
Lihula linnas, Kirbla ja Tuudi külades

Joogivee käitleja: AS Matsalu Veevärk

Juriidiline aadress: Veski tn 6, Märjamaa 78302 Raplamaa

Kontaktandmed:   Tel. + Fax: +372 489 2556,  E-mail:info@matsaluvv.ee

Ühisveevärgist tavakontrolli käigus uuritavad näitajad paaritutel aastatel:

 värvus, pH, Fe, F, B, maitse, hägusus, lõhn,Escherichia coli, coli-laadsed bakterid.

Ühisveevärgist tavakontrolli käigus uuritavad näitajad paarisaastatel: 

värvus, pH, Fe, F, B, maitse, hägusus, lõhn, ammoonium, elektrijutivus, Escherichia coli, coli-laadsed bakterid.

Ühisveevärgist süvakontrolli käigus uuritavad näitajad: Escherichia coli, coli-laadsed bakterid, Enterokokid, 

kolooniate arv 22ºC, antimon, arseen, benseen, benso(a)püreen, boor, bromaat, 1,2-dikloroetaan, elavhõbe, kaadmium, kroom, nikkel, 

nitraat, nitrit, pestitsiidid, plii, polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH), seleen, tetrakloroetaan ja trikloroetaan, trihalometaanide summa,

 tsüaniid, vask, alumiinium, ammoonium, elektrijuhtivus, kloriid, mangaan, naatrium, oksüdeeritavus, raud, sulfaat, 

vesinikioonide kontsentratsioon, hägusus, maitse, lõhn, värvus.

Joogiveeallikana kasutatava põhjavee analüüs: ammoonium, hägusus, elektrijuhtivus, fluoriid, kloriid, lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, 

oksüdeeritavus, raud, sulfaat, vesinikioonide kontsentratsioon, värvus, coli-laadsed bakterid, Enterokokid, Escherichia coli, kolooniate arv 22ºC.

Põhjavesi kõigis veevärkides III kvaliteediklass

Radioloogilised näitajad

Triitium, efektiivdoos.
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Jrk Ühisveevärgi Proovivõtu Käideldava Orientee- Joogiveeallikana

asukoht koht vee ruv Süvakontroll kasutatava

kogus tarbijate Tavakontroll radioloogia põhjavee

m3 /d arv 2015 2016 2017 2018 2019 analüüs

1 Vee tn PK Lihula 107 1200 märts, juuni märts, juuni märts, juuni märts, juuni märts, juuni 2023 Iga aasta

Lihula linn lasteaed sept, dets. sept, dets. sept, dets. sept, dets. sept, dets.

2 Piiri PK Lihula 8 100 sep- sep- sep- sep- sep- 2023 Iga aasta

Lihula linn Uninaks tember tember tember tember tember

3 Kirbla PK Kirbla PK 9 130 sep- sep- sep- sep- sep- 2023 Iga aasta

Kirbla küla joogivesi tember tember tember tember tember

4 Tuudi PK Tuudi PK 13 160 sep- sep- sep- sep- sep- 2023 Iga aasta

Tuudi küla joogivesi tember tember tember tember tember

Märkus: Joogiveeallikana kasutatava põhjavee analüüs teha üldjuhul samaaegselt tavakontrolliga.

Kontrolli läbiviimise aeg
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