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1 SISSEJUHATUS 
 
Lihula vald asub Lääne maakonna lõunaosas Matsalu lahe lõunakaldal.   
Riigi põhimaanteedest läbib Lihula valda Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maantee, 
nimetatud maantee ääres paiknevad kõik valla suuremad asulad: Lihula linn, Tuudi ja 
Kirbla küla. Teiseks suuremaks maanteeks on tugimaantee - Pärnu-Lihula maantee. 
Vallakeskus, Lihula linn, asub Tallinnast 110 km, Haapsalust 55 ja Pärnust 60 km 
kaugusel. Lihula vald on oma pindalalt, 375 km2, Läänemaa suurim. Külade kaugus 
vallakeskusest Lihulast ulatub kuni 20-25 km. 
Käesolev Lihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi 
ÜVKA) on koostatud vastavalt Lihula Vallavalitsuse ja Hekes Eesti OÜ vahel 
sõlmitud Lepingule. 
Töö Tellija: Lihula Vallavalitsus, Jaama 1, 90302 Lihula, 90302 Lääne maakond; 
Tellija esindaja: Margus Källe, abivallavanem, tel.: +372 47 24637, e-post: 
margus.kalle@lihula.ee  ;  
Töö koostaja: Hekes Eesti OÜ, Tänassilma tee 23, Tänassilma, 76406 Harju maakond; 
Töövõtja esindaja: Sven Otsmaa, projektijuht, tel.: +372 51 37699 e-post: 
sven.otsmaa@gmail.com   
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooni seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/123122014023 , § 4.  
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine ja arendamine 
 
ÜVKA on koostatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus, § 4 alusel. 
 
Konsultant tänab kõiki, kes aitasid kaasa andmete kogumisele, viisid läbi visiite 
objektidele ja lisaks varustasid konsultanti väärtusliku informatsiooniga, sealhulgas: 

 Hr Margus Källe, Lihula Vallavalitsus, abivallavanem; 
 Hr Rein Kruusmaa, Lihula Vallavalitsus, majandusjuht; 
 Hr Meelis Grišin, AS Matsalu Veeärk, tootmisjuht; 
 Hr Tõnu Viherpuu, AS Matsalu Veevärk, võrgumeister; 
 Pr Pille Kask, AS Matsalu Veevärk, finantsjuht; 

 
ÜVKA koostamisel osalesid: 
 
 Sven Otsmaa – projektijuht, üldosa, olemasoleva olukorra kirjeldus, ÜVKA 

investeeringuprojektid; 
 Vahur Laas - üldosa, olemasoleva olukorra kirjeldus, investeeringuprojektid, 

kaardimeister;  
 Tarvi Miilits, finantsanalüüs. 

 
keda nimetatakse ÜVKA käigus „Konsultantideks“. 

mailto:margus.kalle@lihula.ee
https://www.riigiteataja.ee/akt/123122014023
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2 ÜLEVAADE ÜHISVEEVARUSTUST JA –
KANALISATSIOONI KÄSITLEVATEST 
ALUSDOKUMENTIDEST  

2.1 ÜLDIST 
Käesolev peatükk annab ülevaate ÜVKA koostamise aluseks olevatest õigusaktidest ja 
planeerimisdokumentidest. Olulisemad arendamise kava puudutavad valdkondlikud 
alusdokumendid on: 
 

 Seadused; 
 Määrused; 
 valdkondlikud EL direktiivid; 
 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava; 
 Lihula valla üldplaneering; 
 Lihula valla arengukava; 
 Muud uuringud, arengukavad ja (detail)planeeringud. 

 
Vee- ja või kommunaalettevõtte tegevuse oluliseks alusdokumendiks on vee 
erikasutusluba (-load). 

2.2 ÜLEVAADE ÜVK-d PUUDUTAVATEST 
ÕIGUSAKTIDEST JA DIREKTIIVIDEST 

ÜVKA koostamine on seotud ja tugineb järgmistele põhiliste õigusaktidele*: 
1. Veeseadus; 
2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus; 
3. Planeerimisseadus; 
4. Ehitusseadustik; 
5. Kohaliku Omavalituse korralduse seadus (edaspidi KOKS); 
6. Asjaõigusseadus ja Asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 
7. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus; 
8. Keskkonnatasude seadus. 
9. EV Valitsuse (VV) 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” 
(edaspidi määrus nr 99); 

10. Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 kehtestatud “Reovee 
kogumisalade määramise kriteeriumid”. 

11. Keskkonnaministri 16.12.1996 määrus nr 61, uuendatud redaktsioon kehtiv 
alates 15.04.2011 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja 
projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded 
põhjavee kaitseks“; 

12. Keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu 
konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning 
lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu 
projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise 



ja konserveerimise korra ning puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise, 
ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, 
puurimispäeviku,salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja 
salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu 
või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“; 

13. Vabariigi Valitsuse (VVM) määruse 16.05.2001. a. nr. 171 
“Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” viimane kehtiv redaktsioon 
(edaspidi määrus nr 171); 

14. Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (edaspidi määrus nr 82) viimane 
redaktsioon ning selle aluseks olev EL joogiveedirektiiv 98/83 EC. 

15. Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava 
või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
(edaspidi määrus nr 1). 

*Eelnev loetelu ei pea olema lõplik ja annab edasi ainult kõige põhilisema osas ÜVK 
arendamist puudutavatest õigusaktidest/regulatsioonidest. 
 
Lihula valla ÜVK-ga varustatud piirkonnad paiknevad valdavalt nõrgalt kaitstud, 
kohati ka kaitsmata (Kirbla ja Tuudi külad on nõrgalt kaitstud ja kaitsmata 
põhjaveega alade piiril), kohati keskmiselt kaitstud (Lihula linn) põhjaveega aladel, 
(vt Lisa 1, väljavõte Eesti põhjavee kaitstuse kaardist). 
 

2.3 ÜLEVAADE LÄHTEANDMETEST JA 
ALUSDOKUMENTIDEST 

2.3.1 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 
Kehtivad veemajanduskavad (perioodiks 2015-2021) on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
protokollilise otsusega 07.01.2016. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava on 
kättesaadav aadressilt: http://www.envir.ee/sites/default/files/laane-
eesti_vesikonna_veemajanduskava.pdf , eraldi pinnaveeseisunist 
http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pinnavesi/pinnavee-
seisund ning põhjaveeseisundist  
 
Järgnevalt edastame väljavõtted Veemajanduskavast Lääne-Eesti vesikonna põhja- ja 
pinnaveekogumite seisundi kohta. 
 

 

http://www.envir.ee/sites/default/files/laane-eesti_vesikonna_veemajanduskava.pdf
http://www.envir.ee/sites/default/files/laane-eesti_vesikonna_veemajanduskava.pdf
http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pinnavesi/pinnavee-seisund
http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pinnavesi/pinnavee-seisund
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Allikas: Keskkonnaamet http://www.keskkonnaamet.ee  

Joonis 2-1 Eesti vesikondade skeem 

 

 
 
Vastavalt Lääne-Eesti veemajanduskavas väljatoodud kriteeriumidele 
punktreostusallikate osas, loetakse olulisteks punktreostusallikateks praktiliselt kõiki 
reoveepuhasteid, sealhulgas kuuluvad antud kategooriasse Lihula, Tuudi ja Kirbla 
reoveepuhastid (kõik reostuskoormusega alla 2000 ie); üle 2000 ie-ga reoveepuhasteid 
Lihula vallas ei ole. Eelneva tõttu tuleb ka käesolevas ÜVKA-s tähelepanu pöörata 
olemasolevate reoveepuhastitetele, sealhulgas nende rekonstrueerimisele ja 
väljundnäitajate stabiilsuse tagamisele vastavalt määrusele nr 99. Teisi ÜVK poolt 
pinnaveekogudele avaldatavaid keskkonnamõjureid Lihula vallas ei ole. 
 
Lääne-Eesti veemajanduskava sätestab lisaks järgnevaid alltoodud põhimõtteid. 
 
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 10 m3/d toodanguga ning avalikkusele suunatud 
alla 50 tarbijaga või alla 10 m3/d veevärkide (lasteasutused, puhkekeskused vms)) 
joogivee kvaliteeti ja seiret reguleerib EL-tasandil joogivee direktiiv 98/83/EÜ, mille 
rakendamise pikendusaeg Eestile lõppes juba aastatud tagasi, tärminiga 31.12.2013. 
Järgnevalt edastame väljavõtted Veemajanduskavast Lääne-Eesti vesikonna Lihula 
vallas paiknevate põhja- ja pinnaveekogumite seisundi kohta. 
 
Lihula valla olulisemad ÜVK-ga seonduvad pinnaveekogumid on Kasari jõgi, Tuudi 
jõgi,  Penijõgi ja Matsalu lahe rannikuveekogum. Ülejäänud pinnaveekogumitele, 
sealhulgas mereakvatooriumile, Lihula valla ÜVK ala otsest mõju ei avalda. 
 

http://www.keskkonnaamet.ee/


Kahe olulisema veekogumi seisund on järgnev: 
 
Kasari jõgi 
Kasari jõe kohta tuleb üldisemalt mainida seda, et kahes üksikproovis määrati 2013. 
aastal nikli suurima lubatud keskkonnakvaliteedi piirväärtuse ületamisi, mille päritolu 
ja põhjus vajab eraldi uuringuid. Suure tõenäosusega Lihula valla ükski reoveepuhasti 
ega muu punktreostusallikas selle põhjuseks ei ole. 
 
Lihula vallaga haakub vaid Kasari jõe kolmas lävend - Vigala jõest suudmeni ehk 
Kasari_3 ning jõgi on otseselt suublaks Kirbla küla reoveepuhastile. 
Ökoloogiline seisund nii aastatel 2010, 2012 kui ka 2013 ja 2014 on antud Kasari jõe 
lävendis hea, keemiline seisund on määramata, koondseisund on hea. 
Eesmärk hea seisundi saavutamiseks on antud jõelõigul seega saavutatud ja eesmärk 
aastaks 2021 on hea seisundi säilimine. 
 
Tuudi jõgi 
Lihula vallaga haakub Tuudi jõe alumine lävend – Oidrema peakraavist suudmeni ehk 
Tuudi_2 ning jõgi on otseselt suublaks Tuudi küla reoveepuhastile. 
Ökoloogiline seisund oli aastatel 2010 ja 2012 hea, kuid 2013. a kesine. Põhjus oli 
vastavalt keskkonnaministri 28.07.2009 määrusele nr 44 fütobentos (bentiliste 
ränivetikate kooslus) ning suurselgrootud põhjaloomad.  Koondseisund on eelneva 
tõttu samuti kesine. 
Nagu näha, on jõelõigu seisund viimastel aastatel halvenenud. Eesmärk aastaks 2021 
on hea seisundi taassaavutamine antud jõelõigul. Keemiline seisund on hindamata. 
 
Penijõgi 
Penijõgi on lühike Kasari jõe lisajõgi päris Kasari jõe alamjooksul – deltas. 
Vooluveekogu on tegelik Lihula linna (lõpp)heitveesuubla ning omab seega kaudset 
mõju Matsalu lahe akvatooriumile. 
Ökoloogiline seisund Penijõel oli kõigil viimastel aastatel 2010, 2012, 2013 ja 2014. a 
kesine. Põhjuseks erinevatel aastatel nii füüsikalis-keemilised kvaliteedinäitajad, 
suurselgrootud põhjaloomad, fütobentos (bentiliste ränivetikate kooslus) ning 
toiteained: P, O2, 100-TDI (2013). 
 
Matsalu lahe rannikuveekogum 
Matsalu lahe r_v ökoloogiline seisund on kesine, keemiline seisund aga halb (2013. a 
seis) ning rannikuveekogumi koondseisund on hinnatud halvaks.  
Kesise seisundi põhjused on: füüsikalis- keemilised kvaliteedinäitajad, fütoplankton 
(mõlemad vastavalt keskkonnaministri 28.07.2009 määrus nr 44) ja suurtaimed. 
 
Tervikuna on suurim keskkonnamõju Lihula valla akvatooriumile Lihula linna 
reoveepuhastilt, mille osas näeme ette kapitaalse rekonstrueerimise lühiajalises 
programmis. 

2.3.2 Lihula valla üldplaneering 
Lihula valla üldplaneering (edaspidi ÜP) on kehtestatud Lihula Vallavolikogu 
25.09.2003 määrusega nr 22, muudetud Lihula Vallavolikogu 10.06.2004 otsusega nr 
30, Lihula Vallavolikogu 28.04.2011 määrusega nr 13 ja 31.01.2013 määrusega nr 2 
ning Lääne Maavanema 25.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/114. 
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Üldplaneering valmis Lihula Vallavalitsuse ja AS Entec vahelises koostöös: 
http://www.lihula.ee/uldplaneering . 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise nõuete osas sätestab ÜP järgmist (ÜVK 
üldise ülevaate anname käesoleva ÜVKA vastavatespeatükkides): 
 
Eesmärgid ja visioonid: 

 Lihula valla suuremate asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni 
ajakohastamiseks ja organiseerimiseks vee ja kanalisatsiooni arengukava 
koostamine (ehk sisuliselt käesolev ja varasemad ÜVKA-d); 

 Lihula linna vesivarustus- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja 
laiendamine, erinevate linna kanalisatsioonisüsteemide ühendamine tervikuks 
(tänaseks suuresti realiseeritud, näeme käesolevas ÜVKA-s ette programmi 
jätkumise); 

 Kirbla ja Tuudi külade vesivarustus- ja kanalisatsioonivõrgu arendamine (Vee- 
ja kanalisatsioonivõrgud tänaseks põhiosas välja arendatud, näeme ette 
reontrueerimise ja kaasajastamise;  

 
Tänase seisuga on mõned varasemas üldplaneeringus toodud seisukohad ja eesmärgid 
ümber vaadatud ning perspektiivist välja jäetud, näiteks: Vanamõisa küla ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooni arendamine ja külale reovee kogumisala määramine. Algse ÜP 
koostamise ajal toimus reoveekogumisalade moodustamine veel ÜP alusel, kuid selles 
osas on  seadusandlus vahepealsetel aastatel oluliselt muutunud ning 
reoveekogumisalad kehtestab keskkonnaminister Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 
2009. a määruse nr 57 “Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid” ning valla 
taotluse alusel. 
 
Lihula linna ja valla tähtsamate asulate veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi 
ajakohastamiseks koostatakse vee ja kanalisatsiooni arengukava. Vanamõisa 
reoveepuhasti ja kanalisatsiooni rajamise perspektiiv on ÜVK arendamise 
eesmärkidest tänaseks välja jäetud. 

2.3.3 Lihula valla arengukava 
Lihula valla arengukava aastateks 2011-2021 http://www.lihula.ee/arengukavad on 
kinnitatud Lihula Vallavolikogu 28. aprilli 2011. a määrusega nr 14.  
Arengukava määratleb ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) seisundi, varasemad ja 
tänased eesmärgid ning ülesanded alljärgnevalt. 
 
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga on varustatud Lihula linn ning Tuudi ja Kirbla küla 
kompaktse asustusega osad. Lihula ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni sõlmpunktiks on 
1997. aastal valminud Lihula puhastusseadmed. Tuudi ja Kirbla küla reoveepuhastid 
tegutsevad aastast 1998. 
Reoveekogumisalad on kehtestatud Lihula linnas ning Kirbla ja Tuudi külade 
kompaktse asustusega osades. (Valla varasematest ühisveevärki ja kanalisatsiooni 
puudutavatest projektidest räägime lähemalt järgnevates alapunktides). 
Alates 2010. aastast tegeleb ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning puhastusseadmete 
hooldusega Lihula vallas kaheksa Lääne-, Rapla ja Pärnumaa valla, sealhulgas Lihula 
valla, omanduses olev AS Matsalu Veevärk keskusega Märjamaal. OÜ Lihula Vesi 
lõpetas tegevuse. 

http://www.lihula.ee/uldplaneering
http://www.lihula.ee/arengukavad


Eesmärgid:  
Varustada olemasolevad ja võimalikud loodavad uued tootmis- ja laomajanduse 
sihtotstarbega krundid kvaliteetse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga ning teiste 
tehnovõrkudega, eesmärgiga luua paremad tingimused kohalike ettevõtete arenguks ja 
konkurentsivõime tõstmiseks ning tuua valda uusi ettevõtteid. Eelnevaga haakub: teha 
investeeringuid Lihula linna infrastruktuuri: ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrgu 
laiendamine. 
Valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamisel lähtuda Lihula valla 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavast. 
Mitte muuta aastani 2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti „Matsalu 
alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja 
laiendamine“ ellu viimiseks Lihula valla poolt aktsiaseltsile Matsalu Veevärk üle 
antud Lihula, Tuudi ja Kirbla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide, 
puurkaevude, puhastusseadmete ja muu vara omandisuhet. 
Vajalikest kaasajastatatud investeeringutest ja investeeringuprogrammidest on 
lähemalt juttu peatükkdes 6 ja 7. 

2.3.4 Valla õigusaktid 
Lihula valla ÜVK käitlust ja arendamist puudutavad põhilised õigusaktid on: 

 Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  
Lihula Vallavolikogu 28.01.2010 määrus  nr 3 
https://www.riigiteataja.ee/akt/411122013032 ; 

 Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri 
Lihula Vallavolikogu 26.06.2008 määrus nr 17 
https://www.riigiteataja.ee/akt/411122013034 ; 

 Lihula valla kaevetööde ja heakorra eeskiri 
Lihula Vallavolikogu 22.08.2003 määrus nr 20 
https://www.riigiteataja.ee/akt/410062014035 ; 

 Lihula valla projektides osalemise kord 
Lihula Vallavolikogu 09.10.2001 määrus nr 15 
https://www.riigiteataja.ee/akt/410062014037 . 

 
Puudub: 

 Haldusleping vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel, mis reguleerib ühisveevärgi 
baasil täidetavatest mahutitest ja (kuiv-)tuletõrjehüdrantidest (ja mahutitest) 
tulekustutusvee võtmist ning avalikest veevõtukohtadest vee võtmist ning 
tuletõrje veevõtukohtade hooldamist. 

2.3.5  Vee erikasutusluba 
Aktsiaseltsile Matsalu Veevärk (registrikood 11055659; aadress: Veski 6, Märjamaa, 
78302 Raplamaa) (edaspidi nimetatud ka loa taotleja või ettevõte) on 29. jaanuaril 
2016 Keskkonnaameti poolt väljastatud vee erikasutusluba nr L.VV/327252 (edaspidi 
veeluba). 
Veeluba kehtib alates 02.02.2016 tähtajatult. 

2.3.5.1 Lihula linn 
Veevõtt 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/411122013032
https://www.riigiteataja.ee/akt/411122013034
https://www.riigiteataja.ee/akt/410062014035
https://www.riigiteataja.ee/akt/410062014037
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Vastavalt veeloale on lubatud veevõtt Lihula linna põhipuurkaevust, Mäe tn 
(nimetatud ka Piiri) puurkaevust (veehaardest) (edaspidi pk), katastri numbriga 23917: 
109 500 m3/aastas (300 m3/d), Lihula linna Vee tn pk, katastri numbriga 8745, 36 500 
m3/aastas (100 m3/d). 
 
Veekasutusloaga määratletud heitvee väljalasud ja lubatud saasteainete kogused on 
järgmised. 
 
Reovee kvaliteet 
 
Lihula linna reoveepuhasti suublaks on Alaküla kraav (Matsalu  
lahte suubub juba Penijõgi jõena), väljalasu kood: LÄ020. 
Aastane lubatud vooluhulk: 146 400 m3/aastas (36 600 m3/kvartalis) 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
BHT7 : 20 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
üldfosfor : 2,0 mg/l, 
üldlämmastik: 60 mg/l, 
KHT: 125 mg/l. 

2.3.5.2 Kirbla küla 
Veevõtt 
 
Vastavalt veeloale on lubatud veevõtt Kirbla keskuse ÜVK puurkaevust, katastri 
numbriga 9967: 14 600 m3/aastas (40 m3/d).  
 
Veekasutusloaga määratletud heitvee väljalasud ja lubatud saasteainete kogused on 
järgmised. 
 
Reovee kvaliteet 
 
Kirbla küla reoveepuhasti suublaks on Kasari jõgi (Mäealuse maaparandusobjekti 
piirdekraavi K-2 mööda), puhasti väljalasu kood LÄ023. 
Aastane lubatud vooluhulk: 14 640 m3/aastas (3660 m3/kvartalis) 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
BHT7 : 40 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 150 mg/l. 
 
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse on 
Nüld; Püld. 

2.3.5.3 Tuudi küla 
Veevõtt 
 
Vastavalt veeloale on lubatud veevõtt Tuudi küla puurkaevust, katastri numbriga 9962: 
14 600 m3/aastas (40 m3/d). 
 
Reovee kvaliteet 



 
Tuudi küla reoveepuhasti suublaks on Tuudi jõgi, puhasti väljalasu kood LÄ024. 
Aastane lubatud vooluhulk: 14 640 m3/aastas (3660 m3/kvartalis). 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
BHT7 : 40 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 150 mg/l. 
 
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse on 
Nüld; Püld. 

2.3.6 Lihula valla ÜVK piirkonna varasemad veeprojektid 
Lihula valla põhilised varasemad investeeringuprojektid ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni valdkonnas on järgmised: 
 

1. 2006-2008 „Matsalu valgala piirkonna ÜF veeprojekt“. 
 
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (edaspidi ÜF) Projektis: „Matsalu valgala piirkonna 
ÜF veeprojekt“ (edaspidi ÜF Projekt), mis viidi läbi aastatel 2006-2008, osales lisaks 
Lihula vallale veel 7 Lääne-, Rapla- ja Pärnumaa valda (suuremalt jaolt kõik tänased 
AS Matsalu Veevärk opereeritavad KOV-id). Lihula valla osas oli mahuks kokku 
5,113 miljonit eurot, rekonstrueeriti täielikult Lihula ja Kirbla ühisveevärk ja 
kanalisatsioon ning Tuudi ühisveevärk, ehitati välja Lihula veevarustuspumpla, kuhu 
paigaldati joogivee fluori- ja rauasisaldust vähendavad seadmed.  
ÜF projektist eraldi laiendati 2007 aastal ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustikke 
Lihula linna vanema asustuse muinsuskaitsealale mahus 121 000 eurot, millest 90% 
rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

 
Projekti üldaandmed: 

 Nimetus: Matsalu valgala piirkonna veeprojekt 
 Euroopa Komisjoni (EK) rahastusotsuse nr: CCI 2004 EE 16 C PE 004 
 EK rahastamisotsuse algus: 23.12.2004 
 EK rahastamisotsuse lõpp: 31.12.2009 
 EK rahastamisotsuses toodud eelarve: 27 569 000 EUR 
 sh Matsalu alamprojekti eelarve:  17 053 000 EUR 
 EK-poolne abimäär: 80% 
 Kaasrahastaja: KIK, AS Matsalu Veevärk, AS Haapsalu Veevärk 
 Toetuse saaja: AS Matsalu Veevärk, AS Haapsalu Veevärk 
 Projekti piirkond: Rapla-, Pärnu- ja Läänemaa 

 
Mahud ÜF ja KIK Projektis olid Lihula vallas võrkude osas kokku järgmised. 
 
 

Tabel 2-1 Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine 
2006-2008 

Rekonstrueeritud ja 
rajatud torustikud 
(km) 

Lihula Tuudi Kirbla 

Veevarustus 14,611 1,046 1,324 
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kanalisatsioon 15,095 - 0,438 
 
Lisaks, nagu eelnevalt kirjeldatud rajati Lihulasse, Kirblasse ja Tuudile uued 
veevarustuspumplad ning Lihulasse lisaks veetöötlusseadmed. 
 

2. Keskkonnaprogrammi projektid 
Lihula valda hõlmavad Keskkonnainvesteeringute Keskuse (edaspidi KIK) 
keskkonnaprogrammi projektid on järgmised: 
 

 6 veetöötlusjaama rekonstrueerimine 
 
Tööde eesmärgiks oli tagada AS-i Matsalu Veevärk tarbijatele Sotsiaalministri 
31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning 
analüüsimeetodid“ sätestatud nõuetele vastav joogivesi, parendades selleks järgmiste 
AS Matsalu Veevärk puurkaevpumplate veetöötlusvõimekust. 
Projektiga olid hõlmatud Lihula valla Kirbla ja Tuudi külade puurkaevpumplate 
varustamine veetöötlusseadmetega. 
Projektis osalenud kuus asulat olid järgmised: 
1. Vigala vald, Vana-Vigala 
2. Vigala vald, Kivi-Vigala 
3. Hanila vald, Vatla 
4. Hanila vald, Kõmsi 
5. Lihula vald, Tuudi 
6. Lihula vald, Kirbla 
 
Projekteerimistööde teostaja: AS Infragate Eesti. 
Ehitustööde teostaja: Schöttli Keskkonnatehnika AS. 
Omanikujärelevalve: OÜ Heto Consult. 
 
Projekti kogumaksumus 305 579,76 EUR. 

2.3.7 Veekvaliteedi kontrollikavad 
Tähtis roll ühisveevärgi haldamisel on veekvaliteedi: veeallika ja joogiveekvaliteedi 
kontrollimehhanismil, mida reguleerivad Terviseameti poolt väljastatavad 
kontrollikavad. 
 
Joogivee kontrollikavad on Lihula vallas väljastatud Lihula linnale ning Kirbla ja 
Tuudi küladele. Väljastamise aeg on detsember 2014 ning kehtivus aastateks 2015-
2019. 
 
AS Matsalu Veevärk joogiveekvaliteedi kontrollikava Lihula valda puudutava osa 
koopiad on esitatud lisas 2. 

2.3.8 Ülevaade kinnitatud reoveekogumisaladest 
Lihula vallas on reoveekogumisalad kinnitatud järgnevalt: 
 

 Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie on kinnitatud 
keskkonnaministri 2.07.2009 käskkirjaga nr 1080 järgmistelt: 

• Lihula linn - 131 ha, 1359 inimekvivalenti (edaspidi ie) 



• Kirbla küla - 13 ha, 146 ie-d 
• Tuudi küla – 9 ha, 110 ie-d 

 
Lihula valla reoveekogumisalade skeemid on esitatud lisas 3. 

2.3.9  Kokkuvõte olemasolevatest lähteandmetest 
Lihula valla ÜVKA koostamiseks aastateks 2017-2029 kasutatavad lähteandmed on 
loetletud peatükis 2.3 ja käsitletud lühidalt alapeatükkides 2.3.1-2.3.8. 
 
Kokkuvõttes saab informatsiooni hulga ja kvaliteediga rahule jääda, töö käigus sai 
Lihula valla ja AS Matsalu Veevärk esindajatega täpsustatud nii ühisveevärgi kui –
kanalisatsioonitorustike asukohti – seda osas, mille kohta puudusid teostusjoonised kui 
ka vajadusi lühi- ja pikaajaliste programmide väljatöötamiseks. 
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3 LIHULA VALLA SOTSIAALMAJANDUSLIK 
ÜLEVAADE 

3.1 ÜLDINE ÜLEVAADE 
Lihula vald on oma pindalalt, 375 km2, Läänemaa suurim. Valla reljeef on tasane. 
Esile kerkivad vaid üksikud künkad nagu Kirbla, Lihula ja Parivere "mäed". Suurim 
veekogu on valla põhjapiiril paiknev Kasari jõgi. Ligikaudu 30% vallast on kaetud 
metsaga ning 17% looduslike rohumaadega. Viimastest suure enamuse moodustavad 
Kasari jõe luht ning Matsalu lahe rannaheina- ja karjamaad.  
 
Ligikaudu 30% vallast hõlmab Matsalu rahvuspark, keskus Penijõe mõis. 
 
Vallakeskus, Lihula linn, paikneb Lääne-Eesti e. Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, 
Pärnumaa lääneosa, keskel. Tallinnast asub Lihula 110 km, Haapsalust 55 ja Pärnust 
56 km kaugusel. Külade kaugus vallakeskusest Lihulast ulatub kuni 20-25 km. Lisaks 
vallasisesele Lihula linnale asub vallas 40 küla. 
 
Lihula valla kaubanduslikuks, majanduslikuks ja kultuuriliseks keskuseks on Lihula 
linn, mis asub Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare ja Pärnu-Lihula riigimaanteede 
ristumiskohas. Lihulas asuvad kaubadus-, teenindus- ja tööstusettevõtted, apteek. 
Lihulas paikneb Päästeteenistuse komando ning kiirabi brigaad. 
 
Alljärgneval kaardil on näidatud Lihula vald ning seda ümbritsevad teised 
omavalitsused. 
 
 

 
 
Allikas: http://www.terramaritima.ee/ 
 
Lihula Vallavolikogu on 13 liikmeline ning vallavalitsus 5 liikmeline. 
 
Lihula vallal on 6 allasutust: 

 Lihula Gümnaasium 
 Metsküla Algkool 
 Lihula Muusika- ja Kunstikool 

http://www.terramaritima.ee/


 Lihula Lasteaed 
 Lihula Kultuurikeskus 
 Lihula Valla Raamatukogu 

 

Lihula vald omab 100% osalust Lihula linna katlamaja ja kaugküttevõrku haldavas  
ettevõttes OÜ Lihula Soojus, on osanik Lääne, Pärnu ja Rapla maakonna 
omavalitsuste asutatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuseid osutavas ettevõttes 
AS Matsalu Veevärk. Lihula vald on SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu- ja 
Sotsiaalhoolekande Keskus asutaja. 
 
Peale 15. oktoobri 2017 kohalike omavalitsuste volikogude valimisi ühinevad Lihula, 
Hanila, Koonga ja Varbla vallad ligikaudu 5600 elanikuga Lääneranna vallaks, 
keskusega Lihula linn.  

3.2 ELANIKKOND 

3.2.1 Elanike arv ja struktuur 
Elanike arv: 2217 (1.01.2017) 
Keskus:  Lihula linn, elanike arv 1240 (1.01.2017)  
Pindala: 375 km2 
Asustustihedus on 6 in/km2. 
 
Lihula vallas on on 1 vallasisene linn - Lihula - ja 40 küla: Alaküla, Aruküla, Hälvati, 
Jõeääre, Järise, Keemu, Kelu, Kirbla, Kirikuküla, Kloostri, Kunila, Laulepa, Lautna, 
Liustemäe, Matsalu, Meelva, Metsküla, Mõisimaa, Nurme, Pagasi, Parivere, Peanse, 
Penijõe, Petaaluse, Poanse, Rannu, Rootsi, Rumba, Saastna, Seira, Seli, Soovälja, 
Tuhu, Tuudi, Uluste, Vagivere, Valuste, Vanamõisa, Võhma, Võigaste. 
 
Valla rahvastik paikneb väga ebaühtlasest. Ligikaudu 70 % valla elanikest on 
koondunud 3 suuremasse asulasse - Lihula linna ning  Kirbla ja Tuudi küladesse. 
 
Lihula valla elanikkonna vanuselist ning soolist jaotust iseloomustab järgmine 
tulpdiagramm: 

 
Joonis 3-1. Lihula valla elanikkonna vanuseline ning sooline jaotus 
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Allikas: Statistikaameti andmebaas (RV027) 
Lihula valla rahvastikust 47% moodustavad mehed ning 53% naised. 
 

3.2.2 Ettevõtlus 
Valla majandustegevus on koondunud Lihula linna. Esindatud on toiduainete-, 
tekstiili-, õmblus- ja ehitusmaterjalide tööstus, samuti turbatootmise, transpordi-, 
autoremondi-, ehitus-, jt ettevõtted. Lihulas asuvad tööstuskaupade- ja 
ehitusmaterjalide jt kauplused. Väljaspool Lihula linna on põhitegevusalaks 
põllumajandus. Omapäraseks majandusharuks on Matsalu lahe pilliroo varumine ja 
pillirookatuste tegemine. Arenemas on turism ja puhkemajandus. 
 
Olulisemad ettevõtted on Lihula Tarbijate Ühistu (kaubandus), OÜ Narma (vaipade 
tootmine), AS Lihula Maaparandus (kaeve- ja mullatööd), AS Uninaks 
(ehituskuivsegude tootmine), AS Torf (turbatootmine) OÜ Lihula Leib (toiduainete 
tööstus), OÜ Greencube (majaehitus), AS L&L (autotransport), OÜ ProDigi 
(infotehnoloogia ja side) jt. Väljaspool Lihula linna asuvad OÜ Kirbla 
(põllumajandus), OÜ Maaharijad (põllumajandus), OÜ Sereeter (pakendamine), OÜ 
Vikträ (puidutöötlemine) jt. 
 
Äriühingute kõrval on arvestatav tööandja SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja 
Sotsiaalhoolekande Keskus (hooldekodu jt sotsiaalteenused). Valla kõige suurem 
tööandja on Lihula vald oma allasutustega. 

3.2.3 Turism, vaatamisväärsused 
Valla suurimad vaatamisväärsused - Matsalu rahvuspark koos Matsalu lahe 
linnustikuga ning Lihula linnusemägi ja mõis - kuuluvad olulisemate Läänemaa 
vaatamisväärsuste hulka.  
 
Matsalu rahvuspargi peamisteks ülesandeks on lindude ja nende elupaikade kaitse, 
keda on pesitsemas ligikaudu 170 liiki ning läbi rändamas ligi 260 liiki. Matsalu 
rahvuspark on Põhja-Euroopa ja Läänemere suurim lindude peatus- ja sulgimispaik. 
 
Lihula muinaslinnuse (esmamainimine kirjalikes allikates 1211.a.) asemele ehitati 
1242 Saare-Lääne piiskopi poolt uus linnus. Linnuse juurde tekkis linlik asula, mis 
hävis koos linnusega 1558-1583.a. toimunud Liivi sõjas. Klassitsistlikus stiilis Lihula 
mõisa hooned pärinevad 19 sajandi keskpaigast. Mõisas tegutseb Lihula muuseum.  
 
Lihula linna vanem hoonestus pärineb 19 sajandist ja 20 sajandi algusest ning on 
kaitse all. 
 
Lihula vald osaleb Matsalu mõjupiirkonna kuue valla (Lihula, Hanila, Koonga, Varbla, 
Ridala ja Martna) poolt moodustatud mittetulundusühingu Terra Maritima töös. Läbi 
antud mittetulundusühingu kuulub vald ka maakondlikesse ja üleriigilistesse  
turismikatusorganisatsioonidesse. 

3.3 VALLA EELARVE 
Vallavalitsus koostab eelarve eelnõu vastavalt „Kohaliku omavalitsuse üksuse 
finantsjuhtimise seaduse“(KOFS) § 5, 21 ja 22 sätestatule. Eelarve koosneb 



alljärgnevatest osadest ja on kassapõhine. Kassapõhises eelarves kavandatakse 
majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha 
laekumine või väljamaksmine:  
 

 põhitegevuse tulud; 
 põhitegevuse kulud; 
 investeerimistegevused;  
 finantseerimistegevused;  
 muutused kassas ja hoiustes. 

 
Valla eelarve aastaks 2017 moodustab kokku: 2 086 205 eurot ning see jaguneb 
vastavalt allolevale diagrammile. 

 
 
Riiklikud maksud maksukorralduse seaduse alusel, mis osaliselt või täielikult laekuvad 
kohaliku omavalitsuse eelarvesse on Lihula vallas füüsilise isiku tulumaks ja 
maamaks. 
 
Eelarve kulud koosnevad järgmistest komponentidest. 
 
Lihula valla põhitegevuse kulud on järgmised: 

 sotsiaaltoetused 
 antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 
 antud mittesihtotstarbeline finantseerimine 
 tööjõukulud 
 majandamiskulud 
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 muud tegevuskulud 
2017. a eelarve prognoositavad kulud moodustavad. 2 009 033 eurot. 
 
KOFS järgi peab eelarves põhitegevuse kulude maht olema väiksem või äärmisel 
juhul võrdne põhitegevuse tulude mahuga. Seda vahet nimetatakse eelarve 
põhitegevuse tulemiks. 
Lihula Valla 2017.aasta eelarves on põhitegevuse tulem + 87 172 eurot. 

 

3.4 LIHULA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –
KANALISATSIOONIETTEVÕTE – AS MATSALU 
VEEVÄRK 

 
Vastavalt Lihula Vallavolikogu otsusele on Lihula vallas määratud vee-ettevõtjaks 
alates 01.01.2010.a. AS Matsalu Veevärk. AS Matsalu Veevärk on loodud 2004. aastal 
üheteistkümne Matsalu alamvesikonnas asuva Pärnu-, Lääne- ja Raplamaa 
omavalitsuse poolt, kellest said ka äriühingu aktsionärid. 
 
Ettevõtet juhib kolmeteistkümnest liikmest koosnev nõukogu ja üheliikmeline juhatus. 
Ettevõtte tegevust ja aktsionäride vahelisi suhteid reguleerib põhikiri ja aktsionäride 
leping. Need dokumendid sätestavad kõik olulisemad ettevõtte tegevuse valdkonnad. 
Aktsionäride leping sätestab, et lisaks olemasoleva infrastruktuuri arendamisele on 
ettevõttel kohustus kogu ettevõtte tegevuspiirkonnas olevate asulate vee- ja 
kanalisatsiooniprobleemide lahendamine.  
 
Ettevõtte eesmärgiks oli koostöös aktsionäridest kohalike omavalitsustega viia ellu 
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi, Eesti riigi ja omavalitsuste poolt rahastatav 
Matsalu alamvesikonna veemajanduse arendamise projekt. Ettevõttel on sõlmitud 
projekti ellurakendamise leping Keskkonnaministeeriumi ja SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskusega, mis sätestab äriühingu kohustuse tagada ÜF 
poolt rahastatavate rajatiste jätkusuutlik majandamine.  
 
Pikemas perspektiivis on eesmärgiks tagada ettevõtte jätkusuutlik majandamine läbi 
elanikkonnale ja ettevõtetele kvaliteetse joogivee pakkumise ning heitvee 
puhastamise.  
 
AS Matsalu Veevärk on vee-ettevõtjaks käesoleval hetkel alljärgnevates 
omavalitsustes: 



 Märjamaa 
 Vigala 
 Lihula 
 Hanila 
 Martna 
 Kullamaa 
 Varbla 
 Koonga. 

 
AS Matsalu Veevärk alustas teenuse osutamist Koonga, Hanila ja Varbla vallas 
01.04.2009, Kullamaa vallas 01.05.2009, Martna ja Vigala vallas 01.06.2009, 
Märjamaa vallas 01.07.2009, Lihula vallas 01.01.2010 ning Raikküla vallas 
01.02.2011. Aktsiaseltsile kuuluvad varad Rapla vallas on antud rendile AS-le Rapla 
Vesi ja Kehtna vallas OÜ-le Kehtna Elamu.    
 
AS Matsalu Veevärk on Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) liige. 
 
AS Matsalu Veevärk kontor asub Märjamaa alevis, aadressil Veski tn 6, Märjamaa 
78302 Raplamaa.  
 
AS Matsalu Veevärk kogu teeninduspiirkonnas kehtivad vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste hinnad km-ta / km-ga alates 01.04.2016. a.: 
  
* vesi 1,33 / 1,596 EUR 
* kanalisatsioon 1,67 / 2,004 EUR 

3.5 VALLA EDASISED ARENGUSUUNAD 
ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI 
VALDKONNAS 

Lihula vallas ei ole ette näha olulist ja järsku ühisveevärgi- ja –kanalisatsiooniteenuse 
tarbijate arvu suurenemist ja sellest tulenevalt ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 
(edaspidi ÜVK) võrkude suuremahulist laiendamist ning uute ÜVK võrgupiirkondade 
rajamist Lihula vallas lühemas ja pikemas ajaperspektiivis. Tarbijate arvu suurenemine 
võib toimuda eelkõige olemasolevate Lihula, Tuudi ja Kirbla ÜVK võrkude piirkonnas 
asuvate kinnistute liitumise läbi, kes seda seni veel teinud ei ole, või hoonestuse 
tihendamise tulemusel. ÜVK tarbijaid võib juurde tulla, või tarbimine suureneda 
Lihulas linna Valuste tee ja Piiri tänava (Piirimäe) tootmis- ja ettevõtlusala 
arendusprojekti rakendumisel ning Lihula Tallinna mnt 63 (endine piimatööstuse 
krunt) piirkonnas ning Penijõe tee ääres asuvate tootmismaa kruntide (Penijõe tee 3, 5, 
7 ja 4a-4d) kasutuse laienemise tulemusel. 
 
Peale 15. oktoobri 2017 kohalike omavalitsuste volikogude valimisi ühinevad Lihula, 
Hanila, Koonga ja Varbla vallad ligikaudu 5600 elanikuga Lääneranna vallaks. 
Tulevase valla keskus on Lihula linn, administratiivselt hakkab uus vald kuuluma 
Pärnu maakonda. ÜVK korralduse osas olemasoleva olukorra muutmist ei plaanita, s.t. 
Lääneranna vallas jääb teenust osutama AS Matsalu Veevärk. 
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4 LIHULA VALLA KESKKONNASEISUND 

4.1 PINNAVORMID, HÜDROGEOLOOGIA  

4.1.1 Maastik, pinnavormid, geoloogia 
Tingituna paiknemisest Lääne-Eesti madalikul on siin ülekaalus mandrijää kujundatud 
lauge pinnamood. Aluspõhja pealiskorra moodustavad Ülem-Ordoviitsiumi ja Alam-
Siluri lubjakivid ning dolomiidid, mis lasuvad kallakuga lõuna suunas ja mida katvate 
pinnakattesetete paksus kõigub paarikümnest sentimeetrist 30 meetrini. Valdavalt on 
tegu setteliste kivimitega, kuid kohati ka muistseist korallrahudest pärit biohermidega, 
millest koosnevad Kirbla ja Kirbla-Kloostri astangud. 
 
Lihula vald on tasane. Esile kerkivad vaid üksikud künkad nagu Kirbla, Lihula ja 
Parivere “mäed”. Maastikku liigestavad enamalt jaolt kraavitatud väikesed jõed ja 
ojad, mis suubuvad valla põhja ja loodepiiril asuvasse Eesti pikkuselt ja veerohkuselt 
neljandasse, Kasari jõkke, ja Matsalu lahte. Valla idaossa ja kagupiirile jäävad 
ulatuslikud Lihula ja Tuhu metsa-, soo- ja rabamassiivid. 

4.1.2 Põhjavesi, hüdrogeoloogia 
Põhjaveevarud on Lihula vallas suhteliselt head. 94% põhjaveevarudest lasub kuni 100 
m sügavuses. 10-20 m sügavusel Jaani lademe lubjakivis asuv veehorisont on 
reostunud ning joogiveeks ja toiduainete tööstusele kõlbmatu. 50-100 m sügavusel 
Adavere-Tamsalu lademe lubjakivis asub reostamata veehorisont. Vallas kasutatakse 
ühisveevärgisüsteemides joogiveeks seega Adavere-Tamsalu ladet hõlmava Siluri-
Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi vett. Valla põhjaveevarud on nõrgalt kaitstud 
(kohati kaitsmata), mis tähendab, et 40-100% potentsiaalsest reostusest võib jõuda 
põhjavette. Valla põhjaveele on iseloomulik suhteliselt kõrge raua- ja fluorisisaldus. 
Vastavalt Keskonnaministeeriumi käskirjale 06. aprill 2006 nr 410 on kinnitatud 
Lihula linna põhjaveevaru (Ristiku veehaardele) kokku 2000 m3/d kuni aastani 2020, 
kuid kuivõrd põhjaveevarude arvutamise ja kinnitamise kohustuse eelduseks on 
veevõtt vähemalt 500 m3/d ning Lihula vallas (Lihula linnas) jääb see püsivalt isegi 
alla 300 m3/d, ei lasu veehaarete valdajal kohustust põhjaveevarusid uuendada. 

4.2 PINNAVEEKOGUD  
Lihula valla pinnaseveevarudest moodustavad põhiosa Kasari jõe, pikkus 112 km ja 
valgala 3210 km2 ning Tuudi jõe (pikkus 25 km, valgala 205 km2) ja veehoidla (42 
tuhat m3) veevarud.).  

4.3 LOODUSKAITSE 
Lihula vallas asub suurem osa Matsalu Rahvuspargist, mis hõlmab ligikaudu 29% 
valla 
territooriumist. Rahvuspargi peamine ülesanne on lindude kaitse, keda siin on 
pesitsemas ligikaudu 170 liiki ning läbi rändamas ligi 260 liiki. Teine kaitsealune 
objekt on Matsalu lahe rannik ja rannikupiirkonna omanäolised maastikud, mis on 
välja kujunenud sajandite vältel looduse ja inimtegevuse koosmõjul. Pärandkooslusi 



esineb Lihula vallas 5055 hektaril, mis on jaotunud 145 alaks (Läänemaa 
pärandkooslused, 2001). 
Maastikukaitsealadest asub Lihula vallas Lihula raba hõlmav Lihula 
Maastikukaitseala. Vähesel määral ulatub Lihula valda Tuhu Maastikukaitseala, 
millest suurem osa asub Hanila vallas. Ida-kagus piirneb Lihula vallaga Avaste 
Looduskaitseala. 

4.4 MAAVARAD JA NENDE KAEVANDAMINE 
Kasutatavaid maavarasid on Lihula valla territooriumil vähe. Leidub savi, liiva, kruusa 
ning turvast. Lihula vallas asuvad kruusa ja liiva varud on peaaegu ammendatud 
Ohemäe kruusakarjääri jääkvarudest, 48 000 m3, on enamik veealused, mistõttu 
kasutusest väljas. Kruusa ja liiva on kaevandatud ka Kirblas ja Matsalus. Kuna 
mainitud varud asuvad Matsalu rahvuspargis, on nende kasutamine küsitav. 
 
Valla piiridesse jäävad ositi väheuuritud Kasari ja Rumba viirsavimaardlad, mille 
varud on kokku ligikaudu 540 000 m3 ja mis on võimalik telliste tooraine.  
Lihula vallas asub osaliselt Lihula turbamaardla, pindalaga ligikaudu 1800 ha, 
varudega kokku 100 mln m3, sellest kütte- ja väetisturvas 7,5 mln m3. Maardla asub 
Lihula maastikukaitsealal ning selle kasutusele võtmist ei ole ette näha. Paasi on 
murtud kunagi Kirbla ja Tuudi mäel, kus võivad asuda arvestatavad varud. Lihula 
vallas asuv paas on enamasti halva kvaliteediga ning ei pea vastu ilmastiku mõjudele. 

4.5 JÄÄTMEKÄITLUS 
Alates 01. juunist 2013 on AS-l Eesti Keskkonnateenused ainuõigus ja kohustus 
vedada füüsiliste ja juriidiliste isikute olmejäätmeid Lihula vallas. Jäätmemajandus 
Lihula vallas toimub vastavalt Lihula valla jäätmekavale.  

4.6 TEHISKESKKOND 
Lihula valla tehiskeskkond seisneb paljuski tema paiknemisel Risti-Virtsu-Kuivastu-
Kuressaare põhimaantee ääres ja piirkonnas. Antud maantee ääres asuvad ka 
olulisemad valla asumid: Lihula linn, Kirbla ja Tuudi külad. 
 
Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare põhimaantee on oluline piirkonna arengu huvides, 
samas negatiivseid piiranguid arendustegevusel ja maakasutuses see praktiliselt kaasa 
ei too. 

4.7 SUURIMAD KESKKONNAOHU ALLIKAD 
Kuna Lihula valla põhjavee kihid on valdavalt nõrgalt kaitstud (kohati kaitsmata), siis 
iga väiksemgi reostuse tekkimine ja sattumine maapinnale ja pinnasesse on põhjaveele 
suureks ohuks, sealhulgas inimeste poolt jäätmete nn isetegevuslikesse prügilasse 
ladustamine ja muud taolised tegevused.  
 
Otseselt keskkonnaohtlikku tootmist vallas ei ole, põllumajandustootjatel tuleb lähtuda 
nitraadi direktiivist (91/676EÜ), mille eesmärgiks on eelkõige piirata 
põllumajandustootmisest pärineva reostuse mõju pinna- ja põhjaveele. Vastav Eesti 
Vabariigi õigusakt on: Vabariigi Valitsuse määrus nr 288 “Veekaitsenõuded väetise-ja 
sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude 
väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded”. 
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5 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI 
HETKESEISUND 

5.1 TÄNASED VEEVARUSTUSPIIRKONNAD 
Nagu ka järgnevates osades lähemalt kirjeldame, koosneb Lihula valla tänane 
ühisveevarustuspiirkond järgmistest asumitest: Lihula linn, Kirbla ja Tuudi külad (vt 
lisa 4). 
 
Lihula valla asumite tänasest ja perspektiivsest varustatusest ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga annab ülevaate lisa 4, tabelid 1 ja 2. 
 
Lihula linn 
Lihula linnas on ühisveevärgiga kaetud sisuliselt kogu elanikkond (1240 inimest). 
Linna ühisveevarustussüsteemi veehaareteks on Mäe tn pk nr 23917 ja teine, Vee tn pk 
nr 8745 puurkaevpumplad, mis pumpavad vett Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksist. 
Teatud osa veest pumbatakse välja Vee tänava puurkaevust.  
 
Kirbla küla 
Kirblas on ühisveevärgiga liitnud ligikaudu 94% küla keskuse elanikkonnast. 
Ülejäänud saavad vee isiklikest puur- või salvkaevudest. Kirbla küla ühisveevärk saab 
vee ühest puurkaevust (Kirbla puurkaev nr 9967), mis pumpab vett Silur-
Ordoviitsiumi veekompleksist. 
 
Tuudi küla 
Tuudi külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 95% küla keskuse elanikkonnast. 
Ülejäänud elanikkond saab vee isiklikest puur- või salvkaevudest. Tuudi küla 
ühisveevärk saab vee ühest puurkaevust (Tuudi pk nr 9962), mis pumpab vett Silur-
Ordoviitsiumi veekompleksist. 
 
Teadaolevat infot vee- (ja kanalisatsiooni-)võrkude pikkustest, läbimõõtudest ja 
seisundist, 
samuti pumplatest käsitleme lähemalt valdkondi puudutavates peatükkides ja osades.. 
 

5.2 VEETARBIJAD, -VARUD, VEEVÕTT JA -MÜÜK 

5.2.1 Veetarbijad ja teenusega varustatus 
Nagu eelnevas osas kirjeldatud, on Lihula vallas ühisveevärk ja –kanalisatsioon täna 
seotud Lihula linna ning Kirbla ja Tuudi küladega.  
 
Lihula linnas on veetarbijateks elanikud (korteriühistud ja eramud) ning asutused, 
millest suurima osakaalu veetarbimisel moodustavad Lihula Gümnaasium, SA Lõuna-
Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus, Lihula lasteaed ja mõnevõrra ka 
AS Uninaks (Baltimaade suurim kuivsegude tootja). 
Ülejäänud asutused-ettevõtted on väiksema veetarbimisega. 



Veetarbimine aastal 2016 moodustas ca 56,4 l/ inimese kohta ööpäevas, kogutarbimine 
elanikkonnale 71,2 m3/d. Juriidilised isikud – asutused/ettevõtted tarbisid 2016. aastal 
keskmiselt 25,5 m3/d. Kogu veemüük moodustab tänase seisuga ligikaudu 96,7 m3/d 
(vt ka Lihula valla veevarustusbilanss, tabel 1, lisas 4). 
 
Kirbla küla veetarbijateks on põhiliselt elanikud. Juriidilistest iskutest tarbijad on 
vaid OÜ Kirbla farmi kontor, Külaselts ja Kirbla Coop kauplus (viimane ei ole 
ühiskanalisatsiooni ühendatud, ülejäänud on ühendatud ka ühiskanalisatsiooniga). 
Veetarbimine aastal 2016 moodustas ca 35,6 l/ inimese kohta ööpäevas, kogutarbimine 
elanikkonnale 5,7 m3/d. Kogu veemüük moodustab tänase seisuga ligikaudu 7,0 m3/d, 
millest elanike tarbimine moodustab ca 5,9 ja juriidiliste isikute tarbimine ca 1,1 m3/d 
(vt ka Lihula valla veevarustusbilanss tabel 2, lisas 4). 
 
Tuudi küla veetarbijateks on elanikud, peale Tuudi algkooli sulgemist aastal 2012, on 
juriidliste isikute veetarbimine minimaalne. Ettevõtte tarbijaks on vaid metallitöökoda. 
Veetarbimine aastal 2016 moodustas ca 53,7 l/ inimese kohta ööpäevas, kogutarbimine 
elanikkonnale 7,4 m3/d. Kogu veemüük moodustab tänase seisuga ligikaudu 7,5 m3/d, 
millest elanike tarbimine moodustab ca 7,4 ja juriidiliste isikute tarbimine ca 0,1 m3/d 
vt ka Lihula valla veevarustusbilanss tabel 3, lisas 4). 

5.2.2 Põhjaveevarud ja erikasutusloaga lubatud veevõtt 
Lihula vallale on vastavalt keskkonnaministri 06.04.2006 käskkirjale nr 410 kinnitatud 
põhjavee hinnatud tarbeveevaru (T1-varud) 300 m3/d ulatuses Siluri (S) 
veekompleksist kuni aastani 2020, nn. Ristiku põhjaveevarud. Antud varude arvestus 
põhineb 1993. aastal teostatud Lihula linna veevarude uuringuil, mil linna 
veevajaduseks prognoositi 2000 m3/d. 
Antud 1993. a uuringuaruanne nägi ette ka Ristiku veehaarde väljaehitamise Lihula 
linna äärde, linna kirdepiirkonda. Kuna Ristiku veehaaret pole seni välja ehitatud ning 
linna tegelik veevajadus on täna ja perspektiivis oluliselt väiksem, siis nimetatud 
põhjaveevarusid reaalselt ei kasutata. 
Tänasel päeval jääb Lihula linna veetarve oluliselt alla 500 m3/d, mistõttu vastavalt 
veeseadus § 12 lg (4), pole varude määrmine uuringutega kohustuslik ega vajalik.  
 
Ühisveevärgiga kaetud Lihula valla suuremates asulates (Lihula linn, Kirbla ja Tuudi 
küla) kasutatakse veeallikana Siluri ja/või Silur - Ordoviitsiumi (S-O) veekompleksi 
põhjavett, mille täna kasutatavas osas eraldi põhjaveevarusid arvutatud ja kinnitatud ei 
ole. Jälgida tuleb Keskkonnaameti Lääne regiooni poolt väljastatud vee erikasutusloa 
nõudeid. 
 
Vastavalt kehtiva vee erikasutusloa nr L.VV/327252 (edaspidi veeluba) nõuetele, on 
veevõtt Lihula linnas lubatud kahest puurkaevust: Vee tn puurkaevust (katastri nr 
8745) ning Mäe tn puurkaevust (kat nr 23917). 
Vastavalt veeloale on Lihula linnas lubatud veevõtt kahest puurkaevust: Vee ja Mäe tn  
puurkaevust kogustega vastavalt: 100 ja 300 m3/d, mis tagab täielikult nii tänase kui 
lähema 12 aasta perspektiivse veevajaduse linnas. 
Kirbla külas on lubatud veevõtt ühest puurkaevust, Kirbla puurkaevust (katastri nr 
9967), kogusega 40 m3/d. Tuudi külas on lubatud veevõtt ühest puurkaevust, Tuudi 
puurkaevust (katastri nr 9962), kogusega 40 m3/d. 

5.2.3 Ülevaade Lihula valla veekasutusest 
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Detailsem ülevaade veevõtu ja –tarbimise seisust on toodud lisas 4, tabelites 1-3, kus 
kirjeldame veebilanssi alates aastast 2016 ja prognoosime näitajaid kuni ÜVKA 
perioodi lõpuni: aastani 2029. 
 
Tuleb märkida, et veetarbimise prognoos juriidiliste isikute osas ei pruugi olla täpne, 
kuid olulisteks muutusteks suurenemise või vähenemise poole, puudub piisav 
alusmaterjal. 
 
Peamisteks eeldusteks loeme, et elanike arv asumites jääb perspektiivis laias laastus 
tänasele tasemele väikese jätkuva langusega, sest ükski plaan ega arengukava suurt 
tõusu ette ei näe ja langustendents on loodetavasti suuremas osas peatunud. Elanike 
ühiktarbimine kasvab tänaselt madalalt tasemelt aastaks 2029 järk-järgult vähemalt 80 
l-ni/el ööpäevas või veidi üle selle.  
 
Täna ühisveevärgiteenuseid kasutavate elanikest tarbijate varustatuse astme jätame 
seega senisele, pisut vähenevale tasemele, sest puudub konkreetne perspektiiv 
uusarendusteks ja ka hajaasutuspiirkondade katmiseks veevarustusteenusega. 

5.2.4 Lihula valla puurkaevude üldtehnilised andmed 
Ülevaate Lihula valla ühisveevärgi puurkaevude üldtehnilistest näitajatest annab lisa 5. 

5.3 LIHULA LINNA PUURKAEVUD JA 
VEEHAARDERAJATISED 

5.3.1 Puurkaevude ülevaade 
Hetkel on Lihula linnas ametlikult kaks (2) ühisveevärgi puurkaevu: Lihula 
peaveehaarde puurkaev ehk Mäe tn puurkaev, mis katab rohkem kui 95% aleviku 
veevajadusest (nii ajaliselt kui koguseliselt) ja Vee tn puurkaev, mis on kaheastmeline 
ja töötab täpselt üks tund ööpäevas, et oleks tagatud minimaalne vajalik veevahetus 
reservuaaris. Linna veevarustussüsteemi automaatika on seadistatud selliselt, et öösel 
kella 2 – 3 vahel lülitub linna peapumpla rõhule 0,8 bari, mis käivitab automaatselt 
Vee tn II astme pumpla ning vajadusel ka puurkaevpumpla töö. 
 
Mäe tn puurkaev nr 23917, on rajatud Siluri (S) veekompleksi, sügavusega 106,00 m 
ning see on Lihula linna põhiline veevarustusallikas. Puurkaev on puuritud aastal 2008 
(tehnilised andmed puurkaevude kohta on esitatud lisas 5). Mäe tn pk on rajatud ca 
300 m kaugusele II astme pumplakompleksist, kuna laohoonete ja garaažide 
piirkonnas paikneva vana puurkaevu juurde polnud võimalik tagada sanitaarkaitseala. 
Puurkaevu päis on paigutatud muldkehasse rajatud šahti (vt joonis 5-1). Puurkaevu 
šahtis paikneb ka osa pumplaseadmed, s.h on-line veearvesti. Elektri- ja 
automaatikablokk on aga peapumpla hoones. Puurkaevu pumba käivitamine toimub 
vastavalt veereservuaari tasemeandurile. Sanitaarkaitseala on puurkaevule tagatud, 
kuid see on aiaga piiramata ja tähistamata. 
 
Vee tn puurkaev nr 8745 on rajatud Siluri (S) veekompleksi, sügavusega 101,00 m. 
Puurkaev on puuritud aastal 1954 (tehnilised andmed puurkaevude kohta on esitatud 
lisas 5). 
 



Puurkaevpumpla kaitsme voolutugevus ehk amperaaž on 3 x 25 A. 
 
Vee tn kaheastmelise puurkaevpumpla töötab  täpselt üks tund ööpäevas, et oleks 
tagatud minimaalne vajalik veevahetus reservuaaris. Linna veevarustussüsteemi 
automaatika on seadistatud selliselt, et öösel kella 2 – 3 vahel lülitub linna peapumpla 
rõhule 0,8 bari, mis käivitab automaatselt Vee tn II astme pumpla ning vajadusel ka 
puurkaevpumpla töö.Puurkaevu käivitab ja rõhku reguleerib rõhuanduriga varustatud 
500 l hüdrofoor. II astme pump tagab rõhutsooni veerõhu 3,7 bari. Pumba lülitus 
toimub pehmekäivitusega. Puurkaevpumpla hoone on vana ning mitterahuldavas 
seisundis nii seest kui väljast (vt joonis 5-2), Puurkaevu päis paikneb pumplahoones 
olevas šahtis, mis on pealt kaetud laudisega (vt joonis 5-3). Pumplas on vahetatud 
sisetorustik ning uus on ka II astme pump. Pumplakompleksi sanitaarkaitseala, 30 m, 
on tagatud ning see on ümbritsetud ka aiaga. Aed vajab asendamist. Puurkaevu ees 
paiknev hüdrant on mõeldud tehniliseks veevõtuks (kanalisatsioonitorustike läbipesu 
jmt). 
 
Valuste tee puurkaevu (nimetatud ka KEK-i puurkaevuks), katastri nr 8752, asub 
korterelamute Pärnu nt 12, 14 ja 20 vahel, kuulub käesolevas töös antavate 
investeeringu soovituste järgselt tamponeerimisele ja likvideerimisele. Likvideerida 
tuleb ka elektriühendus koos peakaitsmega: 3 x 25 A. 
 

 
 
Joonis 5-1 Mäe tn puurkaevpumpla välisilme 
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Joonis 5-2 Mäe tn puurkaevpumpla šahti sisevaade 
 
 

 
Joonis 5-3 Vee tn puurkaevpumpla välisvaade 

 

 



Joonis 5-4 Vee tn puurkaevpumpla sisevaade (põrandat katab ühtlane veekiht) 
 

5.3.2 Veetöötlusjaam, survetõstepumpla (Valuste pumpla) ja 
puhtaveereservuaar 

 
Kuivõrd Lihula peapumpla (nimetatud ka Valuste pumplaks) protsessis on mitmeid 
pumpamise astmeid, siis käsitleme pumplat tavapärase II astme pumpla asemel 
survetõstepumplana (vt joonis 5-5). 
 
Veekompleksi juurde kuulub kaks veereservuaari kogumahuga 500 m3. Mahutid on 
rekonstrueeritud 2007. a ja on heas seisukorras. Reservuaaride juurde kuulub 
ventilatsiooniga õhufilter (vt joonis 5-7). 
Veetöötluskompleksi ja Mäe tn puurkaevpumpla peakaitsme voolutugevus ehk 
amperaaž on 3 x 125 A. 
Veetöötlusjaam on rajatud/installeeritud ja survetõstepumpla rekonstrueeritud aastatel 
2007-2008. 
 
Veetöötlusprotsess koosneb: 
 

 Eelaeratsioonist, mille käigus aereeritakse nii raud kui väävelvesinik (H2S); 
 Rauafiltreerimisest; 
 Pöördosmoosist (edaspidi PO); 
 Puhta vee kogumisest reservuaaridesse ning 
 Ülepumpamisest linnavõrkudesse. 

 
Veekäitlus toimib järgmiselt: puukaevust sisenev vesi suundub eelaeratsioonisüsteemi, 
mille käigus oksüdeeritakse kahevalentne raud kolmevalentseks, õhustatakse toorvees 
sisalduv väävelvesinik – kogu protsessi käigus moodustub kolloidne hägu, mis 
püütakse kinni ja filtreeritakse järgnevas rauaeraldusfiltris, millest väljub juba raua- ja 
häguvaba, kuid osmoosimata vesi ja see suunatakse osmoosimata vee mahutisse (3 
m3). 
 
Vee juhtimiseks (osakaalu määramiseks) PO-seadmesse ja otse peaveereservuaari 
rakendatakse rotameetrit, seejuures suhtvahekorra täpseks eelnevaks määramiseks 
kasutatakse viimaseid veeproovi analüüsitulemusi. Nii osmoositud kui osmoosimata 
vesi juhitakse puhtaveereservuaaridesse (kogumaht 500 m3). Puhtaveereservuaari(de)s 
on veetasemeandurid, mis käivitavad süvaveepumba. Nivoo kõrgus on reguleeritud 
seejuures järgmiselt: süvaveepump käivitub kõrgusel 2,26 m ja seiskub kõrgusel 2,82 
m. Öösel kella 2 – 3 seisab kogu pumplakompleks, kuna survetõstepumpla rõhk langeb 
automaatselt 0,8 barile, mille tagajärjel lülitub töösse Vee tn pumplakompleks. 
 
Puhtaveereservuaarist pumbatakse täielikult töödeldud vesi linna ja filtri pesuks. 
 
Eraldi jaotuvad survetõstepumbad järgmiselt: 

 Linnavõrku pumpavad pumbad (3 tk) (vt joonis 5-8); 
 Nn KEK-i piirkonda pumpavad pumbad (2 tk) ja  
 Pesupump (1) (vt joonis 5-8). 
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Lisaks täisautomaatsele juhtimissüsteemile, kogutakse kogu info arvutisse: 
 

 Töötunnid 
 Veetasemed 
 Veekogused (vooluhulgad): 

• Linna 
• KEK piirkonda 
• Filtripesuks (uhtumine) 
• PO-seadmesse 
• kanalisatsiooni 

 
Öösel kella 2-3 vahel peapumpla ei tööta, töös on Vee tn pumpla. Samal ajal toimub 
aga puurkaevu süvaveepumba töö, PO ja reservuaari täitmine. 
 

 
Joonis 5-5 II astme pumpla ja veetöötlusjaama sisevaade 
 



 
Joonis 5-6 Survetõstepump pöördosmoosseadmesse vee juhtimiseks ja 
pöördosmoosseade 
 

 
Joonis 5-7 Peapumpla reservuaari ventilaatoritega õhufiltrid 
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Joonis 5-8 Survetõstepumbad, mis pumpavad vee Lihula linna veetorustikku. 
Kõige vasakpoolne on pesupump 

5.3.3 Veekvaliteet Lihula puurkaevudes  
Järgnevas tabelis esitame Lihla linna puurkaevu(de) veekvaliteedi näitajad aastatel 
2014-2016. Näitajaid peab(ks) fundamentaalselt analüüsima vastavalt Sotsiaalministri 
2. jaanuari 2003. a määrusele nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 
kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded (määrus nr 1), kuivõrd 
aga viimane eeldab veeallika kvaliteedi klassifitseerimist, samas kõigi Lihula valla 
asumite veehaarded on käigus pikaajaliselt ja jätkuvalt, lähtume lihtsuse huvides 
kvaliteedi hindamisel joogivee määrusest nr 82. 
 
Tabel 5-1 Lihula Mäe tn pk, kat nr 23917 puurkaevu veekvaliteedi 
analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 
82 ja 
98/83/EC 

14.10.2014  
 
15.09.2015  

 
05.09.2016 

1 Värvus kraadi  <3 <3 5 
2 Hägusus NTU  <0,5 <0,5 <0,5 
3 pH  6,5≤pH≤9,

5 
8,02 7,93 7,89 

4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 <0,05 0,05 
5 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 <0,003 <0,003 
6 Nitraat mg/l 50 <0,2 <0,2 <0,2 
7 Kloriidid mg/l 250 153 170 160 
8 Sulfaadid mg/l 250 19 20 12 
9 Raud µg/l 200 30 <20 72 
10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 2,1 1,28 1,36 
11 Fluoriidid mg/l 1,5 3,28 2,5 2,48 
12 Mangaan µg/l 50 23 33 14 
13 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 
2500 945 938 856 



14 Naatrium mg/l 200 129 150 173 
15 Boor mg/l 1,0 1,0 -  
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 

19 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1m
l 

100 5 0 7 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused  
 
Üldine pilt näitab, et põhjaveekvaliteet on omane pigem sügavamete puurkaevude 
veekvaliteedile, näiteks S-O intensiivsema veevahetusega kihtides on kloriidide 
sisaldus enamasti mõnekümne mg piires liitris, kuid antud juhul on näitaja KÕIGIS 
veeproovides üle 150 mg/l. 
Nagu tabelist nähtub, vastab enamus näitajaid kehtivatele veeallika ja 
joogiveenõuetele, v.a piirkonna põhjavee tõsine probleem – fluoriidi ülenormatiivne 
sisaldus. Lubatud joogiveekvaliteedi piiri peal ehk 1 mg/l on mikrokomponendi, 
boori sisaldus. Kuna aga veetöötluseks kasutatakse Lihulas pöördosmoostehnoloogiat, 
siis antud menetlus on piisav ka boori viimiseks nõutavale joogiveekvalteedi tasemele. 
Kui lähtuda määruses nr 1 toodud kvaliteediklassidest, siis jääb Mäe tn pk veekvaliteet 
fluoriidi sisalduse tõttu III klassi, kuigi kõigi teiste analüüsitud näitajate osas vastab 
vesi I klassi nõuetele (boori osas mööndusega, piiril). 
Peamine järeldus, mida saame eeltoodud näitajate puhul teha, on põhjendatud vajadus 
pöördosmoosseadmete rakendamiseks fluoriidi sisalduse normikohasele tasemele 
viimiseks. Kuna pöördosmoosseadmete membraanfilter eeldab ka vee eelnevat 
puhastamist mistahes raua ühenditest ja hägususest, samuti on vastunäidustatud vee 
karedus, tuleb eelnevalt rakendada ka rauaeraldusseadmeid ja vee pehmendust, mida 
Lihula veetöötlusseadmete puhul ka teostatakse. 
 
Lihula Vee tn pk, kat nr 8745 puurkaevu veekvaliteedi analüüsitulemused on esitatud 
järgnevas tabelis. 
 
Tabel 5-2 Lihula Vee tn pk, kat nr 8745 puurkaevu veekvaliteedi 
analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 
82 ja 
98/83/EC 

14.10.2014  
 
15.09.2015  

 
05.09.2016 

1 Värvus kraadi  <3 <3 5 
2 Hägusus NTU  0,8 <0,5 <0,5 
3 pH  6,5≤pH≤9,

5 
8,53 7,9 7,89 

4 Ammoonium mg/l 0,50 0,11 0,12 0,1 
5 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 <0,003 <0,003 
6 Nitraat mg/l 50 <0,2 <0,2 <0,2 
7 Kloriidid mg/l 250 182 206 221 
8 Sulfaadid mg/l 250 16 16 12 
9 Raud µg/l 200 150 51 77 
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10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,9 1,36 1,36 
11 Fluoriidid mg/l 1,5 1,98 1,97 1,98 
12 Mangaan µg/l 50 47 26 22 
13 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 
2500 1029 1050 945 

14 Naatrium mg/l 200 141 152 175 
15 Boor mg/l 1,0 0,987 -  
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 

19 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1m
l 

100 35 84 8 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused 
 
Vee tn pk veekvaliteedi analüüsitulemused sarnanevad üldnoontes Mäe tn puurkaevu 
veekvaliteedi andmetega, oluliselt madalam on fluoriidi sisaldus, kuid siiski selgelt üle 
normi: > 1,5 mg/l. Sarnaselt Mäe tn pk veega on normi piires üldraua sisaldus, kuid 
pöördosmoosseadmete rakendamise otsuse korral tuleb nii või teisiti näha ette 
kompleksne veetöötlus – rauaeraldus, veepehmendus, pöördosmoos. 
Lihula linna mõlema puurkaevu vesi jääb kvaliteedlt III klassi. 

5.3.4 Veekvaliteet Lihula joogivees  
Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Lihula linnas reguleerib tänase seisuga 
12.2014 väljastatud joogivee kontrollikava aastateks 2015-2019. 
Vastavalt nimetatud dokumendile on kohustuslikud (joogivee/võrguvee) 
proovivõtmise kohad: Lihula lasteaed, AS Uninaks. AS Uninaks oaikneb n.ö KEK-i 
piirkonnas ning sinna suundub veetöötlusjaamast/survetõstepumplast eraldi 
toitetorustik.  
Järgnevalt esitame joogiveekvaliteedi analüüsitulemused aastatest 2016-2017. 
 
Tabel 5-3 Lihula joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 
82 ja 
98/83/EC 

Lasteaia 
kraan 
13.04.2016  

Lasteaia 
kraan 
07.03.2017 

AS Uninaks 
kraan 
05.09.2016 

1 Värvus kraadi  <3 <3 <3 
2 Hägusus NTU  <0,5 0,8 <0,5 
3 pH  6,5≤pH≤9,

5 
7,46 7,47 7,42 

4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05  <0,05 
5 Nitrit mg/l 0,50   <0,003 
6 Nitraat mg/l 50   <0,2 
7 Kloriidid mg/l 250   60 
8 Sulfaadid mg/l 250   3 
9 Raud µg/l 200 31 23 19 
10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0   0,72 
11 Fluoriidid mg/l 1,5 1,06 0,89 0,9 



12 Mangaan µg/l 50   12 
13 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 
2500 448  433 

14 Naatrium mg/l 200   57 
15 Boor mg/l 1,0 0,777 0,738  
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/10
0ml 

0   0 

19 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1m
l 

100   3 

 
Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud näitajad kehtivatele joogiveenõuetele. 
Veetöötluse tulemusena on muuhulgas paranenud hägususe ja värvuse näitajad ning 
koos fluoriidi ja boori nõutekohasele kvaliteeditasemele viimisega on oluliselt 
vähenenud näiteks kloriidide, sulfaatide, naatriumi sisaldus ja oksüdeeritavus. Samal 
ajal vähendab vee eeltöötlus, pehmendamine antiskalandiga (inhibiitoriga) vees 
sisalduvaid vesinikkarbonaate ja sellega seoses pH-d. Analüüsiks võetud proove on 
rohkem, kuid ka kõik need vastavad joogiveekvalittedi normidele. Olulisi 
veekvaliteedi erinevusi Valuste peapumplale lähemas veevõrgu osas (AS Uninaks), 
võrreldes linna põhivõrguga, täheldada ei saa, veidi madalam on võetud proovides 
(jääk)üldraua sisaldus, kuid see vahe pole märkimiväärne ega oluline, kuna mõlemas 
võrgupiirkonnas on näitaja normi piires ja seda suure varuga. 

5.4 LIHULA VEEVÕRK JA SELLE SEISUND 
Lihula linna veevõrku võib käsitleda ühtse tervikuna. Lihula peapumpla (nimetatud ka 
Valuste pumplaks) toidab 97% ulatuses kogu võrku. Lihula linna  reljeef on kõrguste 
vahe poolest veevarustuse ühtse rõhutsooni loomiseks soodne, kuna peapumpla asub 
võrreldes linnaga kõrgemal. 
EL Ühtekuuluvusfondi vahenditest realiseeritud projektide raames on erinevatel 
aastatel rekonstrueeritud kogu linna veetorustik ja laiendamise käigus rajatud 
veetorustik kogu Lihula linna. Viimaste mõõtmiste tulemusena (plaanidelt) on Lihula 
linna veevõrgu kogupikkus 16 220 m. Tänane torustik on ehitatud põhiliselt plastist 
diameetriga De32-160. Välja on vahetatud kõik sulgeseadmed tänava ristmikel ja 
kinnistu liitumispunkti on paigaldatud maakraan, mis on ühtlasi Tarbija 
liitumispunktiks. 
Et tagada tarbijale võimalikult hea vee kvaliteet, on enamus Lihula linna veetorustikust 
ringistatud. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et veetorustik on väga heas seisukorras. 
Ülevaate veetorustiku pikkustest kogu Lihula linnas annab järgnev tabel. 
 
Tabel 5-4 Lihula linna veetorustiku pikkused ja parameetrid 

Jrk nr Toru diameeter 
(mm) või DN (de) 

Pikkus, m Materjal (ja 
omadused, PN jne) 

Vanus 
(a)  

1 De32 1898 PE PN 10 3-7 
2 De40 1269 PE PN 10 3-7 
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3 De50 621 PE PN 10 3-7 
4 De63 1549 PE PN 10 3-7 
5 De90 1886 PE PN 10 3-7 
6 De110 8777 PE PN 10 3-7 
7 De160 108 PE PN 10 3-7 
8 DN100 112 MALM 40 

  Kokku 16220     

    

5.4.1 Lihula linna tuletõrjeveevarustus 
Lihula linna tuletõrjeveevarustus on lahendatud peamiselt hüdrantidega, linna de110 
veevõrku on ühendatud vajalikul arvul tuletõrjehüdrante – kokku 42.  
Lisaks paiknevad tuletõrjeveevõtukohad: Valuste tee 6 (vana KEK-i hoidla); Lihula 
katlamaja tuletõrjeveehoidla, Aia tn 16; Lihula Kultuurikeskuse juures ning Penijõe 
teel (AS L&L) (vt ka lisa 6). Viimane on eraomandis ning selle täitmine toimub 
erapuurkaevu baasil. Ülejäänud tuletõrjeveevõtukohad – reservuaarid on täidetavad 
Lihula linnavõrgust. 

5.5 KIRBLA KÜLA PUURKAEV JA 
VEEHAARDERAJATISED 

5.5.1 Kirbla puurkaevupumpla ja veetöötlusseadmete ülevaade 
Kirbla küla ühisveevärgi veevajadust katab üks veevarustuspuurkaev, katastri nr 9967. 
 
Pumpla ja veetöötluskompleksi peakaitse suurus 3x25A. 
 
Pumpla ja veetöötlusjaama seadmestik koosneb järgmistest elementidest ja 
töötsüklitest: 

 Puurkaevpumpla koos süvaveepumba ja seadmestikuga; 
 Raueraldusseade; 
 Veepehmendus; 
 Pöördosmoosseade (edaspidi PO); 
 Puhtaveemahuti; 
 Survetõstepumpla; 
 Uhteveesüsteem, sh. uhteveepumpla. 

 
Kütteks kasutatakse elektriradiaatorit. Pumpla on lisaks varustataud 
ühendustorustikega, möödaviigutorustikega (nii vajadusel kogu veetöötlusest kui PO-
seadmest möödaviiguks), sulgeseadmete, manomeetrite, tagasilöögiklappide jm 
seadmetega. 
 
Veetöötlusjaama põhinäitajad: 

 veetöötlusjaama max tootlikkus – 16 m3/d veetöötlusseadmete omatarve 
(pesuvesi, PO kontsentraat max tootlikkusel) – ca 3,5 m3/d; 



 töödeldud vee mahuti – nominaalne 10 m3, kasulik maht 10 m3 (brutomaht 12,5 
m3) projekteeritud max veetase mahutis – 1,65 m (mahuti imitoru põhja 
tasapinnast) 

 veetöötlusjaama tüüp – kaheastmeline paigaldatavad veetöötlussüsteemid: 
- raua (mangaani) eraldus (nominaalne tootlikkus 2,0 m3/h, max 

tootlikkus 2,5 m3/h) 
- desinfektsioonisüsteem juhusliku mikrobioloogilise reostuse 

likvideerimiseks, (NaOCl doseerimine). 
- katlakivi inhibiitori doseerimine. 
- pöördosmoos fluoriidi ja boori eemaldamiseks - nominaalne tootlikkus 

(permeaat) 600 l/h, kontsentraat 250 l/h 
 
Rauaeraldussüsteem põhineb survelisel aeratsioonil ning survelisel filtreerimisel. 
Seadmes leiab aset raua, mangaani ja väävelvesiniku hapendamine õhuhapniku toimel 
ning seade koosneb aeratsioonisüsteemist ja sellele järgnevatest survefiltritest. 
 
Aeratsiooni teostatakse õhupaagiga varustatud kompressoriga. Puurkaevu 
süvaveepumba juhtimine toimub puhtavee mahuti tasemeanduri järgi. Mahutile on ette 
nähtud ka avariilülitid. Puurkaevu süvaveepump on varustatud sagedusmuunduriga. 
 
Aeratsioonisüsteemist juhitakse vesi edasi survefiltritesse (2 tk) raua, samas ka 
osaliseks mangaani ja väävelvesiniku eralduseks. 
Peale rauafiltrisüsteemi jaguneb vesi kaheks, millest osa juhitakse otse töödeldud vee 
mahutisse ning osa pöördosmoosisüsteemi. Pöördosmoosi seadmest mööda juhitava 
vooluhulga reguleerimiseks kasutatakse reguleerventiili, mis võimaldab seadistada 
vajalikud vooluhulga proportsioonid rotameetri abil. 
 
Nii tarbevee kui ka filtrite pesuvee vajadus tagatakse samade survetõstepumpade abil. 
Teise astme pumpade (survetõstepumpade) arv on 2. Ühe pumba häire korral tagatakse 
asulale vajalik vooluhulk ja filtrite uhtevesi teise pumba abil. 
Veevõrgu survetõstepumpade juhtimine toimub vastavalt rõhule asula veevõrgus, mida 
mõõdetakse väljuvale toruliinile paigaldatud rõhuanduriga. Pumbad on varustatud 
sagedusmuunduritega. 
Peale survetõstepumpasid, on süsteem varustatatud ka hüdrofooriga (hüdrofoor on 
sama, mis enne veetöötlusseadmete paigaldaist töötas üheastmelise süsteemi 
rõhuregulaatorina. 
 
Puhtaveereservuaar paikneb pumpla kõrval. Reservuaar on kõrgtihedast polüetüleenist 
PEHD, nominaalse mahuga 11 m3 ning see on varustatud kõigi ühendus-, tühjendus-, 
ja ülevoolutorudega, samuti ventikatsioonitoruga. 
 
Pöördosmoossüsteem (PO) on paigaldatud fluoriidi ja boori nõuetekohasele tasmele 
viimiseks joogivees. PO-seadmesse juhitakse olenevalt reguleeringust 40-60% 
eelnevalt rauaeraldusseadme läbinud veest. Ülejäänud vesi juhitakse otse puhtavee 
reservuaari.  
 
Enne PO-seadmesse juhtimist tuleb vesi lisaks rauaeraldusele ka pehmendada. Kirbla 
veetöötlusjaamas kasutatakse pehmendamiseks katlakivi eemaldavat inhibiitorit, mida 
doseeritakse pumbaga. Inhibiitori ehk anitskalandi segamine toimub elektrilise 
seguriga inhibiitori kanistris. 
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PO-seadme jõudlus (puhta vee ehk permeaadi toodang) on 600 l/h, mille tulemusena 
moodustub ka 250 l/h kontsentraati ehk fluoriidirikast vett. 
 
PO komplektis olev juhtautomaatika reguleerib kindla aja järel membraanide läbipesu 
ehk uhtumist ning juhib PO kõrgsurvepumba lülitusi. Kui puurkaevupump ei tööta või 
rauafilter on läbipesus, lülitatakse PO-seade automaatselt välja. 
 
PO-süsteemist juhitakse vesi edasi puhtavee reservuaari, kus see seguneb eelnevalt 
vaid rauaeralduse läbinud veega. 
 
Veetöötlusjaama on paigaldatud ka vee desinfitseerimissüsteem NaOCl, 
naatriumhüpokloriti doseerimiseks, kui vees peaks esinema mikrobioloogiline reostus. 
NaOCl ühendusotsikud on paigaldatud torustikule peale PO-seadet ja ka peale 
veereservuaari ja enne II-astme pumpasid. 
 
Survetõstepumpla 
Pumbagrupi toodang - 16 m3/d. 
Maksimaalne vooluhulk tavaolukorras – 2,6 m3/h, maksimaalne vooluhulk pesu 
olukorras 4,0 m3/h; Vajalik tõstekõrgus maksimaalse vooluhulga puhul - 30 mVs. 
Pumbad hakkavad tööle kordamööda eelseadistatud programmi järgi. Töös on korraga 
max 1 pump. 
 
Survetõstepumpade parameetrid on järgmised: 

 Q = 2 x 4,5 m3/h 
 H = 30 m 
 P = 1,1 kW 
 n= 2900 p/min. 

 
Uhteveesüsteem 
Pumpla ja veetöötluskompleks on varustatud tagasipesu ehk uhteveesüsteemiga. 
Uhtumine toimub vastavalt etteantud sagedusele 3-5 korda nädalas öötundidel. 
Uhtumiseks kasutatakse puhast töödeldud vett ning rõhu tagamiseks tavapäraseid 
survetõstepumpa(sid) (eraldi pesupumpa ei ole ette nähtud). Peale puhastusprotsessi 
läbimist juhitakse tekkinud uhtevesi Kirbla kanalisatsiooni. Enne kanalisatsiooni 
suubumist juhitakse filtrist väljuv pesuvesi ja PO kontsentraat vahe-seiremahutisse 
(kaanega PE kaevu). 
Kuna isevoolselt ei ole Kirbla pumpla filtrite ülepumpamis-, PO kontsentraat-, 
tühjendus-, pumpla trapivesi jm vesi kõrguslikult ärajuhitav, on pumpla piirkonda 
rajatud ülepumpamiseks uhteveepumpla. Enne uhteveepumplat on erineva heitvee 
(ülevoolu- PO-kontsentraatvee-, äravoolu, tühjendus- ja uhtevee) vastuvõtmiseks ja 
reguleerimiseks  rajatud kolm kanalisatsioonikaevu koos ühendustorustikega (de90, 
de110, de160). Survetoruna on kasutusekl de90 PE toru. Survetoru on rajatud kuni 
olemasoleva d1000 betoonkaevuni, kus pumpla uhte- ja muu heitvesi ühineb Kirbla 
ühiskanalisatsiooniga. 
 
Uhtevee pumpla 
Kirbla veetöötlusjaama uhtevee pumpla on tavapärane iseankurduv maa-alune 
kompaktpumpla.  
  



Veetöötlusjaama uhtevee pumpla max vooluhulk on kokku 6 m3/h, pumpla vajalik 
tõstekõrgus on 6 m (arvestades ka rõhukadu torustikus ja pumplas). 
 
Kirbla pumpla ja veetöötlusjaama tehnoloogiline skeem ja asendiplaani teostusjoonis 
asuvad järgnevatel joonistel. 
 
 

 
 
Joonis 5-9 Kirbla pumpla tehnoloogiline skeem, teostusjoonis 
 



 
 
 
Lihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2029 
 
 

Hekes Eesti OÜ 2017 
 

43 

 
Joonis 5-10 Kirbla pumpla asendiplaan. Teostusjoonis 
 
Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. 

5.5.2 Veekvaliteet Kirbla puurkaevu vees 
Järgnevas tabelis esitame Kirbla küla puurkaevu veekvaliteedi näitajad aastatel 2014-
2016.  
Tabel 5-5 Kirbla pk, kat nr 9967 puurkaevu veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 
82 ja 
98/83/EC 

12.08.2014  
 
16.09.2015 

 
05.09.2016 

1 Värvus kraadi  <3 <3 3 
2 Hägusus NTU  <0,5 <0,5 <0,5 
3 pH  6,5≤pH≤9,

5 
7,83 7,81 7,76 

4 Ammoonium mg/l 0,50 0,11 0,09 0,12 
5 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 <0,003 <0,003 
6 Nitraat mg/l 50 0,42 <0,2 <0,2 
7 Kloriidid mg/l 250 172 182 171 
8 Sulfaadid mg/l 250 46 44 44 



Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 
82 ja 
98/83/EC 

12.08.2014  
 
16.09.2015 

 
05.09.2016 

9 Raud µg/l 200 79 300 100 
10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,0 1,2 0,96 
11 Fluoriidid mg/l 1,5 1,9 1,96 1,99 
12 Mangaan µg/l 50 33 19 18 
13 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 
2500 1068 969 1006 

14 Naatrium mg/l 200 145 153 139 
15 Boor mg/l 1,0 0,847   
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 

19 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1m
l 

100 3 0 4 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused  
 
Nagu tabelist nähtub, vastab enamus näitajaid kehtivatele veeallika ja 
joogiveenõuetele, v.a piirkonnas levinud põhjavee probleem – fluoriidi ülenormatiivne 
sisaldus ning 2015. a proovis ka üldraud. 
Kui lähtuda määruses nr 1 toodud kvaliteediklassidest, siis jääb Kirbla pk veekvaliteet 
fluoriidi sisalduse tõttu III klassi, kuigi kõigi teiste analüüsitud näitajate osas vastab 
vesi I klassi nõuetele. Tänaseks päevaks on veepumplas juurutatud veetöötlus, 
sealhulgas pöördosmoos (vt alapeatükk 5.5.1), mis on eelnenud probleemi ka 
lahendanud. 

5.5.3 Veekvaliteet Kirbla küla joogivees 
Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Kirbla külas reguleerib tänase seisuga 
Terviseameti poolt väljastatud joogivee kontrollikava aastateks 2015-2019. 
Vastavalt nimetatud dokumendile on kohustuslik joogivee proovivõtmise koht pumpla 
väljund (peale töötlemist) ja Kirbla kaupluse kraan.  
 
Järgnevalt esitame joogiveekvaliteedi analüüsitulemused aastatest 2016-2017. 
 
Tabel 5-6 Kirbla joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 
82 ja 
98/83/EC 

Kirbla pumpla 
väljund 
05.09.2016 

Kirbla kauplus 
15.02.2017 

1 Värvus kraadi  4  
2 Hägusus NTU  1,0  
3 pH  6,5≤pH≤9,

5 
7,45  

4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05  
5 Nitrit mg/l 0,50   
6 Nitraat mg/l 50   
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Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 
82 ja 
98/83/EC 

Kirbla pumpla 
väljund 
05.09.2016 

Kirbla kauplus 
15.02.2017 

7 Kloriidid mg/l 250   
8 Sulfaadid mg/l 250   
9 Raud µg/l 200 130  
10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0   
11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,79 0,95 
12 Mangaan µg/l 50   
13 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 
2500 475  

14 Naatrium mg/l 200   
15 Boor mg/l 1,0 0,789  
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/10
0ml 

0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/10
0ml 

0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/10
0ml 

0  0 

 
Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud näitajad kehtivatele joogiveenõuetele, 
k.a fluoriidi sisaldus. Veetöötluse tulemusena on vähenenud ka näiteks kloriidide, 
sulfaatide, naatriumi sisaldus ja oksüdeeritavus. Samal ajal vähendab vee eeltöötlus, 
pehmendamine antiskalandiga (inhibiitoriga) vees sisalduvaid vesinikkarbonaate ja 
sellega seoses pH-d. 

5.6 KIRBLA VEEVÕRK JA SELLE SEISUND 
Kirbla küla veevõrku võib käsitleda ühtse tervikuna. Külas on üks puurkaevpumpla 
(Kirbla pk nr 9967), mis varustab tarbijaid veega. 
 
EL Ühtekuuluvusfondi vahenditest realiseeritud projektide raames on rekonstrueeritud 
kogu veetorustik ja laiendamise käigus rajatud veetorustik kogu Kirbla külale. 
Viimaste mõõtmiste tulemusena (plaanidelt) on Kirbla küla veevõrgu kogupikkus 
1897 m. Tänane torustik on ehitatud põhiliselt plastist diameetriga De32-90. Välja on 
vahetatud kõik sulgeseadmed tänava ristmikel ja kinnistu liitumispunkti on 
paigaldatud maakraan, mis on ühtlasi Tarbija liitumispunktiks. 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et veetorustik on väga heas seisukorras 
Ülevaate veetorustiku pikkustest kogu Kirbla külas annab järgnev tabel. 
 
Tabel 5-7 Kirbla küla veetorustiku pikkused ja parameetrid 
 

Jrk nr Toru diameeter 
(mm) või DN 

(de) 

Pikkus, m Materjal (ja 
omadused, PN 

jne) 

Ehitusaasta 

1 De32 225 PE PN 10 2009 
2 De40 560 PE PN 10 2009 
3 De50 444 PE PN 10 2009 



4 De63 236 PE PN 10 2009 
Jrk nr Toru diameeter 

(mm) või DN 
(de) 

Pikkus, m Materjal (ja 
omadused, PN 

jne) 

Ehitusaasta 

5 De90 432 PE PN 10 2009 
  Kokku 1897     

 

5.6.1 Kirbla tuletõrjeveevarustus 
Tuletõrjeveevarustus on Kirblas lahendatud tänase seisuga ainult pumpla-veejaama nn 
seinahüdrandi ehk otseväljaviigusiibriga, mis aga ei rahulda tulekustusveevajadusi, 
sest süvaveepumba toodang on kaugelt ebapiisav paakauto paagi täitmiseks piisava 
tootlikkuse ja kiirusega (pumpla toodang 7 m3/h ehk 1,94 l/s, kui vajalik on 10 l/s). 
Seetõttu on hädavajalik lühiajalises programmis näha Kirbla külale ette 
tuletõrjeveemahuti rajamine kas veevõtukaevu või veel parem, kuivhüdrandiga. 
Mahuti suuruseks peab olema 108 m3, et oleks tagatud 10 l/s kolme tunni jooksul ning 
mahuti peab olema täidetav ühisveevõrgust. 

5.7 TUUDI KÜLA PUURKAEVUD JA 
VEEHAARDERAJATISED 

5.7.1 Tuudi küla puurkaevpumpla ülevaade  
Tuudi küla ühisveevärgi veevajadust katab üks veevarustuspuurkaev, katastri nr 9962. 
 
Pumpla ja veetöötluskompleksi peakaitse suurus 3x25A. 
 
Pumpla ja veetöötlusjaama seadmestik koosneb järgmistest elementidest ja 
töötsüklitest: 

• Puurkaevpumpla koos süvaveepumba ja seadmestikuga; 
• Raueraldusseade; 
• Veepehmendus; 
• Pöördosmoosseade (edaspidi PO); 
• Puhtaveemahuti; 
• Survetõstepumpla. 
• Uhteveesüsteem. 

 
Kütteks kasutatakse elektriradiaatorit. Pumpla on lisaks varustataud 
ühendustorustikega, möödaviigutorustikega (nii vajadusel kogu veetöötlusest kui PO-
seadmest möödaviiguks), sulgeseadmete, manomeetrite, tagasilöögiklappide jm 
seadmetega. 
 
veetöötlusjaama põhinäitajad:  

 veetöötlusjaama tootlikkus - 23 m3/d  
 veetöötlusseadmete omatarve (pesuvesi ja kontsentraat) – ca 5 m3/d  
 töödeldud vee mahuti – nominaalne 12 m3, kasulik maht 11 m3 (brutomaht 12,5 

m3)  
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 projekteeritud max veetase mahutis – 1,80 m (mahuti imitoru põhja 
tasapinnast)  

 veetöötlusjaama tüüp – kaheastmeline  
 paigaldatavad veetöötlussüsteemid:  

- raua (mangaani) eraldus (nominaalne tootlikkus 3,0 m3/h, max 
tootlikkus 3,5 m3/h)  

- desinfektsioonisüsteem juhusliku mikrobioloogilise reostuse 
likvideerimiseks, (NaOCl doseerimine).  

- katlakivi inhibiitori doseerimine.  
- pöördosmoos fluoriidi ja boori eemaldamiseks - nominaalne tootlikkus 

(permeaat) 800 l/h, kontsentraat 350 l/h  
 
Rauaeraldussüsteem põhineb survelisel aeratsioonil ning survelisel filtreerimisel. 
Seadmes leiab aset raua, mangaani ja väävelvesiniku hapendamine õhuhapniku toimel 
ning seade koosneb aeratsioonisüsteemist ja sellele järgnevatest survefiltritest. 
 
Aeratsiooni teostatakse õhupaagiga varustatud kompressoriga. Puurkaevu 
süvaveepumba juhtimine toimub puhtavee mahuti tasemeanduri järgi. Mahutile on ette 
nähtud ka avariilülitid. Puurkaevu süvaveepump on varustatud sagedusmuunduriga. 
 
Aeratsioonisüsteemist juhitakse vesi edasi survefiltritesse (2 tk) raua, samas ka 
osaliseks mangaani ja väävelvesiniku eralduseks. 
 
Nii tarbevee kui ka filtrite pesuvee vajadus tagatakse samade survetõstepumpade abil. 
Teise astme pumpade (survetõstepumpade) arv on 2. Ühe pumba häire korral tagatakse 
asulale vajalik vooluhulk ja filtrite uhtevesi teise pumba abil. 
Veevõrgu survetõstepumpade juhtimine toimub vastavalt rõhule asula veevõrgus, mida 
mõõdetakse väljuvale toruliinile paigaldatud rõhuanduriga. Pumbad on varustatud 
sagedusmuunduritega. 
Peale survetõstepumpasid, on süsteem varustatatud ka hüdrofooriga (hüdrofoor on 
sama, mis enne veetöötlusseadmete paigaldaist töötas üheastmelise süsteemi 
rõhuregulaatorina. 
 
Puhtaveereservuaar paikneb pumpla kõrval. Reservuaar on kõrgtihedast polüetüleenist 
PEHD, nominaalse mahuga 12 m3 ning see on varustatud kõigi ühendus-, tühjendus-, 
ja ülevoolutorudega, samuti ventilatsioonitoruga. 
 
Pöördosmoossüsteem (PO) on paigaldatud fluoriidi ja boori nõuetekohasele tasmele 
viimiseks joogivees.  
Peale rauafiltrisüsteemi jaguneb vesi kaheks, millest osa juhitakse otse töödeldud vee 
mahutisse ning osa pöördosmoosisüsteemi. Pöördosmoosi seadmest mööda juhitava 
vooluhulga reguleerimiseks kasutatakse reguleerventiili, mis võimaldab seadistada 
vajalikud vooluhulga proportsioonid rotameetri abil. PO-seadmesse juhitakse ca 50% / 
50 % eelnevalt rauaeraldusseadme läbinud veest. Ülejäänud vesi juhitakse otse 
puhtavee reservuaari.  
 
Enne PO-seadmesse juhtimist tuleb vesi lisaks rauaeraldusele ka pehmendada. Tuudi 
veetöötlusjaamas kasutatakse pehmendamiseks katlakivi eemaldavat inhibiitorit, mida 



doseeritakse pumbaga. Inhibiitori ehk anitskalandi segamine toimub elektrilise 
seguriga inhibiitori kanistris. 
PO-seadme jõudlus (puhta vee ehk permeaadi toodang) on 800 l/h, mille tulemusena 
moodustub ka 350 l/h kontsentraati ehk fluoriidirikast vett. 
 
PO komplektis olev juhtautomaatika reguleerib kindla aja järel membraanide läbipesu 
ehk uhtumist ning juhib PO kõrgsurvepumba lülitusi. Kui puurkaevupump ei tööta või 
rauafilter on läbipesus, lülitatakse PO-seade automaatselt välja. 
 
PO-süsteemist juhitakse vesi edasi puhtavee reservuaari, kus see seguneb eelnevalt 
vaid rauaeralduse läbinud veega. 
 
Veetöötlusjaama on paigaldatud ka vee desinfitseerimissüteem NaOCl, 
naatriumhüpokloriti doseerimiseks, kui lähtevees peaks esinema mikrobioloogiline 
reostus. NaOCl ühendusotsikud on paigaldatud torustikule peale PO-seadet ja ka peale 
veereservuaari ja enne II-astme pumpasid. 
 
Survetõstepumpla 
Pumbagrupi toodang - 23 m3/d. 
Maksimaalne vooluhulk tavaolukorras – 3,3 m3/h, maksimaalne vooluhulk pesu 
olukorras 5,5 m3/h; vajalik tõstekõrgus maksimaalse vooluhulga puhul - 30 mVs. 
Pumbad hakkavad tööle kordamööda eelseadistatud programmi järgi. Töös on korraga 
max 1 pump.. 
 
Survetõstepumpade parameetrid on järgmised: 

• Q = 2 x 5,5 m3/h 
• H = 30 m 
• P = 1,1 kW 
• n= 2900 p/min 

 
Uhteveesüsteem 
Pumpla ja veetöötluskompleks on varustatud tagasipesu ehk uhteveesüsteemiga. 
Uhtumine toimub vastavalt etteantud sagedusele 3-5 korda nädalas öötundidel. 
Uhtumiseks kasutatakse puhast töödeldud vett ning rõhu tagamiseks tavapäraseid 
survetõstepumpa(sid) (eraldi pesupumpa ei ole ette nähtud). Peale puhastusprotsessi 
läbimist juhitakse tekkinud uhtevesi Tuudi kanalisatsiooni. Enne kanalisatsiooni 
suubumist juhitakse filtrist väljuv pesuvesi ja PO kontsentraat vahe-seiremahutisse 
(kaanega PE kaevu). 
Tuudi pumpla filtrite ülepumpamis-, PO kontsentraat-, tühjendus-, pumpla trapivesi jm 
vesi juhitakse küla ühiskanalisatsiooni isevoolselt. Isevoolse torustiku läbimõõt on 
de160. Rajatud on ka kaks uhreveekanalisatsiooni kaevu. Isevoolne toru on rajatud 
kuni olemasoleva de560/500 PE-kaevuni, kus uhte- ja muu heitvesi ühineb Tuudi 
ühiskanalisatsiooniga. 
Tuudi pumpla ja veetöötlusjaama tehnoloogiline skeem ja asendiplaani teostusjoonis 
asuvad järgnevatel joonistel. 
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Joonis 5-11 Tuudi pumpla pumpla tehnoloogiline skeem, teostusjoonis 
 



 
Joonis 5-12 Tuudi pumpla asendiplaan. Teostusjoonis 
Tuudi puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. 
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5.7.2 Veekvaliteet Tuudi puurkaevu vees 
 
Järgnevas tabelis esitame Tuudi küla puurkaevu veekvaliteedi näitajad aastatel 2014-
2016. 
 
Tabel 5-8 Tuudi pk, kat nr 9962 puurkaevu veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 
82 ja 
98/83/EC 

12.08.2014  
 
16.09.2015 

 
05.09.2016 

1 Värvus kraadi  <3 <3 4 
2 Hägusus NTU  1,2 3,2 1,1 
3 pH  6,5≤pH≤9,

5 
8,01 8,1 7,95 

4 Ammoonium mg/l 0,50 0,11 0,06 0,07 
5 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 <0,003 <0,003 
6 Nitraat mg/l 50 <0,2 <0,2 <0,2 
7 Kloriidid mg/l 250 134 149 138 
8 Sulfaadid mg/l 250 22 23 16 
9 Raud µg/l 200 250 490 180 
10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,4 1,28 1,2 
11 Fluoriidid mg/l 1,5 2,42 3,0 2,66 
12 Mangaan µg/l 50 35 35 21 
13 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 
2500 859 803 841 

14 Naatrium mg/l 200 132 143 94 
15 Boor mg/l 1,0 0,993   
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 

19 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1m
l 

100 2 0 4 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused  
 
Nagu tabelist nähtub, vastab enamus näitajaid kehtivatele veeallika ja 
joogiveenõuetele, v.a piirkonnas levinud põhjavee probleem – fluoriidi ülenormatiivne 
sisaldus ning nii 2014. kui ka 2015. a proovis üldraud. 
Kui lähtuda määruses nr 1 toodud kvaliteediklassidest, siis jääb Tuudi pk veekvaliteet 
fluoriidi sisalduse tõttu III klassi. Ülenormatiivne on 2014. ja 2015 a. proovides ka 
üldraud. Aastal 2016 võetud proovis on tavapärasest kõrgemad värvus ja hägusus, kuid 
seevastu on just selles proovis normikohane näitaja üldraud. Tänaseks päevaks on 
veepumplas juurutatud veetöötlus, sealhulgas pöördosmoos (vt alapeatükk 5.7.1), mis 
on eelnenud probleemid ka lahendanud. 
 



5.7.3 Veekvaliteet Tuudi küla joogivees 
 
Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Tuudi külas reguleerib tänase seisuga 
Terviseameti poolt väljastatud joogivee kontrollikava aastateks 2015-2019. 
Vastavalt nimetatud dokumendile on kohustuslik joogivee proovivõtmise koht pumpla 
väljund (peale töötlemist). 
 
Tabel 5-9 Tuudi joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 
82 ja 
98/83/EC 

Tuudi pumpla 
väljund 
04.05.2016 

Kirbla kauplus 
15.02.2017 

1 Värvus kraadi   <3 
2 Hägusus NTU   <0,5 
3 pH  6,5≤pH≤9,

5 
 7,66 

4 Ammoonium mg/l 0,50  <0,05 
5 Nitrit mg/l 0,50   
6 Nitraat mg/l 50   
7 Kloriidid mg/l 250   
8 Sulfaadid mg/l 250   
9 Raud µg/l 200 15 31 
10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0   
11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,95 1,3 
12 Mangaan µg/l 50   
13 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 
2500  423 

14 Naatrium mg/l 200   
15 Boor mg/l 1,0  0,874 
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/10
0ml 

0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/10
0ml 

0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/10
0ml 

0 0  

 
Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud näitajad kehtivatele joogiveenõuetele, 
k.a fluoriidi sisaldus. Samal ajal vähendab vee eeltöötlus, pehmendamine 
antiskalandiga (inhibiitoriga) vees sisalduvaid vesinikkarbonaate ja sellega seoses pH-
d. 

5.8 TUUDI VEEVÕRK JA SELLE SEISUND 
Tuudi küla veevõrku võib käsitleda ühtse tervikuna. Külas on üks puurkaevpumpla 
(Tuudi pk nr 9962), mis varustab tarbijaid veega. 
 
EL Ühtekuuluvusfondi vahenditest realiseeritud projektide raames on rekonstrueeritud 
kogu veetorustik Tuudi külas . Viimaste mõõtmiste tulemusena (plaanidelt) on Tuudi 
küla veevõrgu kogupikkus 1037 m. Tänane torustik on ehitatud põhiliselt plastist 
diameetriga De32-90 mm. Välja on vahetatud kõik sulgeseadmed tänava ristmikel ja 
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kinnistu liitumispunkti on paigaldatud maakraan, mis on ühtlasi Tarbija 
liitumispunktiks. 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et veetorustik on väga heas seisukorras 
 
Ülevaate veetorustiku pikkustest kogu Tuudi külas annab järgnev tabel. 
 

Jrk nr Toru diameeter 
(mm) või DN (de) 

Pikkus, m Materjal (ja 
omadused, PN 

jne) 

Vanus 
(a)  

1 De32 3 PE PN 10 2009 
2 De50 121 PE PN 10 2009 
3 De63 878 PE PN 10 2009 
4 De90 35 PE PN 10 2009 

  Kokku 1037     

 

5.8.1 Tuudi tuletõrjeveevarustus 
Tuletõrjeveevarustus on lahendatud eelnevates osades (alapeatükk 5.7.1) kirjeldatud 
veejaama pumpla nn seinahüdrandi ehk otseväljaviigusiibriga, mis aga ei rahulda 
tulekustusveevajadusi, sest süvaveepumba toodang on kaugelt ebapiisav paakauto 
paagi täitmiseks piisava tootlikkuse ja kiirusega (pumpla toodang 4 m3/h ehk 1,11 l/s, 
kui vajalik on 10 l/s). Seetõttu on hädavajalik lühiajalises programmis näha Tuudi 
külale ette tuletõrjeveemahuti rajamine kas veevõtukaevu või veel parem, 
kuivhüdrandiga. Mahuti suuruseks peab olema 108 m3, et oleks tagatud veevajadus 10 
l/s kolme tunni jooksul ning mahuti peab olema täidetav ühisveevõrgust.  
 
Tuudi külas on veel korrusmajade läheduses kaks tuletõrjeveemahutit. Kummagi 
mahuti suurus on väidetavalt ca 100 m3, samas on mahutite seisund nii AS Matsalu 
Veevärk kui Lihula valla esindajate sõnul teadmata ning mahutid ei ole ühisveevärgist 
täidetavad. 

5.9 LIHULA VALLA ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 
Lihula valla ühisveevärgisüsteemides täna märkimisväärseid probleeme ei ole. Kõigi 
kolme asula: Lihula linna ja Kirbla, Tuudi külade veevarustuspumplates/veejaamades 
on kaasaegsed veetöötlus- ja pumplaseadmed, mis tagavad tarbijatele häireteta ja 
kvaliteetse joogivee saamise. Lihula linna veevõrk vajab laiendamist, et varustada 
kogu Piirimäe tööstuspiirkonda ja võimaldada uute ettevõtete rajamist sinna. Samal 
ajal pole see valla ja vee-ettevõtte jaoks suur probleem, sest vajalikud tehnovõrkude 
laiendused peab välja ehitama arendaja või asjast huvitatud isik. Täna on tehnovõrkude 
laienduseks olemas vajalikud eeldused –lähiala piisav toitetorustik ja olemasolevad 
ühiskanalisatsiooni eelvoolud. 

5.10  LIHULA VALLA KANALISATSIOON 
Lihula valla tänane ja perspektiivne ühiskanalisatsiooniteenuste tarbimisbilanss on 
esitatud lisas 4, Lihula valla reoveebilanss, tabelites 1-3. 



5.11  LIHULA LINNA KANALISATSIOON. ÜLDIST  
Lihula linnas on tänase seisuga ühiskanalisatsiooniteenusega kindlustatud sisuliselt 
kogu elanikkond 100% ja sisuliselt kõik juriidilised isikud (asutused ja ettevõtted, vt 
alapeatükk 3.2.2). Samaaegselt on tänaseks päevaks loodud ka tingimused kõigile 
tarbijatele teenusega liitumiseks.  
 
Reoveekogumisala piires on varustamata üksikud elamud - eraldi piirkonda, kus 
ühiskanalisatsioon puudub, välja tuua ei saa. 
 
Järgnevates peatükkides käsitleme muuhulgas Lihula linna reovekogumisala 
laiendamist, selle põhjusi ja eeldusi. 

5.11.1  Lihula linna kanalisatsioonivõrk 
Enamus EL Ühtekuuluvusfondi vahenditest realiseeritud projektide raames on 
erinevatel aastatel rekonstrueeritud kogu linna reoveetorustik ja laiendamise käigus 
rajatud reoveetorustik kogu Lihula linna. Viimaste mõõtmiste tulemusena (plaanidelt) 
on Lihula linna reoveetorustiku kogupikkus 15 576 m, millest 1472 m on 
survekanalisatsiooni-torustik. Tänane torustik on ehitatud põhiliselt plastist 
diameetriga De110-315 mm. Torustiku seisund on väga hea. 
 
Lihula linnas on neli reoveepumplat, millest üks on reoveepuhasti juures asuv 
peapumpla. 
Alaküla piirkonna reoveepumpla juhib reovee Tallinna mnt isevoolsesse 
reoveetorustikku. 
Saue – Soo tänava ristis asuvasse pumplasse kogutakse reovesi Veski, Soo, Allika, 
Põllu ja Saue tänavalt. Saue tänava reoveepumplasse kogutakse reovesi Saue, Vee, 
Jaam ja Metsa tänavalt. Reoveepuhasti juurde rajatud peapumpla pumpab kogu Lihula 
linna reovee puhastile. 
 
Ülevaate kanalisatsioonitorustike pikkustest Lihula linnas annab järgnev tabel. 
 
Tabel 5-10 Lihula linna kanalisatsioonitorustiku pikkused ja parameetrid 

Jrk nr 
Toru 

diameeter 
(mm) De 

Pikkus, m 
Materjal (ja 

omadused, PN 
jne) 

ehitusaasta 

1 De110 18 PVC SN 8 2008-2009* 
2 De160 12129 PVC SN 8 2004-2009* 
3 De200 1601 PP SN 8 2004-2009* 
4 De250 195 PP SN 8 2008-2009* 
5 De315 26 PP SN 8 2008-2009* 
6 De160 135 PVC SN 8 2008-2009* 

7 De110 
(Survekanal) 1472 PE PN 6 2007 

  Kokku 15576     

*Märkus: kuna täpset kuupäeva ei tea, siis on ehitsuaeg ligikaudne 
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5.11.2  Reoveepumplad 
Lihula linnas on neli reoveepumplat, mis on rajatud aastatel 2007-2008. 

5.11.2.1 Reoveepumpla RVP-1 
Pumpla paikneb Alaküla teel ning rajati aastal 2007 (vt joonis 5-13). Varasemal ajal ei 
olnud Alaküla tee piirkond kanaliseeritud. 
 
Pumpla on uuemat tüüpi reovee klaasplastkorpuses paiknev kompaktpumpla, milles 
toimub pumpade käivitamine nivooandurilt. Kaks pumplasse paigaldatud pumpa 
töötavad kordamööda režiimil. 
 
Pumpla peakaitse suurus on 3 x 16 A. 
 
Pumpade parameetrid on järgmised: 
Mark: Grundfos 

• Mass: 105 kg 
• Tootlikkus Q = 28 l/s; 
• Tõstekõrgus H = 14 m. 
• Võimsus P = 2,9 kW 

 
Pumpla probleem on see, et ei saa välja tõsta pumpasid, kuna nende läbimõõt on 
suurem, kui on kaevuluugid. 
 

 
Joonis 5-13 Reoveepumpla RVP-1 
 

5.11.2.2 Reoveepumpla RVP-2 
Pumpla paikneb Saue – Soo tänavate ristumiskohal (vt joonis 5-14). Erinevalt teistest, 
on pumpla toodud maa peale ja rajatud muldkehasse. Reoveepumpla on rajatud aastal 
2007. 
 
Pumpla on uuemat tüüpi reovee klaasplastkorpuses paiknev kompaktpumpla, milles 
toimub pumba käivitamine nivooandurilt. Pumplas töötab vaid üks pump. 
 
Pumpla peakaitse suurus on 3 x 20 A. 
 



Pumba parameetrid on järgmised: 
Mark: Grundfos 
• Mass: 111 kg 
• Tootlikkus Q = 24 l/s; 
• Tõstekõrgus H = 24 m. 
• Võimsus P = 4,7 kW. 
 
Pumpla suurimaks probleemiks on dubleeriva pumba puudumine. 
 

 
Joonis 5-14 Reoveepumpla RVP-2 
 

5.11.2.3 Reoveepumpla RVP-3 
Pumpla paikneb Saue tänaval. Reoveepumpla on rajatud aastal 2007. 
 
Pumpla on uuemat tüüpi reovee klaasplastkorpuses paiknev maa-alune 
kompaktpumpla, milles toimub pumpade käivitamine nivooandurilt. Kaks pumplasse 
paigaldatud Flygti pumpa töötavad kordamööda režiimil. 
 
Pumpla peakaitse suurus on 3 x 16 A. 
 
Pump lülitub sisse kõrgusel 0,35 m ja seiskub kõrgusel 0,15 m mõõdetuna pumpla 
põhjast. 
 

5.11.2.4 Peapumpla 
Peapumpla asub vahetult reoveepuhasti eel (vt joonis 5-15) ning pumpab kogutud 
reovee puhasti võrekambrisse. 
 
Reoveepumpla on klassikaline klaasplastist korpusega kompaktpumpla. Pumplas asub 
kaks pumpa, mis töötavad kordamööda režiimidel ja mida käivitatakse ujukitega. 
Automaatika ümberseadistamine laseks korraga käivitada ka kaks pumpa, kuid hetkel 
pole see võimalik, kuna puhastil puudub sellesk vastuvõtuvõime. Pump käivitub nivoo 
juures 15% vastuvõtureservuaari kõrgusest ja seiskub kõrgusel 10%. Probleem on 
liigvee kõrge osakaal Lihula linnas tervikuna, mistõttu tuleb teinekord hoida pumpla 
veetaset kõrgemal, et siseneva reovee liikumiskiirus ei suureneks üle lubatava piiri ja 
ei ületaks puhasti vastuvõtuvõimet. Pumbad töötavad vaheldumisi ja seisavad: tööaeg 
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on 10 minutit, millele järgneb 3 minutiline paus – põhjusel et puhastisse siseneks 
vähem sademe- ja infiltratsioonivett (looduslik vesi jõuaks seguneda reoveega). 
 
Pumba mark on Sarlin ja tootlikkus: 28 m3/h. 
 

 
Joonis 5-15 Lihula reovee peapumpla paikneb vahetult reoveepuhasti juures 
 

5.11.3  Lihula reoveepuhasti ja reostuskoormus 

5.11.3.1 Reoveepuhasti kirjeldus 
Lihula reoveepuhasti on ehitatud / rekonstrueeritud aastatel 1996-1997 ning töötas 
hästi kuni viimase ajani. Puhasti on bioloogiline biorootorpuhasti 
(konteinerreoveepuhasti), mis töötab biofiltertehnoloogiaga - tööorganiks on 
ketasbiofilter ehk biorootor. Tänaseks on puhastil ilmnenud esimesed 
amortisatsiooniprobleemid. 
 
Reoveepuhasti kirjeldusel on kasutataud OÜ Vetepere 2016. a tööd nr. E – 2016 – 003 
„Lihula linna reoveepuhastusjaama tehnilise seisukorra ja rekonstrueerimisvõimaluste 
kohta“, mis viidi läbi 29.04 – 14.09.2016. 
 
Reoveepuhastusprotsess koosneb lisaks reoveepumplale järgmistest sõlmedest ja 
protsessidest: 

- Võre  (vt joonis 5-16) 
- Eelsetiti  (vt joonis 5-17) 
- Biorootor (põhipuhasti)  (vt joonis 5-18) 
- Segurid  (vt joonis 5-20) 
- Järelsetiti  (vt joonis 5-21) 
- Mudatihendi  (vt joonis 5-22) 
- Mudatahendi (vt joonis 5-23) 
- Toormudamahuti ja –pumpla (vt joonis 5-24) 
- Purgla (vt joonis 5-25) 

 
Lisaks kuulub reoveepuhasti koosseisu: koagulandi - raudsulfaadi ladu, mudatahendi 
ehk veetustamine (tsentrifuugi abil), jääkmuda (toormuda) mahuti teistest piirkonna 
puhastitest. 
 



Puhasti ja reovee peapumpla RVP-4 kaitsme voolutugevus ehk amperaaž on 3 x 125 
A. 
 
Puhastusprotsess on järgmine: mehaaniline puhastus: sisenev reovesi läbib võred, 
liigub eelsetitisse, sealt põhipuhastusprotsessi – biorootorisse, järgnevalt segistisse, 
kuhu doseeritakse ka raudsulfaati fosforiärastuseks ning peale seda järelsetitisse.  
Liigmuda kogutakse nii eelsetitist kui järelselgitist ja see juhitakse mudatihendisse. 
Muda juhitakse tihendist tsentrifuugi, kus see veetustatakse (tahendatakse) ja 
ladustatakse mudaväljakule. 
Lisaks on puhasti varustatud toormudamahuti ja pumplaga (vt joonis 5-24). Toormuda 
võetakse vastu: Lihula valla: Tuudi, Kirbla; Hanila valla: Virtsu, Vatla, Kõmsi; Varbla 
valla: Varbla ja Mõtsu ning Koonga valla: Koonga, Oidrema ja Lõpe reoveepuhastitelt. 
Kraav esimese biotiigini, viis biotiiki, biolodu ja neid ühendavad kraavid - paiknevad 
väljaspool põhipuhasti territooriumi. 
Põhipuhasti: bioloogiline keemilise P ärastusega biokilepuhasti 
(ketasbiofilter/biorootor). 
Reovee põhipuhasti projektijärgne jõudlus: Q = 300 m3/d; 21 m3/h; R = 60 kg BHT7/d, 
800 ie; BHT7 = 200 mg O2/l. Lubatud koormus biorootori pinnale Rbr = 0,004 
kgBHT7/m2/d. 
Nagu on näha järgnvas osas, on puhasti sisendkoormus aastal 2016 olnud kohati 
kümneid kordi üle lubatud kontsentratsiooni BHT7 osas. 
Biorootori ketaste sektorite fiksaatorvardad on kulunud, ülekoormatud (biokilet on 
ketastel ülemäära palju) ja aegajalt need purunevad - biokile ketaste sektorid kukuvad 
ära (vt joonised 5-18 ja 5-19). Ülekaalu tõttu väändusid biorootori käivitamisel 
amortisaatori kinnitused, millest tuleneb oht, et puruneda võib ka rootori võll. 
Biorootoril on mitmekordne ülekoormus ja biokile on mustjaspruuni värvusega. 
Biokile on ummistanud ketaste vahed ja neid ei ole võimalik puhastada – 
survepesuriga on võimalik puhastada 0,3 – 0,5 m biorootori pinnalt sissepoole.  
Biorootor on väga halvas tehnilises seisukorras ning soovitatav on see tulevikus välja 
vahetada. Biorootorist juhitakse reovesi keemilise puhastuse kontaktbasseinidesse. 
 
Reoveepuhasti on mitmekordselt ülekoormatud; biorootori fiksaatorvõllid on läbi 
kulunud ja purunevad; reovee vooluhulga mõõtja ei toimi; põhipuhasti mitmed 
seadmed ja konstruktsioonielemendid on halvas tehnilises seisukorras ja need vajavad 
remonti või välja vahetamist. Arvestades lisaks reoveepuhastisse juhitava reovee 
vooluhulga ja reostuskoormuse suurt ülekoormust, tuleb reovee põhipuhasti 
rekonstrueerida ja tulevikus asendada uue reoveepuhastiga. 
 
Järelpuhasti: Viis biotiiki kogupindalaga 7000 m2. Reovee järelpuhasti projektijärgne 
jõudlus: Q = 300 m3/d; 21 m3/h; R = 24 kg BHT7/d. Kuna biotiikides on veetase alla 
lasted (veekiht ca 30 cm) ja biotiigid on taimestikku (pilliroogu) täis kasvanud, siis 
praegu ei ole võimalik nende jõudlust arvutuslikul teel hinnata. 
 
Keemiline puhastus.  
Keemiline puhastus toimub kahes järjestikku läbivooluga 4,5 m3 mahuga 
segamis(kontakt)kambris TM 1300. Kontaktkamber on metallist korpusega ning selles 
reovee ja kemikaali PIX (raudsulfaadi) segamiseks kasutatakse puidust labadega 
raamsegureid Kontaktkambrite kogumaht on 9 m3. Teisest segamiskambrist juhitakse 
reovesi järelsetititesse. Kontaktkambrite tehniline seisukord on hea. Segurite 
jõuallikaks on ülekandega 0,18 kW elektrimootor, pöörlemissagedusega 5,0 p/min. 
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Kemikaali PIX doseerimiseks kasutatakse dosaatorpumpa ProMinent alpha 
tootlikkusega 1 – 18,5 l/h. Kemikaal pumbatakse I korrusel paiknevatest 1 m3 mahuga 
mahutitest esimesse segamiskambrisse. Tulevikus on plaanis ehitada reoveepuhasti 
territooriumile suurem kemikaali mahuti. 
 
Järelsetitid ja vooluhulga mõõtmine. 
Biokeemilise muda eraldamiseks veest on kaks metallist korpusega Dortmund tüüpi 
aerliftiga järelsetitit. Setitite sügavus on 3,4 m. Järelsetitite pindala on 2 x 12,25 = 24,5 
m2. Järelsetitites on vee tõusukiirus 0,3 m/h ja kogujõudlus 2 x 7,35 m3/h = 14,7 m3/h, 
2 x 176 m3/d. Eraldatav muda pumbatakse aerliftidega mudatihendajasse. Aerliftid 
töötavad iga 20 minuti järel 20 sekundit. Kompressor paikneb I korrusel.  

 
Järelsetitite hammasülevooludel puuduvad pinnakõntsa väljavoolu takistavad 
külgseinad. Setitite väljavoolus on kolmnurkülevool, kuid vooluhulga mõõtmise 
elektroonikaseadmed ei ole töökorras. Uus magnetinduktiivne vooluhulga mõõtja on 
soovitatav paigaldada reoveepumpla survetorustikule. Järelsetititest juhitakse heitvesi 
isevoolsena ca 90 m kaugusel paiknevasse kuivenduskraavi, mis suubub ca 600 m 
kaugusel esimesse biotiiki. 
 

 
Joonis 5-16 Lihula reoveepuhasti võre 

 



 
Joonis 5-17 Eelsetiti (altvaates) 

 

 
Joonis 5-18 Biorootor (näha on biorootori ketaste sektorite kulumine ja 
paindumine) 

 
Joonis 5-19 biokile ketaste sektorid kukuvad suurest ülekoormusest kohati ära 
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Joonis 5-20 Puidust labadega raamsegurid 

 

 
Joonis 5-21 Järelsetiti (altvaates) 

 

 
Joonis 5-22 Mudatihendi 

 



 
 

Joonis 5-23 Mudatahendi dekanter/tsentrifuug 

 
Joonis 5-24 Toormudapumpla ja kõrvalasuv –mahuti 

 

 
Joonis 5-25 Puhasti purgla 

 
Järelpuhastus ja suubla.  
Reovee järelpuhastamiseks on ehitatud 5 biotiiki kogupindalaga 7000 m2 (vt joonis 5-
25) ja nende järele biolodu kogupindalaga 9,5 ha.  
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Joonis 5-26 Taimestikku täis kasvanud biotiigid 

 
Biotiikide veetase on alla lastud, biotiigid on osaliselt mudastunud ja taimestikku 
(peamiselt pilliroogu) täis kasvanud. Biotiikide tehniline seisukord on mitterahuldav. 
Praegu on võimatu hinnata biotiikide puhastusvõimet ehk jõudlust. Biotiigid tuleb 
puhastada, kas kõik tiigid või osa neist või biotiikidest hoopis loobuda. Heitvee 
proovid võetakse peale viimast biotiiki. Heitvesi juhitakse Alaküla peakraavi ja sealt 
650 m pikkuse kraaviga biolodusse. Biolodu paikneb Alaküla peakraavi ja Kloostri-
Kirikuküla tee vahel. Biolodust juhitakse heitvesi kraaviga Tuudi jõe, Penijõe ja Kasari 
jõe vahelisse roostikku. Kraavides on aastaringselt vesi. Biolodu tehniline seisukord on 
rahuldav. 
 
Muda tihendamine ja tahendamine. 
Mudatihendaja. 
Kasutatakse metallist korpuse ja kammsegajaga TM 2750 tüüpi mudatihendajat, mille 
tehnilised näitajad on järgmised: 0,18 kW elektrimootor, reduktorülekanne 5600 Nm, 
kammsegur mis põõrleb sagedusega 0,12 p/min. Mudatihendaja kasulik maht on 20 m3 
ja pindala 6,5 m2. Muda pumbatakse eelsetitist ja järelsetititest aerliftidega 
mudatihendajasse: iga 20 sekundi järel 20 minutit pumpamist. Mudatihendaja 
ülevooluvesi juhitakse reovee peapumplasse ja tihenenud muda muda tahendamise 
hoonesse. Mudatihendaja tehniline seisukord on rahuldav. Elektrimootoril tuleb 
remontida ventilaatori osa, mille kaitse on korrodeerunud. 

 
Muda tahendamise hoones paiknevad seadmed. 
Settekäitluse hoones paiknevad: muda kruvipump (muda etteande pump) NEMO 
NM045BY-ser. nr 410519; polümeeri pumbad ja segamise seadmed Zetag 81610 



Article 50111957 Prominent; dekanter/tsentrifuug tüüp GEA Westfalia Separator 
UCD305-00-02/32 (jõudlus kuni 4 m3/h, primaar mootor 7,5 kW ja sekundaar mootor 
1,0 kW); tahendatud sette kruvitransportöör MND250/4500; traktor tahendatud sette 
vedamiseks kompostimisplatsile. Muda pumbatakse tsentrifuugi, tsentrifuugitakse, 
kogutakse kruvitransportööriga traktori kasti ning veetakse ja ladustatakse õue, kus 
sete kompostitakse koos haljastusjäätmetega. Settekäitluse hoone ja selles paiknevate 
kõigi tehnoloogiliste seadmete tehniline seisukord on hea. 
 
Muda ladustamis- ja kompostimisväljak. 
Muda ladustamiseks ja kompostimiseks kasutatakse puhasti territooriumil 
betoonplaatidest kattega ca 400 m2 pindalaga platsi. Kompostimist siiski praegu ei 
toimu ja platsi kasutatakse tahendatud muda ladustamise platsina. Sademevett ei 
koguta ja puhastusse ei juhita. Tehniline seisukord on halb. Muda kompostimiseks 
kõlbmatu lahendusega. Tugiainena on kasutatud haljastusjäätmeid. 
 
Muud tehnoloogilised seadmed. 
Reoveepuhasti hoones ja settekäitluse hoones paiknevate tehnoloogiliste torustike ja 
toruarmatuuri tehniline seisukord on hea.  
Kaablite, juhtmete ja valgustite tehniline seisukord on reoveepuhasti hoones 
mitterahuldav ja need tuleb välja vahetada. 
Mõõteriistad (O2, toC, Q mõõtja) reoveepuhasti hoones on rikkis ja need tuleb välja 
vahetada, st näiteks Q mõõtja asendada magnetinduktiivse vooluhulgamõõtjaga 
peapumpla survetorustikul.  
Puhurite ja aeraatorite tehniline seisukord on hea. 

 
Reoveepuhastusjaama hoonetes muud süsteemid. 
Kasutatakse kahte hoonet: reoveepuhasti ja settekäitluse hoonet. Reoveepuhasti hoone 
reoveepuhastuse osa mõõdud on: kõrgus põrandast laeni 5,43 m, kõrgus 
vahepõrandani 2,8 m. Muud hoone mõõdud on toodud joonisel 1. 
Hoonete metallkonstruktsioonide tehniline seisukord settekäitluse hoones on hea ja 
reoveepuhasti hoones on rahuldav. Reoveepuhasti rekonstrueerimise korral tuleb osa 
metallkonstruktsioone välja vahetada. Reoveepuhasti hoonel tuleb räästarennid välja 
vahetada. 
Reoveepuhasti hoone puitkonstruktsioonide tehniline seisukord on hea. 
Ventilisatsiooniseadmete tehniline seisukord on mõlemis hones rahuldav. 
Reoveepuhasti hoones tuleb elektriseadmed ja kaabeldus välja vahetada. 
Elektrikütte tehniline seisukord on rahuldav. 
Tehnoloogiliste seadmete remondiruumi tehniline seisukord on rahuldav. 
Laopindade tehniline seisukord on rahuldav. Ja neid ei ole juurde vaja. 
Operaatori töö- ja puhkeruumide seisukord on hea. 
 
 
Hinnang puhastusprotsessile. 
Reovee mehaaniline puhastus töötab rahuldavalt. Treppvõre töös häireid ei esine. 
Eelsetiti aerlifti tööd häirib aegajalt setiti põhja settiv liiv. Bioloogiline 
puhastusprotsess on aga tõsiselt häiritud seoses ülekoormusega. Biorootori ketaste 
vahed täituvad kiiresti ohtra hallikat värvi biokilega ja häiritud on õhu juurdepääs 
biokilele. Biorootorit on väga raske puhastada liigsest biokilest, millest tingituna 
seoses tekkiva ülekaaluga kuluvad läbi ja purunevad biorootori ketaste sektorite 
fiksaatorvardad ja on väändunud biorootori käivitamise amortisaatori kinnitused. 
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Keemilise puhastuse aste ja järelsetitid toimivad hästi vaatamata suurele 
ülekoormusele. Järelsetititest voolab välja kergelt hallikas, kuid siiski küllaltki hea 
väljanägemisega vesi. Settekäitlus toimib hästi ja probleeme ei esine. Põhiprobleemid 
seonduvad seega põhipuhastiga, samuti suure koormusega, reoveepuhasti töötab 
pidevalt suure koormuse tingimustes. 
 

5.11.3.2 Lihula reoveepuhasti reostuskoormus 
 
Vastavalt veeloale on Lihula reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 146 400 m3/a 
ehk ~400 m3/d. 
 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
BHT7 : 20 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
üldfosfor : 2,0 mg/l, 
üldlämmastik: 60 mg/l, 
KHT: 125 mg/l. 
 
Reostusobjektide vooluhulk ja reostuskoormus. 
Lihula linnas on 2017. a seisuga ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv ligikaudu 
1240.  
 
Kokku elanike ja juriidilistest isikutest tarbijate arvutuslik reovee vooluhulk ja 
reostuskoormus: Q = 90-95 m3/d; R =~ 64 kg BHT7/d. 
 
Tootmisettevõtetest ja asutustest kanaliseeritakse valdavalt olmereovesi: 
AS UNINAKS – kuivsegud, ca 60 töölist – olmereovesi. 
Narma OÜ – vaipade valmistamine, ca 30 töölist – olmereovesi. 
SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande keskus - ca 30 töölist, ca 50 
hoolealust, köök – olmereovesi. 
Lihula Leib OÜ - ca 30 töölist, valmistatakse külmutatud pirukaid – olmereovesi. 
Lihula lasteaed ja kool – ca 60 mudilast ja 140 õpilast, õpetajaid ja koolitädisid ca 30, 
köök – olmereovesi. 
 
Kooli köögi ja SA-se Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande keskus köögi 
kohtpuhastamiseks on rasvapüünised. 
 
Sademe- ja infiltratsioonivesi Lihula linna ühiskanalisatsioonis. 
Sademevett juhitakse ühiskanalisatsiooni Lihula Gümnaasiumi territooriumilt. 
Ülejäänud ühiskanalisatsioonivõrk on niivõrd-kuivõrd lahkvoolne. Osa sademeveest 
juhitakse kuivenduskraavidesse, osa immutatakse kohapeal haljasaladel. Enamus 
ühiskanalisatsioonist on renoveeritud. Korrusmajadel on eraldi drenaaži- ja 
sademeveekanalisatsioon ja vesi juhitakse kuivenduskraavidesse. 
Drenaaživesi korruselamute ja ühepereelamute ümbert. Suuremate ja pikaajaliste 
sademete ajal esineb drenaaživee kanalisatsiooni pumpamist. Probleem vajab 
pikemaajalist uurimist ja jälgimist. Korteriühistute territooriumil kõik vanad 
kanalisatsiooni vaatluskaevud ja torud mingil määral lekivad. Ühepereelamute 
kinnistutel vaatluskaevud ja torustikud on rekonstrueerimata ja täpset tehnilist 
seisukorda ei teata. 



 
Ühiskanalisatsiooni juhitav maksimaalne sademevee vooluhulk Q = 400 m3/d. 
Ühiskanalisatsiooni juhitav drenaaživesi ja keldritest pumbatav vesi Q = 50 m3/d. 
Infiltratsioonivee hulk kanalisatsioonisüsteemi sademete ja lume sulamise ajal Q = 50 
m3/d. 
 
Kogu reovee vooluhulk asulast. 
Tänase (2017. a senise järgi) juhitakse Lihula linnast kuival ajal reovett 
reoveepuhastisse keskmiselt 130-150 m3/d, kuival ajal ca 100 m3/d (arvutuslik 119 
m3/d). Sademete ja lumesulamise ajal juhitakse ca 400 m3/d sademe- ja reovett 
reoveepuhastisse ja ülejäänud läbi reoveepumpla avariilasu kraavi ja sealt 
biotiikidesse. Limiteerivaks on reovee peapumpla pumpade jõudlus. Reovee kogu 
arvutuslik maksimaalne vooluhulk asulast on: reovesi asulast 119 m3/d + 
sademevesi 400 m3/d + drenaaži ja keldrite vesi 50 m3/d + vaatluskaevude ja torustike 
infiltratsioonivesi 50 m3/d = 619 m3/d. 
Enne reoveepuhastusjaama rekonstrueerimist või uue ehitamist tuleb vooluhulk mõõta 
ja eeldatav reostuskoormus võimalikult detailselt välja arvutada. 
 
Reovee vooluhulk purglast. 
Purgimissõlme toodav reovee vooluhulk on viimastel aastatel olnud 115 m3/a. 
Lähitulevikus on see sama või 10% vähem. Varbla asulasse ehitatakse uus purgla. 
Lihula linna purgla (töötab ka Q ühtlustina) mahuti maht on 12 m3. Purglas on üks 
pump, millega pumbatakse reovesi Lihula mõisa poolt tulevasse kanalisatsiooni 
kollektorisse, ca 100 m kaugusel reovee peapumplast. Kogu reovesi tuuakse suvel, 
talvel praktiliselt ei tooda. Korraga tuuakse kuni 10 m3 reovett, mis pumbatakse 
ööpäeva jooksul reoveepuhastisse. 
 
Konsultant kasutab hinnagu andmiseks RVPJ-sse siseneva reovee ja väljuva heitvee 
koostise 2016. a näitajaid. Tulemused on esitatud järgnevates tabelites. Siseneva 
reovee osas on kasutada BHT7 andmeid. 
 
Vastavalt veeloale on nõutav kõikide puhastite reostuskoormuse määramine 2016. a ja 
edaspidi igal viiendal aastal nädala jooksul keskmistatud reoveeproovide alusel ning 
reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamiseks igal aastal ühe sisendi üksikproovi 
analüüsi alusel. 
 
 
 

Tabel 5-11 Lihula reoveepuhasti sisendi üksikproovi analüüsi tulemused 
 

Saasteaine 
nimetus Ühik 

 
 

01.08.2016 

Heljum mg/l 5580 
BHT7 mgO2/l 3450 
Üld-

lämmastik mg/l 481 

Üldfosfor mg/l 55,4 
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KHT mg/l 5001 
pH  7,22 



 
Tabel 5-12 Lihula reoveepuhasti sisendi keskmistatud analüüsi tulemused 

Saasteaine 
nimetus Ühik 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg:  
29.07 kl. 08.30 
-  
30.07.2016, kl. 
08.30 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
30.07 kl.8.40- 
31.07.2016, kl. 
08.40 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
31.07 kl. 
08.45- 
01.08.2016, kl. 
08.45 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
01.08 kl.08.40- 
02.08.2016, kl. 

08.40 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
02.08 kl.08.45- 
03.08.2016 kl. 

0 8.45 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
03.08 kl.08.35- 
04.08.2016, kl. 

08.35 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
04.08 kl.08.40- 
05.08.2016, kl. 

08.40 

Keskmine 
vooluhulk m3/d  

103 
 

112 
 

114 
 

89 
 

104 
 

97 
 

89 
BHT7 mgO2/l 2600 2100 2600 2451 2651 1801 1081 

Tegelik 
tinglik ie-

de arv 

Inim-
ekv. 4463 3920 

 
4940 

 
3636 

 
4595 

 
2912 

 
1603 

 
Tabel 5-13 Lihula reoveepuhasti väljundi heitvee üksikproovide analüüsi tulemused 

Saasteaine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 

määrus nr 99  

Suurim lubatud 
sisaldus 

vastavalt (uus) 
vee 

erikasutusluba  
nr  

L.VV/327252 

Ühik 
 
 

2016 I 

 
 

2016 II 

 
 
 
 

2016 III 

 
 
 
 

2016 IV 

Heljum 35 35 mg/l 16 15 4 3 
BHT7 25 20 mgO2/l 22 15 13 1,5 
KHT 150 150 mgO2/l 58 43 <30 <30 

Püld 2,0 2,0 mgP/l 0,17 0,74 1,18 0,517 

Nüld 60 60 mgN/l 18,8 8,5 8,1 9,42 

pH    7,48 7,5 7,66 7,58 

*Märkus: Sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused 
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Nagu tabelist näha, on reovee sisendkoormus Lihula reoveepuhastile juuli lõpul-augusti algul 
2016 olnud väga suur kõigi näitajate, sealhulgas keskmistatud BHT7 näitajate osas. Tabelis 5-
12 toodud BHT7 ja selle alusel arvutatud väga kõrged tinglikud inimekvivalendi näitajad on 
põhjustatud pikaaegsetest kuivadest ilmadest juulis 2016 ja sellele  järgnevast sajuperioodist, 
mis “aitas kaasa” torudest sinna kuiva ilmaga settinud sette väljapesemisele. Viimase tulemusel 
on reoveepuhastisse sisenevas reovees väga kõrged hõljuvaine (heljumi) ja BHT7 näitajad. 
Samal ajal on üllatavalt kõrge reoveepuhasti puhastusefektiivsus vaatamata rootori tehnilisele 
seisundile, reoveekoormusele ja eelkirjeldatud vigastustele. Veeloaga lubatud piirväärtust 
ületas vaid 2016. a I kvartali BHT7 väärtus. Sellele vaatamata vajab reoveepuhasti täiemahulist 
rekonstrueerimist. Lähemalt kirjeldame rekonstrueerimistööde eeldusi, alternatiive ja 
kaasnevaid investeeringuid peatükis 7. 
 
Kokkuvõte Lihula reoveepuhasti puudustest on järgmine.  
Otseseks ohuks puhastusprotsessile on ühiskanalisatsiooni juhitava sademevee (Qmax = 400 
m3/d), drenaaži ja keldrite vee (50 m3/d), lumesulamise vee  ja infiltratsioonivee (50 m3/d) suur 
osatähtsus kogu asulareovee vooluhulgast. Vähendada tuleb drenaaživee, keldritest pumbatava 
vee ja infiltratsioonivee hulka ja lahti tuleb saada sademeveest, mis juhitakse puhastisse 
peamiselt Lihula Gümnaasiumi territooriumilt. 
Reovee põhipuhasti tehniline seisukord on tänaseks väga halb: reoveepuhasti on mitmekordselt 
ülekoormatud; biorootori fiksaatorvõllid on läbi kulunud ja purunevad; reovee vooluhulga 
mõõtja ei toimi; põhipuhasti mitmed seadmed ja konstruktsioonielemendid on halvas tehnilises 
seisukorras ja need vajavad remonti või välja vahetamist. Arvestades lisaks reoveepuhastisse 
juhitava reovee vooluhulga ja reostuskoormuse suurt ülekoormust, tuleb reovee põhipuhasti 
rekonstrueerida ja tulevikus asendada uue reoveepuhastiga. 

5.11.4  Lihula sademeveesüsteemid 
Lihula linna on välja ehitatud osaliselt lahkvoolne sademeveesüsteem. Sademeveetorustik on 
välja ehitatud: Jaama ja Oja tänaval ning lasteaia, Lihula mõisa, Ristiku tänava korrusmajade 
piirkonnas. Väga palju on kasutatud tänavatel kraavitust, mis on sademeveesüsteemi rajamisel 
kõige odavam. Suurel määral on Lihula linnas rajatud drenaažitorustikku, seda eriti just suurte 
majade piirkonnas. Sademeveesüsteemide eelvooludeks on linna ääres olevad 
maaparanduskraavid. 
 
Probleemiks on n.ö ühisvoolsed sademeveekanalisatsiooni ühendused. Sademevett juhitakse 
ühiskanalisatsiooni kõige enam Lihula Gümnaasiumi territooriumilt. 
Ülejäänud ühiskanalisatsioonivõrk on niivõrd-kuivõrd lahkvoolne. Osa sademeveest juhitakse 
kuivenduskraavidesse, osa immutatakse kohapeal haljasaladel. Enamus ühiskanalisatsioonist 
on renoveeritud. Korrusmajadel on eraldi drenaaži- ja sademeveekanalisatsioon ja vesi 
juhitakse kuivenduskraavidesse. Probleemiks on see, et pikaajalisemate sademete korral 
juhitakse või satub osa drenaažveest ka sealt süsteemidest ühiskanalisatsiooni. 
Korteriühistute territooriumil lekivad kõik vanad kanalisatsiooni vaatluskaevud ja torud mingil 
määral. Ühepereelamute kinnistute vaatluskaevud ja torustikud on rekonstrueerimata ja täpne 
tehniline seisund on teadmata. 
 
Käesolevas töös näeme ette suurema osa sademeveekraavidest torustada, uusi kraave rajada ja 
olemasolevaid rekonstrueerida. 



5.12  KIRBLA ÜHISKANALISATSIOON 

5.12.1  Lühiülevaade ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest ja reovee 
vooluhulkadest 

Kirbla külas on tänase seisuga ühiskanalisatsiooniteenusega kindlustatud võrdselt 
veevarustusteenusega ligikaudu 94-95% kinnistutest ehk 149 inimest 158-st ja kaks juriidilisest 
isikust tarbijat: Kirbla OÜ kontor ja külaseltsi maja. 
Osa ülejäänud elanikkonnast paikneb keskusest eemal, kuhu ühiskanalisatsiooni laiendamine ei 
ole lähiajal mõeldav ega perspektiivikas. 
 
Reoveekogumisala piires on varustamata Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteest lõuna 
poole jäävad elamud ja Coop A&O kauplus. 

5.12.2  Kanalisatsioonivõrk 
Esimesed reoveetorud rajati Kirbla külla 1970.-ndatel koos korruselamute ja vana 
reoveepuhastiga. Praeguseks on kogu reoveetorustik renoveeritud EL Ühtekuuluvusfondi 
vahenditest. Viimaste andmete põhjal on Kirbla küla  reoveetorustiku kogupikkus 1827 m, 
millest 34 m on survekanalisatsioonitorustik. Suur osa torustikust, 1398 m, rekonstrueeriti 
aastal 1997 – 1998. Torustik on ehitatud PVC-materjalist, ringjäikusega Sn8 diameetriga 
De160 mm. Torustiku seisund on hea. 
 
Kogu Kirbla kanalisatsioonisüsteem on isevoolne, ainus reoveepumpla paikneb vahetult enne 
reoveepuhastit. Reoveepuhastina kasutatakse 1998. a rajatud kolmekambrilist kompaktpuhastit 
Bioclere B280. Reoveepuhastil on ka biotiigid, mis tänase seisuga efektiivistavad 
puhastusprotsessi. 
 
Ülevaate kanalisatsioonitorustike pikkustest Kirbla külas annab järgnev tabel.  
  

Tabel 5-14 Kirbla küla reoveetorustiku pikkused ja parameetrid 

 Jrk nr Toru diameeter 
(mm) De Pikkus, m 

Materjal (ja 
omadused, PN 

jne) 
Ehitusaasta  

1 De160 395 PVC SN 8 2008 
  De160 1398 PVC SN 8 1998 

2 De90 
(Survekanal) 34 PE PN 6 2008 

  Kokku 1827     

 

5.12.3  Reoveepumplad 
Kirbla külas on üks reoveepumpla, mis on rajatud aastal 1998. Reoveepumpla paikneb vahetult 
enne reoveepuhastit. Tegemist on klassikalise klaasplastist korpusega kahepumbalise 
pumplaga. Pumba käivitus toimub ujukitega antavate signaalide põhjal. Pumplasse on 
paigaldatud ABS pumbad. 
 
 



 
 
 
Lihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2029 
 
 

Hekes Eesti OÜ 2017 
 

71 

5.12.4  Kirbla reoveepuhasti ja reostuskoormus 

5.12.4.1 Reoveepuhasti kirjeldus 
Reoveepuhastina kasutatakse 1998. a rajatud kompaktpuhastit Bioclere B280, mis koosneb 
septikust ning biofiltrist.  
 
Puhasti tehnilised tööparameetrid on järgmised: Qmax = 70 m3/d, 13,2 m3/h; R = 16,8 kg 
BHT7/d; 280 ie. 
 
Kaitse suurus on 3x25A, mis on arvestatud nii reoveepumpla kui puhasti peale. 
 
Septikusse jääb pidama praht, liiv ja jämeheljum ning biofilter kõrvaldab vees lahustunud 
orgaanilise aine ja peenheljumi. Kirbla Bioclere koosneb  kolmekambrilisest 
klaasplastseptikust. Septikust voolab mehaaniliselt puhastatud reovesi biofiltri all olevasse 
kaevu, kust väike sukelpump pumpab ta filtri pinnale. Biofilter koosneb soojustatud 
klaasplastkerest, plastelementidest koosnevast filtritäidisest ja vett täidise pinnale pihustavast 
jaotus(pihustus)seadmest. Biofiltri täidiseelementidele moodustunud biokiles elunevad bakterid 
lagundavad orgaanilise aine. Bakteritele vajalik õhuhapnik antakse filtrisse ventilaatori abil. 
Osa biokilest irdub aja jooksul ning langeb kaevu põhja, kust ta eemaldatakse. Filtrialune kaev 
toimib ühtaegu järelsetitina.  
 
Periooditi peab septiku põhjast jääkmuda välja pumpama. Väljapumbatav liigmuda 
transporditakse Lihula reoveepuhasti mudakäitlussüsteemi.  
 
Puhasti puuduseks on samuti asjaolu, et puudub võredesüsteem, mis laseb septikusse ja samuti 
jaotusseadmesse sattuda jämeheljumil, põhjustades pihustite ummistumist ja ka purunemisi. 
Lisaks puhasti vähemefektiivset töötamist. Reoveepuhastil puudub koagulandi ladustamiseks ja 
doseerimissüsteemiks vajalik (piisava temperatuuriga) ruum. Reoveepuhastil on ka biotiigid, 
mis tänase seisuga efektiivistavad puhastusprotsessi ja –astet. 
 
Tänaseks on reoveepuhasti füüsiliselt ja moraalselt vananenud ning vajab täielikku 
rekonstrueerimist, sisuliselt uue puhasti rajamist. 
 
Kirbla reoveepuhastile lubatud juhitav reovee vooluhulk on Keskkonnaameti veeloa järgi 3660 
m3/kv, tegelik keskmine vooluhulk oli 2016. aasta aruande andmete järgi ~ 761 m3/kvartalis. 
 
Kuigi järgnevas alapeatükis nähtub, et heitvee väljundnäitajad vastavad normidele, ei saa 
sellest järeldada, et reoveepuhasti töötab probleemideta, pigem on puhastustulemus saavutatud 
operaatori pideva ja aegnõudva seadistus-, kontroll- ja hooldustööga. Reoveepuhasti vajab 
täielikku rekonstrueerimist. 



 
Joonis 5-27 Kirbla reoveepuhasti Bioclere280 välisvaade ja järelsetiti: 20 torufiltrit 
 

5.12.4.2 Kirbla reoveepuhasti reostuskoormus 
Vastavalt veeloale on Kirbla reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 14 640 m3/a ehk ~40 m3/d. 
 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
BHT7 : 40 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 150 mg/l. 
 
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse on Nüld; 
Püld. 
 
Reostusobjektide vooluhulk ja reostuskoormus. 
Kirbla külas on 2017. a seisuga ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv ligikaudu 149.  
 
Kokku elanike ja juriidilistest isikutest tarbijate arvutuslik reovee vooluhulk ja reostuskoormus: 
Q = 7 m3/d; R =~ 5,5 kg BHT7/d. 
 
Üksikutest Kirbla ettevõtetest kanaliseeritakse samuti olmereovett. 
 
Vastavalt veeloale on nõutav kõikide puhastite reostuskoormuse määramine 2016. a ja edaspidi 
igal viiendal aastal nädala jooksul keskmistatud reoveeproovide alusel ning reoveepuhasti 
puhastusefektiivsuse hindamiseks igal aastal ühe sisendi üksikproovi analüüsi alusel. 
 

Tabel 5-15 Kirbla  reoveepuhasti sisendi üksikproovi analüüsi tulemused 
Saasteaine 
nimetus Ühik 01.08.2016 

Heljum mg/l 180 
BHT7 mgO2/l 421 
Üld-

lämmastik mg/l 135 

Üldfosfor mg/l 21,1 
KHT mg/l 628 
pH  7,46 
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Tabel 5-16 Kirbla reoveepuhasti sisendi keskmistatud analüüsi tulemused 

Saasteaine 
nimetus Ühik 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg:  
29.07 kl. 09.20 
-  
30.07.2016, kl. 
09.20 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
30.07 kl. 9.30- 
31.07.2016, kl. 
9.30 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
31.07 kl. 9.35- 
01.08.2016, kl. 
9.35 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
01.08 kl.9.30- 
02.08.2016, kl. 

9.30 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
02.08 kl.9.45- 
03.08.2016 kl. 

9.45 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
03.08 kl.9.40- 
04.08.2016, kl. 

9.40 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
04.08 kl.9.40- 
05.08.2016, kl. 

9.40 

Keskmine 
vooluhulk m3/d  

13 
 

9,2 
 

10,2 
 

7,9 
 

8,9 
 

8,7 
 

7,8 
BHT7 mgO2/l 481 401 421 441 281 311 331 

Tegelik 
tinglik ie-

de arv 

Inim-
ekv. 104 61 

 
72 

 
58 

 
42 

 
45 

 
43 

 
 Tabel 5-17 Kirbla reoveepuhasti väljundi heitvee üksikproovide analüüsi tulemused 

Saasteaine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 

määrus nr 99  

Suurim lubatud 
sisaldus 

vastavalt (uus) 
vee 

erikasutusluba  
nr  

L.VV/327252 

Ühik 
 
 

2016 I 

 
 

2016 II 

 
 
 
 

2016 III 

 
 
 
 

2016 IV 

Heljum 35 35 mg/l 2 2 2 2 
BHT7 40 40 mgO2/l 4,8 4,8 4,6 4,6 
KHT 150 150 mgO2/l <30 <30 <30 <30 

Püld Ei kohaldata Ei kohaldata mgP/l 0,92 0,917 1,43 1,43 

Nüld Ei kohaldata Ei kohaldata mgN/l 6,69 6,69 2,84 2,84 

pH 6-9   7,62 7,62 7,71 7,71 

*Märkus: kuna proovivõtt on nõutud kord poolaasta kohta, siis I ja II ning III ja IV kvartali tulemused kattuvad 
   



5.12.5   Kirbla sademeveesüsteemid 
Kirbla külla ei ole lahkvoolseid sademeveesüsteeme seni rajatud. Vähesel määral on rajatud 
drenaažitorustikku. Sadevesi immutatakse pinnasesse. Võttes arvesse küla hoonestust, 
kõvakattega tänavatevõrgu hajusust, suurt haljasalade pindala külas, ei ole 
sademeveekanalisatsioonivõrgu rajamine külasse tervikuna perspektiivne, kuid pikaajalise 
programmis näeme ette sademevesüsteemide rajamise võimaluse kõige probleemsemasse 
piirkonda Luha põik korterelamute juures. 

5.13 TUUDI ÜHISKANALISATSIOON 

5.13.1  Lühiülevaade ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest ja reovee 
vooluhulkadest 

Tuudi külas on tänase seisuga ühiskanalisatsiooniteenusega kindlustatud ligikaudu 88-90% 
kinnistutest ehk 129-130 inimest 145-st ja vähemalt üks juriidilisest isikust tarbija: 
metallitöökoda. 
Ülejäänud elanikkond elab keskusest eemal, kuhu ühiskanalisatsiooni laiendamine ei ole 
lähiajal mõeldav ega perspektiivikas. 
 
Reoveekogumisala piires on kas ühiskanalisatsiooniga varustatud või varustusvõimalusega 
kindlustatud kõik elanikud. 

5.13.2  Kanalisatsioonivõrk 
Esimesed reoveetorud rajati Tuudi külla 1970.-ndatel. Kanalisatsioonitorustiku kogupikkus 
Tuudi külas on ca 2,65 km. Erinevlalt Kirbla külast, on Tuudi kanalisatsioonivõrk 
rekonstrueerimata. Kanalisatsioonivõrk on ehitatud asbotsementtorudest, välja arvatud 
survekanalisatsioonitorustik, mis 1997. aastal rajati PE De90 mm torust. Põhivõrk on rajatud 
torudest DN200. Tuudi külas on kaks reoveepumplat. Vahetult enne reoveepuhastit asuv 
pumpla rekonstrueeriti aastal 1998 ja teine rajati Tuudi külla 2000. aastal. Mõlemad pumplad 
on rahuldavas seisukorras, kuid on tänaseks füüsiliselt ja moraalselt vananenud. Kuna torustik 
on vana, siis probleemiks on suur infiltratsioonivee kogus reoveekanalisatsioonivõrgus.  
 
Reoveepuhastina kasutatakse 1998. a rajatud kolmekambrilist kompaktpuhastit Bioclere B280.  
Ülevaate kanalisatsioonitorustike pikkustest Tuudi külas annab järgnev tabel. 
 
Tabel 5-18 Tuudi küla reoveetorustiku pikkused ja parameetrid 

Jrk nr Toru diameeter 
(mm) De või DN Pikkus, m Materjal (ja 

omadused, PN jne) 
Rajamise 

aasta  
1 DN200 2201 asbotsement 1970-75 
2 De90 (Survekanal) 466 PE PN 6 13 

  Kokku 2667     

 

5.13.3  Reoveepumplad 
Tuudi külas on kaks reoveepumplat. Üks reoveepumpla paikneb vahetult enne reoveepuhastit 
(vt joonis 5-32) ja on rekonstrueeritud aastal 1998, mille käigus paigaldati ka pumplasse uued 
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ABS pumbad. Teine reoveepumpla (vt joonis 5-33) paikneb küla keskuses ning selle puhul on 
tegemist klassikalise klaasplastist korpusega kahepumbalise pumplaga (vt foto), mis rajati 
Tuudi küll 2000. Pumplas asub kaks pumpa (ABS), mis töötavad kordamööda režiimidel ja 
mille režiime juhitakse ujukitega. Peakaitse tugevus on  3 x 25 A. 
 

 
Joonis 5-28 Reoveepumpla enne reoveepuhastit ja Tuudi küla keskuse reoveepumpla 
 

5.13.4  Tuudi reoveepuhasti ja reostuskoormus 

5.13.4.1 Reoveepuhasti kirjeldus 
Tuudi reoveepuhastiks on kolmekambriline BIOCLERE B280 kompaktpuhasti (vt joonis 5-
29), mis on rajatud 1998. aastal. Vahetult puhasti eel paikneb reoveepumpla, mis pumpab 
reovee puhasti septikusse (vt joonis 5-28). 
 
Puhasti tehnilised tööparameetrid on järgmised: Qmax = 70 m3/d, 13,2 m3/h; R = 16,8 kg 
BHT7/d; 280 ie. 
 
Kaitse suurus on 3x32 A, mis katab nii reoveepumplat kui -puhastit. 
 
Bioclere B280 koosneb septikust ning biofiltrist. Septikusse jääb pidama praht, liiv ja 
jämeheljum ning biofilter kõrvaldab vees lahustunud orgaanilise aine ja peenheljumi. Tuudi 
Bioclere koosneb  kolmekambrilisest klaasplastseptikust. Septikust voolab mehaaniliselt 
puhastatud reovesi biofiltri all olevasse kaevu, kust väike sukelpump pumpab ta filtri pinnale. 
Biofilter koosneb soojustatud klaasplastkerest, plastelementidest koosnevast filtritäidisest ja 
vett täidise pinnale pihustavast jaotus(pihustus)seadmest. Biofiltri täidiseelementidele 
moodustunud biokiles elunevad bakterid lagundavad orgaanilise aine. Bakteritele vajalik 
õhuhapnik antakse filtrisse ventilaatori abil. Osa biokilest irdub aja jooksul ning langeb kaevu 
põhja, kust ta eemaldatakse. Filtrialune kaev toimib ühtaegu järelsetitina.  
 
Periooditi peab septiku põhjast jääkmuda välja pumpama. Väljapumbatav liigmuda 
transporditakse Lihula reoveepuhasti mudakäitlussüsteemi.  
 
Puhasti puuduseks on asjaolu, et puudub võredesüsteem, mis laseb septikusse ja samuti 
jaotusseadmesse sattuda jämeheljumil, põhjustades pihustite ummistumist ja ka purunemisi. 
Konsultandi objekti ülevaatuse ajal asendati üks Tuudi jaotusseade. Lisaks puudub puhastil 
koagulandi ladustamiseks ja doseerimissüsteemiks vajalik (piisava temperatuuriga) ruum.  



 

 
Joonis 5-29 Tuudi reoveepuhasti BIOCLERE280 välisvaade 
 
Tänaseks on reoveepuhasti füüsiliselt ja moraalselt vananenud ning vajab täielikku 
rekonstrueerimist, sisuliselt uue puhasti rajamist. 
 
Tuudi reoveepuhastile suunatud lubatav maksimaalne reovee vooluhulk on Keskkonnaameti 
väljastatud veeloa järgi 3660 m3/kv, tegelik vooluhulk 2016. aasta andmete järgi on keskmiselt 
779 m3/kvartalis.  
 
Kuigi järgnevas alapeatükis nähtub, et heitvee väljundnäitajad vastavad normidele, ei saa 
sellest järeldada, et reoveepuhasti töötab probleemideta, pigem on puhastustulemus saavutatud 
operaatori pideva ja aegnõudva seadistus-, kontroll- ja hooldustööga. Reoveepuhasti vajab 
täielikku rekonstrueerimist. 

5.13.4.2 Tuudi reoveepuhasti reostuskoormus 
Vastavalt veeloale on Kirbla reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 14 640 m3/a ehk ~40 m3/d. 
 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
BHT7 : 40 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 150 mg/l. 
 
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse on Nüld; 
Püld. 
 
Reostusobjektide vooluhulk ja reostuskoormus. 
Tuudi külas on 2017. a seisuga ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv ligikaudu 129.  
 
Kokku elanike ja juriidilistest isikutest tarbijate arvutuslik reovee vooluhulk ja reostuskoormus: 
Q = 7 m3/d; R =~ 2,3 kg BHT7/d. 
 
Ainsast Tuudi kanaliseeritavast ettevõttest, metallitöökojast, juhitakse ühiskanalisatsiooni 
samuti olmereovett. 
 
Vastavalt veeloale on nõutav kõikide puhastite reostuskoormuse määramine 2016. a ja edaspidi 
igal viiendal aastal nädala jooksul keskmistatud reoveeproovide alusel ning reoveepuhasti 
puhastusefektiivsuse hindamiseks igal aastal ühe sisendi üksikproovi analüüsi alusel. 
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Tabel 5-19 Tuudi reoveepuhasti sisendi üksikproovi analüüsi tulemused 

Saasteaine 
nimetus Ühik 03.08.2016 

Heljum mg/l 460 
BHT7 mgO2/l 331 
Üld-

lämmastik mg/l 20,4 

Üldfosfor mg/l 3,15 
KHT mg/l 437 
pH  7,23 

 
 
Jälgides tabelit 5-20, on näha, et väga kõikuvad on Tuudi reoveepuhasti sisendis BHT7 näitajad 
ning väike korrelatsioon on näha ka vooluhulkades – mida suuremad on puhastisse siseneva 
reovee vooluhulgad, seda kõrgemad on BHT näitajad.  
Perioodi alguse 29.07 ja 30.07.2016 BHT7 ja selle alusel arvutatud suhteliselt kõrged tinglikud 
inimekvivalendi näitajad on tõenäoliselt põhjustatud pikaaegsetest kuivadest ilmadest juulis 
2016 ja sellele  järgnevast sajuperioodist, mis põhjustas torudest sinna kuiva ilmaga settinud 
sette väljapesemise. Viimase tulemusel on reoveepuhastisse sisenevas reovees keskmistatud 
mõõtmisperioodi algul väga kõrged hõljuvaine (heljumi) ja BHT7 näitajad, kuid perioodi 
keskel ja teisel poolel: 31.07-05.08.2017, vähenevad nii vooluhulgad kui BHT näitajad 
(viimased märkimisväärselt). Ühest küljest on tegemist sademete esinemisega mõõtmisperioodi 
alguses, teisalt näitab taoline kõikumine ka küla ühiskanalisatsiooni ebarahuldavat seisundit ja 
infiltratsiooni suhteliselt suurt osakaalu: tarbijatelt vastuvõetud reoveekogus moodustab ca 7 
m3/d, kuid reoveepuhastit läbis kuni 12 m3/d. Eeldatavalt toimub amortiseerunud 40-50 aasta 
vanustes isevoolsetes torudes nii infiltratsioon torudesse kui filtratsioon pinnasesse.



Tabel 5-20 Tuudi reoveepuhasti sisendi keskmistatud analüüsi tulemused 

Saasteaine 
nimetus Ühik 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg:  
29.07 kl. 9.00 -  
30.07.2016, kl. 
9.00 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
30.07 kl. 9.10- 
31.07.2016, kl. 
9.10 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
31.07 kl. 9.15- 
01.08.2016, kl. 
9.15 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
01.08 kl.9.10- 
02.08.2016, kl. 

9.10 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
02.08 kl.9.40- 
03.08.2016 kl. 

9.40 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
03.08 kl.9.40- 
04.08.2016, kl. 

9.40 

Keskmistatud 
proov 
Proovivõtuaeg: 
04.08 kl.9.20- 
05.08.2016, kl. 

9.20 
Keskmine 
vooluhulk m3/d  

12 
 

11,1 
 

9,5 
 

8,6 
 

7,9 
 

8,5 
 

8,0 
BHT7 mgO2/l 921 861 361 321 321 221 301 

Tegelik 
tinglik ie-

de arv 

Inim-
ekv. 184 159 

 
57 

 
46 

 
42 

 
31 

 
40 

   
 
Tabel 5-21 Tuudi reoveepuhasti väljundi heitvee üksikproovide analüüsi tulemused 

Saasteaine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 

määrus nr 99  

Suurim lubatud 
sisaldus 

vastavalt (uus) 
vee 

erikasutusluba  
nr  

L.VV/327252 

 
 

Ühik 

 
 

2016 I 

 
 

2016 II 

 
 
 
 

2016 III 

 
 
 
 

2016 IV 

Heljum 35 35 mg/l 3,4 3,4 4 4 
BHT7 40 40 mgO2/l 5,9 5,9 11 11 
KHT 150 150 mgO2/l 40 40 36 36 

Püld Ei kohaldata Ei kohaldata mgP/l 1,71 1,71 2,37 2,37 

Nüld Ei kohaldata Ei kohaldata mgN/l 6,79 6,79 6,8 6,8 

pH 6-9   7,37 7,37 7,77 7,77 

*Märkus: kuna proovivõtt on nõutud kord poolaasta kohta, siis I ja II ning III ja IV kvartali tulemused kattuvad 
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5.13.5  Tuudi sademeveesüsteemid 
Tuudi külla ei ole lahkvoolseid sademeveesüsteeme rajatud. Vähesel määral on rajatud 
drenaažitorustikku. Sadevesi immutatakse pinnasesse. Võttes arvesse küla hoonestust, 
kõvakattega tänavatevõrgu vähesust ja hajusust, suurt haljasalade pindala külas, ei ole 
suuremahuline sademeveekanalisatsioonivõrgu rajamine külasse perspektiivikas, kuid näeme 
ette lühikese lõigu rajamise võimaluse küla läänepoolsesse ossa põhimaantee piirkonda, koos 
sademevee juhtimisega maantekraavi. 

5.14  KOKKUVÕTE LIHULA VALLA 
ÜHISKANALISATSIOONI PROBLEEMIDEST 

Probleemid võib valdkondlikult jaotada kaheks: probleemid ühiskanalisatsioonivõrgu ja 
pumplate ning probleemid reoveepuhastitega. 
 
Ühiskanalisatsioonivõrgu probleemid võib kokku võtta järgmiselt: 
 

1. Suhteliselt kõrge sademe- ja drenaažvee osakaal Lihula linna ühiskanalisatsioonis – 
peamised probleemid on seotud Lihula gümnaasiumi ja staadioni piirkonna sademevee 
juhtimisega reoveekanalisatsiooni, osaliselt toimub drenaažvee juhtimine 
ühiskanalisatsiooni ka korterelamute drenaažsüsteemidest, eeskätt valingvihmade 
perioodil. Vähesel määral toimub ka infiltratsioon torudesse, kuid selle nähtuse osakaal 
on väike, kuna linna kanalisatsioonivõrk on suhteliselt uus ja heas korras. 

2. Lihula linna Saue – Soo tänavate ristumiskoha reoveepumplal (RVP-2) puudub 
dubleeriv pump. 

3. Lihula linna Saue tänava reoveepumpla (RVP-2) juures lumesulamise ja valingvihmade 
ajal hakkab pinnavesi imbuma luugi vahelt pumplasse. 

4. Tuudi küla reoveetorustik on ehitatud asbotsementtorudest ja on väga kehvas seisus. 
5. Reoveepumplate üldine seisund on rahuldav, kuid rekonstrueerimist vajavad kindlasti 

Lihula RVP-2 ning kõik Kirbla ja Tuudi reoveepumplad. 
6. Kõik pumplad vajavad üleviimist AS Matsalu Veevärk ühtsesse automaatikasüsteemi – 

SCADA. 
 
Reoveepuhastite probleemid võib kokku võtta järgmiselt: 

1. Haakuvalt osaliselt võrkude probleemidega – suureks ohuks Lihula reoveepuhasti 
puhastusprotsessile on ühiskanalisatsiooni juhitava sademevee (Qmax = 400 m3/d), 
drenaaži ja keldrite vee (50 m3/d), lumesulamise vee  ja infiltratsioonivee (50 m3/d) 
suur osatähtsus kogu asulareovee vooluhulgast. 

2. Lihula reoveepuhasti on ülekoormatud; biorootori fiksaatorvõllid on läbi kulunud ja 
purunevad; reovee vooluhulga mõõtja ei toimi; põhipuhasti mitmed seadmed ja 
konstruktsioonielemendid on halvas tehnilises seisukorras ja need vajavad välja 
vahetamist. Tulenevalt eelnevast, vajab reoveepuhsti tervikuna täiemahulist 
rekonstrueerimist. 

3. Lihula reoveepuhasti liigmuda kompostimisväljak ei vasta nõuetele. Koos 
reoveepuhasti rekonstrueerimisega tuleb lahendada ka nimetatud, aastaid väldanud  
probleem. Hetkel muda komposteerimist sisuliselt ei toimu, väljakul toimub vaid 
tahendatud muda ladustamine. N.n „kompostimismaterjalina“ kasutatakse 
haljastusjäätmeid. 

4. Kirbla ja Tuudi reoveepuhastitel puudub võredesüsteem, mis laseb septikusse ja 



samuti jaotusseadmesse sattuda jämeheljumil, põhjustades pihustite ummistumist ja 
ka purunemisi. Reoveepuhastil puudub koagulandi ladustamiseks ja 
doseerimissüsteemiks vajalik (piisava temperatuuriga) ruum. Tänasel päeval Kirbla 
ja Tuudi puhastitel keemilist fosforiärastust ei toimu. Nii Kirbla kui Tuudi 
reoveepuhastd vajavad täiemahulist rekonstrueerimist, kuna tegemist on 
BIOCLERE tüüpi kompaktpuhastitega, siis tähendab rekonstrueerimine 
tegelikkuses nende asendamist uute puhastitega. 

5. Kõik reoveepuhastid vajavad kaasaegseid automaatikaseadmeid. 
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6 INVESTEERINGUPROJEKTIDE EESMÄRGID JA 
INVESTEERINGUTE STRATEEGIA 

6.1 EESMÄRGID 
Eelnevas osas andsime ülevaate Lihula valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni 
põhiprobleemidest. 
 
Lihula ÜVK tegevuspiirkonna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni investeeringute vajaduste ja 
nende realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel tuleb arvestada: 
 
Tehniliste aspektidega: 
 VK-rajatiste, k.a vee- ja kanalisatsioonivõrkude hetkeseisund ja renoveerimise vajadus; 
 Joogiveetöötluse vajadus ja/või täiustamise vajadus; 
 Tuletõrje veevarustussüsteemide olemasolu ja korrasolek, täiendavate tuletõrje 

veevarustussüsteemide rajamine; 
 Reoveepuhastite seisund ja perspektiivne heitvee nõuetelevastavusele tagamine;  
 Reoveepuhastite rekonstrueerimise ja/või ehitamise vajadus. 
Keskkonnaaspektidega: 
 Võimalik mõju pinnaveekogudele; 
 Reoveepuhastite heitvee nõuetelevastavusele tagamine; 
Sotsiaalsete aspektidega: 
 Tuletõrje veevarustussüsteemide olemasolu ja korrasolek. 
 Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse jätkuvalt taskukohane tariif tarbijatele. 
Majanduslike aspektidega: 
 Lihula ning loodava ühisvalla ja AS Matsalu Veevärk rahalised vahendid on vee- ja 

kanalisatsioonimajanduses vajalike investeeringute iseseisvaks läbiviimiseks selgelt 
ebapiisavad. 

 
Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda tegevuspiirkonna(dade) ühisveevärgi ja –
kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK-süsteemide) seisundist ning järgmistest eeldustest, nõuetest ja 
seadusandlusest:  
 
Investeeringuprojektide realiseerimisega peab olema tagatud: 
 Joogivee vastavus sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (RTL 2001, 100, 1369) nõuetele ning Euroopa 
Ühenduse direktiivile 98/83 EC;  

 Võimalikult lühike tarbevee viibeaeg torustikes (mitte üle 48 tunni); 
 Suublasse juhitava heitvee vastavus VV 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise 

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

 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavaga seatud ülesannete täitmine Lihula valla 
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja väljaarendamise abil. 
Arvestada tuleb, et valla reovepuhasti(d) annavad teatud osa Matsalu lahe 
reostuskoormusest ning Matsalu lahe rannikuveekogumi r_v ökoloogiline seisund on 
kesine, keemiline seisund aga halb.  

 



6.2 INVESTEERINGUTE STRATEEGIA 

6.2.1 Elanikkonna tervis  
Elanike tervisega seondub eeskätt joogiveekvaliteet vastavalt määrusele nr 82 ja selle tagamine 
mistahes olukorras – seega tuleb esimese prioriteedina näha ette veetöötlusseadmete olemasolu 
ja vastavus veekvaliteedi tagamiseks ning veeallikate ehk puurkaevude, reservuaaride ja 
pumplate korrasolek. Tänase seisuga ning käesolevas ÜVKA-s ei käsitleta veetöötlusseadmete 
paigaldamist, kuna need on hiljuti paigaldatud (Kirbla, Tuudi) või on jätkuvalt heas seisundis 
(Lihula). Kui käsitleme Lihula linna Vee tn puurkaevpumpla kui linna teise, öise veeallika 
pumpla rekonstrueerimist. Pumpla on väga halvas seisundis. 

6.2.2 Loodushoiualad 
Lihula valla ÜVK süsteemidega täna ja perspektiivis kaetud maa-alad otseselt 
loodushoiualadega kokku ei puutu või on nende mõju ebaoluline. 

6.2.3 ÜVK tegevusest tulenevate keskkonnanõuete täitmine 
Keskkonnanõuete täitmine, mis ÜVK tegevustest seondub peamiselt reoveepuhastite 
väljalaskude ja heitvee emissiooniga, on täna üldjuhul nõuetekohaselt tagatud, kuid kõigi 
kolme asumi reoveepuhastid on füüsiliselt ja moraalselt vananenud ja vajavad täiemahulist 
rekonstrueerimist (Kirbla ja Tuudi külade repveepuhastid väljavahetamist). 

6.2.4 Taskukohasus 
Investeeringute kavandamisel on arvestatud veehinna piiranguid (maksimaalselt 4% keskmisest 
leibkonnaliikme sissetulekust). 
 

6.3 ALTERNATIIVIDE KIRJELDUS 

6.3.1 Üldist 
Käesolevas töös käsitleme investeeringute väljatöötamisel lahendusalternatiive järgmistes 
asumites ja valdkondades: 
 Lihula linna reoveepuhasti rekonstrueerimise alternatiivid; 
 Kirbla küla reoveepuhasti rekonstrueerimine; 
 Tuudi küla reoveepuhasti rekonstrueerimine. 
 
NB! Kuivõrd Kirbla ja Tuudi külade reoveepuhastite rekonstrueerimise (asendamise) 
eeltingimused ja lähteandmed on väga sarnased, siis lähtume Tuudi reoveepuhasti lahenduse 
kavandamisel Kirbla alternatiivide hindamistulemustest. 
 
Reoveepuhastite arendamiskavade juures on olulised vaid tehnoloogilised alternatiivid, sest 
tehnilisi alternatiive – võimalust juhtida kogutav reovesi mõnele teisele, 
naabertegevuspiirkonna reoveepuhastile, Lihula valla ÜVK tegevuspiirkondade puhul ei ole. 
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6.3.2 Lihula linna reoveepuhasti rekonstrueerimise alternatiivid 
Lihula linna reoveeepuhasti rekonstrueerimise alternatiivide ja investeeringute hindamisel 
lähtume OÜ Vetepere tööst nr E-2016-003, kuivõrd töö Tellijaks oli vee-ettevõtja AS Matsalu 
Veevärk ja töö teostati hiljaaegu, 2016. aasta maist kuni septembrini.  
 
Reoveepuhasti täielik rekonstrueerimine on esialgse kava kohaselt nähtud ette hiljemalt aastal 
2021, kuid Konsultant eeldab käesolevas töös, et alustada tuleb koheselt aastal 2018. Esimesed 
tööd on täiendavad uuringud nii vooluhulga kui siseneva reovee koostise näol. Teostada tuleb 
mõõtmisi neljal eri nädalal, millest vähemalt 1-2 on sademeterohked nädalad. Perspektiivis 
Lihula linna reostusallikate koosseis eriti ei muutu, kuid väheneb purgitava reovee hulk. Kuna 
üheaegselt tuleb alustada ka linna reovee- ja sademeveekollektorite rekonstrueerimist ja 
täiendavate sademeveesüsteemide rajamist-korrastamist, näeme ette ka olulise hüdraulilise 
koormuse vähenemist puhastile. On eriti tähtis, et reoveepuhasti rekonstrueerimise lõppfaasi 
ajaks oleks lõpetatud sademevee juhtimine ühiskanalisatsiooni Lihula Gümnaasiumi 
territooriumilt ning keldritest sademevee pumpamine ühiskanalisatsiooni. 
Kui sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimisega seonduv on reguleeritud, siis võib arvestada 
järgmiste puhastamist vajava reovee Q ja R näitajatega: 
Q = 180 m3/d;  
R = 250 kg BHT7/d, 4167 ie;  
BHT7 = 1389 mg O2/l. 
Lisaks reovee väga kõrgetele reoainete kontsentratsioonidele tuleb uue reoveepuhasti 
projekteerimisel arvestada suure reovee Q ja R kõikumisega, mis sõltub sademetest, toodava 
reovee purgimisest ja sette tsentrifuugimisest. Reovee purgimine ja sette tsentrifuugimine tuleb 
korraldada nii, et see ei toimuks samaaegselt asulast tuleva tippkoormusega. Lisaks tuleb 
projekteerida reovee Q ja R ühtlusti.  
Tulevikus uue reoveepuhasti ehitamise käigus rekonstrueeritakse platsitorustikud nii, et oleks 
võimalik eraldi mõõta asulareovee, tehnoloogilise reovee ja purgitava reovee vooluhulka ja 
peale reovee peapumplat kogu puhastusprotsessi juhitavat reovee vooluhulka.  
Suure tõenäosusega ei pea viie aasta pärast uut settekäitlushoonet koos selle sisuga 
projekteerima ja asendama uuega. Samuti jäävad alles purgimissõlm ja väikepuhastite 
vastuvõtu sõlm. Projekteerida ja ehitada tuleb: 
1. Reoveepuhasti platsitorustikud koos reovee vooluhulga mõõtmis- seadmetega. 
2. Uus reovee põhipuhasti koos reovee Q ja R ühtlustusmahuti ja mudatihendajaga. 
Annuspuhasti valiku korral saab reovee ühtlustina kasutada reovee kogumismahutit. 
3. Reoveepuhastuse tehnoloogilises skeemis asendatakse olemasolev sette 
komposteerimisväljak sette ladustamise ja tugiainega segamise hoonega. 
 
Rekonstrueeritud reovee põhipuhasti efektiivsus peab ilma biotiikide ja bioloduta vastama vee-
erikasutusloas nr L.VV/327252 toodud kriteeriumitele (vt alapeatükk 2.3.5). Tuleb otsustada, 
millist rolli ja kas üldse jäävad täitma biotiigid ja biolodu. 

6.3.2.1 Lihula reovee põhipuhasti alternatiivide kirjeldus 
Reoveepuhasti kinnistul paiknevate olemasolevate kanalisatsioonirajatiste asukoht jääb 
põhimõtteliselt samaks, mis praegu. Kuna vastavalt kehtivale seadusandlusele tuleb uue 
reoveepuhasti ehitamise ajal tagada reovee puhastamine, siis vana reoveepuhastit ei saa enne 
likvideerida, kui uus on kasutusse võetud. Uus reovee põhipuhasti ehitatakse tõenäoliselt 
kinnistu kaguossa ja sette ladustamise ja tugiainega segamise hoone vana reoveepuhasti hoone 
loodeotsa juurde, kus pragu paikneb sette ladustamise plats. Reoveepuhastusjaama 
platsitorustike uus asukoht valitakse projekteerimistööde käigus. Alternatiivseteks lahendusteks 



saavad siin olla uute rajatiste nihutamine kinnistul vanade suhtes, eesmärgiga leida parim 
lahendus kinnistusisesele logistikale ning VK torustike ja maakaablite paiknemisele kinnistul. 
 
Reoveepuhastustehnoloogia ja –meetodi võrdlev valimine. 
Reoveepuhastusmeetodi valikut limiteerivad sageli kohalikud tingimused, nagu kõrge 
põhjavesi, ebasobivad geoloogilised tingimused, suubla puudumine, puhastite asukohaks 
sobiva maa-ala kaugusest tekkivad probleemid, ehitustegevuseks ja rajatiste tarbeks oleva maa-
ala suurus jpm. Puhastusmeetodi valikut piirab ka vajalik puhastustase (suublasse juhitava 
heitvee piirnormid) ning kindlasti ka reoveepuhasti tellija majanduslikud võimalused. Valiku 
aluseks olevad tehnoloogilised tingimused on toodud vee erikasutusloas nr L.VV/327252. 
Lihula linna uus reovee põhipuhasti ehitatakse olemasoleva reoveepuhastusjaama 
territooriumile, mida iseloomustavad järgmised tingimused: 
1. Reoveepuhasti territoorium on lauskjas ja sama kõrge ümbritseva reljeefiga. Kinnistu 
paikneb ülemise ordoviitsiumi põhjaveekihi suhtes nõrgalt kaitstud ja kaitsmata ala piiril. 
2. Suurt maa-ala nõudvate reovee põhipuhasti puhastusmeetodite, looduslähedased meetodid 
(pinnasfiltrid) kasutamine põhipuhasti territooriumil on komplitseeritud, sest selleks puudub 
vaba maa ja ebasoodsad on hüdrogeoloogilised tingimused. Juba on olemas järelpuhastuseks 
biotiigid ja biolodu.  
 
Reovee puhastustehnoloogia valikuks analüüsime järgmiste puhastusmeetodite sobivust: 
1. Aktiivmudapuhastus. 
2. Biokile reoveepuhastus. 
3. Uputatud biofilter või täidisega aerotank. 
4. Looduslähedased puhastussüsteemid. 
 
Aktiivmuda reoveepuhastid ja selle rajamise eeldused ja tingimused. 
Aktuuvmudapuhasti: 

1. Peab olema lihtsa konstruktsiooniga ja töökindel, opereerimisel ohutu ja ei vaja kõrge 
kvalifikatsiooniga hooldajat - operaatorit. 

2. On võimeline vastu võtma laias diapasoonis kõikuvaid koormuseid. Peab olema    
projekteeritud selliselt, et miinimum- ja maksimumkoormuste suhe on 1:5.   

3. Võib olla annuspuhasti või klassikaline kestusõhustusega väljatõrjesüsteem. 
Kestuspuhasti ehk kestusaeratsiooniga reoveepuhasti on aktiivmudapuhasti, milles on 
reovee viibeaeg üks ööpäev või pikem (käesoleval juhul, arvestades reovee väga kõrget 
kontsentratsiooni, minimaalselt 30 tundi) ning orgaanilised ained mineraliseeruvad 
suures osas reoveepuhastis ja jääkmuda tekib vähe.  

4. Eelistatult on see bioloogilise P ja N ärastusega annuspuhasti või kestusõhustusega 
väljatõrjesüsteem, milles kasutatakse kaasaegseid peenmullaeraatoreid. 
Reoveepuhastile on projekteeritud keemilisel sadestamisel põhinev fosforiärastus. 

5. Talviste soojuskadude vähendamiseks on reoveepuhasti pealt kaetav/kaetud või asub 
hoones. Pealt katmise korral peavad soojustusluugid olema kergelt avatavad, et nendega 
tuleks toime ka naisterahvas. 

6. Reovee mehaaniliseks puhastamiseks kasutatakse automaatvõre ja käsivõre avariilasul, 
tagamaks biotiikidel, nende olemasolu korral, esteetiline välimus.  

7. Reoveepuhastist tuleb regulaarselt iga päev või ülepäeviti eraldada liigmuda. 
8. Liigmuda tarbeks tuleb paigaldada mudatihendaja. Suurematel puhastitel kasutatakse 

eraldi muda tahendamist, näiteks tsentrifuugimisega. 
9. Kestusõhustusega väljatõrjesüsteemi aktiivmudapuhasti protsessikamber on jagatud 

vähemalt 3 osaks: anaeroobne, anoksiline ja aeroobne (kasutatakse lühendit  A2O või 
AAO). 
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10. Aktiivmuda reoveepuhasti korral võib tulla kõne alla ka biotiikide puudumine, kuid 
sellisel juhul on soovitatav seade varustada sundläbipesuga liivafiltriga protsessi 
läbinud vee järelpuhastamiseks. 

11. Tavaliselt on sellise reoveepuhasti juures ette nähtud jääkmuda käitlus ja reovee 
purgimine, mille läbiviimine eeldab täiendavaid teadmisi. 

12. Reoveepuhasti operaator peab olema vastavalt tema tööülesannetele koolitatud, 
operaatori töö peab olema korrektne ja täpne ning operaator peab oskama koolituse abil 
omandatud teadmisi rakendada.    

 
Biokile reoveepuhastid: 
Eestis kasutatakse järgmiseid biokile reoveepuhasteid:  
a) nõrgbiofiltrid,  
b) biorootorid,  
c) uputatud biofiltrid, 
d) biorootorsüsteemid koos aktiivmudapuhastusega.  
Vähem on segasüsteemseid reoveepuhasteid, kus on esindatud nii biokile- kui 
aktiivmudaprotsess. 
 
Nõrgbiofiltrite ja biorootorite kasutamisel:  
a) käideldav reovesi peaks olema maksimaalselt tahkete osiste (heljumi) vaba ning orgaaniline 
reostus peab olema esindatud peasjalikult lahustunud ja kolloidsel kujul;  
b) käideldava reovee BHT kontsentratsioon peaks olema ennem madal (nõrgbiofiltritel 
tavaliselt maksimaalselt 250 mg O2/l ja biorootoritel kuni 500 mg O2/l), kui kõrge, mis järeldub 
reoveealastes käsiraamatutes kirjeldatud projekteerimisjuhistest (puhastusefekt ≤ 90 %, 
väljavool BHT5  ≤ 15 mg O2/l): Gray, N. F. Biology of Wastewater Treatment. 2004. Seoses 
reovee kõrge kontsentratsiooniga ei saa Lihulas üheastmelise puhastina neid kasutada; 
c) tingimata peab kasutama eelsetitit; 
d) regulaarselt tuleb eelsetitist setet eemaldada ja jälgida, et sette tase ei oleks liiga kõrge; 
e) soovitav on, et eelsetiti ees paikneks peenvõre (treppvõre, trummelsõel jne). Selle 
puudumisel ummistub biokile kandematerjal;  
f) nõrgbiofiltri torustikud, vihmutid ja nende düüsid peavad olema puhtad ja ummistused tuleb 
kõrvaldada koheselt. Pumbad ja ventilaator peavad töötama vastavalt etteprogrammeeritud 
töörežiimile; 
g) fosfori sadestamise kemikaali dosaatorpump peab olema töökorras ja kemikaali puudumist 
või selle pealt kokkuhoidmist ei tohi esineda; 
h) kui kemikaali on ette nähtud manustada kahte või enamasse punkti, siis igat punkti peab 
teenindama eraldi dosaatorpump. Ühise dosaatorpumba korral võib osa voolikuid ummistuda 
ning tavaliselt jääb siis tööle üks voolik; 
i) kui objektil (Lihula puhul näiteks) on kaks puhastit ja kui reoveepuhastite jõudlused seda 
võimaldavad, siis nende järjestikune ühendus on soovitatavam kui paralleelne; 
j) biokilepuhastitele peab järgnema järelpuhastus, milleks tavaliselt kasutatakse biotiike; 
k) reovee järelpuhastuse dimensioneerimisel tuleks lähtuda eeldusest, et üheastmeline 
biokilepuhastus kõrvaldab sõltuvalt reoveepuhasti tüübist heades tingimustes kuni 90 % 
reostusest ning ülejäänu jääb järelpuhastuse kanda. 
 
Täidisega aerotankil on biokile kandematerjal aeratsioonikambris vee sees ning sellele 
kinnitunud biokile omastab hapnikku otse veest, kuhu seda viiakse aereerimise teel.  
Täidisega aerotank on kombinatsioon aktiivmudapuhastist ja biokilepuhastist. Aerotanki 
lisatakse vees heljuvat või paigalemonteeritud inertset materjali (enamasti plastelemendid, 
harvem sünteetilise kanga ribad vms), millele kinnitub biokile nagu biofiltriski. Sellises 



reoveepuhastis saab orgaanilist ainet lagundavaid organisme olla tunduvalt rohkem, kui 
tavalises aerotankis. Biokile vanus on aktiivmuda omast suurem ja seetõttu toimib põhjalikum 
nitrifikatsioon, mis omakorda on eelduseks denitrifikatsioonile. Mudaindeks paraneb ja 
jääkmuda tekib vähem. Õhumullid viibivad kauem vees (jäävad täidisesse pidama), 
hapnikukasutus on parem ning õhustamiseks kulub vähem energiat. Aktiivmuda omadused 
paranevad, pundumisoht on väiksem ja puhastusprotsess seetõttu stabiilsem. Kui aktiivmuda 
mingil põhjusel viga saab või puhastist välja uhutakse, on biokilemass ikka töös ja ka 
aktiivmuda taastub kiiremini. Täidisega aerotanki põhikonstruktsioonide suurus (kambrite 
maht) on 10– 20 % väiksem, kui klassikalisel väljatõrje aktiivmudapuhastil. Samas on protsessi 
juhtimine oluliselt raskem ja protsessi häälestamistulemused ilmnevad oluliselt pikema aja 
jooksul ning protsessi juhtimine nõuab pikaajalisi kogemusi. Seoses Lihulas puhastamist 
vajava reovee väga kõrge reoainete sisaldusega on kulutused põhikonstruktsioonidele 
suuremad, kui tavaolmereovee puhastamise korral ning kasutada tuleb eelsetitit. 
Jälgida tuleb järgmist: 
1. Reovee mehaaniline puhastus ja eelsetitamine on vajalik. BHT kontsentratsioon võib olla 
kõrgem, kui nõrgbiofiltritel. Puhastatava reovee omadused võivad olla sarnased sellele, mis 
suunatakse peale eelsetitamist aktiivmudaseadmetesse. 
2. Suuremat rõhku tuleb panna järelsetiti dimensioneerimisele. Ära ei tohi unustada keemilise 
fosforiärastuse lisamisel lisa järelsetiti pinna vajadust, mis kehtib ka teiste puhastusmeetodite 
valiku korral. Järelsetiti konstruktsiooni- ja dimensioonimisvigade korral tuleb need esimeses 
järjekorras kõrvaldada, sest sellest oleneb otseselt heitvee reoainete sisaldus. 
3. Järelpuhastuse biotiikide olemasolu on soovitatav. 
 
Biorootorsüsteemid koos aktiivmudapuhastusega: 
Mõned seadmed on juba toodetud sellisteks, et neis on ettenähtud nii biokile protsess kui ka 
aktiivmuda protsess (näiteks täidisega sukelbiorootorid). Aktiivmudaprotsessi aeratsioon on 
neis jäetud pöörleva biorootori, kui horisontaalselt pöörleva mehaanilise aeraatori, osaks. 
Sageli ettetulevaks puuduseks on see, et taoline aeratsioon ei suuda tagada vajalikku 
hapnikuvarustatust. See puhastussüsteem on väga tundlik koormuste kõikumistele. Sarnased 
reoveepuhastid tuleks varustada täiendava aeratsiooniga. Eelsetitamine, keemiline fosfori 
sadestamine ja järelpuhastus on ka selle seadme puhul obligatoorne. 
 
Looduslähedased puhastussüsteemid. 
Eestis kasutatavate looduslähedaste puhastussüsteemide (va biotiikide) kohta on vähe praktilisi 
andmeid. Kuna valdav osa seni avaldatud andmetest pärineb Tartu Ülikooli ja Tartu 
Ökoinsenerikeskuse eksperimentaalsetest töödest, siis tuleb lähtuda nende uurimistööde 
tulemusena avaldatud juhendmaterjalist: Alar Noorvee, Ülo Mander, Kristjan Karabelnik, Elar 
Põldvere, Martin Madisson. Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite 
rajamise juhend. Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut. Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste 
instituut, Geograafia osakond. Tartu, 2007. 
 
Biotiigid.  
1. Biotiikidele ja teistele looduslähedastele puhastussüsteemidele peab eelnema väga tõhus 
reovee mehaaniline puhastus. 
2. On soovitatav kasutada serpentiinbiotiike (mis on piklikud ja kitsad ja töös on terve tiigi 
pind), et vajaduse korral saaks neid tavapäraste mehanismidega kaldalt puhastada – taimestik 
tuleb koristada veepinnalt ja kallastelt, muda põhjast.  
3. Puhastamise otstarbel peab olema kasutusel vähemalt kaks tiiki ja tiigid peavad olema 
süsteemist isoleeritavad ja eraldi tühjaks pumbatavad või lastavad. 
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4. Peaks arvestama, et peale biotiigi puhastamist mudast (mitme biotiigi korral saab tiike 
puhastada järjekorras, puhastatud tiigi puhastusskeemist välja jättes) võtab tiigi ökosüsteemi 
taastumine kuni aasta aega ja sel ajal ei näita biotiigi väljavoolust võetud proov reoveepuhasti 
puhastusefektiivsust. Kui on 2 või enam biotiiki, siis tuleks puhastada järjekorras: esmalt 
esimene biotiik ja kasutatakse teist biotiiki. Kui biotiik on stabiliseerunud, siis biotiigid 
vahetavad rolli – puhastatakse teine biotiik ja heitvesi juhitakse suublasse esimesest biotiigist.  
5. Heljumisisalduse vähendamiseks on soovitatav biotiigi väljavoolus kasutada turvas- või 
liivfiltreid. Kasutamine praktikas on näidanud eriti vetikate õitsemise ajal heljumi osas häid 
(muude ainete osas tagasihoidlikumaid) tulemusi. 
 
Muud looduslähedased puhastussüsteemid 
Peaaegu kõik muud looduslähedased puhastussüsteemid on kasutatavad, kui need on lähtuvalt 
talveoludest õigesti dimensioneeritud ja projekteeritud. 
 
Kokkuvõtteks. 
Tulenevalt eespooltoodud analüüsist on kange asulareovee puhastamisel soovitatavad reovee 
puhastusmeetodid aktiivmuda- (annus- ja väljatõrjesüsteemi puhasteid) ja täidisega 
aktiivmudapuhasteid (hübriid aktiivmuda ja biokile protsessist). Biokiletehnoloogiaid saab 
edukalt kasutada, kui reoainete sisaldus ja kontsentratsioon vastab biokilepuhastile ettenähtule 
või kui kasutatakse kaheastmelist biokilepuhastit või biokilepuhastil järelpuhastina mõnda 
looduslähedast puhastustehnoloogiat. Kaheastmeline biokiletehnoloogia on teistest 
eespoolnimetatud puhastusmeetoditest kallim ja Lihulas kõne alla ei tule. Kuna Lihula asula 
reovee puhastusjaam paikneb ülemise ordoviitsiumi põhjaveekihi suhtes nõrgalt kaitstud ja 
kaitsmata ala piiril ning puudub maa suurt maa-ala nõudva reovee looduslähedase põhipuhasti 
tarbeks, siis ei ole soovitatav siin kasutada reovee põhipuhastamiseks mõnda looduslähedast 
puhastusmeetodit. Lihula asula reoveepuhastusjaamas on soovitatav reovee (arvestades selle 
väga kõrget reoainete sisaldust ning Q ja R kõikumisi suurtes piirides) puhastamiseks kasutada 
bioloogilise N ja P ärastusega aktiivmuda annuspuhastit või klassikalist väljatõrjesüsteemi või 
bioloogilise N ja P ärastusega biokile ja aktiivmuda kooskasutusega reovee põhipuhastit ning 
piirnormikohase fosfori ärastamise kindlustamiseks lisaks keemilist fosforiärastust. Tekkiv 
liigmuda on soovitatav tihendada mudatihendajas ja tahendada kohapeal. Seejärel vedada 
järelkäitlemiseks suuremasse reoveepuhastusjaama. 
 
Välja valitud alternatiivsete puhastusmeetodite võrdlus: 
Variant I. Bioloogilise N ja P ärastusega biokile ja aktiivmuda kooskasutusega reovee 
põhipuhasti (täidisega aerotank), fosfori ärastamiseks lisaks keemiline fosforiärastus, liigmuda 
tihendatakse kohapeal. 
Variant II. Reovee aktiivmuda (annuspuhasti või klassikaline väljatõrjesüsteem) põhipuhasti, 
fosfori ärastamiseks lisaks keemiline fosforiärastus, liigmuda tihendatakse kohapeal. 
 
Alternatiivide tehnoloogiline võrdlus lähtuvalt Lihula reoveepuhastisse juhitava reovee 
iseloomust on esitatud järgnevas tabelis. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 6-1 Alternatiivide tehnoloogiline võrdlus lähtuvalt Lihula reoveepuhastisse 
juhitava reovee iseloomust 

Tehnoloogiline 
lahendus 
 

Alternatiiv I Alternatiiv II Märkused 

RVP nimetus bioloogilise N ja P ärastusega 
biokile ja aktiivmuda 
kooskasutusega biokeemiline 
puhasti (täidisega aerotank) 

bioloogilise N ja P 
ärastusega aktiivmuda 
biokeemiline puhasti 
(annuspuhastus või 
klassikaline 
väljatõrjesüsteem) 

alternatiiv I korral 
aerotankis biokile 
kandematerjal. 
Arvestades 
puhastamist vajava 
reovee iseloomu 
on vajalik lisada Q 
ja R ühtlustamine 
ja eelsetiti 

CE sertifikaat  sisseseadel, 
põhikonstruktsioonid 
individuaallahendus 

sisseseadel, 
põhikonstruktsioonid 
individuaallahendus 

Kõik 
puhastusmeetodid 
on maailmas 
tunnustatud 

Esindus Eestis sisseseadel sisseseadel  
Reoveepuhasti vastavus 
16. mai 2001. a. VV 
määruse nr. 171  
“Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded” 
nõuetele 

vastab vastab  

Referentsid Eestis ja 
mujal maailmas 

piisavalt levinud Eestis ja 
mujal maailmas 

piisavalt levinud Eestis ja 
mujal maailmas 

Annuspuhasti on 
viimasel ajal eestis 
enimehitatud 
puhasti 

Kompaktpuhasti või 
individuaallahendus 

Individuaallahendus koos Q ja 
R ühtlusti ja eelsetitiga  

klassikalise 
väljatõrjesüsteemi korral 
individuaallahendus koos Q 
ja R ühtlusti ja eelsetitiga. 
Annuspuhastil saab kasutada 
reovee kogumismahutit ka Q 
ja R ühtlustina ja eelsetitit ei 
ole vaja 

Arvestades reovee 
iseloomu ei ole 
võimalik kasutada 
kompaktpuhasteid 

Soojustatud hoonega või 
ilma, ventilatsioon 

soojustatud hoone ühes 
komplektis protsessitankiga. 
Sundventilatsioon 

soojustatud hoone ühes 
komplektis protsessitan- 
kiga. Sundventilatsioon 

Soovitatav on 
ventilisatsiooniõhu 
puhastus 

Maa-alune, maa-pealne protsessitank kuni 80 % 
kõrgusest maa sees, 
tehnohoone puhasti peal või 
kõrval 

protsessitank kuni 80 % 
kõrgusest maa sees, 
tehnohoone puhasti peal või 
kõrval 

 

Põhikonstruktsioonide ja 
setiti soojustus 

protsessitank 1,0 m 
sügavuseni maa sees ja setiti 
ka pealt soojustatud 

protsessitank 1,0 m 
sügavuseni maa sees ja setiti 
ka pealt soojustatud 

Annuspuhastil ei 
ole vaja eraldi 
eelsetitit ning Q ja 
R ühtlustit 

Q mõõtmine jah jah  
Proovivõtu võimalus 
sisenevast ja väljuvast 
veest 

jah jah  

Võre treppvõre ja reovee 
mõõdavool koos käsitsi 
puhastatava võrega  

treppvõre ja reovee 
mõõdavool koos käsitsi 
puhastatava võrega 

 

Võrejäätmete press jah jah Treppvõre korral ei 
ole tingimata 
vajalik 
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Tehnoloogiline 
lahendus 
 

Alternatiiv I Alternatiiv II Märkused 

Võrejäätmete konteineri 
asukoht 

2 konteinerit tehnohoones 2 konteinerit tehnohoones  

Eelsetiti on vajalik väljatõrjesüsteemi korral on 
vajalik, annuspuhasti korral 
ei ole vajalik 

annuspuhasti 
korral ei ole vajalik 

P keemiline ärastus 
(seadmed jne.) 

kaks raudsulfaadi 1 m3 
mahutit ratastega alusel, 
dosaatorpump ja torustikud 

kaks raudsulfaadi 1 m3 
mahutit ratastega alusel, 
dosaatorpump ja torustikud 

 

Aeratsioonisüsteem ja 
müra summutamine 

peenmullõhustus, 2 puhurit – 
üks töös ja teine reservis koos 
müra summutamise ja 
sagedusmuunduriga 

peenmullõhustus, 2 puhurit – 
üks töös ja teine reservis 
koos müra summutamise ja 
sagedusmuunduriga 

alternatiiv I 
õhuvajadus on ca 
10 % väiksem, kui 
väljatõrjesüsteemil 
ja selleks kulub 
vähem energiat 

Denitrifikatsiooni kamber 
ja aerotank (torustikud 
jne materjalid) 

denitrifikatsiooni kamber ja 
aerotank raudbetoonist, kõik 
torustikud happekindlast 
roostevaba terasest, 
denitrifikatsiooni kambris 
segur, aerotanki lõpus 
retsirkulatsiooni pump 

väljatõrjesüsteemi korral - 
denitrifikatsiooni kamber ja 
aerotank raudbetoonist, kõik 
torustikud happekindlast 
roostevaba terasest, 
denitrifikatsiooni kambris 
segur, aerotanki lõpus 
retsirkulatsiooni pump. 
Annuspuhastusel toimuvad 
kõik protsessid ühes kambris 
ja eraldi kambreid ei ole vaja 

alternatiiv I 
aerotank ca 10 % 
väiksem, kui 
väljatõrjesüsteemil.  
Alternatiivil I ja 
väljatõrjesüsteemi 
korral 
raudbetoonist 
mahutite maht 
oluliselt suurem, 
kui annuspuhastil. 
Annuspuhastusel 
toimuvad kõik 
protsessid ühes 
kambris ja eraldi 
kambreid ei ole 
vaja 

Järelsetiti (mudatagastus, 
pumbad) 

koos aerotankiga, 
mudatagastus ja liigmuda 
eemaldamine sama pumbaga 

väljatõrjesüsteemi korral on 
koos aerotankiga, 
mudatagastus ja liigmuda 
eemaldamine sama pumbaga. 
Annuspuhastusel toimuvad 
kõik protsessid ühes kambris 
ja eraldi kambreid ja 
seadmeid ei ole vaja 

alternatiiv I 
järelsetiti väiksem, 
liigmuda vähem. 
Annuspuhastusel 
eraldi järelsetitit ja 
seadmeid ei ole 
vaja 

Heitvee desinfitseeri- 
mise võimalus 

jah jah  

Järelpuhastuse vajadus puudub puudub  
Mõõdavool põhipuhastist reguleeritav mõõdavool 

põhipuhastist väljavoolu 
reguleeritav mõõdavool 
põhipuhastist väljavoolu 

 

Muda lõppkäitlus tahendamine  tahendamine  alternatiiv I muda 
kogused 
väiksemad 

 
Alternatiivsete lahenduste tehnilisest võrdlusest ja tabelist 6-1 selgub, et Lihula 
reoveepuhasti tarbeks on sobivaim variant bioloogilise N ja P ärastusega annuspuhasti 
koos keemilise fosforiärastusega, sest: 
 
- kõik puhastusprotsessi faasid toimuvad ühes kambris ja lihtne on vastavalt reovee 

iseloomule reguleerida puhastusprotsessi kulgu;  



- puudub eraldi Q ja R ühtlusti vajadus, selleks saab kasutada annuspuhasti reovee 
kogumise mahutit; 

- ei ole vaja ehitada eraldi eel- ja järelsetitit, sest kõik puhastusprotsessi faasid toimuvad 
ühes ja samas mahutis; 

- tulenevalt eespoolõeldust on annuspuhasti põhikonstruktsioonide suurus kuni 30 % 
väiksem, kui klassikalisel aktiivmudapuhastil ja kuni 20 % väiksem, kui täidisega 
aerotankil. 

 
Alternatiivsete lahenduste järjestuses on teine valik Bioloogilise N ja P ärastusega biokile ja 
aktiivmuda kooskasutusega reovee põhipuhasti (täidisega aerotank) ja kolmas valik 
klassikaline N ja P ärastusega kestusõhustusega aktiivmudapuhastus. 

6.3.3 Kirbla ja Tuudi külade reoveepuhasti rekonstrueerimise alternatiivid 
Käesolev alapeatükk kehtib ka Tuudi küla kohta, lisaks tuleb Tuudile näha ette biotiigi 
rajamine. Tinglikult nimetame kava rekonstrueerimiseks, kuid sisuliselt näeme nii Kirblasse 
kui Tuudile ette uute reoveepuhastite rajamise. 
 
Järgnevalt käsitleme Kirbla (Tuudi) reovepuhasti kaht erinevat põhilist tehnoloogilist 
alternatiivi, mida hindame rajamismaksumuse, tegevuskulude (koagulandikulu, elektrikulu, 
tööjõukulu) ja hiljem ka 30 aastase nüüdispuhasväärtuse NPV alusel, kus arvutuste aluseks on 
ka seadmete ja rajatiste amortisatsioon.  
Lähteandmed Kirbla küla ühiskanalisatsiooni arendamiseks on järgmised. Arvestame Kirbla 
küla allolevas tabelis toodud ie-de arvuga, 164, mis tuhineb ühest küljest 2016. a suvel 
mõõdetud ja teisalt perspektiivsetele prognoosandmetele. Eeldame, et väike varu tagab 
reoveepuhasti töövõime igas olukorras ning võimaldab teatid ajaperioodil töötada ka 
mõningase ülekoormusega. 
 
Tabel 6-2 Lähteandmed Kirbla (Tuudi) küla reoveepuhasti dimensioneerimiseks 
Tarbijate 
kategooria 

Tarbijate 
arv, in 

Ie-d 
vastavalt 
Keskonna-
ministri 
käskkirjale 

Koormus, 
kg  BHT7/d 

Siseneva 
BHT7 konts, 
mg/l   

Vooluhulk, 
Q, m3/d 

Vooluhulk 
+ 
infiltratsioo
n Q+Qinf

* 

Ie-d 
vastavalt 
eeldustele 
Q=19,7 
m3/d; BHT7 
konts = 500 
mg/l 

Elanikud, 
tööstus 
(min) 

140-150 
(Tuudil 
~ 130) 

146 ~9,8 (max) 400-500 14,8 19,7 164 

Kokku 146 9,8  14,8 19,7 164 

*Märkus: lisame tabelis Kirbla küla reoveebilanss toodud näitajatele juurde veel 25% 

Konsultant ei hinda ega võrdle repveepuhastusseadmeid keskkonna/ökoloogilistel ja seadmete 
kasutuskogemuse baasil, kuivõrd kõik hinnatavad alternatiivsed seadmed on Eestis täna 
erinevates asumites kasutusel, tagavad reoveepuhasti väljundis nõutud puhastustulemuse 
vastavalt määrusele nr 99, samuti on kõigil kaalutletavatel puhastitel olemas tänaseks piisav 
kasutuskogemus ja hooldusvõimalused Eestis. 

Käesolevas analüüsis ei käsitleta ka pinnasfiltertehnoloogial põhinevaid reoveepuhastuse 
lahendusi, sest sellistel lahendustel põhinevate reoveepuhastussüsteemide efektiivsus väheneb 
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oluliselt külmal perioodil ning seetõttu võivad saavutamata jääda Vabariigi Valitsuse 
määrusega nr 99 kehtestatud heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed. 
Mitme vee-ettevõtja kogemustele tuginedes on pinnasfiltri maksimaalne tööiga maksimaalselt 
10-12 aastat (kohati isegi alla 10 aasta, näide: Märjamaa valla, Teenuse pinnasfilterpuhasti, mis 
valmis aastal 2008 ja oli aastaks 2015 ammendatud), peale mida on filterkehad (kas vertikaal 
ja/või horisontaalfiltrid) ummistunud ning nende väljavahetamine on väga kulukas, võib 
eeldada isegi puhasti asukoha muutmist – seega on seniste pinnasfiltrite kasutuselevõtul olnud 
ilmselt ebapiisav või ebaõige amortisatsiooniaja pikkuse arvestamine. 

Kirbla ja Tuudi külades tehti reovee vooluhulga ja reostuskoormuse uuringud vahemikus 
29.07.-05.08.2016 ning nende alusel oli maksimaalseks ööpäevaseks reovee vooluhulgaks 
Kirblas 13 m3/d, Tuudil 12 m3/d ja BHT7 väärtused vastavalt Kirbla puhasti sisendil 
maksimaalselt 481 mg/l, Tuudi sisendis 921 mg/l. Arvestame tavapärase BHT7 
sisendkoormusega kuni 500 mg/l ning maksimaalse vooluhulgaga 19,7 ~ 20 m3/d. Enne 
tööprojekti koostamist tuleb teostada täiendavad uuringud.  Reoveepuhasti projekteerimisel on 
arvestatud olemasolevate klientide ja võimaliku prognoosiga kuni aastani 2029. 

Reoveepuhasti projekteerimisel võtame aluseks järgmised lähteandmed: 

 Reovee keskmine (max) vooluhulk – 19,7 m3/d 

 Maksimaalne tunnivooluhulk – 5,5 m3/h 

 Reostuskoormus (BHT7) ~ 164 ie*;  9,8 kg BHT7/d 
*Märkus: ie-de lõplikul määrangul lähtume kompaktpuhasti reostuskoormusest ie-de järgi, kui ie- 
näitaja jääb kahe erineva mudeli ie-näitaja vahemikku, valime sellest järgmise kõrgema 
puhastuskoormusega puhasti mudeli (nt BioFix 24 160 ie-d, BioFix 27, 180 ie-d, valime BioFix 27) 
 
Reoveepuhasti(te) rekonstrueerimise võimalikud alternatiivid on järgmised: 

Alternatiiv 1 – Erilahendusega klassikaline läbivooluga aktiivmudapuhasti betoonist 
basseinide baasil. 

Alternatiiv 2 – Tehasevalmidusega bioreaktor-kompaktreoveepuhastit (näiteks BioFix 27K või 
analoogne). 

6.3.3.1 Tehnoloogiliste alternatiivide kirjeldused 

6.3.3.1.1 Erilahendusega klassikaline läbivooluga aktiivmudapuhasti 
betoonist basseinide baasil 

Reoveepuhasti koosneb reoveepumplast, survetorustikust, võrekaevust, tehnoloogiliste 
seadmete hoonest, rajatavast klassikalisest peenmullaeratsiooniga läbivoolu biopuhastist ja 
rajatavast mudatihendusmahutist. Õhustuskamber ja järelsetiti tehakse monoliitsest 
raudbetoonist ning ning mudamahuti rajatakse monteeritavana, vastavalt kolmemeetrise 
läbimõõduga r/b kaevuelementidest. 
 
Tehnoloogiliste seadmete hoone on ette nähtud soojustada ja paigaldada hoonesse 
kütteseadmed ja ventilatsioon. Tehnoloogiliste seadmete hoonesse paigaldatakse kõik seadmed, 
mis ei talu miinustemperatuure: elektri-automaatikablokk (eraldi vaheseinaga eraldatud), 
vooluhulgamõõtur, puhurid, fosforiärastusseade. Võreseade paigaldatakse õhustusprotsessile 
eelnevasse voolurahustus/võrekaevu. 



 
Uues reoveepuhastis toimub reovee käitlus ja puhastamine järgmistes etappides: 
 Reoveepumpla; 

 mehaaniline puhastus võreseadmes, mis paikneb voolurahustus-võrekaevus; 

 bioloogiline puhastus aktiivmudaseadmes; 

 jääkmuda käitlus mudatihendis. 
 

NB! Kõigi alternatiivide puhul näeme ette puhastusprotsessi viimase astmena biotiigi. 
 
Reovesi jõuab reoveepuhastisse asulast isevoolselt, kus see pumbatakse reoveepumpla, mille 
survetoru lõpeb voolurahusti-võrekaevus paikneva võreseadme kohal, abil reovee 
puhastusprotsessi.  
 
Reoveepumpla 
Külade reovesi kogutakse ja juhitakse kuni reoveepuhastini isevoolselt reoveetoruga De160. 
Seoses eelvoolu ebapiisava sügavuse ja vajadusega tagada puhastisse antava reovee kogus nn 
„portsjonitena“ on ette nähtud paigaldada reoveepuhasti ette pumpla. Reoveepumpla ühe 
töötsükli maht on  1,77m³. Reoveepuhasti väljavoolu survetoruna on ettenähtud kasutada PE 
De110 PN6 toru. Avarii ülevool reoveepumpla või puhasti rikke korral on ettenähtud rajada 
De160 avarii möödavoolutorustik eelvoolukraavi või võimalusel biotiiki. Pumpla on ette 
nähtud rajada ühekambrilisena, s.o. reovee kogumisruum, pumbad ja torustik koos 
toruarmatuuriga paiknevad kõik ühes ruumis. Paigaldatavad pumbad on sukelpumbad. 
Reoveepumplasse on ette nähtud paigaldada 2 tööpumpa. Pumplasse juhitav arvutuslik 
reoveehulk on Qmax 5,5 m³/h. Lähtuvalt sellest on valitud pumpla ja pumbad. 
 
Projekteeritud reoveepumpla parameetrid on alljärgnevad: 
- Pumpla tootlikkus Q=5,5 m³/h  
- Pumpla tõstekõrgus Htot=3 m 
- Survetorustik Ø110 mm, L=20 m    
- Pumpla siseläbimõõt 1600mm 
Pumpla ankurdamine ja paigaldusnõuded täpsustatakse järgmises projekti staadiumis. 
Reoveepumplasse survetorustikule paigaldada reovee induktiivvoolumõõtja DN80, mis on 
ühtlasi kogu reoveepuhasti sisendi vooluhulga mõõtjaks.  
 
Võrekaev 
Voomõõdukaevule järgneb voolurahustus/võrekaev. Võre on vajalik prügi ja suurema heljumi 
eemaldamiseks reoveest, et hoida ära puhasti torustike ja filtermaterjali ummistusi. Näeme ette 
mehaaniline (käsi)võre.  Võrekaev on projekteeritud muldesse. Võrekaevu luuk tuleb 
soojustada. Võre praht tuleb koguda konteinerisse ja transportida prügilasse. Sobiva võre 
vastavalt vooluhulgale pakub võre tootja. 
Võrekaevu rikke või ummistuse korral on ettenähtud rajada avariitorustik suubumisega biotiiki. 
 
Õhustuskamber ehk aerotank rajatakse mõõtmetega 10 x 3,7 x 3 m, vee tase on ette nähtud 
2,5 m. Õhustuskambri põhjas on kaks õhutoru ja nende küljes peenmull toruaeraatorid. 
Õhutorud on läbimõõduga DN63, materjal AISI 316 või PP õhuhulka saab reguleerida 
pöördklappide abil. 
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Üle õhustuskambri on ettenähtud teenindussild, mis on kaetud metallplaatidega. Teenindussilla 
kõrval on õhustuskamber ja järelsetiti kaetud puidust soojustatud kilpidega. Kõik mustast 
metallist detailid peavad olema kuumtsingitud kattega. 
Võre läbinud reovesi suunatakse õhustuskambrisse, millesse juhitakse põhja lähedal olevate 
toruaeraatorite kaudu suruõhk. Aktiivmuda segu pääseb õhutuskambrist välja setitipoolses 
kaldvaheseinas olevate plaatsiibritega reguleeritavate avade kaudu ning voolab läbi 
õhueralduskambri setiti alaossa. Ülespoole setiti laieneb, vool aeglustub ning aktiivmuda setib 
välja. Settiv muda moodustub heljuvfiltri, mis soodustab vee selginemist. Puhastatud vesi 
voolab üle hammasülevoolu äravoolurenni. 
Biopuhasti väljavoolutoru tuleb juhtida väljavoolukaevu. Teine toru suubub vahemahutist 
väljavoolukaevu. Kaevu väljavoolutoru De160 suubub kraavi. Kirbla ja Tuudi külade 
reoveepuhasti projekteerimis-uurimistööde käigus selgitada välja suubla seisukord ja vajadusel 
puhastada ja süvendada eelvoolukraavi. Kirbla biotiik on ette nähtud puhastada ning Tuudi 
puhastile tuleb biotiik rajada. Puhastite suublateks on ametlikult vee erikasutusloa järgi Kirbla 
külal Kasari jõgi (Mäealuse maaparandusobjekti piirdekraavi K-2 mööda) ning Tuudi külal 
Tuudi jõgi. 
Reoveepuhasti reovee ja heitvee proovivõtukaevudeks näeme ette reoveekanalisatsioonikaevud 
De1000. 
Mudatihendi asub puhasti kõrval. See on maa-alune, r/b kaevuelementidest mahuti, mille 
teenindusava kaetakse soojustatud luugiga. Mudamahutis, kuhu kogutakse muda järelsetitist, 
muda osaliselt stabiliseerub ja tiheneb. Tihenenud muda veetakse paakautoga Lihula puhastile 
tahendamisele.  
Tihenenud muda tuleb paakautoga mudamahutist ära vedada, kui mahuti on täitunud tiheda 
mudaga ¾ ulatuses kogumahust. Muda väljaimemise lihtsustamiseks tuleb mudatihendi 
varustada imitoruga, mille otsas on kiirühendusliitmik. Toru ots tuleb maa peale välja tuua. 
 

6.3.3.1.2 Alternatiiv 2 – Tehasevalmidusega bioreaktor-
kompaktreoveepuhasti (näiteks BioFix 27K) 

Reoveepuhasti koosneb analoogselt alternatiiviga 1, reoveepumplast, voolurahusti-
võrekaevust, tehnoloogiliste seadmete hoonest ja rajatavast kompaktreoveepuhastist. 
Võreseade ja hoone rajatakse analoogselt alternatiivis 1 kirjeldatuga, järgnevalt kirjeldame 
võrekaevu järgseid protsessielemente. 
 
Tehaselise täisvalmidusega kompaktreoveepuhasti on mõeldud olmereovee ja sellele lähedase 
koostisega tootmisreovee puhastamiseks. Tehnoloogiliselt on tegemist mehaanilis-bioloogilis-
keemilise puhastustehnoloogiaga. Puhasti koosneb järgmistest tehnoloogilistest sõlmedest: 
 
1) mitmeastmeline eelsetiti koos pumbakambriga ning jääksettemahutiga  üldmahuga 20m3  
(diam 2200 mm, pikkus 5580 mm), mahuti jaguneb: 11 m3 eelsetiti, 8 m3 jääksettemahuti, 1m3 
pumbakamber. 
2) bioreaktor (kestvusõhustusega bioreaktor). Bioreaktor koosneb kahest plastkorpusega 
aeratsiooniblokist läbimõõduga  2000 mm + 1400mm (kõrgus 2200 mm)  
3) järelsetiti koos keemilise fosforiärastamisega (läbimõõt 2000mm) 
4) komplektis on kogu puhasti ja puhastusprotsessi juhtimiseks vajalik elektri-automaatikakilp, 
õhupuhur, kemikaaliannustussõlm, sukelpumbad. 
 
 
 



 
Reoveepuhasti BioFix 27K jõudlusnäitajad: 
 
Puhasti hüdrauliline jõudlus 27 m3/d 
Puhastile lubatud maksimaalne reostuskoormus 11 kgBHT7/d, 180 ie. 
 
Puhastus on kolmeastmeline: esmalt puhastatakse reovesi mehaaniliselt, seejärel bioloogiliselt 
ning lõpuks keemiliselt. Mehaanilise puhastuse käigus septikus püütakse kinni reovette peale 
võreseadmeid jäänud heljum, biopuhastus toimub täidisega aerotanki põhimõttel töötavas 
biokilereaktoris. Keemilise järelpuhastuse käigus (järelsetitis) eemaldatakse veest 
fosforühendid. Biopuhastuses kasutatav tehnoloogia (biokilereaktortehnoloogia) on üks 
nüüdisaegsematest ning kindlustab reovee kõrge puhastusastme. 
 
Reoveepuhasti asukoht määratakse projektlahendusega (puhasti ehitamise ajaks peab tööle 
jääma olemasoleva puhasti) – reoveepuhastile peab olema tagatud juurdepääs jääksette 
väljaveoks paakautoga. Puhasti paigaldatakse maa alla, teenindusluugid jäävad maa peale. 
Puhasti transportimisel tuleb vältida mehaanilisi vigastusi, teisaldamiseks kasutada puhastil 
olevaid spetsiaalseid tõste-kinnitusaasasid. 
 
2. Kaevik ja vundament 
 
Puhasti paigaldatakse maa alla ning selle ülaserv peab ulatuma vähemalt 10 cm ümbritsevast 
maapinnast kõrgemale, et vältida sade- ja pinnasevee sattumist puhastisse. 
 
Puhasti paigaldatakse selleks eelnevalt ettevalmistatud plaatvundamendiga varustatud 
kaevikusse. Paigaldamisel tuleb jälgida ehitustingimusi ning projektlahendust.  
Pinnasevee põhjustatava üleskerkimise vältimiseks tuleb puhasti elemendid (eelsetiti, 
bioreaktor ja järelsetiti) ankurdada ning täita veega (näiteks puhta veega). Kaeviku tagasitäitel 
tuleb kasutada kivideta liiva, et vältida puhasti vigastamist. Süvend tuleb täita 20-sentimeetriste 
liivakihtidega, iga kord kihtisid tihendades. Vältimaks puhasti läbikülmumist on otstarbekas 
soojustada bioreaktori seinad 80 cm kõrguselt maapinnast kogu bioreaktori permimeetri 
ulatuses. Soojustada võib ka pinnase ülakihti horisontaalselt paigaldatavate 
soojustusplaatidega. Samuti on vaja soojustada puhastisse sisenevad ja väljuvad torud 
külmumispiiri ulatuses.  
 
Õhupuhur, elektrikilp ja kemikaali annustuspump koos kanistriga tuleb paigaldada puhasti 
juures asuvasse teenindushoonesse.  
 
3. Eelsetiti, jääksettemahuti ja pumbakamber 
 
Reovee teisene mehaaniline puhastamine (peale võreseadmeid) toimub septiku tüüpi eelsetitis, 
kus püütakse kinni liiv ja heljum. Septiku ees asuv jääksettemahuti on ette nähtud järelsetitist 
väljapumbatava jääksette kogumiseks. Jääksettemahuti on varustatud ülevooluavaga, mis on 
ühendatud septiku esimesse kambrisse. Septik on kahe- või kolmekambriline ning peale 
mehaanilise settimise voolab vesi läbi spetsiaalse roostevabaterasest sõela pumbakambrisse. 
Nimetatud sõel väldib vees heljuvate suuremate osiste sattumist pumbakambrisse ja sealt edasi 
bioreaktorisse. Pumbakambris paikneb ujuklülitiga sukelpump, mis käivitub automaatselt 
veetaseme tõustes pumbakambris ning vesi pumbatakse bioreaktorisse. Pump ei tohi rippuda 
kaabli ega survevooliku otsas, vaid peab olema fikseeritud selleks ettenähtud riputusketi või 
nööriga. 
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Pump riputatakse pumbakambri põhjast u 5 cm ülespoole ning ujuklüliti kinnitatakse 
survevooliku või pumba külge nii, et tema vertikaalsuunaline liikumisamplituud oleks 
võimalikult väike, u 20 cm. Puhasti tööst johtuvalt on oluline, et pump lülituks tööle tihti, kuid 
lühikeste töötsüklitega. Sellega tagatakse ühtlasem reovee pealevool bioreaktorisse.  
Pumba elektritoitekaabel tuleb ühendada teeninduskambris asuvasse juhtkilpi vastavalt 
elektriskeemile. 
 
Juhul kui pumbakambris asetseva pumba töös peaks ilmnema rikkeid, tõuseb septikus 
veetasapind ning rakendub tööle avariiväljalase, st vesi voolab seejärel avariiväljalaske kaudu 
septikust ja bioreaktorist mööda, et vältida uputusi. 
 
NB! Avariimöödavool lahendadakse vastavalt projektlahendusele. Üldjuhul võib selleks 
kasutada eelsetiti sissevoolutorule paigaldatavat kolmikut, mille kõrvale suunduv haru 
(avariimöödavool) tõstetakse veidi ülespoole. Vastav kolmik ei kuulu eelsetiti komplekti. 
 
Eelsetitisse kogunenud põhjasete tuleb sealt paakautoga regulaarselt välja vedada. 
Tühjendamise sagedus oleneb esmajoones puhasti koormusest, üldjuhul on see 4…8 korda 
aastas. Spetsiaalseid biopreparaate kasutades, mis aitavad septikusetet lagundada, väheneb 
tühjendamisvajadus 2...6 korrale aastas. 
 
Eelsetiti pumbakambri ja bioreaktori vahele paigaldatakse survetoru, mille kaudu pumbatakse 
vesi septikust bioreaktorisse. Survetorule tuleb anda negatiivne lang, et pumpamistsükli 
lõppedes voolaks toru tühjaks (tagasi läbi pumba septikusse). Survetoru läbiviik septiku 
teeninduspüstiku seinast tehakse ehitusplatsil vastavalt sobivale kõrgusmärgile. Toru 
läbiviimiseks septiku teeninduspüstiku seinast tuleb kasutada spetsiaalset kummitihendit, mis 
kuulub tarne komplekti.  
 
Järelsetitisse kogunenud sete pumbatakse etteantud intervalli tagant jääksettemahutisse. 
Järelsetiti ja jääksettemahuti vahele paigaldatakse isevoolne 110 mm settetagastustoru, millele  
antakse sobiv lang jääksettemahuti suunas. Sette-eemalduse torustik järelsetitist kuni 
jääksettemahutini ei kuulu tarnekomplekti.  
 
4. Bioreaktor 
 

1) Bioreaktoris toimub reovee bioloogiline puhastamine. Bioreaktor on 
neljaastmeline, st biopuhastus toimub neljas järjestikku paigutatud õhustuskambris, mis 
on täidetud spetsiaalse biokilekandematerjaliga. Kambrite põhjas on õhupihustid, läbi 
mille jõuab õhk õhupuhurist vette.  

2) Seade on täiskomplektne ja valmis paigalduseks. Puhasti tuleb veeüleslükkejõu 
vältimiseks paigaldada ja kinnitada betoonalusplaadile. Järgnevalt täita kaevik poole 
korpuse kõrguseni (v.t. tagasitäite nõuded) ning seejärel teha toruühendused (sisse- ja 
väljavoolutoru, õhutorud, elektritoitekaablid). Seejärel täita kogu kaevik.  

 
5. Järelsetiti 
 
Järelpuhastis toimub biopuhastuses irdunud biokile ja fosforiühendite keemiline sadestamine 
järelsetiti põhja. Sealt pumbatakse sadestatud sete vastavalt aegrelee seadistusele automaatselt 



jääksettemahutisse. Sukelpumba algseadistus on: tööaeg (T on) – 30 sekundit, pumba ooteaeg 
(T off) – 1 tundi. 
 
NB! Kõikide puhastikompleksi elektripaigaldisi võib installeerida ainult pädev elektrik. 
 
6. Tehniline seadmestik 
 
Puhastikompleksi kooseisu kuulub kemikaali doseerimispump koos kemikaalimahutiga, 
õhupuhur ja puhasti juhtkilp, mis asuvad puhasti kõrval asuvas teenindushoones. 
Teenindushoone ja puhasti vahel tuleb teha järgmised ühendused: 

1. kaitsekõriga ühendus, mille sees paiknevad settetagastus- ja annustuspumba 
elektrikaablid, annustuspumba survevoolik ja õhupuhuri survevoolik 

2. septikupumba elektrikaabli ühendus juhtkilbiga. 
 
Teenindushoone ja võreseadme kirjeldus ühtib alternatiivi 1, 6.3.3.1.1 kirjeldatuga. 
 

6.3.3.1.3 Alternatiivide võrdlus  
 
Tabelis 6.3 on esitatud valitud alternatiivide eelised ja puudused. Reoveepuhasti alternatiivide 
orienteeruv ehitusmaksumus kululiikide kaupa on esitatud tabelis 6.4 Ehitusmaksumuse 
määramisel on arvestatud 2017. aasta hindadega.  
 
Erinevat tüüpi reoveepuhastite ekspluatatsioonikulud aastas on esitatud tabelis 6.5.  
 
Ekspluatatsioonikulud 30 aasta pikkusel perioodil esitame finantsilise hindamisena Projekti 
nüüdispuhasväärtusena, kus on arvestatud ka ekspluatatsioonikulude suurenemisega vastavalt 
tarbijahinnaindeksi muutumise prognoosile ja rajatiste / seadmete amortisatsioonikuluga. 
Samuti on esitatud seadmete väljavahetamisega seotud kulud pärast 15 aasta pikkust 
kasutusaega.  Lõpptulemusena on leitud reoveepuhasti nüüdispuhasväärtus (NPV), kus on 
arvestatud ehitusmaksumusust ning ekspluatatsioonikulusid 30 aasta pikkusel perioodil.
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Tabel 6-3 Reoveepuhasti alternatiivide eelised ja puudused 
  Eelised Puudused 
Alternatiiv 1 - puhastustulemused on ühtlaselt head, ei ole  

sõltuvuses vooluhulga kõikumisest 
- reoveepuhasti opereerimine nõuab ettevalmistatud hooldajat 

Erilahendusega klassikaline 
läbivooluga 
aktiivmudapuhasti betoonist 
basseinide baasil 

- monoliitraudbetoonmahuti elementide ja   
monteeritavate kaevuelementide suhteliselt pikk eluiga 

- protsessimahutite ehitus nõuab eelnevat kogemust ja suuremat täpsust 
- suurem ehitusmaksumus kui teisel alternatiivil 

- reoveepuhastit võimalik laiendada   

- individuaallahendusega on võimalik saada tellijale sobivaim 
lahendus 

  

 
 Alternatiiv 2  - puhastustulemused on ühtlaselt head, ei ole sõltuvuses 

vooluhulga kõikumisest 
- reoveepuhasti opereerimine nõuab ettevalmistatud hooldajat 
- reoveepuhasti laiendamine keerulisem Tehasevalmidusega 

bioreaktor-
kompaktreoveepuhastit (nt 
BioFix 27K) 

- reoveepuhasti toodetakse tehases  
(ehitusplatsil vähem tööd) 

 

- reoveepuhasti paigaldamine on suhteliselt kiire 
- lihtne hooldada ja suhteliselt väikesed ekspluatatsioonikulud 
- väiksemad ehituskulud võrreldes erilahendusega puhastiga 

 

 
Tabel 6-4 Reoveepuhasti alternatiivide ehitusmaksumus (EUR)* 

Kululiik 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  
Erilahendusega klassikaline 
läbivooluga 
aktiivmudapuhasti 
betoonist basseinide baasil 

Tehasevalmidusega 
bioreaktor-
kompaktreoveepuhastit (nt 
BioFix 27K) 

Ehitusprojekti koostamine** 5000 5000 
Kululiik Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  
Kululiik Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  
Biopuhastussüsteemi ehitamine 68 000 36 875 
Puhastitorustike paigaldamine koos kaevudega* 5000 6000 



Proovivõtukaevu ja -koha väljaehitamine* 1600 2600 

Kululiik 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  
Erilahendusega klassikaline 
läbivooluga 
aktiivmudapuhasti 
betoonist basseinide baasil 

Tehasevalmidusega 
bioreaktor-
kompaktreoveepuhastit (nt 
BioFix 27K) 

Teenindus- ja puhuritehoone väljaehitamine  14 000 24 800 
Teede ja platside väljaehitamine, tihendatavast 
peenkillustikust või kruusast, sh juurdesõidutee* 7500 7500 
Piirdeaia rajamine teraspaneelidest võrkaiana 
koos lukustatava väravaga (võtmed sarjastatud 
teenindushoone lukuga), sõiduvärava laius 4 m, 
jalgväraval ca 1 m* 3000 7600 
Ehitusmaksumus kokku** 121 100 111 375 

NB! Kõik hinnad on käibemaksuta ja saadud Eesti turul reoveepuhasteid ehitavatelt ja/või seadmeid tarnivatelt ettevõtetelt 
Märkused: *Arvestatud on pakutud hindadega, kuigi tööd on põhimõtteliselt erinevate alternatiivide puhul sarnased. Arvestatud EI OLE biotiikide korrastamise ja/või 
rajamise maksumusega, sest see on mõlema alternatiivi puhul ühesugune: korrastamisel 10 000, rajamisel 50 000 EUR.  
**Arvestatud on projekteerimis-ehitushindadega, välja on jäänud ettevalmistavad tegevused ja uuringud.  
Tabel 6-5 Reoveepuhasti alternatiivide ekspluatatsioonikulud aastas (EUR/a)* 

Kululiik 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  
Erilahendusega klassikaline läbivooluga 
aktiivmudapuhasti betoonist basseinide 
baasil 

Tehasevalmidusega bioreaktor-kompaktreoveepuhastit (nt 
BioFix 27K) 

Elektrikulu 2372 2588 
Tööjõukulu** 650 710 
Kulu kemikaalile 730 475 
Ekspluatatsioonikulu  
kokku aastas 4072 4113 

*Märkus: arvestame reoveekäitlusega ligikaudu 20 m3/d (max) ja 6200 m3/a 
**arvestatud on ehitaja-tarnija hinnaguga 
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6.3.3.1.4 Alternatiivide finantsiline hindamine 
Lähteandmed: 
 

 Tarbijate arv:  
 Elanikud: 150 
 Ettevõtteid: 1-2 

  
 Ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimine, maks (m3/d): 
 Elanikud: kuni 7 
 Ettevõtted: 1 

 
Alternatiiv 1 Erilahendusega klassikaline läbivooluga aktiivmudapuhasti betoonist 

basseinide baasil 
 

Uue reoveepuhasti ehitamine võimsustele:  
 Reostuskoormus ~ 10 kg/d BHT7. 
 Vooluhulk: 19-20 m3/d  
 Maksimaalne koormus: 5,5 m3/h. 

Tööde käigus viiakse läbi järgmised tööd*: 
 Ehitusprojekti koostamine 
 Võresüsteemi ehitamine ja võrede paigaldamine 
 Biopuhastussüsteemi ehitamine 
 Liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi rajamine 
 Puhastitorustike paigaldamine koos kaevudega 
 Proovivõtukaevu ja -koha väljaehitamine 
 Teenindus- ja puhuritehoone väljaehitamine  
 Teede ja platside väljaehitamine, tihendatavast peenkillustikust või kruusast, sh 

juurdesõidutee 
 Piirdeaia rajamine teraspaneelidest võrkaiana koos lukustatava väravaga (võtmed 

sarjastatud teenindushoone lukuga), sõiduvärava laius 4 m, jalgväraval ca 1 m 
Märkus: Arvestatud on projekteerimis-ehitustöid, välja on jäänud ettevalmistavad 
tegevused ja uuringud. Projekteerimine on oluline, kuna selle hind on erinevate 
alternatiivide puhul erinev 
 
Alternatiivi kogumaksumus (arvestatud seadmed ja ehitustööd,  sealhulgas hoone,  
reoveepuhasti, seadmed ning teed-platsid, piirdeaed, biotiik:  171 100 EUR-i. 
 

 Sellest elueaga 40 aastat: 100 949 EUR ja 15 a: 70 151 EUR.  

 Asendusinvesteering sisaldab: 

 Elektri-automaatikaseadmete täisvahetus 

 kõigi pumpade täisvahetus 



 Reoveepuhasti tehnoloogiaseadmete, puhurite-aeraatorite vahetus 

 Asendusinvesteeringukulu 2031. a. vääringus on 101 477 eur.  
Hoone, basseinid, mahutid, kogu torustikuühendused ja enamik ehitustöödega (kaevetööd, 
pinnase täitmine) seotud investeeringutest on elueaga 40 aastat. 
 
Tegevuskulud on arvutatud järgmiselt (EUR/a): 
Elektrikulu: 2372 
Tööjõukulu: 650 
Settekäitluse kulu: 320 
Kulu kemikaalile: 730 
Ekspluatatsioonikulu  
kokku aastas 4072 
 
Kokku tegevuskulud reovee puhastamisele aastas: 4072 EUR-i. 
 
 
Alternatiiv 2 Tehasevalmidusega bioreaktor-kompaktreoveepuhastit BioFix 27K või anal. 

 
Uue reoveepuhasti ehitamine võimsustele:  

 Reostuskoormus ~ 10 kg/d BHT7. 
 Vooluhulk: 19-20 m3/d  
 Maksimaalne koormus: 5,5 m3/h. 

Tööde käigus viiakse läbi järgmised tööd*: 
 Ehitusprojekti koostamine 
 Võresüsteemi ehitamine ja võrede paigaldamine 
 Biopuhastussüsteemi ehitamine (bioreaktor-kompaktpuhasti) 
 Liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi rajamine 
 Puhastitorustike paigaldamine koos kaevudega 
 Proovivõtukaevu ja -koha väljaehitamine 
 Teenindushoone väljaehitamine  
 Teede ja platside väljaehitamine, tihendatavast peenkillustikust või kruusast, sh 

juurdesõidutee 
 Piirdeaia rajamine teraspaneelidest võrkaiana koos lukustatava väravaga (võtmed 

sarjastatud teenindushoone lukuga), sõiduvärava laius 4 m, jalgväraval ca 1 m 
Märkus: Arvestatud on projekteerimis-ehitustöid, välja on jäänud ettevalmistavad 
tegevused ja uuringud. Projekteerimine on oluline, kuna selle hind on erinevate 
alternatiivide puhul erinev 

 
Alternatiivi kogumaksumus (arvestatud seadmed ja ehitustööd,  sealhulgas hoone,  
reoveepuhasti, seadmed ning teed-platsid ja piirdeaed, biotiik:  161 375 EUR-i. 

 
 Sellest elueaga 40 aastat: 90 249 ja 15 a: 71 126 EUR.  
 Asendusinvesteering sisaldab: 

 Septikute-basseinide osaline vahetus 
 Elektri-automaatikaseadmete täisvahetus 
 kõigi pumpade täisvahetus 
 Reoveepuhasti tehnoloogiaseadmete, sealhulgas bioreaktori vahetus 

 Asendusinvesteeringukulu 2031. a. vääringus on 111 925 eur.  
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Hoone, osa basseinidest ja mahutitest, kogu torustikuühendused ja enamik ehitustöödega 
(kaevetööd, pinnase täitmine) seotud investeeringutest on elueaga 40 aastat. 

 
Tegevuskulud on arvutatud järgmiselt (EUR/a): 
Elektrikulu 2588 
Tööjõukulu: 710 
Settekäitluse kulu: 340 
Kulu kemikaalile: 475 
Ekspluatatsioonikulu  
kokku aastas: 4113 

 
 

Kokku tegevuskulud reovee puhastamisele aastas: 4113 EUR-i. 
 
Järgnevas tabelis on esitatud alternatiivide analüüsi finantsilise hindamise koond: 
 
Tabel 6-6 Tuudi reoveepuhasti tehnoloogiliste alternatiivide finantsilise hindamise 
koondtabel 

 

ALTERNATIIV 1 : Erilahendusega klassikaline läbivooluga 

aktiivmudapuhasti betoonist basseinide baasil
NPV

Investeeringud, NPV: 212 077
Tegevuskulud, NPV: 52 377
Altern kokku, NPV: 264 454

ALTERNATIIV 2:  Tehasevalmidusega bioreaktor-

kompaktreoveepuhastit BioFix 27K
NPV

Investeeringud, NPV: 205 919
Tegevuskulud, NPV: 52 904
Altern kokku, NPV: 258 823  

 
Lähtuvalt puhasnüüdisväärtusest, on finantsiliselt soodsam alternatiiv 2 kuna selle NPV on 
väiksem. 
 

6.4 ETTEPANEK REOVEEKOGUMISALA 
MOODUSTAMISEKS 

Konsultant teeb vastavalt Lihula Vallavalitsuse tellimusele ettepaneku laiendada 
reoveekogumisala (edaspidi RVK) Lihula linnas linna lääne- ja lõunaosas - Piirimäe 
piirkonnas (linnaosas) (vt ka lisa 6, plaanid/skeemid). 
 
Piirkond on peamiselt tööstus-ettevõtlusala iseloomuga, kuid hõlmab ka seni 
kanaliseerimata eramuid näiteks Pärnu maanteel Veski ja Piiri tänavate vahelisel alal. Ala 
on osaliselt kanaliseeritud, suuremalt jaolt aga planeeritud kanaliseerida ning varustada 
ühisveevärgi veega.  
 
RVK laiendamisega avanevad võimalused piirkonda tänapäevaste nõuete kohaselt 
kanaliseerida, selle baasil arendada piirkonna ettevõtlust ning tagada ühiskanalisatsioon 
20-25 elanikule ja kogutav reovesi rekonstrueeritavale Lihula linna reoveepuhastile 
juhtida. 



 
Järgnevalt toome välja arvutised vastavalt EV Keskkonnaministeeriumi juhendile 
reovekogumisalade moodustamiseks. 
 
 
 
Tabel 6-7 Alusandmed Lihula RVK laiendamiseks 
 

Nr Näitaja Inimeste arv in Koefitsient Reostus-
koormus ie 

1 
Reoveekogumisala elanike 
reostuskoormus       

1.1. Kortermajade elanikud 0 0 0 

1.2. 
Eramute elanikud (9 elamut, 
2,5 el/elamu 23 1 23 

 Kokku elanikud   23 
2 Asutuste reostuskoormus       
2.1. Piirimäe tööstusala laiendus* 85 töökohta 0,5 43 
2.2 Piirimäe tööstusala laiendus* 85 töökohta 0,25 22 
 Kokku asutused   65 
  Reostuskoormus kokku    88 

Märkused: Arvestame kokku 170 töökohaga, millest 50-60 on täna olemas, kuid kanaliseerimata alal. Juurde 
lisandub 100-110 töökohta: logistikaettevõtete puhul 20 töötajat/ettevõte, väiketootmise puhul 10 töötajat / 
ettevõte. Eeldame, et ca pooled töötajad on pärit Lihula linnast ning nende koefitsiendiks võtame 0,25, 
väljaspool Lihulat elavate töötajate puhul arvestame koefitsiendiks 0,5. Eeldu on proportsioonis Lihula valla 
elanike jaotusega – ligikaudu pooled valla elanikd elavad Lihula linnas. 
 
Vastavalt eeltoodud andmetele ja arvutustele on planeeritava laiendatava RVK 
inimekvivalentide arv 23 +65 ehk arvestuslikut 88, mis jaotub 26 ha lisanduva pindala 
kohta. 
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7 INVESTEERINGUPROGRAMM  
Investeeringuprogrammid koostame vastavalt eelnevalt tõstatatud probleemidele ja  
väljavalitud alternatiividele. 
 
Investeeringuprogramm on kavandatud teostada kahes järgus: 
I etapp, lühiajaline investeeringuprogramm, aastail 2017-2021 
II etapp, pikaajaline investeeringuprogramm, aastail 2022-2029 
 
Lühiajaline programm, 2017-2021. a. 
 Projekt A: Lihula linna Vee tn ühisveevärgi puurkaevpumpla rekonstrueerimine; 
 Projekt B1: Lihula ühisveevõrgu rajamine ja rekonstrueerimine I etapp; 
 Projekt C: Lihula  ühiskanalisatsioonivõrgu laiendamine ja rekonstrueerimine; 
 Projekt D: Lihula reoveepumplate ja survetorustiku rajamine ja rekonstrueerimine; 
 Projekt E: Lihula sademeveekanalisatsioonivõrgu rajamine ja rekonstrueerimine; 
 Projekt F: Lihula sademevee- ja kuivenduskraavide rekonstrueerimine/rajamine; 
 Projekt G: Lihula reoveepuhasti rekonstrueerimine; 
 Projekt H1: Kirbla ühisveevõrgu rajamine ja rekonstrueerimine I etapp; 
 Projekt I: Kirbla tuletõrjeveemahuti rajamine; 
 Projekt J1: Kirbla  ühiskanalisatsioonivõrgu rajamine I etapp; 
 Projekt M: Kirbla reoveepuhasti rekonstrueerimine; 
 Projekt N: Tuudi ühisveevõrgu rekonstrueerimine; 
 Projekt O: Tuudi tuletõrjeveemahuti rajamine; 
 Projekt P: Tuudi kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine; 
 Projekt Q: Tuudi  sademeveekanalisatsioonivõrgu rajamine; 
 Projekt R: Tuudi reoveepuhasti rekonstrueerimine. 
Pikaajaline programm, 2022-2028. a. 
 Projekt B2: Lihula ühisveevõrgu rajamine ja rekonstrueerimine II etapp;   
 Projekt H2 Kirbla ühisveevõrgu rekonstrueerimine II etapp; 
 Projekt J2: Kirbla  ühiskanalisatsioonivõrgu rajamine II etapp; 
 Projekt K: Kirbla sademeveekanalisatsiooni rajamine; 
 Projekt L: Kirbla kraavide rajamine. 
 
Järgnevalt käsitleme investeeringuprojekte lähemalt, sealhulgas investeeringute kulude 
jaotust ja summat. 
 

7.1 ÜHISVEEVÄRGI RENOVEERIMISE ÜLDINE 
METOODIKA 

Ühisveevõrkude renoveerimisel ja rajamisel kasutatakse kaasaegset veevõrgu armatuuri, 
s.o plasttorusid ja kuulkraaniga siibreid. Kindlasti peab ühisveevõrgu süsteemide või nende 
osade renoveerimisele ja laiendamisele eelnema projekteerimine, mille käigus veevõrgu 
süsteemi maa-ala mõõdistatakse ning sellest tulenevalt esitatakse renoveerimise ja/või 
laiendamise lahendus. 
 



Renoveeritavad ja rajatavad veetorustikud on kavas rajada PE PN10 torudest. 
Veetorustikele paigaldatakse majaühendusotsikud (olenevalt peatoru läbimõõdust kas 
kolmik, sadul, PE toru DN 25 3-5 m, peakraan DN25, splindipikendus, kape). Veetorustike 
sõlmpunktid varustatakse siibritega (maakraanid PN16, maa-alused koos splindipikenduse 
ja kapega, roostevabade kolmikute, nelikute ja kummikiilsiibritega). 
 
Ühisveevõrgu renoveerimise ja laiendamise/ringistamise tulemusena paraneb tarbitava vee 
kvaliteet, tekib veeavariide korral võimalus süsteemist välja lülitada vaid remonditav lõik, 
mitte aga kogu linna või küla ühisveevärgisüsteem. 
 

7.2 ÜHISKANALISATSIOONI RENOVEERIMISE ÜLDINE 
METOODIKA 

Uued rajatavad kanalisatsioonitorustikud on kavas ehitada olenevalt tingimustest ja 
otstarbest: isevoolne kanalisatsiooni osa PVC rõngasjäikusega Sn8. Vaatluskaevud on 
reguleeritava kõrgusega teleskoopsed plastkaevud läbimõõdus (üldjuhul) DN400-650 ning 
varustatud malmluukidega, kandevõimega (enamjuhul) 40 T. 
 
Reovee ülepumplate paigaldamise ja/või renoveerimise vajalikkuse korral on kavas 
kasutada kahe pumbaga kompaktseid tehases valmistatud ja komplekteeritavaid plastist või 
klaasplastist reoveepumplaid. Reoveepumplate paigaldamise vajaduse tingivad maapinna 
reljeef, rajatavate torustike pikkused. 
Kõigisse rajatavatesse ja rekonstrueeritavatesse reoveepumplatesse tuleb paigaldada kaks 
kordamööda režiimil töötavat ja nivooanduritelt käivituvat pumpa. 
 
Reoveepumplad tuleb varustada uute elektri- ja automaatikakilpidega, pumplatel peavad 
olema kohapealsed on-line vooluhulgamõõturid, tasemenäidikud, regulaatorid ja 
häireedastussüsteemid rikete ja häirete edastamiseks operaatori SMS-le. 
 
Renoveerimise meetodeid on mitmeid (kaeve-, mittekaeve meetodid). Isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku puhul näeme ette põhiliselt lahtikaevamismeetodit (v.a 
Maanteeameti teed), survetorustiku puhul on võimalik ka suundpuurimine. Sellega 
tagatakse torustike nõuetekohane paigaldus, nõutavad kalded, alustäide ja kate, 
tihendamine ja teised projektikohaseks ja kvaliteetseks torustiku paigalduseks vajalikud 
tegevused. 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni renoveerimisele, reoveepuhasti rekonstrueerimisele 
peavad eelnema maa-ala geodeetilised mõõdistused ja vajadusel geoloogilised uuringud 
ning olemasolevate tehnovõrkude joonised, mille alusel töötatakse välja arendatavate või 
renoveeritavate vee- ja kanalisatsioonivõrkude tehnilised lahendused. 
 

7.3 PROJEKT A. LIHULA VEE TN ÜHISVEEVÄRGI 
PUURKAEVPUMPLA NR 8745 REKONSTRUEERIMINE  

Haiba puurkaevpumpla nr 8745, rajamisaasta 1954, hoone on täielikult amortiseerunud ja 
seadmed vajavad rekonstrueerimist. Puurkaev on plaanis vähemalt 2-3 tundi ööpäevas töös 
hoida. Vana hoone ja olemasolev suur hüdrofoor, 10 m3, on kavas likvideerida ning hoone 
ja selle ümbrus täielikult korrastada, sealhulgas ehitada juurdepääsutee. Hoonesse 
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paigaldatakse rõhu regulaatorina 500 l membraanhüdrofoor ja pumpla varustatakse lisaks 
sagedusmuunduriga. Välja vahetatakse ka II-astme pumbad ning korrastatakse 
reservuaarid. Pumplale tuleb ette näha kaugjälgimisseadmed vähemalt häireedastuse 
tasemel, kuid perspektiivis ka andmeedastus. Lähemalt on teostatavad tööd loetletud lisas 5 
(tabelis). 
 
Projekti kogumaksumus on: 75 846 eurot ning läbiviimise aeg vahemikus 2020-2021. 
 

7.4 PROJEKT B1. LIHULA ÜHISVEEVÕRGU 
REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE 
LÜHIAJALISES PROGRAMMIS 

Lihula ühisveevärgi veetorustik on heas seisundis ja suuremas osas uus või 
rekonstrueeritud. Olulist laiendamist ja ringistamist vajab Piirimäe linnaosa veevõrk (vt 
lisa 6 joonised). Veevõrku on kavas laiendada nii uutele ettevõtetele, osaliselt eramute 
elanikele kui ringistamiseks ja vajaliku tuletõrjeveekoguse saamiseks ja hüdrantide 
paigaldamiseks. Ringistamine tagab nii kahepoolse toite tuletõrjevee saamiseks igas 
olukorras kui ka veekvaliteei tagamise ja säilimise. 
 
Näeme lühiajalises investeeringuprogrammis ette kokku 3,7 km ulatuses veetorustiku 
laiendamise, millest ligi pool on kavas rajada de110 diameetriga. 
 
Projekti kogumaksumus on: 432 786 eurot ning läbiviimise aeg orienteeruvalt 
ajavahemikus 2019-2020. 
 

7.5 PROJEKT C JA D. LIHULA ÜHISKANALISATSIOONI 
VÕRGU LAIENDAMINE JA REKONSTRUEERIMINE, 
REOVEEPUMPLATE JA SUREVTORUSTIKE 
RAJAMINE 

Projektid haakuvad suuremalt jaolt eelneva piirkonnaga ning on ette nähtud lisaks 
veevarustusele tagama linna lääneosa – Piirimäe linnosa, täiendavalt 
ühiskanalisatsiooniteenusega. 
Lisaks ühiskanalisatsioonivõrgu kollektorite ala laiendamisega näeme ette kahe uue 
reoveepumpla ja ca 770 m kanalisatsiooni survetorustiku rajamise. Rekonstrueerimine on 
kavas RVP-2 osas. Pumplad on plaanis ühendada ühtsesse automaatikasüsteemi Scada. 
 
Kokku rajatakse ca 2,3 km isevoolset ning ca 0,8 km survekanalisatsiooni, kaks 
reoveepumplat ning rekonstrueeritakse üks reoveepumpla, olemasolev RVP-2 
 
Lihula ühiskanalisatsioonisüsteemi laiendamise ja rekonstrueerimise projektide 
kogumaksumus on orienteeruvalt: 567 540 eurot ja läbiviimine kavandatud aastatel 
2019-2020. 



7.6 PROJEKT E. LIHULA 
SADEMEVEEKANALISATSIOONI 
REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE 

Nagu eelnevates osades kirjeldatud, on Lihula probleemsemad asukohad sademe- ja liigvee 
osas linna keskus, gümnaasiumi staadioni ja lasteaia piirkond ning selle ümbrus. 
ÜVKA-s näeme ette piki Pioneeride tänavat kulgeva kraavi likvideerimise ja torustamise. 
Pioneeride tn sademeveekanalisatsioon Aia tn-st kuni Jaama tn-ni tuleb rekonstrueerida 
koos uute restkaevde paigaldamisega. 
Koos eelnevaga rekonstrueerida Lasteaia tn sadeemeveekanalisatsioon kogu lasteaia 
territooriumi (Lasteaia tn 6) ulatuses. Tänane sademeveekanalisatsioon kohakuti lasteaiaga 
lõhuti tõenäoliset tänavavalgustuspostide paigaldamisel. Näha uus torustik ette vähemalt 2 
m kaugusele tänavavalgustuspostide nn kannudest. 
Oja tn vana kanalisatsioonitorustik võtta kasutusele sademeveekanalisatsioonina (läbimõõt 
DN400/500). 
Analoogselt rekonstrueerida Uus tn vana kanalisatsioon sademeveekanalisatsiooniks, 
sealhulgas näha ette restkaevud. 
Likvideerida Metsa tn kraav ja rajada sademeveekanalisatsiooni toru. 
 
Projekti kogumaksumus on: 284 100 eurot ning läbiviimise aeg orienteeruvalt 
ajavahemikus 2019-2021. 
 

7.7 PROJEKT F. LIHULA SADEMEVEE- JA 
KUIVENDUSKRAAVIDE RAJAMINE JA 
REKONSTRUEERIMINE  

 
ÜVK-s näeme ette põhiliselt olemasolevate kraavide rekonstrueerimise ja korrastamise. 
Tööd teostatakse Jaama tn, Soo tn, Vee tn (ja nendevaheline ala) ning Pärna tänavate 
kraavidega. 
 
Projekti kogumaksumus on: 61 728 eurot ning läbiviimise aeg orienteeruvalt 
ajavahemikus 2020-2021. 

7.8 PROJEKT G. LIHULA REOVEEPUHASTI 
REKONSTRUEERIMINE 

Uus Lihula asula bioloogilise N ja P ärastusega ja keemilise P ärastusega reovee 
annuspuhasti, kui sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimisega seonduv on reguleeritud, 
tuleb projekteerida jõudlusega: 
Q = 180 m3/d;  
 
R = 250 kg BHT7/d, 4167 ie;  
 
BHT7 = 1389 mg O2/l. 
Uue reoveepuhasti koosseisus projekteeritakse ja ehitatakse uued platsitorustikud, 
annuspuhasti koos reovee kogumise ja ühtlustusmahutiga, keemiline fosforiärastus, 
mudatihendaja, soojustatud tehnohoone ja tahendatud sette ladustamise ja kompostimise 
hoone ning kõik reoveepuhastusjaama toimimiseks vajalikud elektri-, automaatika-, kütte- 
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ja ventilisatsioonisüsteemid ja seadmed. Olemasolevast reoveepuhastusjaamast jäävad 
kasutusse purgimissõlm, reoveeväikepuhastite sette vastuvõtusõlm, sette tahendamise 
hoone koos seadmetega, osa platsitorustikke ja uus reovee peapumpla. Vanad reovee 
põhipuhasti seadmed ja mahutid demonteeritakse.  
Järgnevas tabelis toodud Lihula asula reovee põhipuhasti ja sette laohoone projekteerimise 
ja ehitamise orienteeruv maksumus on 1 372 920 eurot. Uue reoveepuhasti 
ekspluatatsioonikulusid on enne reovee Q ja R mõõtmiste tulemusi ja lõplikku 
projektlahendust (sh automatiseerituse astet ja liikurmehanismide koosseisu teadmata) 
omamata praktiliselt võimatu mõistliku vea piires prognoosida. Seetõttu piirdub ekspert 
Lihula asula uue reovee põhipuhasti ehitamise orienteeruva maksumuse hindamisega. 

 
Joonis 7-1 Rekonstrueeritava Lihula reoveepuhasti tehnoloogiline skeem 
 
Lihula asula uue reovee põhipuhasti ja sette laohoone ehitamise orienteeruv maksumus. 
 
Jrk. 
nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku maksumus eurot Ühik Kogus  Maksumus 
eurot 

Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

1. Bioloogilise N ja P ärastusega ja 
keemilise P ärastusega reovee 
annuspuhasti (koos reovee 
kogumise ja ühtlustusmahutiga), 
mudatihendaja, soojustatud 
tehnohoone ning 
reoveepuhastusjaama toimimiseks 
kõigi vajalike elektri-, automaatika-, 
kütte- ja ventilisatsioonisüsteemide 
ja seadmete ehitamine. 

975 700.00 kpl 1 975 700.00 



Reoveepuhasti jõudlus Q = 180 
m3/d ja R = 250 kg BHT7/d, 4167 ie; 
BHT7 = 1389 mgO2/l. 

Jrk. 
nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku maksumus eurot Ühik Kogus  Maksumus 
eurot 

2. Tahendatud sette ladustamise ja 
kompostimise metallkarkassi ja 
betoonist põrandaga kerghoone 25 x 
30 = 750 m2) ehitamine  

134 300.00 kpl 1 134 300.00 

3. Vana puhasti likvideerimine ning 
platsitorustike koos reovee 
vooluhulga mõõtmisseadmetega 
ehitamine, piirdeaia ehitamine 

21 200.00 kpl 1 21 200.00 

4. Olemasoleva reoveepuhasti hoone 
remontimine  

7 800.00 kpl 1 7 800.00 

Kokku: 1 144 100.00 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% 228 820,0 
Kõik kokku 1 372 920,0 

 
Projekti ligikaudne kogumaksumus on: 1 372 920 eurot ning läbiviimise aeg 
orienteeruvalt ajavahemikus 2018-2020. 
 

7.9 PROJEKT H1. KIRBLA ÜHISVEEVÕRGU RAJAMINE 
JA REKONSTRUEERIMINE LÜHIAJALISES 
PROGRAMMIS 

Lühiajalises programmis rajatakse veetorustikku küla äärmisse lääneossa Kupja maaüksuse 
piirkonda ning küla keskele rajatava tuletõrjeveemahuti toiteks. Torustikud rajada PE 
PN10 materjalist läbimõõduga de40 ja 50 (suhteliselt lühikesed lõigud, väike tarbimine). 
Rajatavate torustike kogupikkus on 133 m. 
 
Projekti kogumaksumus on: 12 168  eurot ning läbiviimise aeg orienteeruvalt 
ajavahemikus 2019-2020. 
 

7.10  PROJEKT I. KIRBLA TULETÕRJEVEEMAHUTI 
PAIGALDAMINE 

Tuletõrjeveevarustus on Kirblas lahendatud tänase seisuga ainult pumpla-veejaama nn 
seinahüdrandi ehk otseväljaviigusiibriga, mis aga ei rahulda tulekustusveevajadusi, sest 
süvaveepumba toodang on kaugelt ebapiisav paakauto paagi täitmiseks piisava tootlikkuse 
ja kiirusega (pumpla toodang 7 m3/h ehk 1,94 l/s, kui vajalik on 10 l/s). Seetõttu on 
hädavajalik lühiajalises programmis näha Kirbla külale ette tuletõrjeveemahuti rajamine. 
 
Mahuti materjaliks valime spetsiaalse maa-aluseks veemahutiks toodetud PE mahuti ning 
süsteemi lisada kuivhündrant. 
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Projekti kogumaksumus on: 36 000 eurot ning läbiviimise aeg orienteeruvalt aastal 
2018. 
 

7.11  PROJEKT J1. KIRBLA 
ÜHISKANALISATSIOONIVÕRGU RAJAMINE JA 
REKONSTRUEERIMINE LÜHIAJALISES 
PROGRAMMIS 

Kirblas laiendatakse ühiskanalisatsiooni sarnaselt veetorule küla äärmises lääneosas, kuid 
samas ka teisel pool Risti-Kuressaare maanteed kaupluse piirkonnas (vt lisa 6). 
 
Projekti kogumaksumus on: 32 400 eurot ning läbiviimise aeg orienteeruvalt 
ajavahemikus 2019-2020. 

7.12  PROJEKTID M JA R. KIRBLA JA TUUDI 
REOVEEPUHASTITE REKONSTRUEERIMINE 

Vastavalt alternatiivide analüüsi tulemustele näeme Kirbla ja Tuudi reoveepuhastitel ette 
bioloogilise puhastuse biokile kandematerjaliga protsessimahutitega. 
 
Planeeritavad reoveepuhastid on ette nähtud olmereovee või sellega sarnase tööstusreovee 
puhastamiseks. Puhastus on kolmeastmeline: esmalt puhastatakse reovesi mehaaniliselt, 
seejärel bioloogiliselt ning lõpuks keemiliselt (vt ka joonis 7-1 ja 7-2). Mehaanilise 
puhastuse käigus septikus püütakse kinni jämepraht ja heljum, biopuhastus toimub 
täidisega aerotanki põhimõttel töötavas biokilereaktoris. Keemilise järelpuhastuse käigus 
(järelsetitis) eemaldatakse veest fosforühendid. Biopuhastuses kasutatav tehnoloogia 
(biokilereaktortehnoloogia) on üks nüüdisaegsematest ning kindlustab reovee kõrge 
puhastusastme. 
Reovee põhipuhastile järgneb biotiik, mis Kirbla reoveeüpuhasti juures puhastatakse ja 
Tuudi reoveepuhasti juurde rajatakse. Rajatav biotiik on orienteeruvalt 250 m2 pindalaga. 
 



 
Joonis 7-2 Kirbla pakutava reoveepuhasti tehnoloogiline skeem 

 
Joonis 7-3 Tuudi pakutava reoveepuhasti tehnoloogiline skeem 
 
Kuna reoveepuhastid on väiksed (võimsus kuni 180 ie-d) ning planeeritav vooluhulk 19-20 
m3/d, siis ei ole mõeldav sinna rajada purgimissõlme, sest see viiks äkk-koormuse tõttu 
automaatselt ja pikaks ajaks tasakaalust välja kogu puhasti tööprotsessi. Vastavalt 
Vabariigi Valitsuse määrusele nr 171: Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded, peab 
purgimissõlme rajama reoveekogumisalale, mille reostuskoormus on 1000 ie või enam 
ning purgitava reovee reostuskoormus ei või ületada ööpäevas enam kui 10% 
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reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormusest. Seega ei sobi Kirbla ega Tuudi 
planeeritavad väikese reostuskoormusega puhastid tehniliselt purgimissõlme 
kavandamiseks. 
 
Reoveepuhastite asukohad määratakse projektlahendusega – ehitus-paigaldustööde ajaks 
peavad säilima olemasolevad reoveepuhastid ning uuele reoveepuhastile peab olema 
tagatud juurdepääs jääksette väljaveoks paakautoga. Puhastis paigaldatakse üldjuhul maa 
alla, teenindusluugid jäävad maa peale. Puhasti transportimisel tuleb vältida mehaanilisi 
vigastusi, teisaldamiseks kasutada puhastil olevaid spetsiaalseid tõste-kinnitusaasasid. 
 
Puhastiga ühtsesse komplekti kuuluvad uued reovee peapumplad ja ca 10-20 m 
survetorustikku. Täiendavaid kulusid elektriga liitumisel ei lisandu, sest on olemas elektri 
liitumislepingud. 
 
Projektide kogumaksumus on: Projektil M. Kirbla reoveepuhasti rekonstrueerimine: 
145 650 eurot ning Projektil R: Tuudi reoveepuhasti rekonstrueerimine: 193 650 
eurot ning läbiviimise aeg orienteeruvalt ajavahemikus 2018-2020. 
 

7.13  PROJEKT N. TUUDI ÜHISVEEVÕRGU 
REKONSTRUEERIMINE 

Tuudi küla veevõrk on täna heas seisundis, kuid rekonstrueerimist vajab osaliselt küla 
põhjaosa (korterelamud ja küla keskus) veetorustik. Tööde maht on 165 m. 
 
Projekti kogumaksumus on: 16 050 eurot ning läbiviimise aeg orienteeruvalt 
ajavahemikus 2018-2019. 
 

7.14  TUUDI TULETÕRJEVEEMAHUTI RAJAMINE 
Tööd ja maksumus on analoogsed Kirbla tuletõrjeveemahutite rajamisega. 
 
Projekti kogumaksumus on: 36 000 eurot ning läbiviimise aeg orienteeruvalt aastal 
2018. 
 

7.15  PROJEKT P. TUUDI KANALISATSIOONIVÕRGU 
REKONSTRUEERIMINE 

Erinevalt Kirbla külast on Tuudi kanalisatsioonivõrk rekonstrueerimata. Isevoolne 
kanalisatsioonivõrk on ehitatud asbotsementtorudest ning vajab uuendamist peaaegu kogu 
ulatuses: 2,2 km. 
 
Projekti kogumaksumus on: 396 000 eurot ning läbiviimise aeg orienteeruvalt 
ajavahemikus 2019-2020. 



7.16  PROJEKT Q. TUUDI 
SADEMEVEEKANALISATSIOONI RAJAMINE 

Tuudi külas vajab sademeveekanalisatsiooniga katmist küla äärmine läänepoolne osa (vt 
lisa 6), sademevesi juhitakse de200 PP toruga põhimaantee Risti-Virtsu-Kuivastu-
Kuressaare mnt kraavi. 
 
Tööde maht on 300 m PP sademeveetorustikku. Projekti kogumaksumus on: 57 600 
eurot ning läbiviimise aeg orienteeruvalt ajavahemikus 2019-2020. 
 

7.17  PROJEKT R. TUUDI REOVEEPUHASTI 
REKONSTRUEERIMINE 

Vt alapeatükk 7.11. 
 
Ülejäänud investeeringuprojektid on vähem prioriteetse iseloomuga ning nendest saab 
ülevaate lisade 5 ja 6 põhjal ning alapeatükist 7.18 tabelist 7-1. 
 

7.18  KOKKUVÕTE LIHULA VALLA 
INVESTEERINGUPROJEKTIDEST 

Kokkuvõtte investeeringuprojektidest annab järgnev tabel. 
 
Tabel 7-1 Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni investeeringuvajadus (Eurot) 

Jrk. 
nr. 

  
Projekt 

Arendus-/investeeringuprojekt 
(kõik antud koos paigaldusega) Ühik Kogus 

Ühik- või 
kogumaksumus 
kokku 2017. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide 
maksumused ja 

realiseerimine, eurot 
(ilma käibemaksuta) 

I etapp 2017 
- 2021 

II etapp 
2022 - 2028 

Lühiajaline programm 
Lihula linn 

  A 

Lihula Vee tn ühisveevärgi 
puurkaevpumpla nr nr 8745 
rekonstrueerimine            

Kõik kokku   75846,0   

  B1 

Lihula ühisveevõrgu 
rekonstrueerimine ja 
laiendamine I etapp (koos 
tarnetorude ja LP-dega)           

Kõik kokku   432786,0   

  C 

Lihula  
ühiskanalisatsioonivõrgu 
laiendamine ja 
rekonstrueerimine (koos 
ühenduse ja LP-ga)   

 
      

Kõik kokku   416340,0   

  D 

Lihula  reoveepumplate ja 
survetorustiku rajamine ja 
rekonstrueerimine           
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Jrk. 
nr. 

  
Projekt 

Arendus-/investeeringuprojekt 
(kõik antud koos paigaldusega) Ühik Kogus 

Ühik- või 
kogumaksumus 
kokku 2017. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide 
maksumused ja 

realiseerimine, eurot 
(ilma käibemaksuta) 

I etapp 2017 
- 2021 

II etapp 
2022 - 2028 

Kõik kokku   151200,0   

  E 

Lihula 
sademeveekanalisatsioonivõrgu 
rajamine ja rekonstrueerimine           

Kõik kokku   284100,0   

  F 

Lihula sademevee- ja 
kuivenduskraavide 
rekonstrueerimine/rajamine           

Kõik kokku   61 728,0   

  G 
Lihula reoveepuhasti 
rekonstrueerimine           

Kõik kokku   1 372 920,0   

Kokku Lihula linn lühiajalises programmis  2 789 520,0   
Kirbla küla 

  H1 
Kirbla ühisveevõrgu rajamine 
ja rekonstrueerimine           

Kõik kokku   12 168,0   

  I 
Kirbla tuletõrjeveemahuti 
rajamine           

Kõik kokku   36 000,0   

  J1 

Kirbla  
ühiskanalisatsioonivõrgu 
rajamine            

Kõik kokku   32 400,0   

  M 
Kirbla reoveepuhasti 
rekonstrueerimine           

Kõik kokku   145 650,0   
Kokku Kirbla küla lühiajalises programmis 226 218,0   

Tuudi küla 

  N 
Tuudi ühisveevõrgu 
rekonstrueerimine           

Kõik kokku   16 050,0   

  O 
Tuudi tuletõrjeveemahuti 
rajamine           

Kõik kokku   36 000,0   

 P 
Tuudi kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine      



Jrk. 
nr. 

  
Projekt 

Arendus-/investeeringuprojekt 
(kõik antud koos paigaldusega) Ühik Kogus 

Ühik- või 
kogumaksumus 
kokku 2017. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide 
maksumused ja 

realiseerimine, eurot 
(ilma käibemaksuta) 

I etapp 2017 
- 2021 

II etapp 
2022 - 2028 

Kõik kokku  396 000,0  

  Q 

Tuudi  
sademeveekanalisatsioonivõrgu 
rajamine           

Kõik kokku   57 600,0   

  R 
Tuudi reoveepuhasti 
rekonstrueerimine           

Kõik kokku   193 650,0   
Kokku Tuudi küla lühiajalises programmis 699 300,0   

Kogu Lihula valla pumplate ja puhastite üleviimine ühtsesse kaugjälgimis- ja 
juhtimissüsteemi Scada 104000,0  

Kokku lühiajaline programm Lihula vallas 3 824 438,0   
Pikaajaline programm 

  B2 

Lihula ühisveevõrgu 
rekonstrueerimine ja 
laiendamine II etapp (koos 
tarnetorude ja LP-dega)           

Kõik kokku     60 060,0 
Kokku Lihula linn pikaajalises programmis   60 060,0 

  H2 

Kirbla ühisveevõrgu 
rekonstrueerimine ja rajamine 
II etapp           

Kõik kokku     111 354,0 

  J2 

Kirbla 
ühiskanalisatsioonivõrgu  
rajamine II etapp           

Kõik kokku     34 200,0 

  K 

Kirbla 
sademeveekanalisatsiooni 
rajamine           

Kõik kokku     58 140,0 
  L Kirbla kraavide rajamine      21 280,0 

Kõik kokku     25 536,0 
Kokku Kirbla küla pikaajalises programmis   229 230,0 

Kokku pikaajaline programm   289 290,0 
Kokku lühi- ja pikaajaline programm   4 113 728,0 
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8 FINANTSANALÜÜS 

8.1 METOODIKA 
Käesoleva finantsanalüüsi koostamisel on kasutatud: 

 Statistikaameti, EV Rahandusministeeriumi poolt avaldatud materjale ning 
andmeid; 

 AS Matsalu Veevärk poolt esitatud andmeid; 
 ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi; 
 Konsultandi poolt tuletatud arvutuskäike ning püstitatud eeldusi. 

 
Lihula valla ÜVK arendamise kava (edaspidi ÜVKA) finantsanalüüs sisaldab: 

o Lihula, Kirbla ja Tuudi ÜVK süsteemide majandamist. 
o Opereerimiskulude prognoos. Prognoosis kajastatakse rahalisi ja mitterahalisi vee- 

ja kanalisatsioonimajandusega seotud kulusid. 
o Opereerimistulude prognoos.  Tulude prognoosimiseks on koostatud vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse nõudlus- ning tariifide analüüs. 
o Analüüs VK teenuste kulukusest leibkonnaliikme sissetuleku suhtes. Analüüsitakse 

vee- ja kanalisatsioonitariifide määrasid ning üldist teenuse kulukuse taset 
leibkondade sissetulekust. 

o Analüüsitakse investeeringute omafinantseeringute tagamise võimekust. 
Finantsanalüüsis on teostatud arvutuskäigud eeldades omafinantseerimise allikana 
laenuvahendite kasutamist. 

 

8.2 PEAMISED EELDUSED 
 
Ajahorisont 
Lihula valla ÜVKA finantsanalüüs on koostatud aastate 2017 – 2029 kohta. 
  
Makromajanduslikud eeldused 
ÜVKA finantsanalüüsis on prognoosi koostamisel kasutatud alljärgnevaid 
makromajanduslikke näitajaid: 
o tarbijahinnaindeksi muut aastas; 
o nominaalpalga kasvumäär; 
o elektrikulude kasvumäär; 
o saastetasu kasvumäär; 
o veeressursitasu kasvumäär. 
 
Makromajanduslikud näitajad pärinevad EV Rahandusministeeriumi 2016.a. sügisesest 
majandusprognoosist (seisuga 27.09.2016.a) kuni aastani 2060. Täiendavalt on Konsultant 
käesoleva finantsanalüüsi kontekstis prognoosinud elektrikulude, saastetasu ning 
veeressursitasu tõusumäärasid. 
 
Järgnevas tabelis on toodud aastased tõusumäärad vastavatel aastatel eelneva aasta suhtes. 
 



Tabel 8-1 Makromajanduslikud näitajad 
Indikaator / Näitaja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Tarbijahinnaindeks 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%
Nominaalpalga 
kasvumäär

prognoositud 
kulu 5,5% 5,3% 5,0% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,3% 5,3% 5,3% 5,2%

Elektrihinna tõus
prognoositud 

kulu 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%
Saastetasumäära 
tõus

prognoositud 
kulu 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Ressursitasude tõus
prognoositud 

kulu 2,7% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
Allikas: Rahandusministeerium, Konsultant 
 
“Saastaja maksab” printsiibi täitmine 
Finantsprognoos on koostatud põhimõttel, et kõik veemajandusega seonduvad kulud 
peavad olema kaetud teenuste tarbijatelt laekuvatest maksetest. See tähendab tariifitulud 
peavad olema tasemel või siis prognoosiperioodil saavutama taseme, mille korral on 
kaetud või saavad kaetud nii rahalised kui mitterahalised (sh põhivara kulum omaosaluse 
määras) kulud. 
 
Põhivarakulum 
Finantsprognoosis on põhivarakulumina võetud arvesse investeeritava põhivara soetamise 
maksumus omaosaluse finantseerimise vääringus. Põhivara elueaks on arvestatud lühema 
elueaga varade puhul (näit. seadmed jmt) 15 aastat ning pika elueaga varade puhul (näit. 
torustikud, reservuaarid jmt) puhul 40 aastat.  
 
Teenuse kulukus leibkonnaliikme netosissetuleku suhtes 
Tariifide korrigeerimisel on finantsprognoosis lähtutud põhimõttest, et vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse kulukus leibkonnaliikme netosissetuleku suhtes ei ületaks 
rahvusvaheliselt aktsepteeritud 4% määra. 
 
Käesolevas finantsprognoosis on leibkonnaliikme netosissetuleku väärtus saadud 
Statistikaameti andmebaasist (ST08, Leibkonnaliikme netosissetulek kuus, 2015 aasta,  
Läänemaa). Netosissetuleku väärtust on prognoosiperioodil korrigeeritud 
Rahandusministeeriumi poolt avaldatud nominaalpalga muutuse määraga. 
 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid  
Tariifide korrigeerimisel on eeldatud, et vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulukus kokku ei 
ületaks 4% leibkonna netosissetulekust. Tariifide korrigeerimisel on täiendavalt arvestatud 
omafinantseeringu tarbeks eelduslikult võetava laenu laenuteenindamise tagamisega, 
sealjuures eesmärgiks on laenuteenindamise kattekordaja sihtväärtuse 1,25 täitmine igal 
laenuteenindamise perioodil. 
 
Investeeringute finantseerimine 
ÜVK arendamise kavas on määratletud investeeringute vajadus arendamise kavaga 
hõlmatud perioodile. Käesolevas finantsanalüüsis on eeldatud, et investeeringute 
elluviimisel on lisaks omafinantseerimisele võimalik taotleda ka tagastamatut abi.  
 
Käesolevas ÜVK arendamise kava finantsanalüüsis on arvestatud uute vee- ja 
kanalisatsioonimajandusega seotud investeeringute omafinantseeringu osakaaluks 
eelduslikult 30%. Loomulikult reaalne omafinantseerimise osakaal sõltub konkreetsete 
rahastamisprogrammide tingimustest, taotluse aluseks olevatest konkreetsetest asjaoludest 
jmt. 
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Investeeringute omafinantseerimise võimaliku allikana on käesolevas finantsprognoosis 
eeldatud laenuvahendite kasutamist, st ÜVK teenuse otsesed tarbijad võtavad osa 
investeeringute rahastamisest ning seeläbi täidetakse ka „saastaja maksab“ printsiipi. 
Loomulikult arendamise kava investeeringute elluviimisel võib omafinantseerimise 
allikaks olla ka vee-ettevõtte kohustuste vaba rahaline jääk, kohaliku omavalitsuse toetus 
vee-ettevõttele, omavalitsusele 100% kuuluva ettevõtte puhul osa/aktsiakapitali 
laiendusena tasutav summa või siis KOV'i poolt teostatav otseinvesteering jmt. 
 
Käesolevas analüüsis on rahavooprognoosid koostatud selliselt, mille puhul oleks vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse tariifidest võimalik lisaks rahaliste tegevuskulude katmisele 
teostada ka laenude teenindamist ehk intressikulu ning laenu põhiosa tagasimaksmist. 
 
Omafinantseeringu katteks arvestatud laenude osas on eeldatud järgmiseid tingimusi: 

o Laenu kestus alates laenu võtmisest kuni viimase tagasimakseni on 20 aastat. 
o Laenu väljavõtmise järgse 2 aasta jooksul laenu põhiosa tagasimakseid ei teostata, 

tasutakse vaid intresse. Laenu tagasimakse toimub laenu väljavõtmisest alates 
kolmandal aastal järgneva 18 aasta jooksul. 

o Laenude intressimääraks on konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt eelduslikult 
prognoosiperioodil kasvavalt 1,4%-st kuni 3,5%-ni. Intressikulu arvestus on 
teostatud võlgnetavalt keskmiselt laenujäägilt. 

 
Laenuteenindamise kattekordaja 
Käesoleva ÜVKA investeeringute omaosaluse finantseerimise allikana on käesolevas 
finantsprognoosis eeldusena nähtud ette laenuvahendite kaasamist (näit. SA KIK). 
 
Laenude võtmisel soovib laenuandja üldjuhul, et laenuteenindamise (st laenu perioodilise 
põhiosa tagasimakse ning intressikulu) kattekordaja oleks vähemalt 1,25.  
 
Laenuteenindamise kattekordaja leitakse järgmise valemi abil: 
 
Laenuteenindamise kattekordaja = perioodi kulumi ja laenuteenindamise eelne netorahavoog  
       perioodi laenuteenindamine 
 
Laenu kasutamine ning laenuteenindamise arvutused on näidatud käesoleva arendamise 
kava finantsanalüüsi lisas. 
 

8.3 VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE KULUD 
ÜVKA finantsanalüüsi koostamisel on tulude ja kulude baasina kasutatud AS Matsalu 
Veevärk Lihula, Kirbla ja Tuudi piirkondade veemajandusega seotud 2016.a. andmeid vee- 
ja kanalisatsiooni müügimahtude, tegevustulude ning -kulude kohta. Eelpoolnimetatud 
andmed on aluseks edasiste prognooside tegemisel. 
 
Kuna Matsalu Veevärk AS tegutseb vee-ettevõtjana lisaks Lihula vallale ka veel 
Märjamaa, Vigala, Hanila, Martna, Kullamaa, Varbla ja Koonga valdades, siis sellest 
tulenevalt on rida tegevuskulusid, mis ei ole otseselt jaotatavad konkreetse piirkonna või 
omavalitsuse ÜVK süsteemile, vaid need jagunevad kõigile piirkondadele. 
 



Täiendavalt on arvesse võetud ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud 
eeldusi ning lühiajalises ja pikaajalises investeeringuprogrammis määratletud projektidest 
tulenevaid mõjusid (sh kulum ja laenuteenindamine).  
 
Käesolevas finantsanalüüsis prognoositud tegevuskulud jagunevad muutuv- ja 
püsikuludeks. 

8.3.1 MUUTUVKULUD 
 
Muutuvkulud on kulud, mis on otseselt seotud toodangumahtudega. Käesolevas 
finantsanalüüsis on võetud arvesse järgmised muutuvkulud: 

o veetootmise ja pumpamisega seotud elektrikulu; 
o kanalisatsiooni pumpamise ning puhastamisega seotud elektrikulu; 
o keskkonnatasud, sh veeressursimaks ning saastetasu. 

 
Muutuvkulude prognoosimisel on võetud arvesse veetootmise ning reoveepuhastile 
suunatavad kogused. 
 
Elektrikulu 
Finantsanalüüsis on eristatud kahte erinevat elektrikulu gruppi: 

o vee pumpamisega seonduv, 
o reovee pumpamisega ja puhastamisega seonduv. 

 
Veepumpamisega seonduv elektrikulu 2017. a hindades on keskmiselt ca 0,08 eur/m3. 
Reoveepumpamise ja puhastamise elektrikulu 2017. a hindades on ca 0,06 eur/m3. 
 
Prognoosiperioodil on kuluühikute (eur/m3 kohta) muutus seotud tarbijahinnaindeksi 
muutusega ning kogukuluks vastava perioodi prognoositav vee- ja kanalisatsioonimaht 
korrutatuna vastava perioodi tarbijahinnaindeksiga korrigeeritud kuluühikuga. 
 
Keskkonnatasud 
Veeressursitasu 2017. a hindades on keskmiselt ca 0,144 eur/m3. Kuluühikute 
prognoosimisel on eeldatud kulumäära kasvu vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. 
 
Saastetasu 2017. a hindades on keskmiselt ca 0,06 eur/m3. Prognoosis eeldatud kulumäära 
kasvu vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele.  

8.3.2 PÜSIKULUD 
Käesolevas finantsanalüüsis  on püsikuludena arvestatud järgmised kulud: 

o remont, hooldus ja transport, 
o tööjõukulud, 
o analüüside teostamine, 
o muud tegevuskulud, 
o üldhalduskulud, 
o Lihula meistripunkti kulud 
o põhivarade kulum. 
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Remondi, hoolduse ja transpordi kulud 
Finantsanalüüsis on võetud arvesse veevarustuse ning - kanalisatsioonisüsteemide 
remondi, hoolduse ja transpordiga seonduvad kulud. Prognoosiperioodil korrigeeritakse 
remondi, hoolduse ja transpordiga seonduvaid tegevuskulusid tarbijahinnaindeksi muutuse 
määraga. 
 
Analüüside kulud 
Analüüside kulude all on kajastatud veevarustuse ja kanalisatsiooni analüüsid. 
Prognoosiperioodil korrigeeritakse analüüside kulusid tarbijahinnaindeksi määraga. 
 
Muud tegevuskulud 
Muude kulude all on kõikvõimalikud muud otsesed kulud vee- ning kanalisatsiooniteenuse 
osutamiseks. Prognoosiperioodil korrigeeritakse kulu tarbijahinnaindeksi muutuse 
määraga. 
 
Üldhalduskulud 
Üldhalduskulude all on kajastatud VK süsteemide üldise administreerimise ning toetavate 
funktsioonide kulutused. Prognoosiperioodil korrigeeritakse üldhalduskulusid 
tarbijahinnaindeksi muutuse määraga. 
 
Lihula meistripunkti kulud 
Erinevad VK majandamise kulud, mis ei sisaldu eelnevalt nimetatud kulutuste all. 
 
Põhivarade kulum 
Põhivarade kulumi koosseisu on lülitatud ÜVK arendamise kavas  investeeringute kulum, 
sealjuures kulumi arvestuse aluseks on põhivara maksumus omaosaluse vääringus. 
Põhivara elueaks on vastavalt investeeringutele kas 15 või 40 aastat.  
 

8.4 VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE TULUD 
 
ÜVK arendamise kavas kirjeldatud projektid sisaldavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimist ja ehitamist. ÜVK tuludeks on nimetatud süsteemide abil vee- ning 
kanalisatsiooniteenuse ning nendega seotud teenuste osutamisest laekuv tulu.  

8.4.1 NÕUDLUSANALÜÜS 
Prognoosis on arvestatud seniste asumite ÜVK süsteemidega hõlmatust ning vähesel 
määral uute tarbijate lisandumist. Lähtuvalt Statistikaameti poolt koostatud elanikkonna 
prognoosidest nähakse ette elanikkonna mõningast vähenemist. 
 
Elanikkonna vee ühiktarbimise osas järgitakse finantsanalüüsis konservatiivset lähenemist, 
mille puhul eeldatakse, et senine keskmisest väiksem ühiktarbimine tulevikus kasvab siiski 
mõningasel määral ulatudes prognoosiperioodi lõpul tasemeni 81 l/el/ööp. 
 
Ettevõtete tarbimismahtude osas on eeldatud mõningast mahtude vähenemist 
prognoosiperioodi jooksul. 
 



Järgnevalt on esitatud perspektiivne veetarbimise prognoos võttes arvesse nii ühiktarbimist 
kui ka tarbijaskonna arvukuse prognoositud muutust. 
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Tabel 8-2 Veetarbimise prognoos 
 

Veevarustus Ühik

Liitujad	

kokku

Elanike	arv	-	LIHULA arv

Ühendatuse	määr %

Tarbijate	arv	-	LIHULA arv

Uued	liituvad	tarbijad arv 0

Uued	liitujad	kokku	 arv

Elanike	arv	-	KIRBLA arv

Ühendatuse	määr %

Tarbijate	arv	-	KIRBLA arv

Uued	liituvad	tarbijad arv 9

Uued	liitujad	kokku arv

Elanike	arv	-	TUUDI arv

Ühendatuse	määr %

Tarbijate	arv	-	TUUDI arv

Uued	liituvad	tarbijad arv 1

Uued	liitujad	kokku arv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1	240 1	234 1	228 1	222 1	216 1	210 1	204 1	198 1	192 1	186 1	180 1	174 1	168

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1	240 1	234 1	228 1	222 1	216 1	210 1	204 1	198 1	192 1	186 1	180 1	174 1	168

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136 134

94% 94% 96% 96% 96% 96% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

149 147 148 146 144 142 140 144 142 140 138 136 134

0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

0 0 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9

145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133

95% 95% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

138 137 136 136 135 134 133 132 132 131 130 129 128

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lühiajaline Pikaajaline

Elanike	veetarbimine	-	LIHULA m3/a

Elanike	veetarbimine		-	KIRBLA m3/a

Elanike	veetarbimine		-	TUUDI m3/a

25	346 25	223 25	728 26	673 27	607 28	531 29	444 30	347 31	239 32	120 32	992 33	852 34	702

2	154 2	944 3	097 3	185 3	269 3	350 3	428 3	648 3	721 3	792 3	858 3	922 3	981

2	701 2	746 2	846 2	975 3	073 3	169 3	263 3	356 3	447 3	536 3	623 3	709 3	794

Elanike	veetarbimine	kokku m3/a

Asutuste	ja	ettevõtete	veetarbimine	-	LIHULA m3/a

Asutuste	ja	ettevõtete	veetarbimine	-	KIRBLA m3/a

Asutuste	ja	ettevõtete	veetarbimine	-	TUUDI m3/a

30	200 30	913 31	671 32	833 33	949 35	050 36	135 37	350 38	407 39	448 40	473 41	483 42	477

8	286 8	213 8	140 8	067 7	994 7	921 7	848 7	775 7	702 7	629 7	556 7	483 7	410

402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

Asutuste	ja	ettevõtete		veetarbimine	kokku m3/a

Veetarbimine	kokku m3/a

8	724 8	651 8	578 8	505 8	432 8	359 8	286 8	213 8	140 8	067 7	994 7	921 7	848

38	924 39	564 40	249 41	338 42	381 43	408 44	420 45	563 46	546 47	515 48	467 49	404 50	325  
Allikas: Matsalu Veevärk AS, Konsultandi prognoos 
 
Järgnevas tabelis on esitatud ÜVK veemajanduse kanalisatsioonikoguste prognoos (tariifiga maksustatavad kogused): 
 
 



Tabel 8-3 Kanalisatsioonikoguste prognoos 
 

Kanalisatsioon Ühik

Liitujad	

kokku

Elanike	arv	-	LIHULA arv

Ühendatuse	määr %

Tarbijate	arv	-	LIHULA arv

Uued	liituvad	tarbijad arv 0

Uued	liitujad	kokku	 arv

Elanike	arv	-	KIRBLA arv

Ühendatuse	määr %

Tarbijate	arv	-	KIRBLA arv

Uued	liituvad	tarbijad arv 9

Uued	liitujad	kokku arv

Elanike	arv	-	TUUDI arv

Ühendatuse	määr %

Tarbijate	arv	-	TUUDI arv

Uued	liituvad	tarbijad arv 10

Uued	liitujad	kokku arv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1	240 1	234 1	228 1	222 1	216 1	210 1	204 1	198 1	192 1	186 1	180 1	174 1	168

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1	240 1	234 1	228 1	222 1	216 1	210 1	204 1	198 1	192 1	186 1	180 1	174 1	168

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136 134

94% 94% 96% 96% 96% 96% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

149 147 148 146 144 142 140 144 142 140 138 136 134

0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

0 0 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9

145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133

89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89%

129 137 136 136 135 134 133 132 132 131 130 129 128

0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

PikaajalineLühiajaline

Elanike	reovesi	-	LIHULA m3/a

Elanike	reovesi		-	KIRBLA m3/a

Elanike	reovesi		-	TUUDI m3/a

25	346 25	223 25	728 26	673 27	607 28	531 29	444 30	347 31	239 32	120 32	992 33	852 34	702

2	154 2	944 3	097 3	185 3	269 3	350 3	428 3	648 3	721 3	792 3	858 3	922 3	981

2	520 2	746 2	846 2	975 3	073 3	169 3	263 3	356 3	447 3	536 3	623 3	709 3	794

Elanike	reovesi	kokku m3/a

Asutuste	ja	ettevõtete	reovesi	-	LIHULA m3/a

Asutuste	ja	ettevõtete	reovesi	-	KIRBLA m3/a

Asutuste	ja	ettevõtete	reovesi	-	TUUDI m3/a

30	019 30	913 31	671 32	833 33	949 35	050 36	135 37	350 38	407 39	448 40	473 41	483 42	477

8	286 8	213 8	140 8	067 7	994 7	921 7	848 7	775 7	702 7	629 7	556 7	483 7	410

402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Asutuste	ja	ettevõtete		reovesi	kokku m3/a

Müüdud	kanalisatsioon	kokku m3/a

8	728 8	655 8	582 8	509 8	436 8	363 8	290 8	217 8	144 8	071 7	998 7	925 7	852

38	747 39	568 40	253 41	342 42	385 43	412 44	424 45	567 46	550 47	519 48	471 49	408 50	329  
Allikas: Matsalu Veevärk AS, Konsultandi prognoos 
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8.4.2 TARIIFIDE PROGNOOS 
Peatükis “Peamised eeldused” on kirjeldatud koostatud tariifiprognoosi aluseks olnud 
põhimõtted. 
 
Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni seaduse § 14 kohaselt peab hind olema kujundatud 
selliselt, et see tagaks:  
1) põhjendatud tegevuskulude katmise; 
2) investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide 
jätkusuutlikkuse tagamiseks; 
3) keskkonnanõuete täitmise; 
4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise; 
5) põhjendatud tulukuse vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt; 
6) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise vastavalt ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. 
aasta 22. märtsi. 
 
Finantsanalüüsis on koostatud veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse tariifide prognoos. 
Tariifide prognoosi baastasemeks on käesoleval hetkel kehtivad tariifid. Jälgitud on, et 
võimalusel oleksid kaetud nii rahalised kui mitterahalised (põhivarade kulum) kulutused. 
Lisaks on jälgitud laenuteenindamise kattekordaja nõude 1,25 täitmist (vt. eeldus antud 
arendamise kava finantsanalüüsi kontekstis).  
 
Analüüsi läbi viies on seatud eesmärgiks, et korrigeerimiste vahel ühelgi aastal 
tegevustulem ei oleks negatiivne st. et igal aastal tegevuskasum EBITDA kataks ka 
jooksva aasta kulumi.  
 
Tariifide tasemete kujunduses tuleb paralleelselt ÜVK seaduses sätestatuga jälgida ka 
leibkondade vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulukuse määra nende keskmise sissetuleku 
suhtes. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste soovituslik maksimummäär on 4% leibkonna 
sissetulekust. 
 
Finantsanalüüsi raames koostatud tariifide  prognoos  ei  ole  aluseks Lihula vallas 
konkreetsete tariifide kehtestamisel, sest ÜVK  arendamise  kava  on  oma  olemuselt  
üldine  strateegiline dokument ning seetõttu  ka  arendamise  kava  koosseisus  olev  
finantsanalüüs  on  olemuselt pigem indikatiivne ja üldistatud  prognoos  ÜVK-ga  
hõlmatud  piirkonna  tegevuskulude  ja  –  tulude kohta. Finantsprognoos põhineb paljudel 
eeldustel ning  lähtealustel. Prognoosi üldine  paikapidavus  sõltub  sellest, kuivõrd  
prognoosi  aluseks olevad eeldused ning põhimõtted vastavad või erinevad tulevikus 
tegelikkusega võrreldes. Oluline on ka tähele panna, et ÜVK seaduse §14 lg 6 sätestab, et 
kui vee-ettevõtja osutab veeteenust mitmel erineval reoveekogumisalal, siis võib 
kehtestada veeteenuse hinna summarsete kulutuste alusel. Eelpooltulenevast seaduse 
sättest lähtuvalt on Matsalu Veevärk AS kogu teeninduspiirkonnas kehtestatud ühtne hind 
väljaarvatud Rapla valla ja Kehtna vallas asuva Keava asula puhul. St. et hinnad ei ole 
arvutatud üksikult konkreetse omavalitsuse kohta, vaid kõikide tegevuspiirkondade 
kulutused on summeeritud ning leitud on kõikide piirkondade suhtes keskmine hind. Kuna 



tegevuspiirkonniti ei ole kulutused ühesugused, siis seetõttu keskmistatud hind ei pruugi 
üksikult võttes mõne omavalitsuse ÜVK piirkonna kulutusi tegelikkuses katta. 
Lihula ÜVK finantsanalüüsi koostades ilmnes, et lähtuvalt saadud algandmetest selgub, et 
tervikuna on Lihula valla ÜVK süsteemide veevarustuse ja kanalisatsiooni EBITDA 
positiivne, kuid ei ole piisav kulumi katmiseks.  
 
Selleks, et katta ka kulum, peaks tariifide tõus olema märkimisväärne ning tõenäoliselt 
lähtuvalt tarbijate maksevõimekusest selle realiseerumine ei ole elluviidav. Seetõttu on 
lähtutud prognoosi koostamisel eelkõige eeldusest genereerida rahavoog, mis tagaks 
laenuteenindamise kattekordaja 1,25 saavutamise. Ka antud stsenaariumi elluviimine 
eeldab olulist tariifide korrigeerimist. 
 
Lähtuvalt käesolevas analüüsis kirjeldatud eeldustest kujunevad arendamise kava 
kontekstis arvutatud vee- ja kanalisatsiooni prognoositavad tariifid järgnevalt: 
 
Tabel 8-4 Tariifide prognoos 
Teenuste tariifid

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Veetariif - Eur/m3, ilma km-ta 1,40 1,47 1,61 1,95 2,30 2,53 2,69 2,82 2,96 3,11 3,26 3,43 3,60
Kanalisatsioonitariif - Eur/m3, ilma km-ta 1,75 1,84 2,03 2,45 2,89 3,18 3,37 3,54 3,72 3,90 4,10 4,30 4,52  
Allikas: Konsultandi prognoos 
 

8.4.3 TEENUSE KÄTTESAADAVUS NING TASKUKOHASUS 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohi soovituslikult ületada 4% leibkonna 
netosissetulekust. Täiendavalt tuleb arvestada ka sotsiaalselt vähekindlustatud gruppide 
võimalust tarbida vee- ja kanalisatsiooniteenust normaaltasemel. 
 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna netosissetuleku suhtes on 
kasutatud Statistikaameti poolt avaldatud andmeid Läänemaa kohta. Finantsanalüüsis on 
korrigeeritud Statistikaameti andmeid Rahandusministeeriumi poolt avaldatud 
nominaalpalga muutuse määraga aastatel 2017 – 2029. 
 
Järgnevas tabelis on toodud prognoos Lihula valla ÜVK-ga hõlmatud asumite vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste kulukuse määra kohta leibkonna liikme netosissetuleku suhtes: 
 
Tabel 8-5 Teenuse kulukuse määr leibkonna sissetulekust 
Teenuse kulukus 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Sissetulek leibkonna liikme kohta 
kuus, Läänemaa 587 619 652 684 722 761 802 845 891 938 988 1040 1094
Keskmine tarbitav kogus l/in/p 56 56 57 60 62 65 67 69 72 74 77 79 81
Koondtariif Elanikud sh. k.m.             3,78 3,97 4,37 5,28 6,23 6,86 7,27 7,63 8,01 8,41 8,83 9,28 9,74
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

kulu leibkonnaliikme sissetuleku 

suhtes, 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2%  
Allikas: Konsultandi prognoos 
 
Prognoosi kohaselt pikas perspektiivis vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulukus leibkonna 
sissetuleku suhtes kasvab ulatudes prognoosiperioodi lõpuks arvutuslikult 2,2% ni. 
 
 
 

8.4.4  ABONENTTASU JA MUUD TULUD 



 
 
 
Lihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2029 
 
 

Hekes Eesti OÜ 2017 
 

125 

Lihula vallas ei ole ÜVK teenusele abonenttasu kehtestatud. Ka käesolev arendamise kava 
ei näe ette abonenttasu kehtestamist. Samuti ei ole prognoosis arvestatud võimalike muude 
tuludega. 
 

8.5 TEGEVUSTULUDE JA -KULUDE PROGNOOS 
Järgnevas tabelis on toodud eelpoolkirjeldatud kulude, nõudlusanalüüsist tulenevate 
tarbimismahtude ning tariifi prognoosist tulenevate tariifide tulemusena kujunev vee- ja 
kanalisatsioonimajanduse tulude ja kulude prognoos. 
 



Tabel 8-6 Tegevustulude ja - kulude prognoos 
 

Lihula valla ÜVK
TULUD:

Elanikud
Asutused
Muud tulud

Kokku tulud:

TEGEVUSKULUD:

Elekter - vee tootmine, pumpamine
Elekter - reovee pumpamine, puhastus
Veeressursi tasu
Saastetasu
Remont, hooldus, transport - vesi
Remont, hooldus, transport - kanal
Analüüsid - vesi
Analüüsid - kanal
Lihula meistripunkti otsesed kulud, sh ka tööjõukulud
Muud kulud - vesi
Muud kulud - kanal
Üldhalduskulud
Kulumieelsed kulud

EBITDA

Olemasolevate varade kulum - vesi
Olemasolevate varade kulum - kanal
ÜVK investeeirngute omaosaluse kulum - vesi
ÜVK investeeringute omaosaluse kulum - kanal

Kulum kokku:

Tegevustulem:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

86 618 91 768 103 191 129 444 158 015 179 543 196 308 212 747 229 829 247 999 267 316 287 846 309 657
26 711 27 805 30 320 36 366 42 532 46 369 48 709 50 680 52 726 54 851 57 056 59 344 61 719

585 614 676 818 965 1 061 1 125 1 181 1 240 1 302 1 367 1 436 1 507
113 914 120 188 134 187 166 627 201 513 226 973 246 142 264 607 283 796 304 151 325 739 348 626 372 883

2 996 3 127 3 262 3 437 3 615 3 799 3 989 4 197 4 399 4 607 4 820 5 040 5 265
2 132 2 235 2 332 2 457 2 585 2 716 2 852 3 001 3 145 3 293 3 446 3 603 3 764
5 617 5 862 6 117 6 282 6 441 6 597 6 750 6 924 7 074 7 221 7 365 7 508 7 648
2 502 2 581 2 652 2 750 2 848 2 946 3 045 3 155 3 255 3 356 3 457 3 559 3 662
2 997 3 077 3 156 3 237 3 321 3 408 3 496 3 587 3 680 3 775 3 872 3 972 4 074
3 925 4 030 4 133 4 240 4 350 4 463 4 579 4 698 4 819 4 944 5 071 5 202 5 335

226 232 238 244 250 257 264 270 277 285 292 300 307
1 769 1 816 1 863 1 911 1 960 2 011 2 064 2 117 2 172 2 228 2 286 2 344 2 405

24 484 25 831 27 200 28 560 30 112 31 746 33 465 35 269 37 162 39 147 41 225 43 398 45 669
2 330 2 392 2 454 2 517 2 582 2 649 2 718 2 789 2 861 2 935 3 010 3 088 3 167

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 660 62 280 63 880 65 522 67 225 68 973 70 767 72 601 74 481 76 405 78 376 80 393 82 456

109 638 113 462 117 287 121 156 125 290 129 566 133 989 138 609 143 325 148 195 153 221 158 406 163 753

4 276 6 726 16 900 45 471 76 222 97 407 112 153 125 999 140 470 155 956 172 518 190 220 209 130

110 916 110 916 110 916 110 916 110 916 110 916 110 916 110 916 110 916 110 916 110 916 110 916 110 916
93 274 93 274 93 274 93 274 93 274 93 274 93 274 93 274 93 274 93 274 93 274 93 274 93 274

0 68 394 719 1 045 1 370 1 418 1 466 1 515 1 563 1 611 1 659 1 707
0 316 1 819 3 322 4 825 6 327 6 330 6 332 6 335 6 337 6 339 6 342 6 344

204 190 204 575 206 403 208 231 210 059 211 887 211 938 211 989 212 039 212 090 212 140 212 191 212 242

-199 914 -197 849 -189 503 -162 761 -133 837 -114 481 -99 785 -85 990 -71 569 -56 133 -39 622 -21 971 -3 111  
Allikas: Konsultandi arvutused 
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8.6 INVESTEERINGUTE FINANTSEERIMINE 
ÜVK arendamise kavas on määratletud vajalikud investeeringud ning elluviimine 
lühiajalise perioodi 2017-2021 ning pikaajalise perioodi 2022-2029 jooksul. Kuna reaalne 
elluviimine sõltub erinevatest asjaoludest, sh. projekti ettevalmistatuse tasemest ja 
rahastamisvõimalustest, siis seetõttu on käesoleva arendamise kava arvutuste läbiviimise 
lihtsustamiseks eeldatud, et investeeringute elluviimine toimub vastavalt järgnevas tabelis 
toodule: 
 
Tabel 8-7 Investeeringute elluviimine 
Investeeringute elluviimine Kokku 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Lühiajaline programm 2017-2021 100% 5% 24% 24% 24% 24%
Kumulatiivselt LP 5% 29% 53% 76% 100%

Pikaajaline programm 2022 - 2029 100% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Kumulatiivselt PP 13% 25% 38% 50% 63% 75% 88% 100%  

Allikas: Konsultandi arvutused 
 
Kuna investeeringud on arvestades vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest laekuvat 
jooksvat tulemit mahukad, siis see tingib vajaduse taotleda finantseerimiseks abirahasid 
ning võimaliku omafinantseerimise allikana kaaluda ka laenuvahendite kasutamist. 
 
Kuna konkreetsed rahastamistingimused sh rakendatav abimäär sõltuvad konkreetsest 
meetmest ja/või koostatavast rahastustaotlusest ja/või rahastamisallikast, siis seetõttu 
käesolevas arendamise kavas on vee- ja kanalisatsiooniprojektide finantseerimise 
põhimõtete kujundamisel lähtutud arvutuslikust eeldusest, mille puhul abimäär vee- ja 
kanalisatsiooniprojektide korral on 70% ning seega omafinantseerimise määr on vastavalt 
30%. Sademevee investeeringute finantseerimine toimub 100% ulatuses omavahendite 
arvel ning seetõttu on käesolevas arendamise kavas eeldatud, et seda tehakse KOV 
eelarvelistest vahenditest ning sellest tulenevalt sademevee investeeringud ei kajastu VK 
hinnas.  
 
Vee- ja kanalisatsioonirajatiste omafinantseerimise allikana on arendamise kava 
finantsprognoosis nähtud ette laenude kasutamist vastavalt eelpoolkirjeldatud eeldustele. 
Antud valik on puhtalt teoreetiline ning konservatiivne eesmärgiga testida, kas 
prognoositud veemajanduse rahavoog on võimeline arendamise kavas kirjeldatud eeldustel 
teenindama laenu, kui kogu omafinantseering koosneks vaid laenust. Kindlasti arendamise 
kava elluviimisel kujuneb tegelik omafinantseerimine kombinatsioonist kohaliku 
omavalitsuse eelarvelistest vahenditest,  vee-ettevõtja kohustustevabast rahajäägist ning 
vajadusel võetavast laenust. 
 
Finantsprognoosis on tariifipoliitika kujundatud selliselt, et laenuteenindamise kattekordaja 
oleks igal aastal minimaalselt 1,25 korda. Laenu kasutussevõtmine toimub seejuures 
üheltpoolt vastavalt investeeringute eeldatavale elluviimisele (tabel. 8-7) ning 
finantseerimise omaosalusele määrale 15%.  
 
Järgnevas tabelis on esitatud laenuteenindamise prognoos. 
 
 



Tabel 8-8 Laenuteenindamise prognoos 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kulumieelne rahavoog 4 276 6 726 16 900 45 471 76 222 97 407 112 153 125 999 140 470 155 956 172 518 190 220 209 130
Laenuteenindamine (põhiosa + 
intressid) 359 3 464 13 366 35 996 60 492 77 132 89 156 87 912 86 530 85 134 83 725 82 302 80 617
Rahavoog peale laenuteenindamist 3 917 3 262 3 533 9 474 15 731 20 275 22 997 38 087 53 940 70 822 88 793 107 918 128 513
Laenuteenindamise kattekordaja 

(min. 1,25) 11,90 1,94 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,43 1,62 1,83 2,06 2,31 2,59  
Allikas: Konsultandi arvutused 
 
Järgnevas tabelis on toodud ÜVK arendamise kavas määratletud investeeringukulutused 
ning finantseerimise jagunemine vastavalt eelpoolkirjeldatud eeldustele lühi- ning 
pikaajalise programmi ning finantseerimisallikate lõikes. 
 
Tabel 8-9 Investeeringud ja finantseerimise prognoos 
Investeeringud Kokku 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Lühiajaline periood 2017-2021 3 824 438 191 222 908 304 908 304 908 304 908 304
Pikaajaline periood 2022-2029 289 290 36 161 36 161 36 161 36 161 36 161 36 161 36 161 36 161

Investeeringud kokku: 4 113 728 191 222 908 304 908 304 908 304 908 304 36 161 36 161 36 161 36 161 36 161 36 161 36 161 36 161

Finantseerimise prognoos Kokku

Riiklik ja/või välisabi 2 538 637 119 735 568 743 568 743 568 743 568 743 17 991 17 991 17 991 17 991 17 991 17 991 17 991 17 991
Omafinantseering 1 087 987 51 315 243 747 243 747 243 747 243 747 7 711 7 711 7 711 7 711 7 711 7 711 7 711 7 711
Sadeveesüsteemide KOV poolne 
finantseering 487 104 20 171 95 814 95 814 95 814 95 814 10 460 10 460 10 460 10 460 10 460 10 460 10 460 10 460

Finantseerimine kokku: 4 113 728 171 051 812 490 812 490 812 490 812 490 25 702 25 702 25 702 25 702 25 702 25 702 25 702 25 702

PikaajalineLühiajaline

 
Allikas: Konsultandi prognoos 
 
Märkusena, et eelpooltoodud tabelites olev jaotus on prognoos ning põhineb eelpool 
peatükkides kirjeldatud eeldustel. Tegelikkuses kujunevad investeeringute summad 
vastavalt läbiviidavatel hangetel saadavatele hinnapakkumistele, realiseerimiste ajakavale 
ning finantseerimise võimalustele. 

8.7 FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 
Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning -kulusid arvestades  
arendamise kava raames elluviidavaid investeeringute projekte. Kulude prognoosis on 
arvestatud tänase vee-ettevõtja AS Matsalu Veevärk poolt esitatud andmetega 2016.a. 
kohta. Täiendavalt on võetud arvesse arendamise kavas väljapakutud investeeringute 
elluviimisest tulenevate mõjudega (sh kulumi lisandumine, võimalik laenuteenindamine). 
 
Finantsanalüüsi raames koostatud tariifide  prognoos  ei  ole  aluseks Lihula vallas 
tariifipoliitika elluviimisel, sest ÜVK  arendamise  kava  on  oma  olemuselt  üldine  
strateegiline dokument ning seetõttu  ka  arendamise  kava  koosseisus  olev  
finantsanalüüs  on  olemuselt pigem indikatiivne ja üldistatud  prognoos  ÜVK-ga  
hõlmatud  piirkonna  tegevuskulude  ja  –  tulude kohta. Finantsprognoos põhineb paljudel 
eeldustel ning  lähtealustel. Prognoosi üldine  paikapidavus  sõltub  kuivõrd  prognoosi  
aluseks olevad eeldused ning põhimõtted vastavad või erinevad tulevikus tegelikkusega 
võrreldes. 
 
Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ja prognoose ning testitud on 
veemajanduse rahavooge etteantud eeldustel. Finantsprognoosis toodud tariifide prognoos 
on koostatud eesmärgil testimaks, kas arendamise kavas sätestatud eeldustel on vee- ja 
kanalisatsioonimajandus tervikuna jätkusuutlik. Tulude prognoosis on olulise tähtsusega 
lisaks tariifimääradele tarbijate arvukuse ning ühiktarbimise muutus ajas. Kui tarbijate 
arvukus ja/või ühiktarbimine ei vasta finantsprognoosis eeldatud suurustele, siis 
tegevuskulude katmiseks tuleb oluliselt erinevaid tariifimäärasid rakendada. Mil määral, 
sõltub konkreetselt millises mahus muutub tarbijate arvukus või ühiktarbimine senise 
prognoosis toodud tasemetega võrreldes. 
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Sarnaselt tulubaasi mõjutavatele teguritele on olulised ka edasist kulubaasi mõjutavad 
tegurid. Juhul kui investeeringud mõjutavad eeldatavalt rohkem tulevast kulubaasi (näit. 
suurem kokkuhoid) või kui veeoperaatorteenust pakkuv ettevõte suudab leida täiendavaid 
sisemisi ressursse ökonoomsemaks majandamiseks, väheneb tegevuskulude maht ja 
seetõttu ka surve vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade tõstmiseks. Kuna ÜVK 
arendamise kava hõlmab pikka perioodi, siis on alati ka risk kulutegurite oluliselt 
suuremaks muutuseks kui käesolevas finantsanalüüsis eeldatud (näit. elekter, 
keskkonnatasud jmt). Täiendvalt tuleb arvestada, et vee-ettevõtja Matsalu Veevärk AS on 
rakendanud vee- ja kanalisatsiooniteenustele ühtse hinna kogu tema poolt teenindavale 
tegevuspiirkonnale ning seega Lihula puhul ei ole hinna aluseks konkreetselt Lihula valla 
VK kulutused, vaid kõikide Matsalu Veevärk AS teenusega kaetud valdade VK kulutuste 
summeeritud kulutuste alusel arvutatud hind. 
 
Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine sh omafinantseerimine 
kujunevad tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele 
kokkuleppetele, tegelikele rahastamisvõimalustele ning konkreetsetele 
rahastamisprogrammide meetmetele ja tingimustele. ÜVK arendamise kava 
finantsanalüüsis toodud finantseerimine ning selle jagunemine on näitlik. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISAD 


