoleva veevõrguga Antsu teel.  Rajatakse torustik 

rahvamajani ja Kalevi kinnistuni. Reovee torustik rajatakse kuni Kalevi kinnistuni. Selle 

tulemusena saavad liitumisvõimaluse planeeritav hooldekodu, rahvamaja ja  eramud. Kokku 4 

elamut ja kaks asutust.  

Teine etapp. Planeeritavad tegevused on toodud tabelis 9. 

Tabel 9. Teise etapi investeeringud, eurodes  

 

Mõõtühik Kogus 

Ühiku 

hind, 

EUR 

Maksumus, 

EUR 

veetoru m 900 100 90 000,00 

survekanalisatsioon m 341 100 34 100,00 

isevoolne kanalisatsioon m 160 100 16 000,00 

projekteerimine kompl 1 14000 14 000,00 

projektijuhtimine kuu 9 700 6 300,00 

omanikujärelevalve kuu 6 700 4 200,00 

   

KOKKU 164 600,00 
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Selle etapi investeeringud tehakse küla lõunaosas rajades veetorustiku riigitee äärde ja andes 

võimaluse kõikidel kinnistutel liituda ühisveevärgiga kuni ,,Kõrtsi“ kinnistuni. Samuti on 

planeeritu nn ,,Kõrtsi“ kinnistu reoveepumpla nr 2 ühendada olemasoleva kanalisatsiooni 

torustikuga avalikke teid mõõda, kuna olemasolev toru läbib eramaid. Töö tulemusena saavad 

liitumisvõimaluse ühiskanalisatsiooniga 1 asutus ja 3 elamut. Ühisveevärgiga saavad liituda 2 

asutust ja 10 elamut. 

Kolmas etapp. Planeeritavad tegevused on toodud tabelis 10. 

Tabel 10. Kolmanda etapi investeeringud  

 

Mõõtühik Kogus 

Ühiku 

hind, 

EUR 

Maksumus, 

EUR 

veetoru m 611 100 61 100,00 

isevoolne kanalisatsioon m 364 100 36 400,00 

projekteerimine kompl 1 10000 10 000,00 

projektijuhtimine kuu 8 700 5 600,00 

omanikujärelevalve kuu 5 700 3 500,00 

   

KOKKU 116 600,00 

 

Kolmandas etapis on planeeritud ühendada veevõrguga pastoraat ja selle lähedal olevad elamud. 

Liitumisvõimaluse saavad 1 asutus ja 4 elamut. Ühiskanalisatsioon rajataks samuti pastoraadini 

ja ühendatakse olemasoleva reovee pumplaga nr 3. Liitumisvõimaluse saab 1 asutus ja 1 elamu. 

Peale neid investeeringuid on Hullo asula kompaktse hoonestusega ala 100% ühisveevärgi ja 

ühiskanalisatsiooniga kaetud. 

Eraldi tuleb käsitleda tulekustutusvee saamise võimalusi. Vajalikud investeeringud on toodud 

tabelis 11 allpool. Planeeritud on paigaldada kaks mahutit (ühe mahuti maht 50 m³) küla 

olemasoleva pumpla lähedale ja endise kordoni hoone juurde. Mahutist veevõtt kuivhüdrandiga. 

Mahutite täitmine planeeritud ühisveevärgist. 

Tabel 11. Investeeringud tuletõrjeveevarustuse tagamiseks 

 

Mõõtühik Kogus Ühiku hind, EUR Maksumus, EUR 

kuivhüdrandid tk 2 1000 2 000,00 

torustik m 20 100 2 000,00 

mahuti 50 m³ tk 2 20000 40 000,00 

projekteerimine kompl 1 3000 3 000,00 

projektijuhtimine kuu 2 700 1 400,00 

omanikujärelevalve kuu 1 700 700,00 

   

KOKKU 49 100,00 
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Investeeringute teostamiseks on vajalik leida rahastamisvõimalused. Käesoleval ajal on võimalik 

ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks saada toetust Sihtasutus 

Keskkonnainvesteeringute Keskus kaudu. Keskkonnaprogrammi veemajanduse 

alamprogrammist  on võimalik taotleda kuni 85 % toetust. Veemajanduse programmi 

reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alamprogrammist saavad toetust taotleda ainult ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lõikele 1 vastavad vee-ettevõtjad.  Järgnevas tabelis 12 on toodud 

investeeringute teostamise aeg ja rahastuskava. Rahastuskava koostamisel on arvestatud 

toetusega 84% ja omaosalusega 16% abikõlblike kulude maksumusest. Ei toetata kulutusi 

eelprojekti koostamiseks, omanikujärelevalvele ja projektijuhtimisele. Need kulud aga on 

abikõlblikud omaosalusena.  

Täiendav võimalus vee-ettevõtjale (kes teenindab vähemalt kolme kohalikku omavalitsust ja 

kokku enam kui 2000 elanikku) taotleda reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alamprogrammist 

toetust 5% võrra madalama omafinantseeringu määraga (tavapärase 15% asemel omaosalus 

10%). Tingimuseks on, et toetusega saadud varasid opereeritakse sama või samaväärse vee-

ettevõtja poolt vähemalt järgnevad 10 aastat. Käesolevas kavas selle 10% määraga arvestatud ei 

ole. 

Tabel 12. Investeeringute kava aastate kaupa, eurodes 

Aasta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

I etapp                           

investeering 0 171 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

toetus KIK KP 0 143 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

omaosalus 0 27 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II etapp                           

investeering 0 0 0 0 164 600 0 0 0 0 0 0 0 0 

toetus KIK KP 0 0 0 0 138 264 0 0 0 0 0 0 0 0 

omaosalus 0 0 0 0 26 336 0 0 0 0 0 0 0 0 

III etapp                           

investeering 0 0 0 0 0 0 0 0 116 600 0 0 0 0 

toetus KIK KP 0 0 0 0 0 0 0 0 97 944 0 0 0 0 

omaosalus 0 0 0 0 0 0 0 0 18 656 0 0 0 0 

Tuletõrje 

veevarustus                           

investeering 0 49 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

omaosalus 0 49 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                            

Investeeringud  

kokku   220 371 0 0 164 600 0 0 0 116 600 0 0 0 0 



Vormsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 
 

45 

 

sh omaosalus   76 503 0 0 26 336 0 0 0 18 656 0 0 0 0 

sh toetus KIK 

KP   143 868 0 0 138 264 0 0 0 97 944 0 0 0 0 

 

4.8 Tariifide prognoos 

Vastavalt nõudlusele ja planeeritud investeeringutele on koostatud tariifide prognoos aastani 

2040. Tariifide prognoosimisel on kasutatud vee-ettevõtjalt saadud andmeid veetöötluse, 

reoveepuhastamise ja haldamise kulude kohta, Konkurentsiameti juhendmaterjale vee- ja 

kanalisatsiooni teenuse hinna arvutamiseks. Juhend on saadaval järgnevalt lingilt 

http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18324. Juhendi alusel on lubatud tulukus 

arvutatud WACC (kapitali kaalutud keskmine)  5,29 % põhjal. Arvutustes on kasutatud hindade 

prognoosimisel tulevikku tarbijahinnaindeksi muutu ja reaalpalgakasvu indeksit, mis on võetud 

MKM 2013 aasta sügisesest majandusprognoosist. Andmed on saadaval järgmiselt lingilt 

http://www.struktuurifondid.ee/abimaterjalid-tasuvusanaluusi-koostamiseks/ . Tariifide prognoos 

on esitatud tabelis 13. 

http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18324
http://www.struktuurifondid.ee/abimaterjalid-tasuvusanaluusi-koostamiseks/


Tabel 13. Tariifide prognoos ja teenuse mõju leibkonnale 

Aasta   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Leibkonnaliikmete arv inimest 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

netosissetulek kuus ühe liikme 

kohta eurot 435,36 461,48 489,63 521,45 555,35 592,59 631,97 850,66 1 122,57 1 450,94 1 800,62 

ühe leibkonnaliikme sissetulek 

aastas eurot 5 224,26 5 537,72 5 875,52 6 257,43 6 664,16 7 111,09 7 583,62 10 207,90 13 470,87 17 411,27 21 607,41 

leibkonna sissetulek aastas kokku eurot 9 717,13 10 300,16 10 928,47 11 638,82 12 395,34 13 226,62 14 105,54 18 986,69 25 055,82 32 384,96 40 189,79 

             vee tariif (ilma käibemaksuta) eurot/m³ 0,85 0,90 0,90 1,43 1,46 1,52 1,60 1,90 2,33 2,58 3,03 

kanali tariif (ilma käibemaksuta) eurot/m³ 1,18 1,28 1,28 1,65 1,68 1,73 1,70 1,95 2,35 2,88 3,56 

             

tarbimine vesi m³/aastas 22,38 18,21 17,98 19,52 18,57 18,69 18,93 18,79 18,79 18,79 18,79 

tarbimine kanal m³/aastas 8,94 11,59 10,42 10,32 10,77 10,50 10,53 10,56 10,56 10,56 10,56 

kulud vesi 

eurot/ 

aastas 19,02 16,39 16,18 27,97 27,05 28,49 30,31 35,74 43,85 48,50 57,01 

kulud kanal 

eurot/ 

aastas 10,55 14,83 13,34 17,01 18,10 18,21 17,92 20,59 24,80 30,40 37,57 

kokku kulud vee ja kanali 

teenusele 

eurot/ 

aastas 29,57 31,22 29,52 44,98 45,15 46,71 48,23 56,33 68,65 78,90 94,58 

kulud kokku koos käibemaksuga 

eurot/ 

aastas 35,48 37,46 35,43 53,98 54,18 56,05 57,87 67,60 82,38 94,68 113,50 

teenuse kulu suurus 

leibkonnaliikme sissetulekust % 0,68% 0,68% 0,60% 0,86% 0,81% 0,79% 0,76% 0,66% 0,61% 0,54% 0,53% 



Tabelis 13 toodud arvutuse põhjal võib väita, et teostades planeeritavad ja vajalikud 

investeeringud kasutades selleks toetusi, on vee - ja kanalisatsiooni teenus leibkonnaliikmele 

talutav, kuna ei ületa 4% leibkonnaliikme aasta sissetulekust. Teenuse kulu jääb alla 1%.  

4.9 Vee-ettevõtja jätkusuutlikkus 

Käesoleva kavas planeeritud investeeringute teostamine toetustega ja prognoositud tariifidega 

teenuse osutamine on Vee-ettevõtjale Haapsalu Veevärk AS jõukohane. Ettevõtja tegevus kogu 

teeninduspiirkonnas, mis hõlmab Noarootsi, Lääne-Nigula, Ridala ja Vormsi valda ning 

Haapsalu linna, on jätkusuutlik.  Juhul kui ei realiseeru käesolevas arengukavas planeeritud 

tarbimise kasv on vajalik uuesti hinnata ka investeeringute teostamise vajadust. Vee-ettevõtja 

2013 aasta käive oli 3,5 milj eurot, millest Vormsi osa moodustab 0,1 %. 

Järgmises tabelis 14 on toodud ettevõtte jätkusuutlikkuse arvutus planeeritavate 

investeeringutega Hullo külas. Ettevõtte jätkusuutlikus on tagatud, kui rahavoog on igal aastal 0 

või positiivne. Tegevustulud on arvestatud prognoositud tariifide alusel.  

Tabel 14. Vee-ettevõtja jätkusuutlikkus  

Aasta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

Investeeringud 0 220 371 0 0 164 600 0 0 0 116 600 0 0 0 

toetus KIK KP 0 143 868 0 0 138 264 0 0 0 97 944 0 0 0 

omaosalus  0 27 403 0 0 26 336 0 0 0 18 656 0 0 0 

partneri toetus 

(vald) 0 49 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tegevustulu 2 612 3 339 10 435 10 456 10 848 13 531 13 921 14 372 16 604 17 568 18 164 22 117 

tegevuskulu 2 464 3 286 7 468 7 674 8 005 10 218 10 642 11 126 13 390 13 981 14 613 18 251 

             rahavoog 148 54 2 967 2 782 2 844 3 313 3 279 3 246 3 214 3 587 3 550 3 866 

 

 

KOKKUVÕTE 

Vee ja kanalisatsiooni süsteemide arendamine ja korrastamine on vajalik, et säilitada meid 

ümbritsevat keskkonda ja tagada põhja- ja pinnavee kaitstus Hullo külas. See omakorda tagab 

elanikele puhta joogivee saamise põhjaveest puurkaevude kaudu. Käesoleva arengukava 

elluviimine on võimalik ainult toetuste abil, kusjuures tuleb tagada planeeritud tarbimise kasv ja 

prognoositud tariifide alusel teenuse osutamine. Igal eelarve aastal tuleb kava üle vaadata ja 

korrigeerida vastavalt läbiviidud tegevustele ja eelarve strateegiale. Iga nelja aasta tagant aga 

uuendada, kusjuures kava kehtivusaeg peab olema vähemalt 12 aastat. 
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