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1. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhiskeemid ja investeeringuprojektid 

 

 

Enamkasutatud lühendeid: 

2. ÜVK – ühisveevärk ja –kanalisatsioon 

3. ÜVKA – ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 

4. EL – Euroopa Liit 
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6. PK - puurkaevpumpla 

7. RP- reoveepumpla 

8. RVP – reoveepuhasti 

9. VTJ - veetöötlusjaam 

10. BHT – biokeemiline hapnikutarve 

11. KHT – keemiline hapnikutarve 

12. PHT – permanganaatne hapnikutarve (oksüdeeritavus, orgaanikasisalduse 

iseloomustamiseks joogivees) 

13. VMK – veemajanduskava 

14. Sh - sealhulgas 
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1  SISSEJUHATUS 
 

Käesolev Emmaste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi 

ÜVKA) on koostatud vastavalt Emmaste Vallavalitsuse ja Hekes Eesti OÜ vahel sõlmitud 

Lepingule. 

 

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub 

kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav 

või teenindab vähemalt 50 elanikku. 

 

ÜVKA koostamine hõlmab tegevusi, mis on lihtsustatud skeemi kohaselt järgmised: 

 olemasoleva olukorra analüüs, sealhulgas sotsiaalmajanduslik olukord ja 

keskkonnaseisund, 

 tähtsamate lahendamist vajavate probleemide määratlemine, 

 ÜVKA perspektiivse tehnilise üldlahenduse koostamine koos 

alternatiivlahendustega, 

 arendusmeetmete ajakava ja lähemate aastate arendusprogrammide koostamine ja 

hindamine 

 ÜVKA tehnilise lahenduse kavandamine, 

 ÜVKA arutelu ja heakskiitmine. 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni seadus. Seaduses on sätestatud, et ÜVKA peab sisaldama vähemalt:  

 ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 

 dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

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

äravoolurajatiste põhiskeemi; 

 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 

maksumust. 

Seadus sätestab, et: 

 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava peab olema kooskõlas vesikonna 

ja alamvesikonna veemajanduskavaga; 

 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava tuleb enne kinnitamist 

kooskõlastada regiooni keskkonnaameti ja terviseametiga; 

 mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni kasutamise tingimused määratakse omavalitsuste halduslepinguga. 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava peab lisaks vastavusele ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatud nõuetele kajastama järgmist:  

 

 Keskkonna- ja sotsiaal-majanduslike näitajate nagu pinnakate, põhjavee, 

põhjaveevarude, pinnavee, reostusallikate, maakonna ühe leibkonnaliikme aasta 

keskmise netosissetuleku, elanikkonna maksevõime, vee-ettevõtja 

kliendigruppide, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni, vee-ettevõtja andmete, tarbitud 

ja tarbitava vee koguste, torustikuleketest tingitud veekadude, hinnangulise 

infiltratsiooni suuruse ja piirkonna muude kava seisukohalt oluliste iseärasuste 

kirjeldus;  
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 Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide asukoha ning nende süsteemide 

(puurkaevpumplate, veetöötlusjaamade, survetõstepumplate, veetorustike, 

tuletõrjehüdrantide, ühisvoolu- ja lahkvoolukanalisatsiooni, lokaalsete 

puhastusseadmete, reoveepumplate, purgimissõlmede, reoveepuhastite ja 

sademeveekanalisatsiooni, tulekustutusvee saamise lahenduse) tehniline kirjeldus 

ning seisukorra ja sobivuse hinnang; 

 Vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate lühi- ja pikaajaliste 

investeerimisprogrammide kirjeldus ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (sh 

sademeveekanalisatsiooni) teenusehindade prognoos 12 aastaks aastate kaupa, 

investeeringute allikad ning veeteenuse pakkumiseks vajaliku põhivara kirjeldus 

ja seisundi hinnang;  

 Lähtudes eelnevatest punktidest kohaliku omavalitsuse üksusele sobivate 

planeeritavate tehniliste lahenduste iseloomust;  

 Kohaliku omavalitsuse määratud perspektiivsete ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga kaetavate alade kaardid.  

 

ÜVKA koostamise eesmärgiks on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) 

arengu kiirendamine organisatsioonilis-majanduslike meetodite sihipärasema suunamise 

kaudu. 

ÜVKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning 

omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti 

põhjendusmaterjaliks laenude või riigi abi taotlemisel kui (võimalusel) ka EL-i 

tugifondidest vahendite taotlemisel. 

Kava olemasolu hõlbustab omavalitsuse ja vee-ettevõtte vaheliste suhete ning 

vastastikuste kohustuste määratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste 

hinnakujundusele. 

ÜVKA tuleb koostada kooskõlas: 

 piirkonda hõlmavate veemajanduskavadega; 

 omavalitsuse arengukavaga; 

 maakonnaplaneeringuga, omavalitsuse halduspiirkonna või selle osa 

üldplaneeringutega. 

Detailplaneeringute algatamisel peab arvestama lisaks üldplaneeringule käesoleva ÜVKA 

tingimuste ja nõuetega. 

  

Erinevalt planeeringutest, mis määratlevad rajatiste paigutuse ja annavad üldise aluse 

võimsusnäitajate ning teenuste mahu leidmiseks, annab ÜVKA valdkonna olukorra 

analüüsi ja määratleb arengu prioriteedid ning nende realiseerimise võimalused ja teed. 

 

 ÜVKA perspektiivskeem kajastab kaht ajalist perioodi: 

 Lühiajaline programm: 2015-2019, mis peab kajastama töömahte lühiajalises 

programmis. Antud perioodi osas ja sees on kohustuslik välja tuua investeeringud, 

mis on vastavalt õigusaktide täitmise kohustusele prioriteetseimad, tuginedes 

samuti tänastele kõige olulisematele probleemidele: joogiveekvaliteedi nõuetele 

vastavuse tagamine; suublasse juhitava heitvee nõuetele vastavuse tagamine; 

tähtsamate peatorustike ja –kollektorite rekonstrueerimine. 

 Pikaajaline programm: 2020-2026, mis peab kajastama kaugemas perspektiivis 

teostatavaid ning otseselt õigusaktide nõuete täitmisega mitte seotud 

investeeringuid, sealhulgas ühisvee- ja –kanalisatsioonivõrkude laiendamine ja 

täiendavatele liitujatele ÜVK teenusega liitumisvõimaluse loomine. Siia kuuluvad 

veevarustuse peatorustike ja kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine 
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põhiliselt tänas(t)e ja perspektiivsete reovee kogumisala(de) piires, sealhulgas 

mahus, mis tänase seisuga ei ole (veel) vee-ettevõtjale ja/või KOV-le 

majanduslikult otstarbekas ja/või muul viisil põhjendatud. 

  

Konsultant tänab kõiki, kes aitasid kaasa andmete kogumisele, viisid läbi visiite 

objektidele ja lisaks varustasid konsultanti väärtusliku informatsiooniga. 

  

ÜVKA koostamisel osalesid:  

 Sven Otsmaa – projektijuht, olemasoleva olukorra kirjeldus, 

investeeringuprojektid; 

 Vahur Laas – aluskaardid ja kaardimaterjali ettevalmistamine; 

 Ene Laur – üld- ja sotsiaalmajanduslik analüüs, finantsanalüüs; 

keda nimetatakse ÜVKA käigus „Konsultantideks“. 

2 EMMASTE VALLA ÜLDINE ÜLEVAADE, ASUKOHT JA 

GEOGRAAFILINE ASEND 

Emmaste vald asub Hiiu maakonna lõunaosas, piirnedes mere ning Käina ja Hiiu 

vallaga. Emmaste valla keskus on Emmaste küla, mis jääb maakonnakeskusest Kärdla 

linnast 40 km ja pealinnast Tallinnast 170 km kaugusele. Vallasiseselt jaguneb piirkond 

kantideks ehk „otsadeks” Emmaste, Jausa, Nurste, Sõru ja Valgu. 

Emmaste vallas on 43 küla, mille asustus paikneb suuremate teede vahetus läheduses. 

 

 

Joonis 2-1 Emmaste valla asukoht Eestis 
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Joonis 2-2 Emmaste valla kandid 

 

Emmaste valla üldpindala on 197,5 km
2
 ja on Hiiumaal Hiiu ja Pühalepa valla järel 

suuruselt kolmas, edestades pindalalt Käina valda. Emmaste vald moodustab 

ristikujulisest saarest alumise ehk lõunapoolse osa. Valla ulatus põhjast lõunasse on 

ligikaudu 22 km ja läänest itta 16 km mõõdetuna laiemast kohast. Valla ringpiiri pikkus 

on ligikaudu 99 km. Valla territooriumi üldskemaatiline iseloomustus on joonisel 2.3. 

Vallas on kaks üle 100 elanikuga küla: Jausa ja Emmaste. Suuremad külad on veel Valgu, 

Harju ja Lassi, kus elab üle 50 inimese. Emmaste valda läbivad Heltermaa- Käina- 

Emmaste- Tohvri ja Emmaste-Luidja maanteed, milledel kulgeb põhiline valla liiklus ja 

need omavad ka Hiiumaa liikluses suurt rolli. Emmaste vald on tasase reljeefiga, ulatudes 

enamus alast vaid mõne meetri üle merepinna.  

 

Emmaste valla keskuseks Emmaste küla kui elanike arvult suurim. 

 

Emmaste vald asub Lääne-Eesti saarestikus, suuruselt teise saare, Hiiumaa, lõuna- ja 

edelaosas. Valla erinevad osad kerkisid merest umbes 2000 kuni 4000 aastat tagasi. Tänu 

jätkuvale aeglasele kerkimisele (ligikaudu 2,5 mm aastas) rand laieneb ja muutub 

kuivemaks.  
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Emmaste valla kõrgeim koht on Õngu raba 12-13 m üle merepinna. Kogu vald on üldiselt 

madal ja ühtlase tasase reljeefiga. Maapind tõuseb mere äärest aeglaselt saare keskosa 

suunas.  

Mandrijäätekkelised vallseljakud ning väike jääsulamisdelta asub Emmastes. Hiiumaa 

lõunaosas suundub Emmastest kaarjalt välja fluvioglatsiaalne vallseljak e. oos, mis on 

jälgitav kuni Männamaani.  

Merelised akumulatsiooni- abrasioonitasandikud esinevad Emmaste ja Nurste vahelisel 

alal. Need on nõrgalt lainja reljeefiga, moodustades lamedaid kühmi ja väikesi nõgusid. 

Tasandikel leidub ka üksikuid madalaid rannavalle. Mererand on väga vahelduv; 

üksteisega vahelduvad moreen-, klibu-, liiva- ja kamardunud rand. Üldjuhul on 

domineerivaks lauskrand.  

Sootasandikul asuv Õngu raba külgneb rannamoodustistega, vaatamata sellele on raba 

väga tasane - ilma älvesteta ja laugasteta.  

Tulenevalt suhteliselt heast ja korras teedevõrgust ning regulaarsest laevaühendusest 

Saaremaaga, on Emmaste valla asend küllaltki soodne ja seda nii küla elanikele kui ka 

ettevõtjatele ettevõtluse arendamiseks. 
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3  ÜLEVAADE ÜHISVEEVARUSTUST JA – 

KANALISATSIOONI KÄSITLEVATEST 

ALUSDOKUMENTIDEST  

3.1 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; 

 Hiiumaa maakonnaplaneering  

 Emmaste valla üldplaneering; 

 Emmaste valla arengukava; 

 Standardid; 

 Valla õigusaktid; 

 Muud uuringud, arengukavad ja (detail)planeeringud. 

 

Vee-ettevõtte tegevuse oluliseks alusdokumendiks on vee erikasutusluba (-load). 

3.2 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. Ehitusseadus; 

5. Kohaliku Omavalituse korralduse seadus; 

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 29.07.2010 määrus nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu 

projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, 

puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, 
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likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha 

kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, 

puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning 

puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid“; 

13. Vabariigi Valitsuse (VVM)  määruse 16.05.2001. a. nr. 171 

“Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” viimane kehtiv redaktsioon; 

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. 

Veeseadus on kogu veealase tegevuse ja sellega seonduva regulatsiooni, ühtlasi kõigi 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni  valdkondadega seonduvate tegevuste alusdokument. 

ÜVK ehitiste, rajatiste ja kõigi süsteemide rajamisel ja rekonstrueerimisel, sealhulgas  

tööde läbiviimisel, kontrolli ja järelevalve teostamisel, ehitiste ja rajatiste asukoha 

valimisel tuleb otseselt jälgida Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadust, 

Planeerimisseadust ja Ehitusseadust. 

 

Maa- ja omandisuhetest ja/või servituutide seadmise vajadusest  lähtuvalt peab ÜVK 

objektide käitlemisel arvestama Asjaõigusseadust ning Kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadust. 

 

Ehitiste, rajatiste ja kommunikatsioonide asukohavalikul tuleb tihti arvestada nende 

võimalikku mõju keskkonnale, sealhulgas kaaluda keskkonnamõju hindamise läbiviimise 

vajalikkust, mida hinnatakse tulenevalt Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest (edaspidi: KMH seadus) ja Vabariigi Valitsuse 29. 

augusti 2005. a. määrusest nr 224 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda 

keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu. KMH seadus on 

harmoniseeritud EÜ Nõukogu direktiiviga 85/337 EMÜ (muudetud EÜ Nõukogu 

direktiiviga 97/11 ning avalikustamise osa täiendatud EÜ Nõukogu direktiiviga 2003/35). 

 

Ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonisüsteemide üks põhiprobleeme on tarbijatele edastatava 

vee kvaliteet  –  seda reguleeritakse sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (edaspidi määrus nr 82) ning selle 

aluseks olevale EL joogiveedirektiivile 98/83 EC. 

 

Keskkonnahoiu ja –kaitse seisukohalt samaväärselt oluline on nõuetekohaselt kogutud ja 

puhastatud reovesi ning selle kindlustamine reoveekogumisalalt. Reoveekogumisala vee-

ettevõtja peab tagama puhastatud heitvee kvaliteedi vastavuse EV Valitsuse (VV) 

29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse 

juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning 

nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed”, mis on vastavuses EL 

asulareoveedirektiiviga nr 91/271.  

 

Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 kehtestatud “Reovee 

kogumisalade määramise kriteeriumid” kehtestatakse optimaalsed tingimused ja 

kriteeriumid reoveekogumisalade määramiseks arvestades põhjavee kaitstust heitveega 
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reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke tingimusi. Määrus kehtestab reoveekogumisala 

määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga rohkem kui 50, kusjuures määratava 

reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha. Määruse teises paragrahvis on toodud 

kriteeriumid reoveekogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi, mille kohaselt 

reoveekogumisala tuleb moodustada, kui kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega 

piirkondades tekib 1 hektari kohta orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 

inimekvivalenti (ie). Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb 

reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust 

rohkem kui 15 ie. Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb 

reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust 

rohkem kui 10 ie. Lisaks tuleb reoveekogumisalade määramisel arvestada 

sotsiaalmajandusliku kriteeriumina leibkonna võimalusi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 

teenuse eest tasumiseks, mille kohaselt ühe leibkonnaliikme kulutused teenusele ei tohi 

olla suuremad kui 4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekut tema 

elukohajärgses maakonnas. 

Kõik Emmaste valla ÜVK-ga varustatud asumid: Emmaste, Jausa, Hindu ja Sõru (Pärna) 

asuvad suhteliselt kaitstud põhjaveega alal, seega kehtib reoveekogumisala 

moodustamise riiklikuks kehtestamiseks 20 ie nõue 1 ha kohta. 

 

Kui Veeseaduse (edaspidi VS) varasemate redaktsioonide järgi oli kohustus, et kohalik 

omavalitsus peab põhjavee kaitseks tagama reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu 

reovee suunamiseks reoveepuhastisse ja heitvee juhtimiseks suublasse – mis sisuliselt 

tähendas ühiskanalisatsioonivõrgu väljaehitamise kohustust, siis alates 2010. a 

muudatusest VS § 24
1
 lg (6): Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie ei ole 

ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti 

olemasolu korral tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane 

käitlemine. Emmaste vallas on kõik reoveekogumisalad orgaanilise reostuskoormusega 

alla 2000 ie.  

 

Tulenevalt Eesti ühinemisest Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiiviga (2000/60/EC) 

juba aastast 2001. a, on Eesti kohustatud arendama ühisveevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteeme, tagamaks tarbijatele kvaliteetne ja tervisele ohutu joogivesi, 

kvaliteetne ühiskanalisatsiooniteenus ning reoveepuhastis nõuetekohaselt puhastatud 

heitvesi enne juhtimist looduslikesse või tehislikesse veekogudesse. 

 

Kohaliku omavalitsuse kohustus koostada ja täiendada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendamise kava, tuleneb Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadusest ja aitab kokkuvõttes 

täita ka Veepoliitika Raamdirektiiviga seatud eesmärke ÜVK-vallas. 
 

3.3 STANDARDID 

Standardid kujutavad endast soovitusliku iseloomuga planeerimis-, projekteerimis- ja 

ehitusnõudeid sätestavaid, reguleerivaid ja täpsustavaid dokumente, mis muutuvad 

projekteerijale ja ehitajale kohustuslikuks hankedokumentidesse sisestamise käigus, 

ehituspakkumustes ja hiljem lepingutes määratletutena. Standardid kui soovituslikud ja 

õigusaktidest alamad dokumendid peavad järgima kõiki õigusakte ja olema nendega 

kooskõlas. 
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Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja –rajatiste projekteerimisel ning ehitamisel peab 

üldjuhul arvestama järgmisi standardeid (loetelu ei ole ammendav ega lõplik): 

 EVS 847-1:2014 Veevärk. Osa 1: Veehaarded  

 EVS 847-2:2003 Ühisveevärk. Osa 2: Veepuhastus 

 EVS 921:2014  - Veevarustuse välisvõrk 

 EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk 

 EVS 835:2014  - Hoone veevärk  

 EVS 846:2003 Kinnistu kanalisatsioon  

 EVS 812-6:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.  

 EVS 843:2003 Linnatänavad (ptk 11: Tehnovõrgud).  

 EVS – ISO 13822:2011 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused. 

Olemasolevate konstruktsioonide seisukorra hindamine (olemasolevate 

reoveepuhasti mahutite hindamisel) 

 EVS – EN 14188 – 3 : 2006 Vuugitihendid ja –täited. Osa 3: Kasutusvalmidus, 

vuugitäidete spetsifikatsioonid. (olemasolevate reoveepuhasti mahutite 

hindamisel) 

 RIL77-1990 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend;  

 Tööinspektsiooni juhend, Kaeva ohutult 2002;  

 MaaRYL 2000. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid. 

3.4 EMMASTE VALLA ÕIGUSAKTID 

Emmaste valla kohalikud ÜVKA-ga seotud põhilised õigusaktid on: 

 

 Emmaste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise 

eeskiri;  

 Emmaste valla ehitusmäärus.  

 

Emmaste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri 

reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistutelt reovee ärajuhtimise ja 

puhastamise, samuti avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademevee, drenaaživee 

ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise korraldamist ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni 

kaudu. Määrus sätestab Emmaste valla, vee-ettevõtja ning kliendi õigused ja kohustused, 

samuti ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga liitumise ning selle kasutamise nõuded ja korra 

Emmaste valla territooriumil. 

 

Emmaste valla ehitusmäärus  on Vastu võetud Vallavolikogu 29.11.2012 a. määrusega nr 

64.  

Emmaste valla ehitusmääruse (edaspidi ehitusmäärus) ülesanneteks on: 

1) valla ruumilise planeerimise, ehitusliku projekteerimise ja ehitamise üldiste põhimõtete 

ning reeglite seadmine; 

2) Emmaste Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Emmaste Vallavalitsuse (edaspidi 

vallavalitsus) vahel 

planeerimis- ja ehitamisalaste ülesannete jaotuse määramine. 

3.5 EUROOPA LIIDU TOETUSED 2014-2020 

Eesti osa järgmise seitsme aasta eelarves on 5,89 miljardit eurot toetusi. 
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2014. aastal algab ühtekuuluvuspoliitika ja ühtse põllumajanduspoliitika uus 

rahastamisperiood, mille raames on Eestil võimalus kasutada rahalist toetust 5 fondist. 

Oodata on, et Eesti saab Euroopa Liidu (EL) struktuurivahendeid uuel eelarveperioodil 

ligikaudu samapalju kui senisel ehk 2013. aastani kestval perioodil – prognoositav 

suurusjärk on 3,35 miljardit eurot. 

Kõigi nende vahendite kasutamiseks on Eestil vaja olla valmis 2015. aasta alguseks – 

selleks ajaks peavad olema selged EL vahendite kasutamise eesmärgid ja kavandatud 

meetmed, valmistatud ette vastavad strateegilised dokumendid ja rakendussüsteemid. 

Valitsuskabineti istungil arutlusel olnud ettepanekute järgi tuleb perioodi 2014-2020 

eurotoetused suunata hariduse, majanduse, keskkonna, energeetika, transpordi ja 

infotehnoloogia arendamiseks. Sel viisil on kõige enam võimalik tõsta Eesti 

konkurentsivõimet ning mõjutada püsivalt ja positiivselt ka teiste elualade arengut. 

Uue perioodi eurotoetuste jagamisel tuleb keskenduda konkreetsematele valdkondadele ja 

teha pigem vähem, aga olulisi asju. EL vahendid on ühekordne võimendus Eestis oluliste 

muutuste saavutamiseks. Nende kasutamine peab kaasa tooma arenguhüppe, suurendades 

mõnes valdkonnas, sektoris või majandusharus eesmärkide elluviimise tõhusust, mõjusust 

või kvaliteeti ja tuues kaasa positiivse järelmõju (nt struktuursete reformide ja 

võtmealgatuste/projektide käimalükkamine ning elluviimine). 

  

3.6  ÜLEVAADE EMMASTE VALLA ARENGUT 

PUUDUTAVATEST ALUSDOKUMENTIDEST 

 

Emmaste valla arengut reguleerivad ja iseloomustavad: Lääne-Eesti vesikonna 

veemajanduskava, Hiiumaa maakonnaplaneering, Emmaste valla üldplaneering, Emmaste 

valla arengukava jt. 

 

Emmaste vald paikneb Lääne-Eesti vesikonnas. 

 

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 01.04.2010 

korraldusega nr 118 „Veemajanduskavade kinnitamine“. 

 

3.6.1 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 
 

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

eestivesikonnaveemajanduskava.pdf  

Lääne-Eesti veemajanduskava koostatakse vee kaitse ja kasutamise abinõude 

planeerimiseks Lääne-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava koostamisel 

lähtutati nii veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ). 

Veepoliitika raamdirektiivi rakendamiseks tuleb liikmesriikide veemajanduse juhtimiseks 

koostada veemajanduskavad oluliste veeprobleemide lahendamiseks ning vee hea 

seisundi saavutamiseks. 

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava lähtematerjalideks on Harju, Matsalu, 

Läänesaarte, Pandivere põhjavee ja Pärnu alamvesikondade veemajanduskavad ja 

veemajanduskavade koostamise käigus valminud uuringud ja aruanded.  

  

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/2010.04.07kinnitatudlaane-eestivesikonnaveemajanduskava.pdf
http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/2010.04.07kinnitatudlaane-eestivesikonnaveemajanduskava.pdf
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Eestis on olulisteks veemajandusprobleemideks (inimmõjuks): 

 reovee ja sademevee kogumine ja puhastamine, veeheide; 

 reoainete sattumine veekeskkonda prügilatest ja muudelt ohtlike ainetega 

reostunud aladelt; 

 põllumajanduslik haju- ja punktkoormus; 

 õnnetusjuhtumid merel; 

 veekogude füüsilised muutmised (maaparandus, paisud, veekogudest pinnase 

kaevandamine, laevateede süvendamine); 

 olme ja tööstusveevõtt; 

 maavarade kaevandamisega kaasnev veeheide, kuivendus, olemasolevate 

veekogude kadumine ja uute teke. 

 

Vastavalt Lääne-Eesti veemajanduskavas väljatoodud kriteeriumidele punktreostusallikate 

osas, loetakse olulisteks punktreostusallikateks praktiliselt kõiki reoveepuhasteid, 

sealhulgas kuuluvad antud kategooriasse Emmaste (Tärkma), Hindu ja Jausa 

reoveepuhastid (Emmaste valla reoveepuhastid on kõik reostuskoormusega alla 2000 ie); 

üle 2000 ie-ga reoveepuhasteid loetakse väga olulisteks punktreostusallikateks.  

Eelneva tõttu tuleb käesolevas ÜVKA-s tähelepanu pöörata olemasolevate 

reoveepuhastite korrastamisele ja väljundnäitajate tagamisele, mis vastavad määrusele nr 

99.   

 

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 m
3
/d toodanguga ning avalikkusele suunatud 

alla 50 tarbijaga või alla 10 m
3
/d veevärkide (lasteasutused, puhkekeskused vms)) 

joogivee kvaliteeti ja seiret reguleerib EL-tasandil joogivee direktiiv 98/83/EÜ, mille 

rakendamise pikendusaeg Eestile on lõppenud üle-eelmise aastaga (viimane tärmin oli 

31.12.2013).  

 

Joogivee direktiiv annab võimaluse taotleda erandit näitaja osas, mille puhul ei saavutata 

vastavust piirväärtusele. Sellist erandit võib taotleda kolm korda, erandist tuleb kahel 

esimesel korral teavitada Euroopa Komisjoni, kolmandal korral on vajalik ka Euroopa 

Komisjoni kooskõlastus. Euroopa Komisjonile tuleb saata põhjendus ja tegevuskava. 

Erand ei tohi olla pikem kui 3 aastat. Eesti on  varasematel aastatel taotlenud Euroopa 

Komisjonilt erandit kahel korral fluoriidide sisalduse osas ja ühel korral boori ning 

trihalometaanide summa osas. 

Üleminekuperioodi jooksul toimus eespool nimetatud kvaliteedinõuetele mittevastava 

joogivee müümine kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee 

müümiseks antud loa alusel. Loa andis asukohajärgse Terviseameti talitus kolmeks 

aastaks taotlusmaterjalide alusel. 2014. aastast ei ole taolise loa andmine vastavalt 

määrusele nr 82 enam ametlikult võimalik. 
 

Emmaste valla ühisveevärgisüsteemides on tagatud määruse nr 82 näitajatele vastav 

joogivesi Emmastes keskuses (Tärkma) ja Hindus. Määruse nõuetele mittevastav 

joogivesi on Emmaste mõisa, Ambulatooriumi ja Jausa küla joogivees. 
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3.6.2 Hiiumaa maakonnaplaneering 
 

http://hiiu.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering   

 

Kehtiv Hiiu maakonna planeering on kehtestatud maavanema 06.06.2001. a korraldusega 

nr 354. 

 

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 algatati uued maakonnaplaneeringud 

kõigis maakondades. 

 

Hiiumaa maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja ja planeeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algataja ning koostamise korraldaja on Hiiu maavanem.  

 

Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse Siseministeeriumi veebilehel avalikustatud 

lähteseisukohtadest:https://www.siseministeerium.ee/public/LSK_MKP_koostamiseks_20

13.pdf 

  

Hiiu maakonnaplaneeringus käsitletakse Hiiu maakonda, vajadusel vaadeldakse mõjusid 

merele. Maakonnaplaneeringu ülesanneteks on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja 

suundumuste määratlemine, tasakaalustades riiklikke ja kohalikke huve ning vajadusi. 

Hiiu maakonna jaoks on olulisemateks teemadeks maakonna energeetilise sõltumatuse ja 

varustuskindluse suurendamine, elektrivõrkude kaasajastamine, kõrgepinge ringliini 

rajamine, teedevõrgu ja ühistranspordivõrgu kaasajastamine, kergliiklusteede paiknemine, 

tõmbekeskuste ja toimepiirkondade määratlemine. 

Mõjude hindamiseks algatatakse paralleelselt planeeringuga ka keskkonnamõjude 

strateegiline hindamine. 

Planeeringu koostamisel aitab Euroopa trendide ja poliitikate analüüs täpsustada 

kohalikke strateegilisi valikuid. Peamiselt tegeletakse nende trendide ja poliitikatega, 

millel on väljund maakonna ruumilisele struktuurile nagu taastuvenergeetika, 

kliimamuutused vms. 

Sisendi maakonnaplaneeringusse annavad ka üldplaneeringud, eelkõige need aspektid, 

millele on omavalitsuste piire ületav mõju, samuti seosed naabermaakondadega.  

Ruumiline planeerimine on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv 

ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajalise ruumilise arengu kavandamine. Seetõttu 

juhindutakse planeeringu koostamisel koostöö ja avalikkuse põhimõtetest. Protsessi 

kaasatakse kohalikke omavalitsusi, ministeeriume ja regionaalseid ameteid ning kõiki 

neid, keda maakonna areng huvitab. Maakonnaplaneeringu koostamiseks moodustatakse 

juhtrühm, olulisemate teemade osas vajadusel ka töörühmad, kuhu kaasatakse nii 

kohaliku kui riigi tasandi institutsioone. 

Maakonnaplaneeringu koostamist koordineerib Hiiu Maavalitsus. Planeeringu eeldatav 

vastuvõtmine maavanema poolt toimub 2015. aastal. Planeeringu menetlemise käigus 

korraldatakse avalikke arutelusid, millest kõiki osapooli teavitatakse eelnevalt meedias. 

 

Kehtiva Hiiumaa maakonnaplaneeringu alusel on ÜVK küsimusi on sõnastatud 

järgmiselt. 

 

http://hiiu.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering
https://www.siseministeerium.ee/public/LSK_MKP_koostamiseks_2013.pdf
https://www.siseministeerium.ee/public/LSK_MKP_koostamiseks_2013.pdf
https://www.siseministeerium.ee/public/LSK_MKP_koostamiseks_2013.pdf
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Kokku tarbib Hiiumaal tsentraalse veevarustuse vett ca 49% elanikest, kellest ca 46% 

elab omakorda Kärdlas. Sanitaarteenistuse andmetel on Hiiumaal 11 veehaaret, mille vett 

tarbib üle 100 elanikku. Endiste ühismajandite korterelamutega asulates on ka mitmeid 

väiksemaid, vaid üksikuid elamuid hõlmavaid veehaardeid. 

Rohkem kui 100 tarbijaga veehaareteks on: 

 Kärdla linn – tsentraalne veevarustus hõlmab ligi kolmandiku linna territooriumil 

paiknevatest korterelamutest ja 70% elanikest. Perspektiivis tuleb kogu Kärdla 

linn katta ühtse veevarustusega. 

 Emmaste vald – Emmaste kool, Jausa ja Tärkma. 

 Hiiuvald – Viskoosa ja Lauka. Vee kvaliteedi parandamiseks võeti Laukal 2000. a. 

kasutusele uus puurkaev koos joogivee puhastusseadmega. 

 Käina vald – Käina ja Männamaa. 

 Pühalepa vald – Ala, Suuremõisa ja Palade. 

Uute veehaarete rajamise vajadus tuleb täpsustada omavalitsuste üld- ja 

detailplaneeringutes (mingil põhjusel on loetelust välja jäetud ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamise kava). 

 

Kokkuvõttes võib öelda, et ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni osas on maakonnaplaneering 

aegunud ning uuendamine on hädavajalik. 

3.6.3 Emmaste valla üldplaneering  

http://www.emmaste.ee/documents/3582507/3605701/Emmaste+valla+%C3%BCldplane

eringu+kehtestamine+%28M%C3%A4%C3%A4rus+nr+39%2C%2030.09.2005%29.pdf/

e46759f3-fdf7-40ac-80ca-8453af1af165 
 

Üldplaneeringu (edaspidi ÜP) eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja –

tingimuste määramine. 

 

Emmaste valla ÜP eesmärgid on planeerimisseaduse § 8 lg (3) tulenevalt ja haakuvalt 

ÜVK-ga põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine. 

Üldplaneeringu seoseid ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemidega ning ÜVK 

võimalikku keskkonnamõju on hinnatud üldplaneeringu keskkonnamõju  strateegilise 

hindamise käigus. 

 

Emmaste kehtiv ÜP on kehtestatud Emmaste Vallavolikogu 30.09.2005 määrusega nr 39. 

 

Vastavalt kehtivale ÜP-le on kõige keskkonnaohtlikumaks ÜVK alaseks tegevuseks 

heitvee osaliselt puudulik käitlus. ÜP märgib: 

Tihedama asustusega piirkonnad on enamasti osaliselt kanaliseeritud koos reovee 

puhastamisega. Hajaasustusega aladel reoveed põhiliselt hajutatakse oma krundi piires 

või juhitakse puhastatult lähimasse veekogusse, reeglina kraavi. Vastavalt põhjavee 

ohustusastele, tuleks heitvete puhastamisele pöörata suuremat tähelepanu. Eriti ohustatud 

alad tuleks kindlasti kanalisatsiooniga varustada ja rajada heitvee puhastid. Põhjavee 

kaitsmata aladeks on Kitsa, Nurste, Leisu, Kurisu ja Harju – need on ka ühtlasi 

karstialadeks ning seal asuvad kaks neeluauku Kurisu ja Uuejärve.   
 

ÜP sätestab, et vastavalt kehtivatele õigusaktidele, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus 

ja sellest tulenevad alamdokumendid, toimub vallas ÜVK arendamine vastavalt 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavale. 

http://www.emmaste.ee/documents/3582507/3605701/Emmaste+valla+%C3%BCldplaneeringu+kehtestamine+%28M%C3%A4%C3%A4rus+nr+39%2C%2030.09.2005%29.pdf/e46759f3-fdf7-40ac-80ca-8453af1af165
http://www.emmaste.ee/documents/3582507/3605701/Emmaste+valla+%C3%BCldplaneeringu+kehtestamine+%28M%C3%A4%C3%A4rus+nr+39%2C%2030.09.2005%29.pdf/e46759f3-fdf7-40ac-80ca-8453af1af165
http://www.emmaste.ee/documents/3582507/3605701/Emmaste+valla+%C3%BCldplaneeringu+kehtestamine+%28M%C3%A4%C3%A4rus+nr+39%2C%2030.09.2005%29.pdf/e46759f3-fdf7-40ac-80ca-8453af1af165


Emmaste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027 

21 

Hekes Eesti OÜ 2015 

 

Tsentraalne veevarustus vallas on väljaarendatud vastavalt valla ühiveeevärgi arengu 

kavale. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on omavalitsuse ülesanne 

oma territooriumil korraldada veevarustust ja kanalisatsiooni.  

Kuna olemasolevad ja planeeritavad ehitusalad asuvad kaitstud või keskmiselt kaitstud 

põhjaveealal, on otstarbekas rajada ühisveevarustus mitme (piirkondliku) veehaardega. 

Veehaarde sanitaarkaitseala on 50 m. Seda võib vähendada keskkonnaministri loal kuni 

10 meetrini, kui vett võetakse ühisveekasutuse tarbeks alla 10 m³ ööpäevas. Ka 

individuaalkaevud (salvkaevud ja madalad puurkaevud) vajavad 10 m raadiusega 

hooldusala, mis võib tekitada vajaduse kehtestada piiranguid naabrite maaIe. 

Ühisveevärgi arendamiseks on vajalik:  

• amortiseerunud trasside järkjärguline väljaehitamine;  

• pumplate töökindluse tõstmine;  

• veevarustuse ringsüsteemide väljaehitamine;  

• kasutusel mitteolevate puurkaevude tamponeerimine või konserveerimine.  

 

Veevarustuseks kasutatavad veehorisondid on Ordoviitsiumi ja Ordoviitsium-Kambriumi 

veekompleksid.  

Detailplaneerimise käigus määratakse põhilised rajatavate puurkaevude täpsed asukohad, 

veehaarde ulatused ja nõuetekohased sanitaarkaitsetsoonid.  

Alus: Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus  

Veehaarete ja veevarustusehitiste sanitaarkaitsealade vööndite määramise juhend 

01.12.94  

Puurkaevude sanitaarkaitsetsoon  

Puurkaevu sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveeallikast alla 10 m³ 

ööpäevas ühe kinnisasja vajadusteks.  

Veehaarde sanitaarkaitseala ulatus on 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist 

ühe puurkaevuga mitme kinnisasja tarbeks või üle 10 m³ ööpäevas. Põhjaveehaarde 

sanitaarkaitseala kitsendused on määratletud Veeseaduse §28¹.  

Puurkaevu, millest võetakse vett mitme kinnisasja tarbeks, loetakse veehaardeks.  

Alus: Veehaarete ja veevarustusehitiste sanitaarkaitsealade vööndite määramise juhend; 

Veeseadus §28  

 

Rannaküladel olemasolev kanalisatsioonivõrk ja väikepuhastid puuduvad.  

Rannakülade uutel ehitusaladel ei võimalda hajus asustus kõikjal ühiskanalisatsiooni 

väljaehitamist. Selleks pole ka väikest koormust arvestades vajadust.  

Emmaste keskuses, Jausas, Sõru sadamas, Tohvril ja Nurstes on kompaktsema 

hoonestusega alad, kus pespektiivseks kanaliseeerimiseks on planeeritud või 

olemasolevad väikepuhastid, millele on valla arengukavas määratletud reovee kogumisala 

ja puhastid. Kinnises hoones oleva puhasti kuja on 50 m.  

Kanalisatsiooni arendamiseks on vajalik:  

• amortiseerunud trasside järkjärguline väljavahetamine;  

• puhastusseadmete töökindluse tõstmine;  
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• isevoolsete kanalisatsioonivõrkude järkjärguline renoveerimine, rekonstrueerimine ja 

laiendamine;  

• Emmaste keskasula reovee puhasti ümberkujundamine;  

• puhasti ja purgimiskoha väljaehitamine Sõru sadamas;  

 

Väikeelamute ja suvilate väljaehitamisel detailplaneeringute alusel tuleks kasutada 

kanalisatsiooni projekteerimisel kogumismahuteid või hajaasustuses septikuid ja pinnase 

filterpeenraid.  

Valla kaitstud põhjaveega piirkondades on lubatud heitvete immutust pinnasesse. Nõrgalt 

kaitstud aladel vähemalt bioloogiliselt, kaitsmata aladel süvapuhastatud vett. Nurste ja 

Harju külade vahelisel ala olevatel karstialadel on reaalselt võimalik immutada ainult 

süvapuhastatud heitvett.  

Immutussüsteemi rajamiseks peab olema projekt, mille eeltööks on välja selgitada 

põhjavee kõrgeim tase (see on ka vabapinnaline põhjavesi) ja pinnase filtratsioonimoodul.  

Piirkonna rajatavad ja olemasolevad kogumiskaevud tühjendatakse rajatavasse Sõru 

sadama puhasti purgimiskohta. Kogumismahutiga alade planeerimisel tuleb arvestada 

puhasti võimsust (alla 500 IE puhastisse purgimine on keelatud) ja ööpäevas purgitava 

reovee kogust, mis ei tohiks olla üle 10-20% puhasti võimsusest ja peaks olema ööpäeva 

jooksul hajutatult lisatud.  

Detailplaneeringute koostamisel tuleks arvestada järgmisi põhimõtteid:  

- hajusa ehituse korral võib nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada 

ööpäevas kuni 10 m³ puhastatud vett (eelnevalt nõutav puhastus sõltub põhjavee 

kaitstuse tasemest);  

- Reoveepuhasti rajamisel tingimused peavad vastama veeseaduse alusel kehtestatud 

Vabariigi Valitsuse määrusele „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee 

suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate 

piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ 29.11.2012 nr 99. 

Ehitus- ja projekteerimistingimuste väljastamisel jälgib määruse täitmist kohalik 

omavalitsus;  

- heitvee isoleeritud põhjaga filterväljakute immutussügavus peab olema vähemalt 1,2 

m ülalpool põhjavee kõrgemat taset;  

- heitvee immutamisel pinnasesse tuleb arvestada ka salv või puurkaevu hooldusalasid;  

- reostustundlikud veekogud on kõik jõed ja meri, kraavid pole reostustundlikud, kui 

sinna juhitakse ühepereelamust oma kinnistu piires septikus puhastatud vett. 

 

3.6.4 Emmaste valla arengukava 
http://www.emmaste.ee/documents/3582507/3607222/File0383.PDF/51fd941f-f41b-

4bc5-bb87-38b8d81290e6   

 

Emmaste valla arengukava aastateks 2004-2018 (edaspidi Arengukava) on täiendatud ja  

viimati kinnitatud Emmaste Vallavolikogu 25.09.2014. a määrusega nr. 9.  

 

Emmaste vallavolikogu algatas 29. mail 2014 Emmaste valla arengukava koostamise 

aastateks 2015-2022.  

 

Kehtivas arengukavas on välja toodud järgmised momendid ÜVK osas. 

http://www.emmaste.ee/documents/3582507/3607222/File0383.PDF/51fd941f-f41b-4bc5-bb87-38b8d81290e6
http://www.emmaste.ee/documents/3582507/3607222/File0383.PDF/51fd941f-f41b-4bc5-bb87-38b8d81290e6
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ÜVK piirkonnad asuvad Emmaste, Hindu, Jausa ja Mõisa külas (viimane kuulub 

ametlikult Emmaste küla alla). Lisaks eeltoodutele on valla territooriumil mitmeid 

eraisikutele kuuluvaid puurkaeve, kust võimaldatakse vette võtta ka ühiskondlikult. 

 

Peamiseks probleemiks vallas on ühisveevärgist saadava mittevastavus 

veekvaliteedinõuetele. Samuti ei vasta kõik reoveepuhastid kaasaja nõuetele. 

Reoveepuhastid asuvad Jausa, Emmaste, Tohvri ja Mõisa külas. Vajalik on rajada 

puhastusseadmed Sõru sadamasse. Rekonstrueeritud on Tohvri (Hindu) puhasti. Vallal 

puudub purgimissõlm. Vastavalt VV 16.05.2001. a määrusele nr 171  peab 

purgimissõlme rajama reoveekogumisalale, mille reostuskoormus on 1000 ie või enam. 

Purgimissõlme peab rajama reoveekogumisalale, mille reostuskoormus on alla 1000 ie, 

kui lähim purgimissõlm asub kaugemal kui 30 km või purgimissõlme rajamise kohustus 

on ette nähtud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga. Purgimissõlme täpne 

asukoht määratakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga, arvestades 

käesolevas määruses sätestatut. Arvestada tuleb, et purgitava reovee reostuskoormus ei 

või ületada ööpäevas enam kui 10% reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormusest. 

Emmaste vallas on isegi teoreetiliselt purgimissõlme rajamine mõeldav vaid Emmaste 

küla reoveepuhastile. 

 

Emmaste vallas ei ole süsteemselt, enamasti finantseerimisvõimaluste puudumisest 

tingituna, vee- ja kanalisatsioonisüsteeme arendatud, tegeletud on põhiliselt 

kiireloomuliste probleemide lahendamist vajavate töödega. Alates esimese Emmaste valla 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava väljatöötamisest on olukord paranenud. 

 

Emmaste valdkondlike arenguvisioonide alla ÜVK osas kuulub: 

 

 Tihedamini asutatud piirkondades toimib ühisveevärk ja –kanalisatsioon. 

 

3.7 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI TEENUSE 

OSUTAMIST REGULEERIVAD DOKUMENDID 

 

3.7.1 Vee erikasutusluba 

  
Emmaste vallas osutab ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teenust munitsipaalasutus 

Emmaste Kommunaal ehk EMKO. Käesolev vee-erikasutusluba nr L.VV/321273 

(edaspidi Veeluba) kehtivusaeg on 01.03.2012 -28.02.2017.  

 

Veeloale vastav lubatud veevõtt puurkaevudest ja reoveepuhasti näitajad on esitatud 

järgnevates osades. 

  

 Emmaste küla 

 

Veevõtt 

 

Vastavalt veeloale on lubatud veevõtt Emmaste põhi- ehk Võitsehhi puurkaevust: katastri 

numbriga 11634: koguses 7592 m
3
/aastas (20,8 m

3
/d). 
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Lubatud veevõtt Tärkma elamute puurkaevust ehk puurkaevust nr 1: katastri numbriga 

11565: koguses 7200 m
3
/aastas (20,0 m

3
/d). 

 

Lubatud veevõtt Emmaste mõisa ehk Põhikooli puurkaevust: katastri numbriga 11709: 

koguses 3600 m
3
/aastas (10,0 m

3
/d). 

 

Reoveekogus ja kvaliteet 

 

Emmaste küla reoveepuhasti suublaks on Tärkma, pinnas (kraav 1,4 km mereni), suubla 

kood: 5. 

 

Vastavalt veeloale on Emmaste (Tärkma) reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 7200 

m
3
/a (1800 m

3
/kvartalis). 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on aastatel 

2015-2016:  

BHT7 : 40 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 150 mg/l. 

 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 

Üldfosfor, üldlämmastik. 

 

Emmaste mõisa reoveepuhasti suublaks on Tärkma, pinnas (kraav 1,2 km mereni), suubla 

kood: 5. 

 

Vastavalt veeloale on Emmaste (mõisa) reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 3600 

m
3
/a (900 m

3
/kvartalis). 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on aastatel 

2015-2016:  

BHT7 : 40 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 150 mg/l. 

 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 

Üldfosfor, üldlämmastik 

 

 Hindu küla (Tohvri) 

 

Veevõtt 

 

Vastavalt veeloale on lubatud veevõtt Tohvri puurkaevust – katastri numbriga 11349: 

koguses 4320 m
3
/aastas (12 m

3
/d).  

 

Reoveekogus ja kvaliteet 

 

Hindu küla reoveepuhasti väljalaskme nimetus on: Hindu; suublaks on meri, Soela väin; 

Suubla kood: 330100. 
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Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on aastatel 

2015-2016:  

BHT7 : 40 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 150 mg/l. 

 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 

üldfosfor; üldlämmastik. 

 

Jausa küla 

 

Veevõtt 

 

Veeloas on märgitud järgmist: väikese tarbimisega puurkaevudes - Ollima (kat. nr 

11656); Leisu algkool; Jausa aiand (kat. nr 11591); Ambulatoorium (kat. nr 13297), 

pidada veearvestust taadeldud veemõõtjate alusel üks kord kvartalis. Kasutuseta olevad 

puurkaevud (Emmaste lasteaed, Vallamaja) konserveerida või likvideerida seadusjärgselt. 

Teistest puurkaevudest, mille veetarbimine ületab 5 m
3
/d võetava vee arvestust pidada 

taadeldud veemõõtjate alusel iga kaevu kohta eraldi, fikseerides veevõtu päevikus 

veemõõtjate näidud ja võetud vee kogused kuude lõikes kuu alguses (või lõpus). Sagedus 

peab olema selline, et veekasutuse aruandlus oleks usaldusväärne. 

 

Täna kehtivas veeloas ei ole seega määratletud Jausa puurkaevu nr 11591 veevõttu, sest 

veepumpamine sellest moodustab <5 m
3
/d. 

  

Reoveekogus ja kvaliteet 

 

Jausa küla reoveepuhasti suublaks on Jausa oja suublakoodiga: 11613. 

 

Vastavalt veeloale on Jausa  reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 1000 m
3
/a (250 

m
3
/kvartalis). 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on aastatel 

2015-2016:  

BHT7 : 40 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 150 mg/l. 

 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 

üldfosfor; üldlämmastik. 

 

3.7.2 Joogivee kontrolli kava 

EMKO-le on väljastatud Emmaste küla joogivee kontrolli kava aastateks 2014-2017 

proovivõtukohaga Emmaste lasteaia köök ja aastateks 2014-2018 proovivõtukohaga 

Emmaste võitsehhi puurkaev.  

Vastavalt kavale tuleb teostada analüüse nii joogivee tava- kui süvakontrolliks 

puurkaevudest ja veevõrgu proovivõtmiskohtadest. 
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Joogivee kontrolli proovivõtukohad on Emmastes Emmaste lasteaia köök ja Emmaste 

võitsehhi puurkaev, Emmaste mõisa piirkonnas Emmaste Põhikooli söökla ja mõisa 

puurkaev ning Hindu piirkonnas Tohvri hooldekodu köök ja Tohvri puurkaev 

 

Tavakontrolli sagedus on 1 kord aastas, süvakontrolli puhul 1 kord 10 aasta jooksul.  

 

Tavakontrolli tuleb teostada üks kord aastas kõigis nimetatud külades.  
  

3.7.3 Emmaste valla varasemad veemajandusprojektid 
 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) põhirahastamisel on Emmaste valla 

ÜVK-des läbi viidud järgmised projektid: 

 

1. 2011. aastal toimus KIK-i toel Hindu küla reoveepuhasti ja kanalisatsiooni 

rekonstrueerimine, projekti nr 1231. Tööde käigus rekonstrueeriti Hindu küla 

reoveepuhasti ning vee- ja kanalisatsioonivõrgud. 

 

2. 2013. aastal viidi läbi Projekt "Emmaste küla veevärgi ja pumpla rekonstrueerimine" 

projekti nr 2639. Tööde käigus rekonstrueeriti Emmaste küla peapuurkaevpumpla – 

Võitsehhi puurkaevpumpla ja paigaldati sinna uued veetöötlusseadmed ning 

rekonstrueeriti põhilised ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustikud. 

 

3.7.4    Ülevaade kinnitatud reoveekogumisaladest 
Emmaste vallas on keskkonnaministri 2.07.2009 käskkirjaga nr 1080 kehtestatud 

reoveekogumisala (edaspidi RVK) reostuskoormusega alla 2000 inimekvivalendi 

(edaspidi ie) ainult Emmaste külale: 238 ie-d. Emmaste küla RVK pindala on 9 ha, mis 

moodustab 26 ie-d/ha. 

 

Kõik valla ÜVK-ga varustatud asumid: Emmaste, Hindu ja Jausa asuavd suhteliselt 

kaitstud põhjaveega alal. 

 

Reoveekogumisala piirid on toodud järgneval joonisel. 
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Joonis 3-1 Emmaste reoveekogumisala
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3.7.5    Kokkuvõte olemasolevatest lähteandmetest 
 

Emmaste valla ÜVKA koostamiseks aastateks 2015-2027 kasutatavad lähteandmed saab 

laiemalt jaotada viide valdkonda:  

1.      Õigusaktid:

 kohalikud, riiklikud õigusaktid ja EL direktiivid; 

2.      regulatsioon ja aruandlus, mis tuleneb õigusaktidest; 

 vee erikasutusload, joogiveekvaliteedi kontrollikavad, keskkonnadeklaratsioonid 

(vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioon, saastetasu deklaratsioon jt); 

 puurkaevude ja joogiveekvaliteedi analüüsitulemused; 

3.      riiklikud ja kohalikud valla arengut reguleerivad dokumendid 

 Lääne-Eesti veemajanduskava; 

 Hiiumaa maakonnaplaneering; 

 Emmaste valla üldplaneering; 

 Emmaste valla arengukava; 

 Emmaste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise 

eeskiri; 

 Emmaste valla ehitusmäärus. 

 

4.      Valla ÜVK osas teostatud varasemad projektid. 

5.      Otsekontaktides Tellijaga saadud info, andmestik ja suusõnalised kommentaarid 

(objektide külastused, visiidid, koosolekud, nõupidamised). 

 

Konsultant kasutas ÜVKA koostamisel kõigi eelnimetatud valdkondade informatsiooni. 

Kokkuvõttes saab informatsiooni hulga ja kvaliteediga rahule jääda, töö käigus kujunes 

välja täpsem info ja võimalused lühi- ja pikaajaliste programmide väljatöötamiseks. 
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Joonis 4-2 Emmaste valla 

kandid 

 

 

4 EMMASTE VALLA SOTSIAALMAJANDUSLIK 

ÜLEVAADE 

4.1 ÜLDINE ÜLEVAADE JA ELANIKE STRUKTUUR 

Emmaste vald asub Hiiu maakonna lõunaosas, piirnedes mere ning Käina ja Hiiuvallaga. 

Emmaste valla keskus on Emmaste küla, mis jääb maakonnakeskusest Kärdla linnast 40 

km ja pealinnast Tallinnast 170 km kaugusele. 

Vallasiseselt jaguneb piirkond kantideks ehk kohalike sõnul „otsadeks“: Emmaste, Jausa, 

Nurste, Sõru ja Valgu. Emmaste vallas on 43 küla, mille asustus paikneb peamiselt 

suuremate teede vahetus läheduses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmaste valla pindala on 19749 ha, millest 12427 

ha moodustab metsamaa, 3334 ha haritav maa, 

1652 ha looduslik rohumaa, 242 ha õuemaa ja 2094 

ha muu maa. 

 

Valla territooriumil asub 3630 ha ulatuses kaitstavate loodusobjektide maad ja 2266 ha 

ulatuses Natura 2000 linnu- ja loodusala (umbes 11% kogu valla territooriumist). Samuti 

asub Emmaste vallas rahvusvahelise tähtsusega linnuala (IBA – Important Bird Area).  

 

Maastikuliselt ja liigirikkuselt omavad olulist väärtust võrdlemisi hästi hooldatud 

pärandkooslused (nt rannaniite umbes 705 ha). 

 

Vallaks sai Emmaste taas 1990.-ndate aastate alguses. 1991. aastal kinnitati valla 

põhimäärus ja arengukava ning 1992. aastal kinnitati Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 

Presiidiumi seadlusega Emmaste omavalitsusliku üksuse staatus. 

Loomulik iive ja rändesaldo. 

 

 

Joonis 4-1 Emmaste vald 
Joonis 2. Emmaste valla kandid 
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Tabel 4-1 Loomulik iive ja rändesaldo 

 

4.2 ETTEVÕTLUS 

Statistikaameti andmetel oli vallas 2011. aasta seisuga registreeritud 113 ettevõtet. 

Viimase kümne aastaga on ettevõtete arv vallas tõusnud veidi enam kui kaks korda.  

Emmaste ettevõtete jagunemine tegevusalade lõikes (Statistikaamet 2011). 

Ettevõtte tegevusala  Ettevõtteid  

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük  53  

Töötlev tööstus  14  

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus  12  

Ehitus  8  

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja 

mootorrataste remont  

6  

Haldus- ja abitegevused  6  

Majutus ja toitlustus  4  

Veondus ja laondus  3  

Kinnisvaraalane tegevus  3  

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne  2  

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg  2  

 

Suurimat kasumit teenivad ettevõtted Emmaste vallas aastal 2011 (Äriregister). 

Ettevõte  Tegevusala  Töötajate arv  

AS Dale Ld.  plasttoodete tootmine  47  

AS M ja P Nurst1  plasttoodete tootmine, mehaaniline 

metallitöötlus, elektriseadmete tootmine  

122  

OÜ Liisbet Tukat  elektriliste valgusseadmete tootmine  77  

Pharma Systems Eesti 

OÜ  

meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning 

materjalide tootmine  

54  

Viirisepa OÜ  toitlustus ja turism  3  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rahvaarv, 1. 
jaanuar 

1 170 1 190 1 220 1 210 1 200 1 140 1 140 1 127 1 125 1 116 

Elussünnid 10 20 21 20 11 13 14 7 4 ... 

Surmad 20 16 19 16 19 13 17 12 20 ... 

Sisseränne 45 52 43 43 24 25 45 36 29 ... 

Väljaränne 50 43 41 53 63 47 56 53 22 ... 
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Emmaste valla mereäärne asend, puutumata loodus ja rikas minevikupärand soodustab 

piirkonnas turismiga seotud ettevõtluse arengut ning seda eelkõige suvisel soojemal 

perioodil, mil Emmaste valla tegelik rahvaarv on hinnanguliselt kuni kaks korda suurem.  

Vallas ei ole piisavalt külastajatele mõeldud teenuseid, eelkõige majutus- ja 

toitlustusteenuseid ning tanklat. Samuti levib olemasolevate teenuste kohta vähe infot.  

Valla suuremad turismiettevõtted on OÜ Viirisepa (Sõru Kõrts ja Puhkeküla), Kati 

söögituba, Pruuli turismitalu, Sinima Puhkeküla ja Lille Puhkemaja. Valdav osa neist 

tegutseb eelkõige suvisel hooajal. Emmastes on põhikool, lasteaed ja lastehoid. 

 

4.3 VALLA JUHTIMINE JA EELARVE 

 

Emmaste valla volikogus on üheksa liiget ja neli komisjoni: haridus- ja kultuurikomisjon, 

eelarve- ja majanduskomisjon, sotsiaal- ja korrakaitsekomisjon ning revisjonikomisjon.  

Volikogu poolt kinnitatud valitsuses on viis liiget. 

 

2014. a kinnitatud tulueelarve maht oli 1 234 702 €,  sellest 853 000 € maksude 

laekumisene, 48 550 € kaupade ja teenuste müük,  toetused 332 452 €  ja muud 

tegevustulud 700 €. 

 

Kinnitatud kulueelarvemaht  1 100 433€  jaguneb sisu järgi antavateks toetusteks 109 602 

€  ja muudeks tegevuskuludeks 990 831 €. 

4.4 VEE-ETTEVÕTJA ISELOOMUSTUS 

EMKO ehk Emmaste kommunaal on moodustatud vallavolikogu otsusega nr 69 25. 

juulist 1997.a. endise munitsipaalettevõtte EMKO ümberkujundamisega valla asutuseks. 

EMKO põhieesmärk on Emmaste vallas kohalikele omavalitsustele seadusega pandud 

ülesannete täitmisega seotud teenuste osutamine. 

 

EMKO põhiülesandeks on tagada vallas elanikkonnale järgmiste teenuseliikide igakülgne 

toimimine: elamu- ja kommunaalmajandus; veevarustus ja kanalisatsioon; heakord; 

vallasisene ühistransport; valla teede ja tänavate korrashoid. 

 

 

 



Emmaste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027 

32 

Hekes Eesti OÜ 2015 

 

5 EMMASTE VALLA KESKKONNASEISUND 

5.1  ASUKOHT JA LÜHIKIRJELDUS. PINNAVORMID, 

GEOLOOGIA, PINNAVESI, PÕHJAVESI 

 

Emmaste vald asub Hiiumaa lõuna- ja edelaosas. Peamiselt piirneb Emmaste vald 

merega. Maapiiri on Emmaste vallal Käina ja Hiiu vallaga. Valla piir kulgeb enamasti 

mööda looduslikke piire (jõed, kõlvikupiirid) ja inimese poolt kujundatud piire – 

magistraalkraavid jne.  

Maapiiri on Emmaste vallal peamiselt Käina vallaga – 20,5 km. Hiiu ja Emmaste valla 

ühine piir on 10,5 km pikkune. Emmaste vallal ja Hiiu maakonnal langeb kokku rohkem 

kui 50 km pikkune rannajoon. 

   

5.1.1 Maastik, pinnavormid, geomorfoloogia 
 

Emmaste vald asub Lääne-Eesti saarestikus, suuruselt teise saare, Hiiumaa, lõuna- ja 

edelaosas. Valla erinevad osad kerkisid merest umbes 2000 kuni 4000 aastat tagasi. Tänu 

jätkuvale aeglasele kerkimisele (ligikaudu 2,5 mm aastas) rand laieneb ja muutub 

kuivemaks.  

Emmaste valla kõrgeim koht on Õngu raba 12-13 m üle merepinna. Kogu vald on üldiselt 

madal ja ühtlase tasase reljeefiga. Maapind tõuseb mere äärest aeglaselt saare keskosa 

suunas.  

Mandrijäätekkelised vallseljakud ning väike jääsulamisdelta asub Emmastes. Hiiumaa 

lõunaosas suundub Emmastest kaarjalt välja fluvioglatsiaalne vallseljak e. oos, mis on 

jälgitav kuni Männamaani.  

Merelised akumulatsiooni- abrasioonitasandikud esinevad Emmaste ja Nurste vahelisel 

alal. Need on nõrgalt lainja reljeefiga, moodustades lamedaid kühmi ja väikesi nõgusid. 

Tasandikel leidub ka üksikuid madalaid rannavalle. Mererand on väga vahelduv; 

üksteisega vahelduvad moreen-, klibu-, liiva- ja kamardunud rand. Üldjuhul on 

domineerivaks lauskrand.  

Sootasandikul asuv Õngu raba külgneb rannamoodustistega, vaatamata sellele on raba 

väga tasane - ilma älvesteta ja laugasteta. 

5.1.2 Geoloogia 

Hiiumaa on üldiselt tasandikulise ilmega geoloogiliselt noor saar. Umbes 10000 a. tagasi 

kerkis merest Kõpu poolsaar, kus asub ka Lääne-Eesti kõrgeim punkt, Tornimägi, 63 m 

üle merepinna. Maapinna kerkimine jätkub tänapäevalgi (5-13 mm aastas) ja on kiirem 

kui kusagil mujal Eestis. 

Hiiumaa on osa Lääne-Eesti madalast lubjakivitasandikust. Saare aluspõhi koosneb ülem-

ordoviitsiumi ja alamsiluri lubjakivist, millest paljanduvad Porkuni (Vohilaiul), Juuru 

(Vahtrepal), Tamsalu (Kallaste pangal), Raikküla (Heltermaa ja Suuremõisa ümbruses) ja 

Adavere lade. 

Hiiumaa kirdeosas asub tähelepanuväärne geoloogiline struktuur – Kärdla 

meteoriidikraater läbimõõduga 4 km (ringvalli harjalt). 
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Pinnakatte paksus 0-80 m, see puudub Hiiumaa kaguosas Vahtrepa-Sarve piirkonnas ja 

ulatub 80 meetrini Kõpu poolsaarel. 

Hiiumaa on Eesti aladest suhteliselt tugevasti karstunud. Karstivorme – kurisuid – 

on eriti palju Lõuna-Hiiumaal, Emmaste vallas. 

 

5.1.3  Pinnavesi 
 

Emmaste valla vooluvete võrk on nõrgalt arenenud, tasase reljeefi tõttu on vete äravool 

aeglane, tihti kannatavad suvel kõik veekogud veevaesuse all.  

 

Jõed. Enamik vooluvetest moodustavad ojad, mis saavad alguse saare keskosast. 

Suuremaid ojasid nimetatakse jõgedeks - suurim Emmaste valla jõgi on Jausa - napilt üle 

10 km pikk, mis on siiski lühike, kitsas ja madal. Seoses melioratsioonitöödega on Jausa 

jõe veetaset tunduvalt alandatud. Palju endisi kraave on süvendatud ja muudetud 

magistraalkraavideks. Suvise madalvee ajal on laiuseks maksimaalselt 5 meetrit, 

sügavuseks mõnikümmend sentimeetrit. Vallas voolavate jõgede kaldad on madalad, 

erandiks on Õngu, mille säng on läbi luitealade ning voolab kohati 6 m sügavuses orus. 

  

Järved. Vaatamata vee puudulikule äravoolule on Emmaste vallas ja kogu Hiiumaal vähe 

järvi. Võrreldes 1934. aastat 1964. aastaga on järvede hulk vähenenud 30-lt 14-ni. 

Emmaste vallas moodustab järvede osatähtsus 0,2% pindalast. Enamik järvedest on on 

rannikujärved (endised merelahed). Järvede vähesus on tingitud tasasest reljeefist ja 

pinnakatte ülemiste kihtide sõmeratest mereliivadest ja –kruusadest. Järvede pindala 

väheneb põuastel suvedel märgatavalt, enamus kuivavad täielikult, sest põhiliselt toituvad 

nad sademetest ja pinnaveest. Märgatavalt on alandatud Prassi järve veepinda seoses 

maaparandustöödega. 

5.1.4 Põhjavesi 

Emmaste vallas nagu ka kogu Hiiumaa omapäraks on survelise põhjavee laialdane levik.  

 

Levinumad põhjaveekihid on Kvaternaari (Q) (kasutatakse üksikmajapidamistes 

salvkaevudega), Siluri-Ordoviitsiumi (S-O või eraldi S ja O) (kõige suurema 

kasutusalaga, sealhulgas ühisveevärkides); Ordoviitsium-Kambriumi (O-Cm) (samuti 

ühisveevärkides, kuid vähemal määral) veekompleksid ning kohati leiab kasutust 

ühisveevärgis Kambrium-Vendi (Cm-V) veekompleks (Sõru sadama puurkaev). 

 

Põhjavesi on enamasti lubja- ja rauarikas, tavaliselt on vesi sügavamal karedam. Nurste 

kandis on vesi sulfaadirikkam kui mujal, seal võib sügavamates kihtides kohati esineda 

looduslikke masuudilaike. Nurstest Harjuni on põhjavesi kaitsmata (karstiala), mistõttu 

on sealne piirkond reostuse suhtes eriti tundlik. Rannaäärsetel aladel on põhjavesi osades 

kihtides soolane. Üldiselt võib öelda, et põhjavesi Emmaste vallas vastab enamasti 

joogivee kvaliteedile. Paljud puurkaevud on ilma passita, nende arv ei ole täpselt teada, 

kuid kõik kasutusel olevad puurkaevud peaksid lähiajal passi saama.  

 

Eesti Geoloogiakeskus OÜ (EGK) andmebaasides on 74 puurkaevu Emmaste vallas. 

(andmed http.www.egk.ee/egk). 
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5.2 KESKKONNAKAITSE  

Keskkonnakaitse küsimused on muutunud viimastel aastatel väga olulisteks. 

Keskkonnakaitsealase üldise problemaatika võib jagada seoses valla arengukava ja 

üldplaneeringu koostamisega kahte suurde ossa:  

• saasteallikate inventeerimine (nende arvelevõtmine, iseloomustamine jne);  

• abinõud keskkonna saaste mõjude ellimineerimiseks või korvamiseks.  

 

Saasteallikate all tuleb mõista igasuguseid objekte, mis on inimesele või loodusele 

kahjulike mõjude allikaks, näiteks katlamajad, tööstusettevõtted, autotransport. Ka müra 

allikaid tuleb käsitleda saastet põhjustavate objektidena. Keskkonna saaste mõjude 

kõrvaldamiseks tuleb ette näha vastavad abinõud. Selliste küsimuste ringi kuulub 

kindlasti reovete puhastamine, õhu saaste vähendamine jt abinõud. Selleks, et kavandada 

abinõusid üldise keskkonnaseisundi parandamiseks ongi vaja ühelt poolt iseloomustada 

võimalikult täpselt olemasolevat olukorda ja teiselt poolt tuleb näha ette (planeerida) 

meetmed probleemide lahendamiseks.  

Keskkonnakaitse seisukohalt on kindlasti olulised järgmised küsimused:  

• Heitvee puhastamine (sh biopuhastid)  

• Prügilad  

Nende küsimustega tegelemisel on esimeseks ülesandeks vastavate objektide täpne 

arvelevõtmine ja iseloomustamine.  

5.2.1 Heitvee puhastamine  

Tihedama asustusega piirkonnad on enamasti osaliselt kanaliseeritud koos reovete 

puhastamisega. Hajaasustusega aladel reoveed põhiliselt hajutatakse oma krundi piires 

või juhitakse puhastatult lähimasse veekogusse, reeglina kraavi. Vastavalt põhjavee 

ohustusastele, tuleks heitvete puhastamisele pöörata suuremat tähelepanu. Eriti ohustatud 

alad tuleks kindlasti kanalisatsiooniga varustada ja rajada heitvee puhastid. Põhjavee 

kaitsmata aladeks on Kitsa, Nurste, Leisu, Kurisu ja Harju – need on ka ühtlasi 

karstialadeks ning seal asuvad kaks neeluauku Kurisu ja Uuejärve.  

5.2.2 Prügilad  

Jäätmemajanduse areng on määratletud Hiiu maakonna jäätmemajanduse arengukavas. 

Oluline on jäätmete sorteerimine juba varases staadiumis kodumajapidamistes:  

• Ohtlikud jäätmed  

• Tavajäätmed, sh eraldi klaas, metall, papp ja plastiktaara  

• Olmejäätmed  
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Ohtlike jäätmete kogumispunkt asub Emmastes Ollimal. Kogumispunktis võetakse vastu 

kasutatud akusid, patareisid, päevavalguslampe, aegunuid ravimeid. Sobivaks olmejäätmete 

komposteerimiskohaks vallas võiks olla endised silohoidlad, kus ladustataks kogu valla 
biolagunevaid jäätmeid.  

Emmaste valla prügila Külamal on suletud ja likvideeritud. Suurematest õhusaasteallikatest 

Emmaste vallas rääkida ei saa. 

  

5.3   LOODUSKAITSE 

 

Looduskaitseobjektid Emmaste vallas:  

• Leetselja kadakad Kuusiku külas;  

• Tärkma ohvritamm Tärkma külas;  

• Jaaksoni tamm Mänspe külas;  

• Veski jugapuu Õngu külas;  

• Nõrgakivi Prähnu külas;  

• Viiri rändrahn Viiri külas;  

• Kurisu neeluauk Kurisu külas  

• Uuejärve neeluauk Harju külas  

 

Emmaste valda jäävad või ulatuvad kaitsealad:  

• Tilga maastikukaitseala;  

• Sepaste maastikukaitseala;  

• Tihu maastikukaitseala.  

 

Lisaks maastikukaitsealadele jääb oluline osa planeeringuala rannikust ning mere 

akvatooriumist Natura eelvalikualale (Vanamõisa lahe linnuala ja loodusala, Väinamere 

loodusala ja Väinamere linnuala, mis kattuvad) kus kehtivad ajutised piirangud 

majandustegevusele (keskkonnaministri määrus nr. 22, 24.04.2004). 

Olulisi kitsendusi majandustegevusele Natura alad kaasa ei too, reeglina soodustatakse 

nendel senise tegevuse jätkumist.  

Emmaste vallas on väärtusliku külamiljööga piirkonnad: 

• Tärkma  

• Prähnu  

• Reheselja  

• Külaküla  

• Lepiku  

• Jausa  

• Sõru  

• Õngu  
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• Pärna  

• Haldi  

• Hindu  

 

Nendel aladel tuleb tähelepanu pöörata omapära, looduslike motiivide ja väljakujunenud 

kohalike kultuuriliste ilmingut säilitamisele. Vajadusel tuleb piirkonnas kujundada või 

avardada vaateid. Erilist ohtu kujutavad piirkonnale mitteomaste elementide ja tavade 

sissetoomine või kujundamine kohapeal.  

Ehitiste projekteerimisel ja ehituslubade väljastamisel on väga oluline jälgida piirkonna 

ehitustraditsioone. Mitte lubada tüüpsete projektide kasutamist.  

 Lubada võib loodus- ja kultuurimiljööga sobivaid modernseid lahendusi, kuid 

jälgida alati konkreetse küla hoonete suurusi ja mastaape. 
 

5.4   MAAVARAD JA NENDE KAEVANDAMINE 

 

Enamlevinud maavarad Emmaste vallas moodustavad enamasti kruus ja kruusliiv. Leidub 

ka kvaliteetset savi, millest esimese Eesti Vabariigi ajal toodeti telliseid, ahjupotte ja 

muud. Siis asusid telliseahjud kohe saviaukude juures, enamasti mere ääres, kust toodang 

kohe laevadega edasi toimetati. Tänapäeval on savi kaevandamine ja selle töötlemine 

energiamahukas ning seepärast savi ei kaevandata. Vallas asub ka üksikuid 

paekivilasundeid, mida samuti hetkel ei kasutata. Emmaste valla maavaradest annab 

ülevaate tabel.  

 

Tabel 5-1 Emmaste valla liiva ja kruusa varud Keskkonnaameti andmetel  

Karjäär 
Pindala  

(ha)  
Varu nimetus  Omandivorm  

Tarbeva
ru tuh 

m
3 

seisuga 

16.05.19

95  

Kasutus  

Tilga  9,66  Ehitus-kruus  Munitsipaal  137,4  Kasutuses  

Mänspe  2,18  Liiv  Eraomand  28,0  
Konserveer
itud  

Kaderna  6,05  Liiv  Eraomand  95,4  
Ammendun

ud  

Muda-

Prassi 
maardla  

136,30  
Kruusliiv  Eraomand  13625  

Osaliselt 

rekultiveeri
tud 

veekoguks  

Liiv  Eraomand  2600   

Harju-

Männiku  
20,48  Kruusliiv  Riik  -  

Rekultiveer
itud 

veekoguks  
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5.5    JÄÄTMEKÄITLUS 

 

Jäätmemajanduse korraldamisel lähtutakse Emmaste vallas Hiiumaa omavalitsuse ühisest 

jäätmekavast (kinnitatud 2011) ja Emmaste valla jäätmehoolduseeskirjast. 

1. oktoobrist 2007 lõpetati olmeprügi ladestamine Külama prügilas. Pärast seda võtab 

Emmaste valla olmeprügi vastu Hiiumaa jäätmejaam (Hiiumaa Prügila OÜ), mis asub 

Käina vallas Ristivälja külas. Emmaste külas Ollimal on ohtlike jäätmete kogumispunkt. 

Pakendijäätmete kogumiskohad asuvad Jausas, valgul, Nurstes, Emmastes, Sõru sadamas 

ja endise Sõru kaupluse juures Pärna külas. 

 

Emmaste valla territooriumil korraldab jäätmevedu AS Eesti Keskkonnateenused (endine 

Veolia). Enamasti on ühepereelamute ja kortermajade juures jäätmete 

kogumiskonteinerid, kuid jäätmeid antakse vedajale üle ka prügikottides. Jäätmevedu 

toimub graafikjärgselt. Üldkasutatavad konteinerid on mõeldud peamiselt turistidele ja 

külalistele.
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6    EMMASTE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –

KANALISATSIOONI HETKESEISUND 

6.1 ÜLDIST 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on Emmaste vallas kaetud neli asumit: Emmaste 

(kesk- ja mõisa piirkond), Hindu (Tohvri) ja Jausa külad ning Sõru sadam Pärna külas, 

tinglikult on ühisveevärk, mis baseerub ühel puurkaevul ja ühendustorustikul, olemas ka 

Leisu külas. 

 

Eraldi käsitleme veel Emmaste ambulatoorimi puurkaevu tegevuspiirkonda. 

 

Emmaste, Hindu ja Jausa veetorustikud on varasemalt rajatud 1970.-90.-ndatel aastatel, 

Mõisa torustikud on uued. 2011. aastal rekonstrueeriti Hindu küla veevõrk, 2013. aastal 

rekonstrueeriti Emmaste küla veevõrk. Ühisveevärgiga varustatuse tase ulatub 90%-ni, 

varustatud on kõik korruselamud ja enamus eramuid ning ühiskondlikke hooneid. 

Veevarustuse torustike üldpikkus on ca 4500 m. Torustikud on inventariseerimata, 

puuduvad korralikud alusplaanid, seetõttu puudub ka ülevaade torustike täpse jaotuse 

osas nii materjali, läbimõõdu kui ka rajamise aegade üle. Põhiliseks materjaliks on malm 

ja teras, kohati ka tsingitud teras, hilisemal ajal on metalltorustikke asendatud 

plasttorudega. Vanadel torustikel jätab soovida ehituskvaliteet. Torustike läbimõõdud on 

25-100 mm. Paljudel juhtudel on torustikud üledimensioneeritud. 

 

MA EMKO kasutuses olevad puurkaevud, millele ei kohaldu vee-erikasutusluba: 

1. Jausa Aiandi puurkaev, passi nr. 2631, katastri nr. 11591  

2. Leisu Algkooli puurkaev, passi nr. 30894  

3. Krossiraja puurkaev, passi nr. 14843  

4. Vallamaja puurkaev, passi nr. 258, katastri nr. 19799 (kasutuseta, puurkaev 

likvideerida) 

5. Ambulatooriumi puurkaev, passi nr 223(K-77), katastri nr. 13297  

6. Mänspäe kalmistu puurkaev, passi nr. 14845 7.  

7. Emmaste Lasteaia puurkaev, passi nr. 271, katastri nr. 13750  

8. Ollima puurkaev, passi nr. 3876,katastri nr 11656  

 

Veetarbimine neis puurkaevudes jääb alla 5 m
3
 ööpäevas ja seega vee-erikastusluba 

nende kaevude puhul ei ole vajalik.  

Teiste külade elanikud saavad vee erakaevudest. Valla territooriumil asuvate puurkaevude 

täpse arvu kohta andmed puuduvad. Vallal on andmed 127 puurkaevu olemasolu kohta, 

nendest ca pooled on registreeritud puurkaevude riiklikus andmebaasis. Emmaste 

Vallavalitsus planeerib inventariseerida valla territooriumil asuvad puurkaevud 2017. 

aasta jooksul. 

6.2   EMMASTE KESKPIIRKONNA ÜHISVEEVÄRK 

6.2.1  Ühisveevärgi veetarbijad 

Viimastel ametlikel andmetel (01.01.2015) on Emmaste küla põhipiirkonna elanike arv 

170. Ühisveevärgiga on neist varustatud ligikaudu 136 inimest.  
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Emmaste külas jääb vee-ettevõtja tegevuspiirkonda 4 korruselamut kokku 48 korteriga ja 

10 eramut. Veevõrguga pole nendest ühendatud 5 eramut, ühiskanalisatsiooniga on 

ühendamata kõik eramajad. 

 

Lisaks elanikele on juriidilistest isikutest tarbijateks vallavalitsus, lasteaed Naksitrallid, 

raamatukogu, rahvamaja, sotsiaalmaja ja vähesel määral eraettevõtteid: kauplus, baar  jt. 

 

Omaette osa Emmaste piirkonnast moodustab ambulatooriumi piirkond. Piirkonda 

varustab tarbeveega ambulatooriumi puurkaev. Puurkaev varustab perearstikeskust, 

avatud noortekeskust ja ühte eramut.  

 

Veekasutusbilansist annab ülevaate tabel 6.1 

 

Vallas puudub müümata veekoguse eraldi arvestus. Kogu väljapumbatav veekogus on 

arvestatud ka müüdud vee kogusena. Oletada saab, et kogu väljapumbatav ja võrku 

juhitav vesi ei ole võrdne tarbitavate kogustega, kuid sellekohane arvestus hetkel puudub.  

Edaspidi prognoosime ligikaudseks müümata vee osakaaluks 10%, mis on optimaalne ja 

majanduslikult lubatav veekao protsent. 

6.2.2 Põhjaveevarud ja veevõtt 

Emmaste valla külade väiksuse ja vähese veevõtu tõttu ühelegi külale eraldi põhjavee 

tarbevaru kinnitatud ei ole. Seega on lubatud veevõtt reguleeritud vee erikasutusloaga 

ning kaevu passijärgsete parameetritega. Emmaste puurkaevudele (võitsehhi, Tärkma pk 

nr 1) on vee erikasutusloaga kehtestatud maksimaalne ööpäevane veevõtt kokku 40,8: 

40,8 m
3
/d, millest jätkub küla veega varustamiseks nii täna kui ka perspektiivis. 
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Tabel 6-1 Emmaste küla põhipiirkonna veetarbimisbilanss 2014-2027 

Näitaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühisveevärgiga liitunud elanike ligikaudne 

arv 

136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 58,1 58,8 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 

Müümata veekogus, %     10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Müümata veekogus, m
3
/d     1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Väljapumpamine, m
3
/d 11,6 12,0 16,5 16,7 16,8 17,0 17,1 17,3 17,4 17,6 17,7 17,9 18,0 18,2 

Tarbimine (müük), m
3
/d 11,6 12,0 14,9 15,0 15,2 15,3 15,4 15,6 15,7 15,8 16,0 16,1 16,2 16,4 

Elanike tarbimine m
3
/d 7,9 8,0 10,9 11,0 11,2 11,3 11,4 11,6 11,7 11,8 12,0 12,1 12,2 12,4 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

*Märkus: Hetkel arvestus puudub 

Tabel 6-2 Emmaste küla  ambulatooriumi piirkonna veetarbimisbilanss 2014-2027 

Näitaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühisveevärgiga liitunud elanike ligikaudne 

arv 

4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 7,5 12,5 50,0 53,0 56,0 59,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 

Müümata veekogus, % 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Müümata veekogus, m
3
/d 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Väljapumpamine, m
3
/d 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Tarbimine, m
3
/d 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Elanike tarbimine m
3
/d 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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6.2.3 Emmaste puurkaevude tehnilised andmed 

Emmaste põhipiirkonnas on kolm ühisveevärgi puurkaevu, millest täna töös on üks – 

Emmaste ehk võitsehhi puurkaev, katastri nr-ga 11634. Puurkaevud nr 1 (Tärkma elamud)  

ja nr 2 (lasteaia) on reservis. Ambulatooriumi piirkonda varustab tarbeveega eraldi 

puurkaev, mis teenindab perearstikeskust, avatud noortekeskust ja üht eramut. 

Puurkaevude tehnilistest andmetest annab ülevaate järgmine tabel. 

Tabel 6-3 Emmaste keskpiirkonna ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed ja 

tänane veevõtt 

Puurkaev / 
katastri nr 

Rajamisaasta Veekiht / 
-

kompleks 

Sügavus, 
m 

Staatiline 
veetase, m 

maapinnast 

Dünaamiline 
veetase, m 

maapinnast 

Deebit, 
m3/h 

Tegelik 

keskm 

veevõtt 

2014, 

m
3
/d 

Emmaste pk / 

11634 

1970 S 55 5,00 7,50 36 11,6 

Tärkma elamud 

nr 1 / 11565 

1968 S 53 5,50 6,50 51 - 

Lasteaia / 13750 1995 S 35 7,2 Andmed 

puuduvad 

5,4 - 

Ambulatooriumi 

/ 13297 

1990 S 60 6,85 7,51 60,1 0,35 

 

Alates 2013. aastast on põhipiirkonnas töös vaid Emmaste puurkaev – võitsehhi 

puurkaev. 

 

6.2.4 Puurkaevpumplad- ja veetöötlusseadmed 

Emmaste võitsehhi puurkaevpumpla 

Puurkaev on puuritud aastal 1970, kaevu sügavus on 55 m ja see paikneb Siluri 

veekompleksis. Puurkaevu deebit on 36 m
3
/h. 

 

Puurkaevpumpla on täielikult rekonstrueeritud aastal 2013, puurkaevu päise ümber on 

ehitatud uus soojustatud puitkonstruktsiooni ja puitvoodriga kaetud hoone (vt joonis 6-1). 

 

Hoone ümber on valatud betoonist pandus ja toimib vihmaveekogumis- ja 

ärajuhtimissüsteem. Vundamendiks on valatud plaatvundament, mis on ühtlasi pumpla 

põrandaks. 

 

Töötavas puurkaevus on uus süvaveepump. 

 

Puurkaevpumpla on varustatud AS Schöttli Keskkonnatehnika tarnitud 

veetöötlusseadmetega. Süsteemi koosseisu kuuluvad: 

 

 kompressoriga aeratsioonisüsteem. 

 Kloraator, pidevrežiimil vee täiendavaks oksüdeerimiseks naatriumhüpokloritiga 

(varasematel aegadel oli puurkaevu vees probleeme orgaanikaga, PHT sisaldus 

normi piiri lähedal). 
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 Eelaeratsioonimahuti täiendava hapnikukoguse ja piisava aeratsiooniaja 

saavutamiseks. 

 survefiltrid raua- ja mangaanieralduseks (2 tk). 

 survetõstepump, II aste. 

 puhtavee reservuaar.  

 Rõhuandur. 

 

Pumpla puhtavee reservuaari maht on 15 m
3
 ja see asub hoone kõrval muldkehas. II-

astme pumpla pumpade rõhku reguleeritakse sagedusmuunduriga. 

 

Pumplasisene veetorustik on joogiveetorustiku sertifikaati omav PVC-U liimühendusega 

paigaldatav plasttorustik. 

 

VTJ on varustatud ka desinfitseerimisseadmega NaOCl baasil, mis paikneb peale 

aeratsiooni. Kui kloraator oli algselt projekteeritud peamiselt vee desinfitseerimiseks, 

juhuks kui veekvaliteet ei vasta normidele mikrobioloogiliste näitajate osas, siis hetkel 

kasutatakse Emmaste VTJ-s naatriumhüpokloriti doseerimist ka täiendava oksüdandina. 

 

Filtermaterjali uhtumiseks kasutatakse filtreeritud vett ja pesupumpa. Uhtumist 

teostatakse regulaarselt, etteantud intervalli järel kell 3.00 öösel, mil tarbimine on kõige 

väiksem. 

 

 

Joonis 6-1 Emmaste peapuurkaevpumpla (Võitsehhi pumpla) välisilme. Näha on korralikult 

hooldatud ümbrus  
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Pumplahoonesse on ette nähtud nii loomulik ventilatsioon kui on kasutusel õhukuivati. 

 

Hoone kütmine toimub kahe elektriradiaatori abil. Elektriradiaatorid on varustatud 

termoanduriga. 

 

Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on registriandmetel 50 m. Ala on kindlustatud, aga 

piirdeaed puudub. 

 

 

Joonis 6-2 võitsehhi puurkaevu suue paikneb pumplahoones 
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Joonis 6-3 võitsehhi pumpla filtersüsteem ja kompressor 

 

Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal laiusega (Emmaste küla puhul 50 meetrit) on keelatud 

majandustegevus, välja arvatud veehaarderajatise teenindamine, metsa hooldamine.  

 

Veeseaduse § 2 punkt 2 järgi on põhjavee töötlemisel tekkinud uhtevesi heitvesi ning selle 

käitlemisel tuleb lähtuda heitveele kehtestatud nõuetest.  

Veetöötlussüsteemi käitlemisel tuleb sellega arvestada. 
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Joonis 6-4 võitsehhi pumpla II-aste 

Puurkaevpumpla on rekonstrueeritud aastal 2013 KIK-i  keskkonnaprogrammi raames 

ning on väga heas seisundis. 

Puurkaevpumpla nr 1 Tärkma elamud 

Puurkaev on puuritud aastal 1968, kaevu sügavus on 53 m ja see paikneb Siluri 

veekompleksis. Puurkaevu deebit on 51 m
3
/h. 

 

Varasematel aegadel (enne 2013. aastat) oli puurkaev nr 1 Emmaste põhiline 

veevarustusallikas. 

Pumpla on ehituslikult rahuldavas seisundis. Aastal 2006 paigaldati pumplasse raua- ja 

mangaanieraldusseade, mis töötas raua oksüdeerimisel kaaliumpermanganaadiga. 

Veetöötluse käigus saadi üldraua tulemus normi, kuid Mn sisaldus hakkas KmnO4 mõjul 

kasvama. Pumpla on reservis, kuid valmis vajadusel sisselülitamiseks. Rõhku 

reguleeritakse hüdrofooriga. 

Pumplahoone temperatuur tagatakse elektriradiaatoriga. 
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Joonis 6-5 Puurkaevu nr 1 Tärkma elamud välisilme 

 

Joonis 6-6 Puurkaevu nr 1 Tärkma elamud sisevaade 
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Puurkaev nr 2 Lasteaia puurkaev 

Puurkaev on rajatud 1995, sügavus 35 m ning deebit 5,4 m
3
/h. 

Puurkaev on täna reservis. Varasematel aegadel teenindas lasteaeda, raamatukogu ja 

vallamaja. Puurkaev on täiesti kasutuskõlblik ja töövalmis ning välisilmelt heas seisundis. 

Puurkaevpumpla hoonet rekonstrueeriti aastal 2000. Pumplal puuduvad 

veetöötlusseadmed. Vee rõhku reguleeritakse hüdrofooriga. 

 

Joonis 6-7 Lasteaia puurkaevpumpla välis- ja sisevaade (näha puurkaevu suue) 

Ambulatooriumi puurkaevpumpla 

Ambulatooriumi puurkaev (nr 3)[passi nr 223 (k-17)] on puuritud 1990. aastal, sügavus 

60 m, deebit 16,7 l/s . Puurkaev asub puurkaevpumpla hoones, hoone põrand ca 20 cm 

allpool maapinda, puuraugu suue maapinna kõrgusel, suue hermetiseeritud. 

 

Veetöötlus toimib EcoMos seadmega. Süsteem koosneb filtritest, soolaga 

veepehmendusest, oksüdatsion puudub. Veetöötlusseade ei toimi üldrauale ning vajab 

väljavahetamist.  

Pumplahoone temperatuur tagatakse elektriradiaatoriga. 

 

Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 m, kuid kuna veevõtt puurkaevust jääb nii täna 

kui perspektiivis alla 10 m
3
/d, on soovitav taotleda saniraarkaitseala vähendamist 10 

meetrini. 
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Joonis 6-8 Ambulatooriumi puurkaevpumpla välis- ja sisevaade 

6.2.5 Emmaste ühisveevärgi veekvaliteet 

 

Emmaste ühisveevärgis on kohustuslik võtta ja analüüsida veeproove lasteaia söökla 

kraanist ja võitsehhi puurkaevuveest, kat. nr 11634. 

 

Puurkaevu ja joogivee analüüsitulemused on esitatud järgnevates tabelites. 
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Tabel 6-4. Emmaste küla joogiveekvaliteedi analüüsitulemused (2014)  
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Tabel 6-5 Emmaste võitsehhi puurkaevu vee analüüsitulemused 
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Tabel 6-6 Emmaste võitsehhi puurkaevu vee analüüsitulemused (2013) 
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Tabel 6-7 Emmaste joogiveekvaliteedi analüüsitulemused (2011) 

 
 

Põhjavees on ülenormatiivne üldraua sisaldus ja oksüdeeritavus ning kõrged on samuti 

hägusus ja värvus. 2013. a puurkaevuvee analüüsitulemused näitavad ülenormatiivset 
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rauda, oksüdeeritavus ning kõrgeid värvuse ja hägususe näitajaid. Mangaan on normi 

piires.  

 

Kui vaadelda varasemaid joogiveekvaliteedi näitajaid (2011), siis ka nende hulgas 

ületasid tugevalt normi üldraud, oksüdeeritavus, kuid ka mangaan. 

 

2014. a tulemused joogivees näitavad, et veetöötlusseade töötab efektiivselt. Pidevalt 

doseeritav naatriumhüpoklorit ei tekita ülemäärast jääk-kloori vees, kuid oksüdeeritavus 

on viidud veevõrguvees normi piiresse. Samuti on varuga normi piires üldraua sisaldus 

(tabel 6.4). 

6.2.6 Emmaste ühisveevõrk 

2013. aastal viidi läbi Projekt "Emmaste küla veevärgi ja pumpla rekonstrueerimine" 

projekti nr 2639. Tööde käigus rekonstrueeriti Emmaste küla peapuurkaevpumpla – 

Võitsehhi puurkaevpumpla ja paigaldati sinna uued veetöötlusseadmed ning 

rekonstrueeriti põhilised ühisveevärgitorustikud. 

 

Seega on suurem osa Emmaste veevõrgust aastal 2013 renoveeritud. 

 

Torustike jaotus läbimõõdu ja vanuse järgi on ligikaudu järgmine (kaardilt mõõdetuna): 

 

Toru diameeter 

(mm) De või 

DN Pikkus, m Materjal  

Rajamise aeg 

(või ligikaudne 

vanus) 

De32 560 PE 2007/2013 

De50 200 PE 2013 

De63 400 PE 2013 

De75 800 PE 2013 

Kokku 1960 

   

Kokku on Emmaste veetorustiku pikkus ligi 2 km. Sellest on tänaseks üle ¾ 

rekonstrueeritud. Hetkel puudub info halvas, märkimisväärselt halvas või avariilises 

seisundis veetorustiku lõikude kohta. 

 

6.2.7 Emmaste valla tuletõrjeveevarustus 

Valla perspektiivse veevarustusskeemi väljatöötamisel lähtuti põhieesmärgist, s.o. 

elanikkonna varustamisest majandus- joogiveega. Kuna olemasolev veevarustussüsteem 

ei võimalda saada vett tuletõrje vajaduseks veevõrgust, ei seatud ka omaette eesmärgiks 

arendada tuletõrjeveevarustus tulevikus välja hüdrantide baasil. Tuletõrjevee saamiseks 

hüdrantidest oleks vajalik tagada vooluhulk 10 l/s kolme tunni jooksul, mis eeldab 

vastava veereservi olemasolu ning nimetatud vooluhulga järgi dimensioneeritud 

jaotustorustikku (üldjuhul DN 100 mm või rohkem). Arvestades suhteliselt väikese 

majandus-joogivee tarbimise järgi dimensioneeritavat perspektiivset jaotustorustikku, 

oleks võimalik hüdrante paigaldada vaid vähestesse piirkondadesse, mistõttu jääks ka 

tulevikus alles vajadus veevõtukohtade järele. Tuletõrjevee saamise eelduseks veevõrgust 

on olemasoleva üheastmelise veevarustussüsteemi muutmine kaheastmeliseks. 

Kaheastmelise süsteemi rajamine on ilmselgelt suuremaid investeeringuid nõudev (tuleks 
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ehitada II-astme pumpla ja 2-sektsiooniline reservuaar) kui olemasoleva süsteemi 

korrastamine.  

2015. aastal tuleb teha kõigi teadaolevate tuletõrje veevõtukohade inventariseerimine. 

Hinnata tuleb veevõtukohtade mahtu, seisukorda, tähistust, juurdepääsu, veega täidetust 

ja kasutusperioodi aastas. Koostada veevõtukohtade korrastamiseks vajalike tööde 

loetelu. Osad veevõtukohad on otstarbekas sulgeda, osad vajavad korrastamist ja 

tähistamist, milleks on vaja valla eelarves iga-aastaselt ette näha vahendeid. 

 

6.2.8 Kokkuvõte Emmaste ühisveevärgisüsteemist 

Emmaste külakeskuses on ühisveevärgiga kindlustatud ligikaudu 140 inimest koos 

ambulatooriumi piirkonnaga) ehk suurem osa kompaktse hoonestusega ala elanikest ja 

juriidilistest isikutest tarbijatest. 

 

Projekti "Emmaste küla veevärgi ja pumpla rekonstrueerimine" projekti nr 2639 käigus 

rekonstrueeriti Emmaste küla peapuurkaevpumpla – Võitsehhi puurkaevpumpla ja 

paigaldati sinna uued veetöötlusseadmed ning rekonstrueeriti põhilised ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonitorustikud. Emmaste küla ühisveevärk on heas seisundis ning aastatel 

2015-2027 investeeringuid ei vaja. 

 

Ambulatooriumi piirkonna veetöötlussüsteem vajab uuendamist ja väljavahetamist. 

Alternatiivina käsitleme ambulatooriumi piirkonna ühendamist veetorustikuga Emmaste 

põhipiirkonna veevõrgust. 

6.3   EMMASTE MÕISA ÜHISVEEVÄRK 

6.3.1 Üldist 

Emmaste mõisa piirkond asub Emmaste küla keskusest ligikaudu 1-1,5 km loodes.  

 

Piirkonda läbib Emmaste-Luidja maantee (riigitee nr. 84). 

 

6.3.2  Ühisveevärgi veetarbijad 

Mõisa piirkonnas jääb vee-ettevõtja tegevuspiirkonda 1 korterelamu, kool, spordikompleks ja 

6 eramut. Ühisveevarustusega on ühinenud 3 eramut, Mõisa küla 30 elanikust kasutab 

ühisveevõrguteenust 11.  

 

Veekasutusbilansist annab ülevaate tabel 6.4. 

 

6.3.3 Põhjaveevarud ja veevõtt 

Emmaste valla külade väiksuse ja vähese veevõtu tõttu ühelegi külale eraldi põhjavee 

tarbevaru kinnitatud ei ole. Seega on lubatud veevõtt reguleeritud vee erikasutusloaga 

ning kaevu passijärgsete parameetritega. Mõisa puurkaevule, kat nr 11709, on vee 

erikasutusloaga kehtestatud maksimaalne ööpäevane veevõtt: 10,0 m
3
/d ja kaevu enda 

tootlikkus on: 27 m
3
/h. Mõlemast parameetrist jätkub piirkonna tarbijatele veeteenuse 

tagamiseks suure varuga. 
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Tabel 6-8 Emmaste mõisa piirkonna veetarbimisbilanss 2014-2027 

Näitaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühisveevärgiga liitunud elanike ligikaudne 

arv 

11 11 11 11 11 11 11 11 20 20 20 20 20 20 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 75,5 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Müümata veekogus, % 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Müümata veekogus, m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Väljapumpamine, m
3
/d 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,1 3,1 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Tarbimine, m
3
/d 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Elanike tarbimine m
3
/d 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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6.3.4 Mõisa puurkaevu tehnilised andmed 

Puurkaevu tehnilistest andmetest annab ülevaate järgmine tabel. 

Tabel 6-9 Mõisa ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed ja tänane veevõtt 

Puurkaev / 

katastri nr 

Rajamisaasta Veekiht / -

kompleks 

Sügavus, 

m 

Staatiline 

veetase, m 
maapinnast 

Dünaamiline 

veetase, m 
maapinnast 

Deebit, 

m3/h 
Tegelik 

keskm 

veevõtt 

2013, 

m
3
/d 

Mõisa pk / 

11709 

1974 S 44,0 4,2 9,5 27,3 2,5 

 

6.3.5 Puurkaevpumpla- ja veetöötlusseadmed 

Mõisa piirkonna puurkaev on rajatud aastal 1974, sügavus 44 m ning deebit 27,3 m
3
/h. 

Puurkaevpumpla varustab põhikooli, käsitöömaja, spordihalli, ühte korruselamut ja kolme 

eramut. 

 

Pumplale on aastal 2006 paigaldatud veetöötlusseade kaaliumpermanganaadi doseerimise 

ja oksüdatsiooni põhimõttel. 

 

Puurkaevpumpla on varustattud hüdrofoori ja rõhuanduriga. Torustikule on paigaldatud 

veearvesti ja proovivõtukraan. Vajalik temperatuur tagatakse elektriradiaatoriga. 

Rauaärastusseade tagab hetkel nõutud veekvaliteedi veevõrgus, mis nähtub ka Emmaste 

Põhikooli kraanist aastal 2014 võetud veeproovist. 
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Joonis 6-9 Mõisa puurkaevpumpla välisilme ja sisevaade 

Mõisa puurlaevpumpla sanitaarkaitseala ulatus on registriandmetel 50 meetrit, kuid kuna 

veevõtt on sellest oluliselt väiksem, soovitame taotleda sanitaarkaitseala vähendamist 10 

meetrini.  

 

Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal on keelatud majandustegevus, välja arvatud 

veehaarderajatise teenindamine, metsa hooldamine. Veeseaduse § 2 punkt 2 järgi on 

põhjavee töötlemisel tekkinud uhtevesi heitvesi ning selle käitlemisel tuleb lähtuda 

heitveele kehtestatud nõuetest.  

Veetöötlussüsteemide kavandamisel, projekteerimisel ja rajamisel tuleb sellega arvestada. 

 

6.3.6 Mõisa piirkonna ühisveevärgi veekvaliteet 

 

Mõisa ühisveevärgis on kohustuslik võtta ja analüüsida veeproove mõisa  puurkaevust, 

kat. nr 11709 ja põhikooli söökla kraanist. 

 

Puurkavu ja joogivee analüüsitulemused on esitatud järgnevates tabelites. 
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Tabel 6-10. Emmaste mõisa piirkonna puurkaevu ja joogiveekvaliteedi 

analüüsitulemused (2007-2014) 
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Analüüsitulemuste põhjal võib öelda, et kõik joogivees mõõdetud komponendid vastavad 

lubatud normidele vastavalt määrusele nr 82, sealhulgas üldraua sisalduse osas nii aastal 

2012 kui 2014 ning managaani osas aastal 2012. Aastal 2012 on joogivees tuvastatud 

kõrgenenud oksüdeeritavus, kuid 2014. a puurkaevu vee proovis on näitaja normi piires. 

Põhjavees on ülenormatiivne üldrauasisaldus, kuid veetöötlus tagab joogivees nõutavad 

sisaldused nii üldraua kui mangaani osas. 

6.3.7 Mõisa ühisveevõrk 

Mõisa piirkonna veevõrk on algselt rajatud suuremalt jaolt vahemikus 1960-ndatest -

1980.-ndateni, viimati on rekonstrueerimist läbi viidud aastal 1996.  

 

Piirkonnas on veetorustike kogupikkus ligikaudu 375 m.  

 

Torustike jaotus läbimõõdu ja vanuse järgi on ligikaudu järgmine (vt ka lisa joonised): 

Jrk nr Toru 

diameeter 

(mm) 

Pikkus, m Materjal Vanus (a)  

1 50 55 PEM 18 

2 32 320 PEM 18 

 

Hetkel puudub info halvas või avariilises seisundis veetorustiku lõikude kohta. 

 

6.3.8 Mõisa tuletõrjeveevarustus 

Mõisa piirkonnas on olemas maa-alune tuletõrjemahuti. Plaaniline kontrollreid 

tuletõrjesüsteemidele toimub aastal 2015. 

 

 

Joonis 6-10 Mõisa tuletõrjeveevõtukoht 
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6.3.9 Kokkuvõte Emmaste mõisa piirkonna ühisveevärgisüsteemist 

Piirkonnas on ühisveevärgiga kindlustatud ligikaudu 11 inimest ehk suurem osa 

kompaktse hoonestusega ala (-vööndi) elanikest ja kolm juriidilisest isikust tarbijat: 

põhikool, käsitöömaja, spordihall. 

 

Ühisveevärgi torustiku laiendamistöödega jätkatakse pikaajalises programmis: 2020-

2027. 

 

6.4 HINDU ÜHISVEEVÄRK 

6.4.1 Üldist 

Hindu küla asub Emmaste valla edelaosas ning hõlmab nii Hindu kui Tohvri ÜVK-d.  

6.4.2  Ühisveevärgi veetarbijad  

Hindu küla (kasutusel ka Tohvri küla) peamine ühisveevärgi veetarbija on SA Hiiumaa 

Hoolekandekeskuse Tohvri Hooldekodu, kes tarbib 95% joogiveest. 

 

Veetarbijateks on veel üks nelja ja üks kolme korteriga korterelamu.  

 

Veekasutusbilansist annab ülevaate tabel 6.11. 
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Tabel 6-11 Hindu küla veetarbimisbilanss 2014-2027 

Näitaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühisveevärgiga liitunud elanike ligikaudne 

arv 

6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 41,7 41,7 50,0 53,0 56,0 59,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 

Müümata veekogus, % 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Müümata veekogus, m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Väljapumpamine, m
3
/d 6,3 6,3 6,3 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

Tarbimine, m
3
/d 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Elanike tarbimine m
3
/d 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
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6.4.3 Hindu puurkaevu tehnilised andmed 

Hindu ühisveevärgisüsteemis kasutatakse tänasel päeval ühte puurkaevu, katastri nr 

15545. Puurkaevu tehnilistest andmetest annab ülevaate järgmine tabel. 

Tabel 6-12 Hindu ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed ja tänane veevõtt 

Puurkaev / 

katastri nr 

Rajamisaasta Veekiht / -

kompleks 

Sügavus, 

m 

Staatiline 

veetase, m 
maapinnast 

Dünaamiline 

veetase, m 
maapinnast 

Deebit, 

m3/h 
Tegelik 

keskm 

veevõtt 

2013, 

m
3
/d 

Tohvri 

hooldekodu 

pk / 11349 

1963 S 45,00 4,00 6,00 36 6,3 

 

6.4.4 Puurkaevpumpla- ja veetöötlusseadmed 

Tohvri Hooldekodu puurkaevpumpla 

 

Hindu ehk Tohvri puurkaevpumpla päis paikneb ilma hooneta, maapinnast 30 cm kõrguse 

väljavõttena.  

 

Pumpla- ja veetöötlusseadmed paiknevad Hooldekodu katlamajaga ühes ruumis. 

Katlaruumis paikneb ka veemõõdusõlm ja proovivõtukraanid. 

 

Veetöötlus- ja rõhuseadmed koosnevad: 

 

 Rauaeraldus; 

 Veepehmendus; 

 Pöördosmoosseade (PO); 

 Permeaadimahuti; 

 Puhtaveereservuaar ehk vahemahuti; 

 II-astme pumpla ühe (1) II-astme pumbaga; 

 

Veekäitlusskeem on lahendatud Callefiks OÜ poolt ning paigaldatud aastal 2012. 

 

Süsteem on heas seisukorras ning tagab vee vastavuse nõutud kvaliteedie vastavalt 

määrus nr 82. 

 

Hindu puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on registriandmetel 50 m. Kuna tegelik 

veetarbimine jääb nii täna kui ka perspektiivis alla 10 m
3
d, on soovitav taotleda 

sanitaarkaitseala vähendamist 10 meetrini. 
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Joonis 6-11 Tohvri puurkaevu päise välisilme ja PO-seadmed, mis paiknevad katlaruumis 

 

6.4.5 Hindu ühisveevärgi veekvaliteet 

Hindu ühisveevärgis on kohustuslik võtta ja analüüsida veeproove Tohvri puurkaevust, 

kat. nr 11349 ja Hooldekodu köögi kraanist. 

 

Puurkavu ja joogivee analüüsitulemused on esitatud järgnevas tabelis. Puurkaevu vees on 

probleemiks kloriidide ülenormatiivne sisaldus ja tavapärane üldraud. Kuna pumplale on 

paigaldatud nii rauaeraldus- kui PO-seadmed (2012), on tänaseks veekvaliteet normi 

piires vastavalt määrusele nr 82. 
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Tabel 6-13. Hindu (Tohvri) küla puurkaevu ja Hooldekodu joogiveekvaliteedi 

analüüsitulemused 
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6.4.6 Hindu ühisveevõrk 

Hindu veevõrk on rajatud algselt 1970.-ndatel-1980.-ndatel, kuid reksontrueeriti peaaegu 

täielikult 2011. a KIK projekti raames. Veevõrgu kogupikkus on 565 m (kaardilt 

mõõdetuna, vt ka lisa ÜVK joonised) ning läbimõõdus De32-De63. Vanemad torustikud 

on läbimõõduvahemikus DN50-DN65. 

Teated ebakvaliteetsete või avariiliste torustike kohta puuduvad. 

6.4.7 Kokkuvõte Hindu ühisveevärgisüsteemist 

Hindu ühisveevärgi veetrabijad on 95% ulatuses Tohvri Hooldekodu tarbijad ning vaid 

mõnisada liitrit päevas tarbivad kohalikud elanikud.  

 

Veetorustiku osas on läbi viidud rekonstrueerimistööd aastal 2011, mille käigus 

rekonstrueeriti suurem osa veetorustikku. Käesoleva arendamise kava perioodi käigus 

veevõrk uusi investeeringuid esialgsetel andmetel ei vaja. 

 

6.5 JAUSA ÜHISVEEVÄRK 

6.5.1 Üldist 

Jausa küla asub Emmaste valla põhjaosas ning ühisveevärgi piirkonda jääb üks 

korruselamu kokku 16 korteriga ja 12 eramut. Ühisvee ja -kanalisatsiooniga on ühinenud 

korruselamu ja 3 eramut.  

Jausa küla 142 elanikust kasutab ühisveevõrgu ja -kanalisatsiooniteenust 14 klienti ja ca 

25 elanikku.  

 

Veekasutusbilansist annab ülevaate tabel 6.14. 
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Tabel 6-14 Jausa veevarustusbilanss 

Näitaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühisveevärgiga liitunud elanike ligikaudne 
arv 

14 14 14 14 14 14 14 14 20 25 30 30 30 30 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Müümata veekogus, % 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Müümata veekogus, m
3
/d 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

Väljapumpamine, m
3
/d 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,7 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5 

Tarbimine, m
3
/d 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,9 2,3 2,3 2,3 2,3 

Elanike tarbimine m
3
/d 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,9 2,3 2,3 2,3 2,3 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d                             
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6.5.2 Jausa puurkaevu tehnilised andmed 

Jausa ühisveevärgisüsteemis kasutatakse tänasel päeval ühte puurkaevu – aiandi puurkaevu, 

katastri nr 11591. Puurkaevu tehnilistest andmetest annab ülevaate järgmine tabel. 

Tabel 6-15 Jausa ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed ja tänane veevõtt 

Puurkaev / 
katastri nr 

Rajamisaasta Veekiht / -
kompleks 

Sügavus, 
m 

Staatiline 
veetase, m 

maapinnast 

Dünaamiline 
veetase, m 

maapinnast 

Deebit, 
m3/h 

Tegelik 

keskm 

veevõtt 

2013, 

m
3
/d 

Jausa aiandi 

pk / 11591 

1969 S 50,00 2,00 3,00 18 1,0 

 

6.5.3 Puurkaevpumpla- ja pumplaseadmed 

Aiandi puurkaevpumpla 

 

Jausa aiandi puurkaev on tavapärane pumplahoones paikneva päisega puurkaevpumpla. 

Pumplas puuduvad veetöötlusseadmed. Veerõhku reguleeritakse kaasaegse hüdrofooriga (300 

l).  

 

Pumpla hoone on heas seisukorras. Vajalik temperatuur tagatakse elektriradiaatoriga. 

 

 

Joonis 6-12 Jausa puurkaevpumpla sisevaade 

6.5.4 Jausa ühisveevärgi veekvaliteet 

Jausa ühisveevärgi veeproovid pärinevad puurkaevu veest. 

 

Analüüsitulemused on esitatud järgnevas tabelis. Puurkaevu vees on probleemiks nii üldraua 

kui mangaaani märkimisväärselt ülenormatiivne sisaldus, mistõttu on hädapärane kindlustada 

pumbajaam veetöötlusseadmetega. 
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Tabel 6-16 Jausa veekvaliteedi analüüsitulemused 
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6.5.5 Jausa ühisveevõrk 

Jausa veevõrk on rajatud algselt 1970.-ndatel-1980.-ndatel ja on tänaseks võrdlemisi halvas 

seisundis. Torustiku kogupikkus on 940 m (kaardilt mõõdetuna) ning läbimõõt on vahemikus 

DN50-DN80. Kogu küla olemasolev veevõrk vajab rekonstrueerimist ning mitmed küla 

elanikud on soovinud ka laiendamist. 

6.5.6 Kokkuvõte Jausa ühisveevärgisüsteemist 

Jausa ühisveevärgi veetarbijad moodustavad 15-20% kogu küla elanikest, mistõttu on 

kaugemas perspektiivis vajalik ette näha veevõrgu laiendamine. 

 

Veetorustik on halvas seisundis, mistõttu vajab samuti perpsektiivis kogu ulatuses 

rekonstrueerimist. 

 

Kuna joogiveekvaliteet ei vasta nõuetele üldraua ja mangaani osas (vastavalt 

analüüsitulemustele: 1,492 mg/l ja 0,149 mg/l, tuleb juba lühiajalises programmis näha ette 

veetöötlusseadmete paigaldamine pumplasse. 

 

6.6 PÄRNA KÜLA SÕRU SADAMA ÜHISVEEVÄRK  

6.6.1 Puurkaevpumpla  

Olemasolev puurkaev (kat.nr.3347, pass nr.400) on 420,70 m sügav ja puuritud 1968. aastal. 

Vesi võetakse O-C veehorisondist (vastavalt arvestuskaardile Cm-V kompleksist). Puurkaevu 

tootlikkus on kuni 3,42 l/s. 

Staatiline veetase kaevus on +11.19m ning alandus 10,30m deebiti 3,42 l/s juures vastavalt 

Eesti Geoloogikeskuse poolt väljastatud puurkaevu arvestuskaardile. 

Puurkaevu põhjavees esineb liigset rauda, fluoriidi ja boori, mille tõttu on kavas rajada 

veetöötlusseadmed rekonstrueeritavasse hoonesse.  

 

Puurkaevukohal asuv pumbamaja hoone on rekonstrueeritud 2006. aastal. Pumbamaja hoone 

on tehniliselt heas seisukorras. 

Puurkaevus on pump EBARA, tüüp 2CDX200/30, 2,2 kW, 13 E7, l/min 55-38. 

Pumbamajassees on elektrikilp, õhueraldi, hüdrofoor pumba töö garanteerimiseks ja hüdrofoor 

süsteemi jaoks. 

 

Vee analüüsi tulemused on toodud järgnevalt. 
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Tabel 6-17 Sõru sadama puurkaevu andmed 

Jrk 

nr 

Asula  Puurkaevu 

katastri nr 

Passi nr Ehitus-

aasta 

Vee-

kompleks 

Sügavus 

[m] 

Deebit* 

 

[m
3
/h],  

Staatiline 

veetase [m] 

Dünaamiline 

veetase [m] 

Tegelik keskmine 

veevõtt 2014 

[m
3
/d] 

1 Sõru Sadama 
puurkaev 

3347 400 1968 O-Cm 
(Cm-V) 

420,7 12,3 

 

11,19 21,49 2,3 

6.6.2 Sõru sadama veebilanss 

 

Järgnevas tabelis on kokku võetud veevõtu ja tarbimisvajadus Sõru Sadama puurkaevust. 

 

 

Juriidilised tarbijad 

Asutuste, ettevõtete 

arv 

Neist liitunud 

ühisveevärgiga Tarbimine I/ööp 

Ühiskanal. 

hõlmatud elanike 

arv Veeheide I/ööp 
Tarbitud 2014 

aastal m³ 

Saaremaa Laevakompanii           1,73 

MTÜ Sõru Merekeskus           0,14 

Emmaste Vald           0,02 

Politse- ja Piirivalve           0,03 

Viirisepa           0,42 

 

          2,33 
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Veevajadus laevadele 12 m
3
 ühe pumpamiskorraga, aga seda saab teostada kolme tunni 

vältel. Seega on vajalik maksimumtunnitarbimine 4 m
3
/h. 

6.6.3 Veevõrk 

Sõru Sadama puurkaevust on väljaehitatud väikeses mahus vee välisvõrk, mis varustab 

kokku kümmekonda tarbijat, põhilisteks tarbijateks on: MTÜ Sõru Merekeskus, kauplus, 

sadam ja kümmekond elanikku, kellest osa kasutab pumpla otseväljaviigukraani. 

 

Veetorustiku kogupikkus on ligikaudu 145 m ja materjaliks vanemas osas malm, uuem 

asfaltteede alla rajatud torustik on PE materjalist, läbimõõduga De50. 

6.6.4 Kokkuvõte Sõru ühisveevärgisüsteemist 

Sõru sadama puurkaevu põhjavees esineb liigset rauda, fluoriidi ja boori, mille tõttu on 

kavas rajada veetöötlusseadmed rekonstrueeritavasse hoonesse.  

 

Puurkaevukohal asuv pumbamaja hoone on rekonstrueeritud 2006. aastal. Pumbamaja 

hoone on tehniliselt heas seisukorras. 

 

Sõru Sadama puurkaevust on väljaehitatud väikeses mahus vee välisvõrk, mis varustab 

kokku kümmekonda tarbijat, põhilisteks tarbijateks on: MTÜ Sõru Merekeskus, kauplus, 

sadam ja kümmekond elanikku, kellest osa kasutab pumpla otseväljaviigukraani. 

 

Põhieesmärk on Sadama puurkaevpumpla veetarbijatele: laevad, Merekeskus, muuseum, 

kohalikud elanikud, Sadam – kvaliteedinõuetele vastava joogivee kindlustamine. 

 

6.7 LEISU KÜLA ÜHISVEEVÄRK 

Leisu küla ühisveevõrk kujutab endast puurkaevpumplat ja ligikaudu 10 m veetorustikku. 

Veetarbijateks on lastehoid, rahvamaja külaselts ja 1 kord nädalas raamatukogu. 

 

Puurkaevpumpla on varustatud kaalimupermanganaadi lahusega toimiva 

veetöötlusseadmega. Töötlusseadme filterliiv ammendas ennast hiljuti ning vahetati välja. 

Pikemas perspektiivis vajab veetöötlusseade pumplas väljavahetamist kemikaalivaba 

seadme vastu. 

 

6.8 OLLIMA ÜHISVEEVÄRK 

Ollima küla ühisveevärk koosneb puurkaevust ja veetornist. 

 

Puurkaevpumpla andmed on esitatud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 6-18 Ollima puurkaevu tehnilised andmed ja tänane veevõtt 

Puurkaev / 

katastri nr 

Rajamisaasta Veekiht / -

kompleks 

Sügavus, 

m 

Staatiline 

veetase, m 

maapinnast 

Dünaamiline 

veetase, m 

maapinnast 

Deebit, 

m3/h 
Tegelik 

keskm 

veevõtt 

2014, 

m
3
/d 

Ollima 

kuivati pk / 

11591 

1974 S 50,00 6,00 10,00 28,8 5,1 
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Puurkaev teenindab põhiliselt piirkonnas paiknevat farmi, samuti saab antud puurlaevust 

vee Pharma Systems Eesti OÜ. Heitvett käitleb Pharma Systems Eesti OÜ ise. Tal on 

heitvee puhastamiseks septik. 

 

2014. aastal tarbis Pharma Systems Eesti OÜ 368 m
3
 vett. 

 

6.9 EMMASTE ÜHISKANALISATSIOON 

6.9.1 Üldist 

Emmaste külas on ühiskanalisatsiooniga varustatud ca 120 elanikku. Ühiskanalisatsiooniga 

on ühendamata kõik eramajad. 

6.9.2 Emmaste küla ühiskanalisatsioonivõrk 

Emmaste küla ühiskanalisatsioonivõrgust ligikaudu pool on suhteliselt uus, rajatud aastal 

2007. Kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 1884 m, millest uut torustikku on  1235 m ning 

läbimõõt De160-De200 põhiliselt PVC Sn8 torustik. Vanem torustik on asbotsemendust 

läbimõõduga DN200. 

 

Küla ainuke reoveepumpla paikneb vahetult enne reoveepuhastit. 

6.9.3 Emmaste reoveepuhasti 

Emmaste reoveepuhastiks on 2003. aastal paigaldatud EKOL-12. Puhastile eelneb 

reoveepumpla. Järelpuhastus puudub. Puhastile juhitavat reoveekogust otseselt ei mõõdeta. 

EKOL-12A on biorootortüüpi puhasti nimivõimsusega 12 m3 reovett ööpäevas. Puhasti 

talub kuni 30% ülekoormust, mis on Emmaste asula reovee puhastamiseks piisav. 

   

Tehnilised näitajad:  

Vooluhulk (m
3
/d)  12,0  

Reostuskoormus (kgBHT7/d)  5,52  

Vee sügavus (m)  2,0  

Pikkus (m)  5,0  

Laius (m)  2,16  

Kõrgus (m)  3,0  

Eelsegisti maht (m3)  12,0  

Biopuhastussektsiooni maht 

(m3)  

4,5  

Järelsegisti maht  (m
3
)  2,7  

Rootori pöörlemissagedus 

(p/min)  

5,2  

Mootori võimsus (kW)  0,18  

Kaal (T)  1,9  

 

Järgnevalt esitame reoveepuhasti EKOL 12 A 2002. a reovee kavandatud ja mõõdetud 

sisendnäitajad aastast 2002. 
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Emmaste puhastil on teostatud väljuva heitvee analüüse perioodiliselt saastetasu 

määramiseks. Kõik proovid on ühekordsed juhuproovid. Kõiki heitvee proove on 
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analüüsitud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse (KUK) ja KUK’i Pärnu Filiaali laboreis ja 

Tervisekaitseinspektsiooni Keemia Kesklaboris. Emmaste puhastusseadmele juhitava 

reovee vooluhulka otseselt ei mõõdeta, arvestus toimub vee tarbimise ja pumplate 

elektrienergia kulu alusel. Heitvee analüüsi tulemused esitame lisadena. 

 

Biorootor puhasti EKOL-12 ei õigusta ennast ning vajab lühiajalises perspektiivis 

rekonstrueerimist või asendamist. 

Emmaste tänane ja perspektiivne reoveebilanss on esitatud järgenvas tabelis.
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Tabel 6-19 Emmaste küla reoveebilanss 

Näitaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike 
ligikaudne arv 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Elanike eritarbimine, l/in/d 58,1 58,8 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 

infiltratsioon, % 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

infiltratsioon, m
3
/d 0,0 1,7 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

loodusesse juhtimine, m
3
/d 10,7 12,7 15,6 15,8 15,9 16,1 16,2 16,3 16,5 16,6 16,7 16,9 17,0 17,2 

reovee vastuvõtt (müük), m
3
/d 10,7 11,1 13,6 13,7 13,8 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,6 14,7 14,8 14,9 

Elanikelt reovee vastuvõtt m
3
/d 7,0 7,1 9,6 9,7 9,8 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,6 10,7 10,8 10,9 

Juriidilistelt isikutelt reovee vastuvõtt, m
3
/d 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
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6.10  EMMASTE MÕISA ÜHISKANALISATSIOON 

6.10.1  Üldist 

Mõisa piirkonna ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijad on Põhikool, spordihall, korruselamu 

ja kolm eramut. 

6.10.2  Ühiskanalisatsioonivõrk  

Mõisa piirkonna ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 365 m, ning läbimõõt on 

DN150-DN200. Ligikaudu 90 m on kokku survetorustikku ning piirkonda teenindab kolm 

maa-aluses kaevus paiknevat reoveepumplat. 

6.10.3  Reoveepuhasti 

Mõisa piirkonda teenindab reoveepuhasti MID 50, mis on rajatud aastal 1998. Puhasti 

koosneb kompressorist, eelsetitist, kompressoriga aereeritavst aerotankist ning järelsetitist. 

 

Seadme võimsus on 10 m3 reovett ööpäevas, reostuskoormus 4 kg BHT7/ööpäevas. 

Klaasplastist korpusega seadme pikkus on 1,2 m ja kõrgus 3,3 m.  

Puhasti heitveesuublaks on pinnas. 

 

Andmed reovee vooluhulkade kohta proovivõtupäevadel puuduvad, proovid on võetud 

ühekordsete juhuproovidena. Heitvee analüüsi tulemused esitame lisadena. 

 

 

 

 

 

Emmaste mõisa tänane ja perspektiivne reoveebilanss on esitatud järgnevas tabelis.
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Tabel 6-20 Emmaste mõisa piirkonna reoveebilanss 

 
Näitaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike 
ligikaudne arv 

9 9 9 9 9 9 9 9 20 20 20 20 20 20 

Elanike eritarbimine, l/in/d 75,5 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

infiltratsioon, % 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

infiltratsioon, m
3
/d 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

loodusesse juhtimine, m
3
/d 2,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

reovee vastuvõtt (müük), m
3
/d 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Elanikelt reovee vastuvõtt m
3
/d 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Juriidilistelt isikutelt reovee vastuvõtt, m
3
/d 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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6.11 HINDU ÜHISKANALISATSIOON 

6.11.1  Üldist  

Hindu, Tohvri ühiskanalistsioon teenindab peaasjalikult Tohvri Hooldekodu. Elanikest 

tarbijatet on ühiskanalisatsiooniga kaetud üks nelja korteriga korruselamu ja üks kolme 

korteriga korruselamu. Korterelamud juhivad ühiskanalisatsiooni üksnes pesu- ehk hallvee, 

Hooldekodu aga kogu reovee. 

6.11.2  Ühiskanalisatsioonivõrk 

Hindu ühsikanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 995 m, mille hulka arvestatakse ka 

reoveepuhastist merre suunduv osa. Torustiku läbimõõt on De(DN)150-200.  

 

Aastal 2011 rekonstrueeriti olulisem osa Hindu ühiskanalisatsioonivõrgust, selahulgas kuni 

reoveepuhastini ja peale reoveepuhastit esimese kaevuni. Järgneb DN200 keraamiline 

torustik, mis on halvas seisundis. Ummistuse korral võib juhtuda, et merre juhitav heitvesi 

pressib amortiseerunud torustiku kaudu filterväljakule. 

6.11.3  Reoveepuhasti 

Hindu küla puhasti on 2011. aastal paigaldatud ANACOMB 125 tüüpi reoveepuhasti, 

võimsusega 15 m
3
 reovett ööpäevas. Puhasti heitveesuublaks on Soela väin. Puhasti töötab 

üldiselt normaalselt ning on heas seisus. 
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Joonis 6-13 Hindu reoveepuhasti 

 

 

Heitvee analüüsi tulemused esitame lisadena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindu tänane ja perspektiivne reoveebilanss on esitatud järgnevas tabelis. 
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Tabel 6-21 Hindu reoveebilanss 

 
Näitaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike 

ligikaudne arv 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Elanike eritarbimine, l/in/d 41,7 41,7 50,0 53,0 56,0 59,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 

infiltratsioon, % 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

infiltratsioon, m
3
/d 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

loodusesse juhtimine, m
3
/d 6,5 7,4 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 

reovee vastuvõtt (müük), m
3
/d 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8 

Elanikelt reovee vastuvõtt m
3
/d 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

Juriidilistelt isikutelt reovee vastuvõtt, m
3
/d 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
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6.12  JAUSA ÜHISKANALISATSIOON 

6.12.1  Üldist, ühiskanalisatsioonivõrk 

Korterelamut ja endist algkool-lasteaeda ühendab biopuhastiga ca 500 m malmtorudest 

võrk, millest 350 m on survetorustikku ja 150 m isevoolset torustikku. Rajatud on torustik 

1970.-ndate teisel poolel. 

6.12.2  Reoveepuhasti 

Jausa küla puhastiks on 1978. aastal paigaldatud BIO 25, võimsusega 25 m
3
 reovett 

ööpäevas. Seade on amortiseerunud ja töötab alakoormusega, puhasti tuleb asendada 

väiksema võimsusega kaasaegse puhastusseadmega.  

Puhasti heitveesuublaks on Jausa jõgi 

 

Heitvee analüüsi tulemused esitame lisadena. 

 

 

 

 

Jausa tänane ja perspektiivne reoveebilanss on esitatud järgnevas tabelis. 
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Tabel 6-22 Jausa reoveebilanss 

 
Näitaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike 
ligikaudne arv 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Elanike eritarbimine, l/in/d 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

infiltratsioon, % 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

infiltratsioon, m
3
/d 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

loodusesse juhtimine, m
3
/d 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

reovee vastuvõtt (müük), m
3
/d 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Elanikelt reovee vastuvõtt m
3
/d 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Juriidilistelt isikutelt reovee vastuvõtt, m
3
/d                             
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6.13  PÄRNA KÜLA SÕRU SADAMA KANLAISATSIOON 

6.13.1 Kanalisatsioonivõrk 

Aastal 2006 valmis Sõrus sadamahoone, mille juurest veeti kanalisatsioonitorustik 

Emmaste vallale kuuluvate hoonete juurde, arvestusega, et ei peaks asfalteeritud alasid 

kohe lõhkuma. Torustiku materjal on PVC ning läbimõõt De160. 

 

Hilisemal ajal kanalisatsioonisüsteemi osas arengud puuduvad. 

6.13.2 Reoveepuhasti 

Sõru sadamahoonel on kogumiskaev. Reoveepuhastusseadmed puuduvad. 
 

6.13.3  Ühiskanalisatsiooni perspektiiv Sõru Sadamas 

Emmaste valla üldplaneeringus on ette nähtud reoveepuhasti ja purgimiskoha 

väljaehitamine Sõru sadamas. 

 

Kaugemas perspektiivis on kavas Pärna küla ümbruse majapidamiste ühendamine 

rekonstrueeritava Sõru sadama pumplakompleksi veevarustusele, kuna 

üksikmajapidamiste puurkaevude vesi ei vasta joogiveekvaliteedinõuetele. Soovitav on 

tegevusplaan ühendada kanalisatsioonitorustike laiendamise ja reoveepuhasti 

väljaehitamisega Sõru sadamasse. Hetkel näeme Sõru sadamasse reoveepuhasti ja purgla 

ehitamise ette pikaajalises programmis. 
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7 ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI 

ARENDAMINE  

7.1 ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on Emmaste 

valla ÜVK-piirkondade varustamine kvaliteetse joogiveega ning reovee kogumine ja selle 

puhastamine tasemeni, mis võimaldaks selle tervisele ohutu keskkonda juhtimise ega 

põhjustaks negatiivseid keskkonnamõjusid. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel peab olema tagatud nende 

jätkusuutlik majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele osutatava 

teenuse kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale ning samal ajal peab teenuse 

tariif olema tarbijale taskukohane. 

ÜVK süsteemide dimensioneerimisel on püütud arvestada elanikkonna (ja ettevõtete) 

paiknemise muutusi tulevikus lähtuvalt teadaolevatest juba kehtestatud või kehtestamisel 

olevatest planeeringutest. ÜVK objektide tootlikkuse ja torustike läbimõõtude 

arvutamisel on lähtutud peaasjalikult olemasolevast seisust, olulise tarbijate kasvuga 

arvestamiseks ei olnud ühegi küla puhul alust. 

 

Emmaste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab edaspidi toimuma 

vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arendamise kavale. ÜVK 

arendamise kava annab lisaks olemasoleva olukorra kirjeldamisele ka ülevaate erinevatest 

arendusprojektidest, nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning nende teostamise 

prioriteetsusest. 

 

ÜVK arendamise kava on koostatud arvestades 12 aastast perioodi ehk ajavahemikku 

2015-2027. 

 

Vastavalt ÜVK seadusele peab ÜVK arendamine toimuma selliselt, et ÜVK piirkondades 

oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine 

ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. 

 

Arendusprojektide teostamise ajalisel planeerimisel on arvestatud nende prioriteetsusega 

ning teostamiseks vajalike vahendite olemasoluga või nende saamise võimalikkusega. 

 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja nende 

realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel on arvestatud: 

● Tarbimisprojektsioonidega – praeguse hetke ja tuleviku vee- ja kanalisatsioonitarbijate 

arvu ning iseloomuga (märkimisväärset muutust ei kavandata); 

● Tehniliste aspektidega – lähtutud ÜVK rajatiste hetkeseisundist ja edaspidistest 

rekonstrueerimisvajadustest; 

● Keskkonnamõjudega – arvestatud igal võimalusel keskkonnaseisundi säilimise ja/või 

paranemise meetmetega; 
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● Majanduslike aspektidega – leitud arendatavate investeeringuprojektide prioriteedid  

ning välja töötatud optimaalne investeeringute jaotumine nii vee- kui 

kanalisatsioonirajatiste arendamiseks lühi- ja pikaajalises programmis. 

 

Peamiseks piiravaks asjaoluks on vajalike rahaliste omavahendite piiratus. 

 

7.2 ÜHISVEEVÄRGI RENOVEERIMISE ÜLDINE 

METOODIKA 

Ühisvee jaotusvõrkude renoveerimisel kasutatakse kaasaegset veevõrgu armatuuri, s.o 

plasttorusid ja kuulkraaniga siibreid. Kindlasti peaks ühisveevõrgu süsteemide või nende 

osade renoveerimisele ja laiendamisele eelnema nii eel- kui tööprojekt, mille käigus 

veevõrgu süsteem mõõdistatakse ning sellest tulenevalt esitatakse renoveerimise 

lahendus. 

 

Uute veevõrkude rajamisele väikekülades peaks eelnema elanikkonna vajaduste 

selgitamine, s.o oluline on teada, kas inimesed on ühisveevõrguga liitumisest huvitatud. 

Huvitatuse puudumise korral veevõrgu laiendustööd külades on ebaotstarbekad. 

Käesolevas ÜVKA-s me märkimisväärseid veevõrgu laiendamistöid ette ei näe. 

 

Renoveeritavad veetorustikud on kavas rajada olenevalt tingimustest ja otstarbest: kas 

PEH, PELM torudest. Veetorustikele paigaldatakse majaühendusotsikud (sadul, PELM 

toru DN 25 3-5 m, peakraan DN25, splindipikendus, kape). Veetorustike sõlmpunktid 

varustatakse siibritega (kas kummisiibrid või maakraanid PN16, maa-alused koos 

splindipikenduse ja kapega või PA-VE siibrikaev PE plastist, malmluuk 40T, 

roostevabade kolmikute, nelikute ja kummikiilsiibritega). 

 

Ühisveevõrgu renoveerimise tulemusena paraneb tarbitava veekvaliteet, tekib veeavariide 

korral võimalus süsteemist välja lülitada vaid remonditav lõik, mitte aga terve asula 

ühisveevärgi süsteem. 

 

7.3 ÜHISKANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMISE 

ÜLDINE METOODIKA 

Uued rajatavad kanalisatsioonitorustikud on kavas ehitada olenevalt tingimustest ja 

otstarbest: isevoolne kanalisatsiooni osa Uponal PVC, Uponal Ultra PVC, Wavin Ultra 

PVC või analoogsetest mõne teise firma PVC torudest ning survekanalisatsioon Upoten 

PEH või mõne teise firma analoogsete omadustega torudest. Vaatluskaevud on 

reguleeritava kõrgusega teleskoopsed PVC plastkaevud (Uponor või analoogsed) 

läbimõõdus DN 500 ning varustatud malmluukidega, kandevõimega 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. 
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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). Kuna Emmaste 

valla Jausa küla reoveekanalisatsioonitorustiku seisund on teadmata (arvestades vanust 

võib olla kohati võrdlemisi amortiseerunud), siis peaks renoveerimisel eelistama 

kaevemeetodit. Sellega tagatakse torustike nõuetekohane paigaldus, nõutavad kalded, 

liivapadjad, tihendamine ja teised projektikohaseks ja kvaliteetseks torustiku paigalduseks 

hädavajalikud tegevused. 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni renoveerimisele, reoveepuhastite rekonstrueerimisele 

ja/või rajamisele peavad eelnema maa-ala geodeetilised mõõdistused ja geoloogilised 

uuringud ning olemasolevate tehnovõrkude joonised, mille alusel töötatakse välja 

arendatavate või renoveeritavate vee- ja kanalisatsioonivõrkude tehnilised lahendused. 

 

7.3.1 Reoveepuhastite rekonstrueerimine  

 

Kolmes külas või piirkonnas: Emmastes, Emmaste mõisas ning Jausas on tarvilik 

rekonstrueerida olemasolevad reoveepuhastid. Sõru sadamasse näeme ette reoveepuhasti 

rajamise pikaajalises programmis. 

 

Käesolev ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava näeb ette: 

 

Kaasaegsete reoveepuhastite väljaehitamist. Uue puhastina näeme ette kasutada 

aktiivmudapuhastit. Arendamise kava ei anna lõplikku puhasti projektlahendust, kuid 

heitvee väljundi puhul peavad enne suublasse juhtimist olema igas olukorras ja 

töökindlalt tagatud nõuded vastavalt EV Valitsuse (VV) 29.11.2012 määrusele nr 99 

„Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad 

nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise 

kontrollimise meetmed”. 

 

Kasutada võib nii tehase valmidusega kompaktpuhastit, selle analoogi, tehase 

valmidusega kompaktset annuspuhastit või eriprojekti järgi projekteeritud klassikalist 

läbivoolu väikepuhastit. Lõpliku lahenduse reoveepuhasti valikuks annab Tellija ning 

tema või tema poolt palgatud hankespetsialisti poolt koostatud hankedokument, 

täpsemalt: Tehniline kirjeldus ja Tellija eritingimused. 

 

7.4 EMMASTE ÜVK ARENDUSPROJEKTIDE 

VÄLJATÖÖTAMINE JA JÄRJESTAMINE AASTATEKS 

2015-2027 

 

Investeeringu- ja arendusprogrammide realiseerimise perioodide väljatöötamisel oleme 

lähtunud lisaks Emmaste valla reaalsetest omafinantseeringu katteallikatest ka reaalsete 
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vajadustega. Emmaste külas ja Hindu Tohvri pumplas on olemas aastatel 2012-2013 

rekonstrueeritud ja korrektselt töötavad veetöötlusseadmed, mõisa puurkaevpumpla 

veetöötlusseade on samuti rahuldavas seisundis. Soovitav on rekonstrueerida (välja 

vahetada) ambulatooriumi pumpla veetöötlusseadmed ning hädavajalik on Sõru sadama 

ja Jausa puurkaevpumpla varustamine veetöötlusseadmetega.  

 

Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal on keelatud majandustegevus, välja arvatud 

veehaarderajatise teenindamine, metsa hooldamine. Veeseaduse § 2 punkt 2 järgi on 

põhjavee töötlemisel tekkinud uhtevesi heitvesi ning selle käitlemisel tuleb lähtuda 

heitveele kehtestatud nõuetest.  

Veetöötlussüsteemide kavandamisel, projekteerimisel ja rajamisel tuleb sellega arvestada. 

 

Suured kitsaskohad, millest lähtuda investeeringute väljatöötamisel on tänane 

nõuetekohaste reoveepuhastite puudumine reoveetöötluseks enne väljalasku juhtimist nii 

Emmaste põhiüiirkonnas, Emmaste mõisa piirkonnas kui Jausa külas.  

 

Reoveepuhastite rekonstrueerimise/rajamise paigutame esimesse tööde järku ning vee- ja 

kanalisatsioonivõrgud vastavalt prioriteetsusele ja omafinantseeringu võimalustele 

üldjuhul teise järku ehk pikaajalisse programmi. 

 

Eelneva põhjal on Konsultant jaganud ÜVK investeeringuprojektid kahte etappi: 

 Lühiajaline programm: 2015-2019:  

• Emmaste reoveepuhasti rekonstrueerimine; 

• Emmaste mõisa reoveepuhasti rekonstrueerimine; 

• Emmaste ambulatooriumi veetöötlusseadmete asendamine; 

• Hindu küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku asendamine (reoveepuhastist 

merre juhitav lõik); 

• Jausa küla puurkaevpumpla rekonstrueermine ja veetöötlusseadmete 

rajamine; 

• Jausa reoveepuhasti rekonstrueerimine; 

• Sõru sadama (Pärna küla) puurkaevpumpla rekonstrueermine ja 

veetöötlusseadmete rajamine. 

 Pikaajaline programm: 2020-2027:  

• Emmaste mõisa veevõrgu laiendamine; 

• Emmaste mõisa kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine; 

• Jausa veevõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine; 

• Jausa kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine; 

• Sõru sadama reoveepuhasti ehitamine. 

 

7.5 ALTERNATIIVIDE ANALÜÜS 

7.5.1 Jausa puurkaevpumpla rekonstrueerimise ja veetöötlusseadmete 

tehnoloogilised alternatiivid 

Veekvaliteedi stabiilsuse tagamiseks ja üldraua sisalduse nõuetele vastavaks viimiseks on 

ainukeseks variandiks rauaeraldusseadmete paigaldamine. Rauaeraldusfiltreid saab 

samuti välja pakkuda mitmeid erinevaid variante:  
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1. Puurkaevuvee (toorvee) sundaereerimine kompressoriga kahevalentse raua 

oksüdeerimiseks kolmevalentseks ja seejärel tekkinud kolloidne hägu filtreerimine 

survefiltriga. Järgneb kas vee kogumine puhtaveereservuaari (kaheastmeline 

süsteem) või juhtimine otse võrku puurkaevu süvaveepumba jääkrõhuga. 

Rõhuregulaatormahutina kasutada hüdrofoori. 

2. Puurkaevuvee aereerimine gravitatsiooniliselt (kaskaad- või treppaeraatori 

kasutamine) või vee piserdamine (vihmutamine) enne juhtimist vabavoolsesse 

(gravitatsioonilisse) filtrisse. Taolise süsteemi kasutamine on võimalik vaid 

kaheastmelise süsteemi puhul, sest vee gravitatsioonilisel aereerimisel ja/või 

filtreerimisel on tema jääkrõhk peale filtreerimist 0. Antud süsteemi saab kasutada 

ka kombineeritult – näiteks gravitatsiooniline aereerimine, vahepumpamine ja 

survefiltreerimine (Eestis kasutusel näiteks Paide veetöötluskompleksi puhul). 

3. Toorvee eelnev oksüdeerimine, kasutades reagente (Eestis mõningates 

piirkondades levinud kaaliumpermanganaadi lisamine veele ja sellele järgnev 

filtreerimine. 

 

Toorvee aereerimine kompressoriga ja filtreerimine survefiltriga. 

Jausa küla puurkaevuvees on hetkel tugevalt ülenormatiivseid komponendid üldraud ja 

mangaan. Rauaeraldusseadmete paigaldamine intensiivse oksüdatsiooniga kindlustab ka 

mangaani ja organoleptiliste omaduste vastavuse nõuetele ning veekvaliteedi stabiilsuse 

ja säilimise tarbijateni jõudmiseni. 

 

Puurkaevuvee (toorvee) sundaereerimine, kahevalentse raua oksüdeerimine 

kolmevalentseks ja seejärel tekkinud kolloidse hägu kinnipüüdmine survefiltriga, on 

väikemates ÜVK-süsteemides üks enamkasutatavaid süsteeme Eestis. Seadmed võtavad 

vähe ruumi, vajavad minimaalselt hooldust ja kulud (põhiliselt ainult elektrienergia kulu) 

on väga madalad. 

 

Filterseadme komplekti kuuluv kompressor annab survefiltritesse sisenevasse toorvette 

piisavas koguses suruõhku (loe: hapnikku) vees sisalduva kahevalentse raua (mangaani) 

hapendamiseks. Suruõhu järelpuhastusfilter tagab veetöötluseks vajaliku puhta suruõhu. 

 

Filtrid vajavad läbipesu, mida olenevalt toorveekvaliteedist, teostatakse 1-7 korda nädalas 

(kuna mõningatel juhtudel on filtrite puhastus vajalik igapäevaselt). Läbipesuks vajalik 

(puhas) vesi võetakse üheastmelise veevarustussüsteemi puhul tihti puurkaevust, sest 

puudub puhtaveereservuaar ning puhta vee võtt hüdrofoorist eeldab igapäevaseks 

kasutamiseks vajalikust oluliselt suurema hüdrofoori kasutamist (1 – 3 m
3
).  

Filtri läbipesu toorveega ei ole aga jätkusuutlik lahendus, sest raua setted ummistavad 

varem või hiljem filtri põhja pilutorustiku, mis põhjustab filtri töös tõsiseid häireid. 

Lisaks pärsib rauarikka anaeroobse toorveega läbipesu tugevalt nitrifitseerivate bakterite 

(nitrosomonas, nitrobacter) elutegevust filtris, mistõttu langeb oluliselt filtri võime 

kõrvaldada veest ammooniumi.    

 

Eelneva olukorra vältimiseks on üheastmelise süsteemi puhul soovitav kasutada 

paarissurvefiltreid. Paarissurvefiltrite kasutamise korral on puhas - filtri pesemiseks 

kasutatav vesi, alati saadaval läbi teise, pesu ajal töötava filtri. Pesu ajal jätkub ka 

tarbijate varustamine puhastatud veega (pesu soovitav seadistada öötundideks – kahe filtri 

peale 14-15-minutine periood kella 2-4 vahel). 
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Täisautomaatsed survefiltrid on varustatud pneumaatiliste pöördklappidega ning läbipesu 

toimub etteantud nädalapäeval ja kellaajal automaatselt.  

 

Paarissurvefiltrite kasutuskulud Jausa külas on esitatud alljärgnevalt. 

 

Põhilised kuluartiklid täisautomaatse paarissurvefiltri käitamisel on elektrienergia, mida 

tarbib kompressor, samuti amortisatsioonikulud ja kulud suruõhu puhastuse filtri 

elemendi väljavahetamiseks uue vastu üks kord aastas. 

Elektrienergia kulu 

Eeldades, et puurkaevu pump töötab ca 10-12 tundi päevas ja teades, et kompressor 

võimsusega 1,5 kW töötab ligikaudu 10 % süvaveepumba tööajast, seega umbes ühe 

tunni ööpäevas, on el.energia keskmine kulu toorvee õhustamiseks:  

1,5 kWh/d ehk ~ 45 kWh/kuus. 

Võttes elektrienergia ligikaudseks hinnaks 0,12 EUR/kWh on kulud elektrienergiale:  

45 x 0,12 ~ 5,4 EUR/kuus. 

4.2. Kulud suruõhu puhastuse filtri elemendi väljavahetamiseks kord aastas. 

Filtri elemendi maksumus on ca 90 EUR. Kulu kuus: 90 : 12 = 7,5 EUR/kuus. 

4.3. Amortisatsioonikulud 

Võttes aluseks, et veepuhastusfiltri kasutusiga on vähemalt 30 aastat, saame 

amortisatsioonikuludeks ca 25 EUR/kuus 

4.4. Kokku moodustavad veepuhastusseadme käitamiskulud seega ligikaudu 38 

EUR/kuus, mida ei saa lugeda suureks kulutuseks. 

 

Kuna alternatiivlahendus paarissurvefiltrile on üksikfilter, siis tuleks Jausa küla puhul 

kasutada tagasipesuks puurkaevu toorvett, mida aga eelloetletud põhjustel ei saa 

vastuvõetavaks lugeda. 

 

Puurkaevuvee gravitatsiooniline aereerimine ja filtreerimine  

Antud süsteemi kasutatakse enamjaolt suurema veetarbimisega piirkondades (linnad > 

10 000 tarbijaga) ja seetõttu ka suuremate veetöötlusjaamade puhul. 

 

Konsultant on veendunud, et käesolevas tegevuspiirkonnas, kus maksimaalne veetarbijate 

arv asulas on ca 100 inimest (samuti pole ette näha suurtootmisi), ei ole 

kaskaadaeraatorite ja vabavoolsete filtrite kasutamine majanduslikult ega tehniliselt 

mingil moel põhjendatud. Seda enam, et juba on ka Eestis üle 10 aastane kogemus 

kompaktsete erinevate modifikatsioonidega filtermahutite kasutamiseks. 

 

Tulenevalt eelnevast ei hakka Projekteerija teostama põhjendamatuid arvutusi 

gravitatsioonilise aereerimis- ja filtreerimissüsteemi rajamiseks. 

 

Toorvee eelnev oksüdeerimine, kasutades reagente 

Tervisele ohutute oksüdantide – Eestis kasutatavaist enamlevinud on 

kaaliumpermanganaat – kasutamine on samuti üks võimalustest kutsuda esile 

kahevalentse raua oksüdeerimine kolmevalentseks ning tekkiv kolloid ja hagu filtris veest 

eemaldada. 

 

Antud reagent ei ole kallis ning rajamiskulude osas on seadmete ostmine ja paigaldus 

põhjavee oksüdeerimiseks kemikaalidega kindlasti odavam kui alternatiiv nr 1: 

kompressoriga aereerimine ja survefiltreerimine (kasutuskulude osas on nad sisuliselt 
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võrdsed), kuid tuginedes negatiivsetele kogemustele paljudel juhtudel, mil Eestis seda 

ühisveevärkides on kasutatud, ei loe Konsultant antud varianti samuti vastuvõetavaks. 

Kogemused näitavad, et antud süsteem ei ole ennast Eestis seni suuremalt jaolt 

õigustanud ning paljudel juhtudel neid tööle ei ole saadudki. Samuti on mahutite ja 

ühendustorude-voolikute kasutusiga lühike ja süsteem nõuab oluliselt sagedasemat 

jälgimist (reguleerimist) aereeritava süsteemiga survefiltritest. 

 

Alternatiivide valik 

Kuna kolmest eelpoolkirjeldatud alternatiivvariandist, on sobivaim oksüdeerimine ilma 

reagentideta ja järgnev filtratsioon sügavveepumba survel, valib Konsultant 

põhimõttelise lahendusena puurkaevuvee sundaereerimise kompressoriga ja 

filtreerimise survefiltriga. 

 

Jausa küla puurkaevpumpla rekonstrueerimine 

Tööde käigus nähakse ette nii puurkaevpumpla väljaehitamine (olemasoleva süsteemi ja 

muldkeha lammutamine ja eemaldamine ning puurkaevu päise tõstmine maapinnast 

vähemalt 0,3 m kõrgemale) ning uue pumplahoone ehitamine ning sisustamine, sh. 

veetöötlusseadmed. 

 

Tööde loeteleu on esitatud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 7-1 Jausa küla puurkaevpumpla rekonstrueerimise mahud ja hinnagulised 

maksumused 

Jrk nr Nimetus M/ü Arv Ühiku 

maksumus, 

EUR 

Summa, 

EUR 

1 Täisautomaatne metallkorpusega 

paarissurvefilter, Q ~ 2,0 m
3
/h, 

koos filtritäitematerjali ja 

uhteveemahutiga 

kmpl 1 3500,00 3500,00 

2 Kompressori paigaldus tk 1 600,00 600,00 

3 Filter suruõhu järelpuhastuseks kmpl 1 295.00 295.00 

4 Õhukuivati tk 1 330.00 330.00 

5 Olemasoleva pumpla 

lammutamine  

Töö 1 2700,00 2700,00 

6 Pumplahoone ehitamine (puit- või 

metallvooder) koos soojustusega 

(kivivill vms), mõõtmetega 

3,00*4.00*3.20, koos 

ventilatsiooni ja elektriradiaatori 

paigaldusega 

töö 1 21000,00 21000,00 
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7 Veepuhastusseadme ja hüdrofoori 

paigaldamine ruumi, ühendus- 

torustike montaažtööd,  el.-

automaatika montaaž-, 

seadistamis- ja käikulaskmistööd 

ning hooldepersonali 1 p. koolitus 

kmpl 1 3800,00 3800,00 

8 Roostevabast terasest (mark AISI 

304), PE PN16-torudest 

(elekterkeevismuhvidega) või 

PVC-U PN16 (liimühendustega) 

sisetorustikud, koos siibrite ja 

tagasilöögiklappidega tarne ja 

paigaldus 

kmpl 1 2300,00 2300,00 

9 Uue süvaveepumba paigaldamine 

puurkaevu koos veetõstetoru 

ühenduskaabli, julgestustrossi ja 

seadmetega, Q = 2,5 m
3
/h, H = 30 

m, P = 0,60 kW (Lowara või 

analoogne, pumpade valik tuleb 

kooskõlastada Tellijaga)   

kmpl 1 1200,00 1200,00 

10 
Elektripaigaldise ehitamine koos 

uue elektrikilbi paigalduse ja 

alates elektrikilbist pumpla-

veetöötlusseadme  toiteks 

paigaldatava kaabelliiniga. 

Töö 1 4275.00 4275.00 

Kokku: 40 000.00 

Uuringud, projekteerimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud (20%) 8000.00 

Kokku 48 000.00 

käibemaks, 20%  9600.00 

Kõik kokku 57 600.00 

 

Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal laiusega (Jausa küla puhul 50 meetrit) on keelatud 

majandustegevus, välja arvatud veehaarderajatise teenindamine, metsa hooldamine. 

Veeseaduse § 2 punkt 2 järgi on põhjavee töötlemisel tekkinud vesi heitvesi ning selle 

käitlemisel tuleb lähtuda heitveele kehtestatud nõuetest.  

Veetöötlussüsteemide kavandamisel, projekteerimisel ja rajamisel tuleb sellega arvestada. 
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7.5.2 Ambuatooriumi pumpla veetöötlusseadmete paigaldamine vs 

veetorustiku rajamine tehnilised alternatiivid 

Emmaste ambulatooriumi piirkonna ühisveevärgi projektide investeeringuvajaduse 

alternatiivprojektide hindamine ja valik 

Finantsiliseks hindamiseks on leitud: 

 algsed investeeringukulud, 

 aastased tegevuskulud.  

Tegevuskulude prognoosimisel on võetud aluseks  hinnanguline aastane tegevuskulude 

suurus.  Investeeringukulud ning tegevuskulud on analüüsis esitatud jooksvas vääringus. 

Baasaastaks on 2014.a. ning baasväärtuste viimisel jooksvasse vääringusse on 

tegevuskulude puhul kasutatud tarbijahinnaindeksi (THI) muutust ning 

investeeringukulude puhul ehitushinnaindeksi (EHI) muutust. 

THI prognoos põhineb Rahandusministeeriumi viimati avaldatud pikaajalisel 

finantsprognoosil. 

 

Tarbijahinnaindeksi prognoos 

THI 2014 2020 2025 2030 2035 2040 2044

Tarbijahinnaindeks 2,7% 2,8% 2,6% 2,6% 2,3% 2,2% 2,2%  

Allikas: www.struktuurifondid.ee 

 

EHI määramisel on võetud arvesse Vabariigi Valitsuse poolt vastuvõetud „Keskkonna 

tegevuskava perioodiks 2007 – 2013“ (edaspidi KTK“) EHI leidmise metoodikat. KTK 

näeb EHI osas ette tööstushoone ehitushinnaindeksi kasutamist. KTK kohaselt on EHI 

määra aluseks alljärgnevad kulukomponendid ning nende hinnamuutused: 

•  tööjõukulu kallinemine osakaaluga 11,3%, 

•  ehitusmasinate kallinemine osakaaluga 5,4%, 

•  ehitusmaterjalide kallinemine osakaaluga 1,1%. 

 

EHI indeksi arvutamisel on lähtutud alljärgnevas tabelis toodud komponentidest ning 

nende väärtustest. 

 

Ehitushinnaindeksi arvutused 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Tööjõud 11,3 11,4 11,5 11,6 11,6 11,8 11,7 11,5 11,3 11,2 11,1 11,0 10,9 10,9 10,8 10,7 

Ehitusmasinad 5,4 5,5 5,6 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 

Ehitusmaterjal 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 
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Diskontomäär 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Periood 2014 - 2044 2,70% 2,80% 2,90% 2,80% 2,80% 2,84% 2,79% 2,75% 2,71% 2,68% 2,65% 2,63% 2,61% 2,59% 2,58% 2,57%

Diskontomäär 2014 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Periood 2014 - 2044 2,56% 2,46% 2,42% 2,38% 2,34% 2,30% 2,26% 2,26% 2,22% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%

30 + 1 aastat

Keskmine inflatsioonimäär 2,51%

Nominaalne diskontomäär 6,00%

Inflatsiooniga korrigeeritud diskontomäär 8,66%

 

Investeeringute ning tegevuskulude aastased rahavood on diskonteeritud ning leitud on 

nüüdispuhasväärtus (NPV) 2014.a. alguse seisuga. Rahavoogude diskonteerimisel on 

lähtutud riiklikust reaalsest finantsdiskontomäärast 6%. Nominaalse diskontomäära 

leidmiseks on arvutatud prognoosiperioodi aastate 2014 - 2029 aastaste 

inflatsioonimäärade aritmeetiline keskmine ning arvutatud keskmisega on korrigeeritud 

reaalset diskontomäära. Selle tulemusena on käesolevas analüüsis kasutusel nominaalne 

diskontomäär 8,66%. 

Diskontomäära arvutused 
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Alternatiiv 1: Ambulatooriumi puurkaevpumpla veetöötlusseadmete 

rekonstrueermine 

 

Investeeringutega alustatakse orienteeruvalt 2016. aastast. Vastavalt hinnapakkumis(t)ele 

moodustab investeeringute kogumaksumus (puurkaevpumpla ja veetöötlusseadmete 

rekonstrueerimine) 9 600€ 

Puurkaevpumpla ja veetöötlusseadmete ekspluatatsioonikulud 

Puurkaevpumpla ekspluatatsioonikulud moodustuvad puurkaevu süvaveepumba 

elektrikuludest, kuludest veeanalüüsidele ja veetöötluskuludest. 

1) Veetöötluskulud moodustavad koos amortisatsioonikuludega ca 677 EUR-i /aastas. 

2) Puurkaevu süvaveepumba elektrikulud arvutame valemist: 

 N = K x 1000 * Q x H , kus 

  η 

Q pumba tootlikkus m³/d 

H pumba tõstekõrgus, m 

K koefitsient, mis arvestab pumba keskmise kasuteguriga K ~ 2,72; 

Η (kasutegur) ~ 0,6 

N = 2,72 * 0,146 * 40 = 26,5 kWh = 26,5 *0,12 = 3,1 EUR 

 0,6 

3) Kulud veeanalüüsidele moodustavad arvestuslikult 105 EUR/aastas. 

Kõik kokku: 677 + 3,1 + 105 = 785,10 EUR/a 

Ambulatooriumi puurkaevpumpla veetöötlusseadmete 

rekonstrueermine 
NPV 

Investeeringud,  NPV: 8 835 eur 

Tegevuskulud, NPV: 7 114 eur 

Kokku, NPV: 9 475 eur 
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Alternatiiv 2: Ambulatooriumi piirkonna ühendamine Emmaste põhipiirkonnaga 

Investeeringute alustatakse orienteeruvalt 2016. aastast. Vastavalt hinnapakkumis(t)ele 

moodustab investeeringute kogumaksumus (torustiku ehitusmaksumus on 280 m * 95 

EUR /m ) 26 600 EUR-i.  

Tegevuskuludeks on arvestatud: 

Torustike kasutusel puuduvad ekspluatatsioonikulud. Amortisatsioonikulu moodustab 2,0 

%/a ehk 532 EUR/a. 

 

Ambulatooriumi piirkonna ühendamine Emmaste 

põhipiirkonnaga 
NPV 

Investeeringud, NPV: 24 480 eur 

Tegevuskulud: NPV: 5 591 eur 

Kokku, NPV: 24 983 eur 

 

Kokkuvõte: Arvestades töömahukust ja nüüdispuhasväärtuse arvutusi on otstarbekas 

valida alternatiiv 1 ning ambulatooriumi puurkaevpumplas veetöötlusseadmed 

rekonstrueerida. 

 

Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal (Emmaste küla ambulatooriumi puurkaevu puhul täna 

kehtiv ulatusega 50 meetrit) on keelatud majandustegevus, välja arvatud veehaarderajatise 

teenindamine, metsa hooldamine. Veeseaduse § 2 punkt 2 järgi on põhjavee töötlemisel 

tekkinud vesi heitvesi ning selle käitlemisel tuleb lähtuda heitveele kehtestatud nõuetest.  

Veetöötlussüsteemide kavandamisel, projekteerimisel ja rajamisel tuleb sellega arvestada. 

 

 

7.5.3 Emmaste reoveepuhasti alternatiivi valik 

Emmaste küla reovee kogumise ja puhastamise alternatiivsed lahendused 

Emmaste külas on reovee reostuskoormus 238 ie-d.  

 

Kaalutud on kahte alamalternatiivi – kompaktpuhasti rajamine vs aktiivmudapuhasti 

rajamine.  

Mõlemal juhul kuulub puhasti koosseisu uue purgimissõlme rajamine. 

 

Alternatiiv A – kompaktpuhasti rajamine 

Rajatakse kompaktpuhasti 238 ie reostuskoormuse tarbeks. Kompaktpuhasti rajamise 

peamiste tegevuste kirjeldus ja hinnanguline maksumus on toodud tabelis 7-2. 

Tabel 7-2. Alternatiiv A peamised komponendid ja maksumus 
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Asula Peamiste tegevuste kirjeldus 
Hinnanguline maksumus 

(EUR) 

Emmaste Kompaktpuhasti rajamine (238 ie) 95 000 

 Purgimissõlme rajamine 25 000 

 Heakord, teed, platsid, aed 20 000 

 Uuringud, projekteerimine, 

omanikujärelevalve, ettenägematud 

kulud (20%) 

28 000 

 SUMMA 140 000 

 

Alternatiiv B – aktiivmudapuhasti rajamine 

Kaasaegse aktiivmudapuhasti rajamise peamised tegevused ning nende hinnanguline 

maksumus on toodud tabelis 6-3. 

Tabel 7-3. Alternatiiv B peamised komponendid ja maksumus 

Asula Peamiste tegevuste kirjeldus Hinnanguline maksumus ( EUR) 

Emmaste Ehitustööd 125 000 

 Elektri-ja automaatikatööd 7 260 

 Purgimissõlm 25 000 

 Heakord, teed, platsid, aed 20 000 

 Uuringud, projekteerimine, 

omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud (20%) 

35 452 

 SUMMA 212 712 

Emmaste küla reoveepuhastuse alternatiivsete lahenduste hinnangulised aastased 

ekspluatatsioonikulud on toodud tabelis 6-4. 

Tabel 7-4. Erinevate puhastustehnoloogiate aastased ekspluatatsioonikulud 

 

Alternatiivide võrdlemine 

Iga alternatiivi puhul hinnatakse nende eeliseid ja puudusi tehnilisest aspektist ning 

keskkonnamõjust lähtuvalt. Alternatiivide võrdlust kirjeldab tabel 6-5. 

Tabel 7-5. Alternatiivide võrdlemine 

Puhastustehnoloogia Ekspluatatsioonikulu (EUR/a) 

Kompaktpuhasti 3350 

Aktiivmudapuhasti 4390 
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Eelised Puudused 

Alternatiiv A – Kompaktpuhasti rajamine 

Lihtsam ja odavam rajada kui 

aktiivmudapuhastit 

Eeldatavalt madalam töökindlus kui 

aktiivmudapuhastil 

Tänapäevased kompaktannuspuhastid 

võimaldavad reoveekoguste ja –

koormuste suurt sesoonset kõikumist. 

- 

Puhastusprotsess vaatamata reovee 

vooluhulga suurele kõikumisele 

lihtsamini opereeritav kui 

aktiivmudapuhastil 

Koormuse suurenemisel puudub 

tehnilise lahenduse laiendamise 

võimalus 

Alternatiiv B – Aktiivmudapuhasti rajamine 

Vajadusel võimalik laiendada (koormuse 

suurenemisel) 

Keerulisem ja kallim rajada kui 

kompaktpuhastit 

 Puhastusprotsess reovee vooluhulga 

suurest kõikumisest tingituna raskemini 

opereeritav 

Töökindlam lahendus kui 

kompaktpuhasti 

- 

Tabelis 6-6 on võrdlevalt toodud kahe alternatiivse reoveepuhastustehnoloogia 

maksumuste ja ekspluatatsioonikulude hinnang pikema ajaperioodi lõikes. Alternatiivsete 

lahenduste korral on arvestatud 30 aastase kasutusaja jooksul tehtavates investeeringutes 

seadmete ühekordse väljavahetamise vajadusega. Samuti on arvestatud, et puhasti ehitiste 

eluiga on 40 aastat ning seetõttu omavad puhastid peale 30 aasta kasutusaja möödumist 

teatavat jääkväärtust. Ekspluatatsioonikulud on arvutatud pikema ajaperioodi (30 aastat) 

kohta. Tabeli viimases veerus on toodud 30 aasta investeeringute ja 

ekspluatatsioonikulude summaarne maksumus. 

Tabel 7-6. Kahe alternatiivse reoveepuhastustehnoloogia maksumuste ja 

ekspluatatsioonikulude võrdlev hinnang pikema ajaperioodi lõikes. 

Alternatiiv Maksumus (EUR) 

Rajamin

e 

Seadmete 

asenda-

mis-

kulutus 

Investee-

ringu 

jääk-

väärtus 

Investee-

ring 30 a 

Eksplua-

tatsioon  

30 a 

Kokku 

Alternatiiv A – 

Kompaktpuhas

ti rajamine 

140 000 43 500 43 500 140 000 100 500 240 500 

Alternatiiv B – 

Aktiivmuda-

puhasti 

rajamine 

212 712 61 820 61 820 212 712 131 700 344 412 
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Sobivaima alternatiivi valik ja põhjendamine 

Emmaste külla kompaktpuhasti rajamise maksumus on ca 72 000 eurot odavam kui 

aktiivmudapuhasti rajamine, samuti on kompaktpuhasti opereerimine mõnevõrra odavam. 

Nii madalama hinnataseme kui ekspluatatsioonikulu tõttu on pikas perspektiivis 

kompaktpuhastil majanduslik eelis (ca 104 000 eurot).  

Vaatamata sellele, et kompaktpuhasti töökindlus ei pruugi olla samaväärne 

aktiivmudapuhasti töökindlusega ning koormuse suurenemisel puudub tehnilise 

lahenduse laiendamise võimalus, on kompaktpuhastitel ka mitmeid eeliseid 

aktiivmudapuhastite ees. Peamised eelised võrreldes aktiivmudapuhastiga on  rajamise 

lihtsus ning odavus. Väikeasulates, kus reovee vooluhulga kõikumised on suuremad, on 

kompaktpuhasti ka oluliselt lihtsamini opereeritav kui aktiivmudapuhasti. 

Kompaktpuhastite eeliseks aktiivmudapuhasti ees on ka asjaolu, et väikeste vooluhulkade 

jaoks puuduvad turul aktiivmudapuhasti tarbeks töökindlad seadmed (pumbad, segurid), 

mistõttu on oht aktiivmudapuhasti üledimensioneerimiseks. Seetõttu on sobilikuks 

alternatiiviks Emmaste külas tekkiva reovee puhastamiseks kompaktreoveepuhasti 

rajamine. 

7.5.4 Sõru sadama reoveepuhasti rajamine 

Sõru sadamale näeme ette reoveepuhasti rajamise pikaajalises programmis (kooskõlas 

Saarte Liinid AS plaanidega), mis asendavad senised kogumismahutid ja –kaevud reovee 

vastuvõtuks laevadelt ja kohalikelt elanikelt. 

 

Soovitav on rajada Sõru sadamasse analoogselt Emmaste küla reoveepuhastile 

kompaktpuhasti, mis arvestades laevadelt tuleva reostuskoormuse ajalise ja kvalitatiivse 

ebaühtlusega peab kindlasti olema kompaktannuspuhasti. 

 

Reoveepuhastiga koos näha ette ja projekteerida purgimissõlm koos vähemalt 10 m
3
 

vahemahuti, mahutisse paigaldatavate segurite ja mahutipumplaga. 
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8 EMMASTE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –

KANALISATSIOONIPROJEKTIDE INVESTEERINGUVAJADUS 

  

Arendus-/investeeringuprojekt Ühik Kogus 

Maksumus 

kokku 

2014. a 

hindades, 

eurot 

Investeeringuprojektide 

maksumused ja 

realiseerimine, eurot 

Projekt 

I etapp 

2015 - 2019 

II etapp 2020 

- 2027 

Lühiajaline programm 

    Ühik arv 

Ühik-
maksumus, 

EUR 

Maksumus, 

EUR 

Maksumus, 

EUR 

A 
Emmaste küla reoveepuhasti 

rekonstrueerimine Kmpl 1 140000,00 140000,00   

  Kokku       140000,0   

  
Uuringud, projekteerimine, 
projektijuhtimine, omanikujärelevalve % 15   21000,0   

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   7000,0   

  Kõik kokku       168000,0   

B 
Emmaste mõisa reoveepuhasti 

rekonstrueerimine kmpl 1 70000,0 70000,00   

  Kokku       70000,0   

  
Uuringud, projekteerimine, 
projektijuhtimine, omanikujärelevalve % 15   10500,0   

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   3500,0   

  Kõik kokku       84000,0   

C 

Emmaste küla ambulatooriumi 

puurkaevpumpla 

veetöötlsusseadmete 

rekonstrueerimine           

  

Emmaste küla ambulatooriumi 
puurkaevpumpla veetöötlusseadmete 

rekonstrueerimine Kmpl 1 8000,0 8000,00   

  

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, omanikujärelevalve % 15   1200,0   

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   400,0   

  Kõik kokku       9600,0   

D 

Hindu küla isevoolse 

kanalisatsioonitorustiku 

rekonstrueerimine           

  

isevoolsed 

ühiskanalisatsioonitorustikud De160 m 190 140,0 26600,00   
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Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, omanikujärelevalve % 15   3990,0   

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   1330,0   

  Kõik kokku       31920,0   

E 

Jausa küla puurkaevpumpla 

rekonstrueermine ja 

veetöötlusseadmete rajamine           

  

Jausa küla puurkaevpumpla 

rekonstrueerimine ja 

veetöötlusseadmete rajamine Kmpl 1 40000,0 40000,00   

  Kokku       40000,0   

  
Uuringud, projekteerimine, 
projektijuhtimine, omanikujärelevalve % 15   6000,0   

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   2000,0   

  Kõik kokku       48000,0   

F 
Jausa reoveepuhasti 

rekonstrueerimine kmpl 1 85000,0 85000,00   

  
Uuringud, projekteerimine, 
projektijuhtimine, omanikujärelevalve % 15   12750,0   

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   4250,0   

  Kõik kokku       102000,0   

G 

Sõru sadama (Pärna küla) 

puurkaevpumpla rekonstrueermine 

ja veetöötlusseadmete rajamine           

  

Sõru sadama (Pärna küla) 

puurkaevpumpla rekonstrueermine ja 

veetöötlusseadmete rajamine Kmpl 1 108580,5 108580,54   

  Kokku       108580,5   

  

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, omanikujärelevalve % 15   16287,1   

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   5429,0   

  Kõik kokku       130296,6   

Kõik kokku Emmaste ÜVKA I etapp lühiajaline programm 573816,6   

Pikaajaline programm 

H 
Emmaste mõisa veevõrgu 

laiendamine            

  De50 PE PN10 m 225 90,0   20 250,0 

  Kokku   225     20 250,0 

  
Uuringud, projekteerimine, 
projektijuhtimine, omanikujärelevalve % 15     3037,5 

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5     1012,5 
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  Kõik kokku         24 300.00 

I 
Emmaste mõisa kanalisatsioonivõrgu 

rekonstrueerimine           

  De160 PVC Sn8 rekonstrueerimine m 45 150,0   6750,0 

  
reoveepumplate rekonstrueerimine 
De1200 kompaktne plastkaevus pumpla kmpl 3 15000,0   45000,0 

  Kokku   45     51750,0 

  

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, omanikujärelevalve % 15     7762,5 

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5     2587,5 

  Kõik kokku         62 100.00 

J 
Jausa veevõrgu rekonstrueerimine ja 

laiendamine            

  De63, PE PN10, rekonstrueerimine m 85 95,0   8075,0 

  De90, PE PN10, rekonstrueerimine m 820 100,0   82000,0 

  De50, PE PN10, rajamine m 765 90,0   68850,0 

  De63, PE PN10, rajamine m 525 95,0   49875,0 

  De90, PE PN10, rajamine m 1660 100,0   166000,0 

  Kokku   3855     374800,0 

  

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, omanikujärelevalve % 15     56220,0 

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5     18740,0 

  Kõik kokku         449 760.00 

K 
Jausa kanalisatsioonivõrgu 

rekonstrueerimine             

  De160 PVC Sn8 rekonstrueerimine m 510 150,0   76500,0 

  Kokku   510     76500,0 

  

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, omanikujärelevalve % 15     11475,0 

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5     3825,0 

  Kõik kokku         91 800.00 

L Sõru sadama reoveepuhasti rajamine 

     

 

Sõru sadama kompaktannuspuhasti 

rajamine Kmpl 1 120 000.00 
 

120 000.00 

 

Purgimissõlme rajamine koos 10 m
3
 

vahemahuti ja pumplaga Kmpl 1 25 000.00 

 

25 000.00 

 
Kokku   

 

    145 000.00 

 

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, omanikujärelevalve % 15     21 750.00 

 
Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5     7250.00 

 
Kõik kokku         174 000.00 
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Kokku Emmaste valla ÜVK 

investeeringud pikaajalises 

programmis          801 960.00 

  
Kõik kokku Emmaste valla ÜVK 

investeeringud           1 375 776.60 
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9 FINANTSANALÜÜS 

9.1 FINANTSPROGNOOSI  KOOSTAMISE PÕHIEELDUSED  

 

Finantsprognoos on koostatud Emmaste valla kohta lähtuvalt investeeringute  vajadusest ja töö valmimise 

hetkel kasutada olnud materjalidest, nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoos on 

koostatud 12-aastase perioodi kohta (2015-2027) ning muutujaid, millest sõltub prognooside paikapidavus 

mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant uuesti 

üle vaadata ning viia sisse vajalikud korrektuurid.  

Tänasel päeval osutab Emmaste vallas veeteenust Emmaste Kommunaal ehk EMKO, mis on Emmaste valla 

allasutus 

 

Praegusel hetkel elab Emmaste valla rekonstueeritavas alas 255 püsielanikku. Teenuse hinnaprognoosi 

eeldused võtab kokku tabel. 
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EELDUSED 
               2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Inflatsioon Eestis (Eesti Panga 
prognoos)                       

 
  

Aasta määr 2,1% 2,1% 2,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Indeks % 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

                        
 

  

Elanike arv 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 

Emmaste põhipiirkond (Tärkma 

elamud) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Emmaste Mõisa piirkond 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Emmaste ambulatooriumi piirkond 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Jausa piirkond 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Hindu piirkond 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Sõru sadama piirkond 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

  

             
Ühisveev. hõlmatud elanike arv 171 172 173 173 173 174 174 189 194 199 199 199 199 

Emmaste põhipiirkond (Tärkma 
elamud) 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Emmaste Mõisa piirkond 11 11 11 11 11 11 11 20 20 20 20 20 20 

Emmaste ambulatooriumi piirkond 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Jausa piirkond 14 14 14 14 14 14 14 20 25 30 30 30 30 

Hindu piirkond 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Sõru sadama piirkond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                        

 
  

Tarbimine I/ööp*inimese kohta 59,2 75,6 76,5 77,3 78,1 78,4 79,2 79,9 81,0 81,5 82,2 82,9 83,5 

Emmaste põhipiirkond (Tärkma 
elamud) 58,8 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 

Emmaste Mõisa piirkond 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 
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Emmaste ambulatooriumi piirkond 12,5 50,0 53,0 56,0 59,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 

Jausa piirkond 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Hindu piirkond 41,7 50,0 53,0 56,0 59,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 

Sõru sadama piirkond 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 

                        

 
  

Leibkonna veetarve m3/a 57,0 72,9 73,8 74,5 75,3 75,6 76,3 77,0 78,0 78,5 79,2 79,8 80,5 

                        

 
  

Ühiskanal. hõlmatud elanike arv 155 156 157 157 157 158 158 173 178 183 183 183 183 

Emmaste põhipiirkond (Tärkma 
elamud) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Emmaste Mõisa piirkond 11 11 11 11 11 11 11 20 20 20 20 20 20 

Emmaste ambulatooriumi piirkond 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Jausa piirkond 14 14 14 14 14 14 14 20 25 30 30 30 30 

Hindu piirkond 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Sõru sadama piirkond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                        
 

  

                        

 
  

Veeheide I/ööp*inimese kohta 60,2 77,0 78,0 78,9 79,9 80,8 81,7 81,8 83,1 84,1 85,0 86,0 86,9 

Emmaste põhipiirkond (Tärkma 
elamud) 58,8 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 

Emmaste Mõisa piirkond 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Emmaste ambulatooriumi piirkond 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 

Jausa piirkond 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Hindu piirkond 41,7 50,0 53,0 56,0 59,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 

Sõru sadama piirkond 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 

                            

                            

Leibkonna veeheide m3/a 58,1 74,2 75,1 76,0 77,0 77,9 78,7 78,8 80,1 81,0 81,9 82,9 83,8 
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Leibkonna suurus 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

                        

 
  

Sissetulek leibkonna liikme kohta € 
kuus* 485 495 506 518 534 550 566 583 601 619 637 656 676 

                        

 
  

Leibkonna sissetulek € /a 15364,8 15687,5 16016,9 16417,3 16909,8 17417,1 17939,6 18477,8 19032,2 19603,1 20191,2 20797,0 21420,9 

              * Allikas: stat.ee -  ST08 LEIBKONNALIIKME NETOSISSETULEK KUUS ELUKOHA JA SISSETULEKUALLIKA JÄRGI   - 
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9.2 PROGNOOSI KOOSTAMISE  EELDUSED 

 

 

Maailmapanga hinnangul ei tohiks soovituslikult leibkonna kulu vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest ületada 

4% netosissetulekust.  

Netosissetulek leibkonnaliikme kohta iseloomustab kõige paremini elanike maksevõimet. Arvestuse aluseks 

on võetud keskmiseks leibkonna suuruseks 2,64 inimest. Eesti Statistikaameti andmetel on  leibkonnaliikme 

netosissetuleku  maakonna tasemel sissetulekuallika järgi järgmine: 

 

Tabel 9-1 Emmaste valla leibkonnaliikme netosissetulekud  

Leibkonnaliikme 

netosissetulek 

kokku, sh ... 

... palgatööst ... individuaalsest 

töisest tegevusest 

... pensionist ... lapsetoetusest 

485 355,6 22,7 100,1 6,6 
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9.3 TÖÖ TELLIJA  FINANTSILISED PÕHINÄITAJAD 

 

Tabel 9-2 Emmaste valla finants-

majanduslikud põhinäitajad 

   Nimetus 2013 2012 

Müügitulu 1 854 1 656 

Ärikasum /-kahjum 104 39 

Puhaskasum /-kahjum 77 25 

Käibevarad 111 150 

s.h raha ja ekvivalendid 50 72 

Põhivarad 5 561 5 178 

Lühiajalised kohustused 373 283 

Omakapital 4 724 4 550 

Varad kokku 5 672 5 328 

   Puhasrentaablus 4,15% 1,51% 

Varade rentaablus 1,83% 0,73% 

Likviidsuskordaja 0,30 0,53 

Võlakordaja 0,13 0,25 

Põhivarade käibekordaja 0,33 0,32 
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9.4 VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE  KULUD 

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohi soovituslikult ületada 4% leibkonna netosissetulekust. Vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna netosissetuleku suhtes on kasutatud Statistikaameti poolt 

avaldatud andmeid Hiiumaa kohta. Viimased ametlikud andmed pärinevad aastast 2013. 

 

Emmaste vald on hoidnud vee- ja kanalisatsioonitariifid väga madalal, allasutustele (koolid, lasteaias, jne) 

on vee- ja kanalisatsiooniteenus tasuta. Selle tõttu ületavad kulud tulusid ja vald teenib kahjumit. Vee- j 

kanalisatsiooni tariifi hinna prognoosi juures on arvesse võetud ÜVK arendamise kava tehnilistes 

peatükkides toodud eeldusi. Suuremad kulud on vastavalt investeeringute kavale planeeritud 

kanalisatsioonile, kõige suuremaks kululiigiks on kujunenud olemasoleva põhivara kulum, mille arvestamise 

protsendid on kohati ebareaalselt kõrged. Finantsist pakub välja põhivara kulumi %-de ümberarvutamise, 

see kergendab oluliselt prognoositavate tariifide finantssurvet 

Keskmise prognoosi kohaselt tarbib 2015. aastal  Emmaste vallas elav inimene ööpäevas 75-85 liitrit vett 

ning samal aastal juhiti ettevõtte ühiskanalisatsiooni sama arv liitreid reovett kanalisatsioonisüsteemiga 

ühendatud elaniku kohta. Prognooside koostamisel on eeldatud, et nii veevarustuse kui kanalisatsiooni 

tarbimine tõuseb veidi. Kokku müüb 2020. aastal ehk peale Emmaste vallas  tehtavaid rekonstrueerimistöid 

müüb EMKO vett tarbijatele 12 058 m3 ning vastu võetud reovee maht oli sama suur ehk 11 289 m
3
. 

Käesolevas finantsanalüüsis prognoositud tegevuskulud jagunevad muutuv- ja püsikuludeks. 

 

9.4.1 Muutuvkulud 

 

Muutuvkulud on kulud, mis on otseselt seotud toodangumahtudega ja mis on seotud inflatsiooniga 

Käesolevas finantsanalüüsis on võetud arvesse järgmised muutuvkulud: 

 analüüside kulu, 

 personalikulu, 

 korrashoiu-ja remondimaterjal, 

 lisaseadmed ja tarvikud, 

 rajatise majandamisega seotud kulud, 

 tootmise ja pumpamisega seotud elektrikulu. 

9.4.2 Püsikulud 

Püsikulud on seotud ettevõtte tootmisvõimsuse tagamisega. Käesolevas finantsanalüüsis  on püsikuludena 

arvestatud järgmised kulud: 

 põhivara kulum, 

 keskkonnatasud, sh veeressursimaks ning saastetasu 

 võetud laenude teenendamine 

 

Muutuvkulude prognoosimisel on võetud arvesse veetootmise ning reoveepuhastile suunatavad kogused. 

Siinjuures veetoodangu prognoosimisel arvestatakse nii müüdavate kogustega kui ka mittearvestusliku 

osaga. Mittearvestuslik osa moodustub peamiselt torustike ning siibrikaevude veeleketest.  

Teenuste osutamise eelduseks on allpool toodud investeeringud.  
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Tabel 9-3 MAKSIMAALSETE VÕIMALIKE TARIIFIDE PROGNOOS EMMASTE VALLAS 

 

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

KULUD KOKKU 50 946 57 659 57 804 57 960 58 128 58 311 58 757 59 372 60 000 60 641 61 295 61 963 62 646 

veele % 47% 43% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 

kanalisatsioonile % 53% 57% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 

                            

Inflatsiooni indeks 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

              VESI 

             Muutuvkulud 23 340 23 572 23 809 24 051 24 298 24 550 24 807 25 070 25 339 25 613 25 892 26 178 26 470 

Püsikulud 603 1 454 1 414 1 374 1 334 1 295 1 288 1 303 1 317 1 332 1 347 1 363 1 379 

Kulud veele kokku km-ga 23 943 25 026 25 222 25 424 25 631 25 844 26 096 26 373 26 656 26 945 27 240 27 541 27 849 

                            

Müüdud vee kogus m3 9 684 10 736 10 823 10 872 10 922 10 972 11 021 11 500 11 723 11 909 11 959 12 009 12 058 

elanikkond 3694 4747 4833 4883 4932 4982 5032 5510 5733 5920 5969 6019 6068 

asutustele 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 

              KANALISATSIOON 

             Muutuvkulud 23 835 24 067 24 303 24 545 24 791 25 043 25 300 25 562 25 830 26 103 26 383 26 668 26 959 

Püsikulud 3 168 8 567 8 278 7 991 7 705 7 424 7 361 7 437 7 514 7 592 7 673 7 754 7 838 

Kulud kanalisatsioonile km-ga 27 003 32 634 32 582 32 536 32 497 32 467 32 661 32 999 33 344 33 696 34 055 34 422 34 797 
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Müüdud reovee kogus 9 420 10 376 10 430 10 483 10 537 10 591 10 641 10 977 11 056 11 114 11 173 11 231 11 289 

elanikkond 3431 4387 4440 4494 4547 4601 4652 4988 5066 5125 5183 5241 5300 

asutustele 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 

              

              
Vee ja kanalisatsiooni omahind 6,41 6,57 6,55 6,53 6,52 6,51 6,52 6,36 6,35 6,35 6,39 6,43 6,47 

Vee 1 m3 omahind km-ga 2,97 2,80 2,80 2,81 2,82 2,83 2,84 2,75 2,73 2,72 2,73 2,75 2,77 

Kanalisatsiooni 1 m3 omahind km-ga 3,44 3,77 3,75 3,72 3,70 3,68 3,68 3,61 3,62 3,64 3,66 3,68 3,70 

              

Vee ja kanalisatsiooni hind kokku, soovituslik 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

Vee 1 m3 soovituslik hind  km-ta 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Kanali 1 m3 soovituslik hind  km-ta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

                            

Max võimalik vee- ja kanali hind kokku 16,02 12,80 12,91 13,09 13,33 13,62 13,89 14,23 14,45 14,75 15,04 15,34 15,65 

Max võimalik vee m3 hind km-ta 8,08 6,46 6,52 6,61 6,74 6,91 7,05 7,20 7,32 7,49 7,65 7,81 7,98 

Max võimalik reovee  m3 hind km-ta 7,94 6,34 6,39 6,48 6,59 6,71 6,84 7,03 7,13 7,26 7,39 7,53 7,67 

              Leibkonna tulu €/kuus 1 280,40 1 307,29 1 334,74 1 368,11 1 409,15 1 451,43 1 494,97 1 539,82 1 586,01 1 633,59 1 682,60 1 733,08 1 785,07 

Leibkonna tarbimine m3/kuus 4,84 6,19 6,26 6,34 6,41 6,49 6,56 6,57 6,67 6,75 6,83 6,90 6,98 

Leibkonna kulud veele ja kanalile €/kuus (km-ga) 26,61 34,02 34,44 34,86 35,27 35,69 36,08 36,14 36,71 37,13 37,55 37,98 38,40 

Kulude suhe tulusse, %-des* 2,08% 2,60% 2,58% 2,55% 2,50% 2,46% 2,41% 2,35% 2,31% 2,27% 2,23% 2,19% 2,15% 

soovituslik dotatsioon OV-lt €/m3 0,91 1,07 1,05 1,03 1,02 1,01 1,02 0,86 0,85 0,85 0,89 0,93 0,97 
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              * Kulud jäävad alla 4% leibkonna sissetulekust 

              

 

Finantsprognoosi  tellijaks on Emmaste  vald, teenust aga hakkab osutama  EMKO. Hetkel on tariifide prognoostabelis arvestatud  kõrgemate hindadega 

teenusepakkumine, kui seda teeb EMKO täna, s.o. veehind 0,37€/m3  ja kanalisatsiooni hind 0,64€/m3 
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9.5 INVESTEERINGUD 

 

 

Tabel 9-4  I etapi investeeringute mahud ja rahaline jaotumine 

 

Investeeringuprojektide maksumused ja 

realiseerimine 

Maksumus 

kokku 2015. a 

hindades, eurot 

Tegevusala - 

vesi 

Tegevusala - 

kanalisatsioon 

Emmaste küla reoveepuhasti 

rekonstrueerimine 168 000   168 000 

Emmaste mõisa reoveepuhasti 

rekonstrueerimine 84 000   84 000 

Emmaste küla ambulatooriumi 

puurkaevpumpla veetöötlsusseadmete 

rekosntrueerimine 9 600 9 600   

Hindu küla isevoolse 

kanalisatsioonitorustiku 

rekonstrueerimine 31 290   31 290 

Jausa küla puurkaevpumpla 

rekonstrueermine ja 

veetöötlusseadmete rajamine 48 000 48 000   

Jausa reoveepuhasti rekonstrueerimine 102 000   102 000 

Sõru sadama (Pärna küla) 

puurkaevpumpla 

rekonstrueermine ja 

veetöötlusseadmete rajamine 130 297 130 297   

  573 187 187 897 385 290 

    Eluiga 15 a, kulum 6,67% 16 728,36 2 561,28 14 167,08 

Eluiga 40 a, kulum 2,5% 4 818,00 480,00 4 338,00 

Kulum kokku 21 546,36 3 041,28 18 505,08 

sellest kulum KIK toetusega 

kaetud pv eest 85% 18 314,41 2 585,09 15 729,32 

sellest kulum OF -ga kaetud pv 

eest 15% 3 231,95 456,19 2 775,76 

 

 

Investeeringu omafinantseerimise määr on vähemalt 15%, SA Keskonna Investeeringute 

Keskuse toetus on kuni 85% investeeringu mahust. 

 

  Kokku  Vesi Kanalisatsioon 

Kokku investeeringu summa 442 890 57 600 385 290 
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Sellest toetab KIK 376 457 48 960 327 497 

sellest OF  66 434 8 640 57 794 

 

Sõru piirkonnas on veeteenuse pakkujaks Saarte Liinud AS. Finantsist vähendas Sõru 

piirkonna investeeringute võrra Emmaste valla investeeringuid, mis on kokku 442 890€ ja  

130 297€ osas teeb investeeringuid Saarte Liinud AS 

Siiski on summad Emmaste valla tulude ja kulude juures arvestatavad ja finantsisti ettepanek 

on võtta laenu.  2015 – 2016 aastatel  viiakse ellu I etapi investeeringud. II etapi  

kalkulatsioonid teeb finantsist vahetult enne II etapi algust ehk 2019. aastal 

SA-le keskkonnainvesteeringute Keskus peab taotleja tegema toetusetaotluse kahes etapis, 

kuna ühe taotluse maht ei tohi ületada 1 miljonit eurot. 

Laenu intrss on arvestatud  vastavalt täna kehtiva määra alusel ja selleks on 3 kuu EURIBOR 

+ 2,8% 

9.6 FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 

 

Reoveekogumisala moodustamise kava on strateegiline dokument, seetõttu ka  kava 

koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne ning põhineb väga paljudel 

eeldustel.  

 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning tegevuskulusid 

arvestamata hetkel olemasolevaid võimalusi teenuste osutamiseks ning arvestades kava 

raames elluviidavaid investeeringute projekte. Kulude prognoosis on arvestatud võimalike 

reaalsete tegevuskuludega ning loodavate varade kulumiga.  

 

Finantsanalüüsi tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel vee- ja 

kanalisatsiooniteenust pakkuvas ettevõttes, kuid on soovituslik. Tegemist on üldistatud 

käsitlusega veemajanduse tuludest ja kuludest ning see põhineb väga paljudel eeldustel.  

 

Kavas toodud investeeringute finantseerimine sh. omafinantseerimine kujunevad tegelikkuses 

vastavalt omavalitsuse  tegelikele rahastamisvõimalustele ning konkreetsete meetmete ja/või 

rahastajapoolsetele tingimustele. 

 

Arendamise kava finantsanalüüsis toodud finantseerimine ning selle jagunemine on 

näitlik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga testida veemajanduse rahavooge arendamisekavas 

kirjeldatud eeldustel. 

 

Lisa 1 annab ülevaate Emmaste valla prognoositavatest reaalsetest kuludest, kus põhivara 

amortisatsiooninormi on korrigeeritud. 

Tulude saamisel on arvestatud finantsprognoosis väljapakutud tariifide tõstmist alates 2016 

aasta algusest. Lisas 1 on näha, et pakutud hinnatariifide kasutusele võtmisel suudab Emmaste 

vald tulla kasumisse. 

 

 

Ülo Kikas 

Volikogu esimees 


