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Sissejuhatus 

Käesolev töö on koostatud AS Matsalu Veevärk ja OÜ Alkranel (konsultant) vahel sõlmitud 

teenuslepingu nr. 03-10-11-ÜVK/2 alusel. 

Töö eesmärk on koostada Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 

aastani 2024, mis on aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimisele ja 

väljaehitamisele Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga piiritletud aladel. Varasem 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on koostatud OÜ Aare PR poolt 2003. 

aastal. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 

kava alusel, mis koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks. Vastavalt ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni seadusele tuleb arendamise kava üle vaadata iga nelja aasta järel ning seda 

vajadusel korrigeerida. Ainult niimoodi on võimalik tagada operatiivne ja süsteemipärane 

arendamise kava korrigeerimine vastavalt toimunud muudatustele, mis on omakorda aluseks 

ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide vajadustepõhiseks arendamiseks Kullamaa valla 

territooriumil.  

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus, 

anda hinnang ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise maksumuse kohta, näidata üldistes 

huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise kohad ja teised avalikud veevõtukohad.  

Käesolev arendamise kava kirjeldab lisaks piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda ning 

keskkonnaseisundit. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 

lähtutud Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud 

Euroopa Liidu direktiividega ning rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 

Töö koostamise käigus analüüsitakse piirkonna põhjavee kvaliteeti ja kirjeldatakse 

võimalikke veehaarete rajamise võimalusi. Hinnatakse, milline saab olema rahvastiku 

veetarbimine ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise järel ning sellest 

lähtuvalt kirjeldatakse piirkonnas tekkiva reovee puhastusvõimalusi. 

Ühtlasi hinnatakse töös ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja 

väljaehitamiseks vajaminevate investeeringute mahte. Lähtuvalt veevärgi ja 

kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks tehtavatest investeeringutest prognoositakse arendamise 

kava elluviimise järgset vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda ning antakse ülevaade 

võimalikest finantseerimisvõimalustest investeeringute rahastamiseks.  

Arendamise kava koostamisel osalesid OÜ Alkranel konsultandid (Meelis Mark, Kristjan 

Karabelnik ja Alar Noorvee). 
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1.  Olemasoleva olukorra iseloomustus 

1.1 Üldandmed 

Kullamaa valla pindala on 224,527 km2. Valla idapiir on Läänemaa piiriks. Kullamaa vald 

piirneb viie naabervallaga: põhja pool Risti vald, lääne pool Martna vald , lõuna pool Lihula 

ja Vigala vald ning ida pool Märjamaa vald. Kullamaa küla asub Tallinnast 83 km kaugusel, 

maakonnakeskusest Haapsalust 45 km kaugusel. Kullamaa valda läbib Risti-Virtsu maantee. 

Kaugus Lihulasse on 35 km ja Märjamaale 28 km. Pindala poolest on vald Lääne maakonnas 

kuuendal kohal. Valla territooriumil paikneb 14 küla, kus kokku elab 1228 elanikku. 

Keskmine asustustihedus on 5,5 inimest/km
2
. 

Kullamaa vallas on 14 küla: Jõgisoo (57 elanikku), Kalju (44), Kastja (4), Koluvere (337, 

lisaks 204 Koluvere Hooldekodu hoolealust), Kullamaa (299), Kullametsa (52), Leila (44), 

Lemmikküla (8), Liivi (152), Mõrdu (23), Päri (42), Silla (36), Ubasalu (37) ja Üdruma (93). 

Suuremad asulad Kullamaa vallas ehk kohalikud tõmbekeskused on Kullamaa, Koluvere ja 

Liivi. 

Kullamaa valla mõjupiirkonnas on Rapla maakonna Märjamaa valla Laukna piirkond ca 400 

inimesega, kuhu kuuluvad Laukna, Maidla, Leevre, Soosalu ja Sooniste külad. Enamus nende 

külade lapsi käib Kullamaal koolis, paljud Kullamaa koguduse liikmeid on sellest 

piirkonnast. Tulevikus nähakse ette võimalust eelnimetatud külade liitmiseks Kullamaa 

vallaga. 

Kullamaa vallas on Kullamaa Keskkool, Kullamaa Lasteaed, Kullamaa kultuurimaja, 

Kullamaa ja Liivi raamatukogud ning seltsimajad jne. 

1.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade 

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus 

Kullamaa Vallavalitsuse andmetel elas 2012. aasta 1. jaanuari seisuga Kullamaa vallas 1189 

elanikku (vt tabel 1).  

Tabel 1. Kullamaa valla pindala ja elanike arv seisuga 01.01.2012 

Pindala (km
2
) Elanike arv Asustuse tihedus (in/km

2
) 

224,527 1189 5,30 

Andmed: Kullamaa Vallavalitsus 

Valla rahvaarv on viimase kümne aasta jooksul näidanud üldist vähenemistrendi. Keskmiselt 

on rahvaarvu vähenemine olnud ligikaudu 2,5 % aastas. Alates 2006. aastast on valla 

elanikkond negatiivse loomuliku iibe ja mehhaanilise rände tõttu vähenenud 197 inimese 

võrra (tabel 2). 
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Tabel 2. Kullamaa valla rahvastiku dünaamika aastatel 2006-2011 

Näitaja 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Elanike arv 1386 1329 1296 1261 1242 1228 

Muutus eelmise 

perioodiga (%) - -4,29 -2,55 -2,78 -1,53 -1,14 

Sündis 12 8 7 12 7 10 

Suri 21 13 23 14 17 20 

Saabus 29 16 37 30 26 30 

Lahkus 26 32 34 25 33 43 

Andmed: Kullamaa Vallavalitsus 

Kullamaa valla rahvastiku arv järgib Eesti üldist vähenemistrendi, mis on peamiselt tingitud 

negatiivsest loomulikust iibest ja väljarändest. Kullamaa vallas ületavad aastate lõikes surmad 

elussündide arvu.  

Kullamaa valda saabujaid on olnud viimastel aastatel rohkem kui vallast lahkujaid, mistõttu 

on valla rändesaldo olnud positiivne. Rändesaldo suurus on aastati küllaltki kõikuv. 

Joonis 1 kirjeldab Kullamaa valla rahvastiku dünaamikat aastatel 2006-2011. 

 
Joonis 1.  Rahvastiku dünaamika Kullamaa vallas aastatel 2006-2011, Kullamaa 

Vallavalitsus. 

Jooniselt 1 on näha, et aastatel 2006-2011 on toimunud Kullamaa vallas pidev rahvastiku 

vähenemine. 

Kullamaa vallas elas 01.01.2012. a seisuga elas 1189 inimest. Võrreldes aastaga 2011 on 

Kullamaa valla elanike arv kahanenud 39 inimese võrra. Elanike vanuselise koosseisu 

moodustavad tööealised 56,96 %, tööeast nooremad 19,63 % ja pensioniealised 23,34 %. 
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Arendamise kava koostajad prognoosivad Kullamaa valla elanike arvu vähenemist aastani 

2015 keskmiselt 0,5% aastas ning aastatel 2016-2024 rahvastiku arvu stabiliseerumist. Seega 

aastaks 2024 on Kullamaa valla elanike arv ligikaudu 1171 inimest. 

Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning sõltuvad paljuski piirkonna ning 

kogu Eesti edasisest majanduslikust ning sotsiaalsest arengust. Ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamise kava jaoks on oluline prognoosida uute vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse kasutajate arvu ning täpselt teada, missugune on tegelik kohapealne 

olemasolev olukord.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava jaoks on veel oluline analüüsida Kullamaa 

valla leibkonnaliikme netosissetulekuid, mis on abiks arendamise kava koostajatel piirkonna 

elanike maksevõime prognoosimisel. Maksevõime analüüsimine on oluline arendamise kava 

finantsanalüüsi koostamisel, mis on aluseks Kullamaa valla ühisveevarustuse ja -

kanalisatsiooniga varustatud piirkondades vee- ja kanalisatsioonitariifi kujunemisel. Kuna 

Kullamaa Vallavalitsusel puudusid täpsed andmed valla elanike leibkonnaliikme 

netosissetuleku kohta, siis kasutatakse käesolevas töös Statistikaameti andmeid, kus on 

analüüsitud ainult kogu Lääne maakonna leibkonnaliikmete netosissetulekuid. 

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Lääne maakonnas  

2007. aastal ligikaudu 277,98 eurot (vt tabel 3). 2007. aasta näitaja on ligi 17,7 % võrra 

väiksem Eesti keskmisest (337,82 eurot). 2002-2007. aasta keskmine sissetuleku kasv on 

olnud aastas ligikaudu 11,3 %. Kullamaa Vallavalitsuse andmetel on Kullamaa valla 

leibkonnaliikme keskmine netosissetulek 2010. aastal olnud ligikaudu 575 eurot. 

Tabel 3. Leibkonnaliikme sissetulek Lääne maakonnas aastatel 2002-2007. 

Aasta 
Netosissetulek kuus 

(eur) 
Muutus, % 

2002 130,52 4,44% 

2003 161,98 19,42% 

2004 174,79 7,33% 

2005 166,94 -4,70% 

2006 268,38 37,80% 

2007 277,98 3,46% 

Keskmine - +11,29 

Andmed: Eesti Statistikaamet 

1.2.2 Majandus ja tööhõive 

Kullamaa vald on põhiliselt põllumajanduslik piirkond. Suurimad ettevõtted selles harus on: 

Reinu-Einari OÜ, OÜ Parmel Farm, OÜ Liivi Farm, FIE Arvo Riisalu, FIE Hannes Smitt, 

OÜ Kauni, Kärneri-Jõe OÜ, Uus-Mõtte OÜ, OÜ Hansu-Kalda, OÜ Kullamaa Mõisad, 

Mõisamaa-Jaagu talu, Tiiu Korpuse Tänavotsa talu, FIE Ago Kirsipuu. 

Teiseks põhivaldkonnaks on metsandus, millega tegelevad järgmised ettevõtted: OÜ Serviti 

ja OÜ Kambekor Puit, Reinu-Einari OÜ. Suurimad halupuude tootjad on Serviti OÜ ja 

Kambekor Puit. 



9 

 

Turismi valdkonnas on tegutsemas OÜ Kullamaa Puhkekeskus, OÜ Paepealse Turismitalu ja 

AS Kassikakk majutusepakkujatena ja FIE Kadi Koorti Kullametsa viburada seiklusturismi 

pakkujana. 

Toitlustamisega tegelevad Amanda Puhvet Üdrumal ja Pärli pubi Kullamaal. 

Kaubandusega on Kullamaal, Liivil ja Koluveres esindatud Lihula TÜ poed. 

Sideteenuseid osutab AS Eesti Post Kullamaa Postkontor. Kahjuks suleti 2008. aastal 

postkontor Koluveres. Kord kuus külastab Kullamaad Swedbank pangabuss. 

Autoremonditeenust osutab Kullamaal OÜ Tammela Autod ja Üdrumal Reinu-Einari OÜ 

autoremonditöökoda. 

FIE Maarja Jõevee eestvedamisel toimub käsitöö edendamine. 

Kullametsa külas asub FIE Rita Saviiri Pontu pansionaat, kus pakutakse koerte hoiu- ja 

koolitusteenust. 

Ettevõtjate ühendustena tegutsevad mitmed mittetulundusühendused. Maaparandusühistute 

(Hipodroomi, Palu ja Kastja) põhieesmärgiks on ühistegevuse kaudu maaparandussüsteemide 

ning nendega seotud teede ning keskkonnarajatiste ehitamine, hooldamine ja uuendamine, et 

tagada maaparandussüsteemide toimimine ja maade sihtotstarbeline kasutamine, 

tegevuspiirkonna metsa majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine. 

Põllumajandustootjate, metsandusega tegelejate ja jahimeeste ühistegevuseks on loodud 

Kullamaa-Loodna Metsaühistu ja Kullamaa Jahi- ja Kalameeste Selts, mille tegevust vald 

igati toetab. 

Kullamaa valla aktiivsemad ettevõtluspiirkonnad on Kullamaa, Koluvere, Liivi ja Üdruma 

küla. Valla ettevõtluses domineerib väikeettevõtlus. Kullamaa vallas oli 01.01.12 150 

äriregistris registreeritud ettevõtet, neist 64 füüsilisest isikust ettevõtjat, 50 osaühingut, 1 

aktsiaselts, 34 mittetulundusühingut ja 6 kohaliku omavalitsuse üksust (andmed: 

Statistikaamet).  

Kullamaa Vallavalitsuse andmetel moodustavad 2011. aasta seisuga töötud 2,29 % kogu valla 

elanikkonnast, seega on registreeritud töötuid ca 28. 

Valla sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustab ka vallas sotsiaaltoetusteks makstava 

summa suurus eelarvest. Toetussummad on aastate lõikes olnud erinevad, kuid viimastel 

aastatel on mõnevõrra vähenenud. Sellest võib järeldada, et elanike sotsiaalne olukord 

ajavahemikus 2008-2010 on mõnevõrra paranenud. Alljärgnevalt on toodud tabelis 4 

ülevaade aastatel 2007-2010 sotsiaaltoetusteks makstavatest summadest. 
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Tabel 4. Kullamaa vallas toimetulekutoetusteks makstavad summad aastatel 2007-

2010. 

Aasta 2007 2008 2009 2010 

Toimetulekuks makstav summa valla 

eelarvest (eurot) 
14 365,8 11 306,7 9 523,7 9 065,9 

Andmed: Statistikaamet 

Kehtivaid vee erikasutuslubasid, mis sätestavad veevõtu või heitvee ja teisi vett saastavate 

ainete suublasse juhtimise, on Kullamaa vallas 16.01.2012 seisuga neli 

(Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi andmed): 

- AS Torf – Laiküla turbatootmisalalt kuivendusvee ärajuhtimine isevoolselt 

settebasseinide kaudu Soovälja peakraavi ja Kasari jõkke. Vee-erikasutusluba nr 

L.VV/320334; 

- AS Matsalu Veevärk – Põhjaveevõtt kahest puurkaevust joogi- ning tarbeveeks üle 5 

m
3
 ööpäevas. Lepingulistelt klientidelt reovee kogumine, puhastamine ja juhtimine 

eesvoolu. Vee-erikasutusluba nr L.VV/320145; 

- OÜ Parmel Farm - Põhjaveevõtt rohkem kui 5 m
3
/ööpäevas loomakasvatuse tarbeks. 

Vee-erikasutusluba nr L.VV.LÄ-160899; 

- AS Hoolekandeteenused - Veevõtt ühest puurkaevust üle 10 m
3
/ööpäevas. 

Reovee puhastamine omapuhastis ja heitvee juhtimine ühe väljalasuga Liivi jõkke. 

Vee-erikasutusluba nr L.VV/300480; 

1.3 Keskkonnaülevaade 

Kullamaa vald asub Läänemaa idaosa lainjal tasandikul, mis pikkamööda tõuseb kirde 

suunas. Väikevoored on madalad (4-5 m) ning lamedad, mandrijää poolt välja voolitud 

aluspõhjast, mida katab moreen keskmiselt 1,5 m paksuselt. Kohati paljandub paealuspõhi 

voortel ning tasandikel otse maapinnal. Madalamad alad on soostunud. 

Valla territooriumile jääb osaliselt Marimetsa looduskaitseala ning kolm hoiuala - Laiküla, 

Luiste ja Marimetsa-Õmma. 

Valla territooriumile jääb 1/5 Marimetsa looduskaitsealast, kus pesitseb I kategooria 

kaitsealune liik – kaljukotkas. Mitmel pool Kastja ja Silla külas elutseb suur konnakotkas. 

Kastja kandis elutseb ka haruldane rohunepp. II kategooria kaitstavatest liikidest on metsise 

alad Ubasalus ja Sillal. 

Kaitsealustest objektidest on Kullamaa vallas kaks parki: 

 Koluvere park; 

 Liivi park ja allee. 

Püsielupaikadena on Kullamaa vallas kaitse all võetud : 

 Selja metsise püsielupaik Silla külas; 

 Päri väike-konnakotka püsielupaik; 
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 Üdruma suur-konnakotka püsielupaik Kastja külas; 

 Kasari jõgi kui karpkalalaste elupaigana kaitstav veekogu. 

Valla territooriumile jääb neli Natura 2000 võrgustiku ala: Marimetsa-Õmma 

loodusala/linnuala, Käntu-Kastja loodusala/linnuala ja Lause-Laiküla ning Luiste loodusala 

(Kullamaa valla üldplaneering, 2007). 

Kullamaa valla jõed kuuluvad Kasari jõgikonda. Kullamaa valda jäävad Kasari ja Liivi jõgi. 

Kasari jõgi on paisutatud Laastres. Liivi jõgi on paisutatud Koluveres, Kullamaal ja Liivil. 

Kullamaal on tehisjärv. 

Kalamajanduslik tähtsus on valla veekogudel väike, nende olulisus seisneb maastiku 

ilmestamises, puhkuse ja turismi võimaldamises. 

Maavaradest leidub Kullamaa valla territooriumil rohkesti liiva, Liivi lähistelt on 

kaevandatud savi kohapealse tellisetehase tarvis. Kullametsa küla põhjaosas paikneb 

arboreetum, kus asub Läänemaa kõige rikkalikum puittaimede kollektsioon. 

1.3.1 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Kullamaa vald asub Lääne-Eesti madalikul. Geoloogilise aluskorra peal lasub vendi ladestu, 

mille alumine kihistu on gdovi kihistu, selle peal paikneb voronka kihistu. Voronka kihistu 

peal paikneb kambriumi ladestu, mis koosneb terrigeensetest kivimitest, eeskätt 

rohekashallist või kirjuvärvilisest savist, aleuroliitsest savist, valkjashallist aleuroliidist ja 

liivakivist. Kullamaa piirkond kuulub kambriumi ajastu Lääne-Balti struktuurilis-fatsiaalsesse 

rajooni. Kõige alumiseks on 60 – 80 m paksune lontova kihistu, mis koosneb erineva 

paksusega liivakivi ja aleuroliidi kihte sisaldavast savist. Lontova kihistu peal paikneb 10 - 15 

m paksune lükati kihistu, mis on võrdlemisi ühetaoline – rütmiliselt vahelduvad rohekashalli 

aleuroliitse savi ja valkjashalli aleuroliidi kihid. Lükati kihistu peal paikneb aleuroliitidest ja 

liivakividest koosnev tiskre kihistu, millel lasub rohkete aleuroliitse savi kihtidega irbeni 

kihistu. Kambriumil lasub ordoviitsiumi ladestu. Kullamaa piirkond kuulub ordoviitsiumi 

ajastu Ida-Balti struktuurilis-fatsiaalsesse vööndisse, kus on valdavad karbonaatsed kivimid – 

mitmesuguse savikusega lubjakivid ja merglid. 

Ordoviitsiumi ladestut katab rõhtsalt siluri ladestu. Kullamaa piirkond kuulub siluri ajastu 

Kesk-Eesti struktuurilis-fatsiaalsesse rajooni. Siluri ladestu koosneb peamiselt 

karbonaatsetest kivimitest – lubjakividest, dolomiitidest ja merglitest. Kullamaa piirkond jääb 

alamsiluri levialale. Selle peal on juba pinnakate, mille paksus on 5 – 10 m. Vettpidav 

Lontova kihistu eraldab kambrium-vendi põhjaveekompleksist kõrgema kambrium-

ordoviitsiumi põhjaveehorisondi. 

Kullamaa piirkonna madalamad kaevud toituvad siluri põhjaveekompleksist, sügavamad 

ordoviitsiumi põhjaveekompleksist. Põhjavesi voolab karbonaatsetes kivimites peamiselt 

mööda horisontaalseid kihtidevahelisi lõhesid. Vertikaalsuunas toimub liikumine suhteliselt 

harvem esinevate vertikaalsete lõhede ja rikketsoonide kaudu. Puurkaevu töötavaks osaks on 

vaid üksikud piirkonnad, kus on rohkesti lõhesid ja kaverne. Siluri veekompleksi veetase on 

enamasti mõni meeter maapinnast allpool. Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi aluse 

moodustab vettpidav diktüoneemakilda ja leetse lademe savika liivakivi ning savi kiht. Antud 
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piirkonnas eraldatakse ordoviitsiumi kivimite kompleksis kaks veehorisonti, kusjuures neid 

isoleerivad oandu, keila ja jõhvi lademe merglilised lubjakivid.  

1.3.2 Veeandvus 

Vastavalt Eesti hüdrogeoloogilisele kaardile (1:400000, EGK 1998) jääb Kullamaa vald 

peamiselt siluri-ordoviitsiumi lubjakivi, dolomiidi ja mergli kivimitekihtide piirkonda. 

Lõhelistes ja karstunud kivimites asuvates veekihtides on puurkaevude erideebitid on 

enamasti vahemikus 0,5-2,0 l/s*m. Valla kesk- ja lõunaosas on puurkaevude erideebitid 

enamasti 0,1-0,5 l/s*m. 

Kullamaa valla asulate veevarustuses kasutatavad puurkaevud saavad vee peamiselt siluri, 

ordoviitsiumi ning siluri-ordoviitsiumi veekompleksi veekihtidest. Siluri puurkaevu (Üdruma 

küla) deebit on 1,4 liitrit sekundis ning erideebit 0,08 l/s*m. Ordoviitsiumi puurkaevude 

(Kullamaa ja Koluvere küla) deebitid on 1,4-5,0 liitrit sekundis ning erideebit 0,05-0,25 

l/s*m. Siluri-ordoviitsiumi puurkaevu (Liivi külas) deebit on 1,5 liitrit sekundis ning erideebit 

0,05 l/s*m. 

1.3.3 Põhjavee kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub 

Kullamaa vald peamiselt valdavalt nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka. Valla idaosas on 

põhjavesi peamiselt keskmiselt kaitstud. 

1.3.4 Põhjavee varud 

Veeseaduse § 12 lõike 6 alusel, Põhjaveekomisjoni 02. detsembri 2005. a ettepaneku põhjal 

(protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale 

põhjaveevarude arvestusele on 24. aprillil 2006 jõustuvate keskkonnaministri käskkirjadega 

kinnitatud põhjaveevarud maakondade kaupa. Kuna veevõtt jääb Kullamaa vallas alla 500 

m3/d, siis kinnitatud veevarusid Kullamaa vallas ei ole. 

1.3.5 Ehitusgeoloogia 

Kuna ehitusgeoloogilised tingimused on vallas erinevad, siis tuleb territoorium rajoneerida.  

Ehitusgeoloogiliselt jääb Kullamaa vald peamiselt viirsavide levikuga aladele.  

Aluspõhi koosneb ordoviitsiumi-siluri lubjakividest. Aluspõhi on kaetud moreeni ja 

fluvioglatsiaalsete liivadega. Nende paksuse kohta on vähe andmeid. Moreeni katavad 5...10 

meetri (kohati rohkemgi) paksused plastsed või voolavad savid, mis ulatuvad piirkonnas 

maapinnani.  

Pinnakattes esineb kaks veehorisonti. Esimene neist asetseb viirsavide all fluvioglatsiaalsetes 

liivades ja moreenis ning on surveline. Viirsavide peal on vaba pealispinnaga pinnasevee 

horisont, mis esineb piirkonnas üldveena või sooveena (kuni pinnaseveeni).  

Piirkonna orunõlvadel võib esineda maalihkeid. Kasari jõgikonnas esineb kevadeti üleujutusi. 

Raskete ehitiste jaoks on piirkond üldiselt ebasobiv, sest kõikjal levivad tugevasti 

kokkusurutavad savid. Ehitised püstitatakse vahetult savile kasutades alusena 2...3 meetri 

paksust savikihi kõva või plastset ülemist osa. 



13 

 

Osaliselt jääb valla põhjaosa ordoviitsiumi-siluri platoo abrasioonitasandiku piirkonda. 

Reljeef on piirkonnas tasane, enamasti nõrgalt lainjas. Kohati esinevad 10...20 meetri 

kõrgused kitsad eesseljandikud. Aluspõhi koosneb ordoviitsiumi-siluri kividest, milles esineb 

karstiprotsesse. Pinnakate on üldiselt õhuke ning mitmel pool esineb alvareid – pinnakatteta 

alasid, kus lubjakividel esineb vaid õhuke mullakiht. Põhiliseks pinnakatte tüübiks on 

põhimoreen, mille paksus ulatub harva üle 2...3 meetri. Samuti on laialt levinud 

pinnasetüübiks fluvioglatsiaalsed liivad ja kruusad, mis esinevad kas tasandikel moreeni all 

või selle peal, või moodustavad eesseljandikke. Paljudes aluspõhja või moreenikatte nõgudes 

esineb viirsavisid, enamasti voolavaid, 1...2 m paksuses ja turbalasundeid umbes 

samasuguses paksuses. Pinnaveed lasuvad üldiselt maapinna lähedal, mistõttu madalamad 

kohad on tihtipeale soostunud. Piirkonda iseloomustavad üldiselt suure kandevõimega 

pinnased. Erandiks on ainult üksikud soised madalamad kohad voolavate viirsavide või 

turbaga. Ehitussüvendid ja tranšeed tuleb sageli rajada lubjakivisse, mis teeb nende rajamise 

kulukaks. (Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965). 

Kullamaa valla maapinna geoloogilist läbilõiget kirjeldavad ka järgnevad Kullamaa valla 

puurkaevude arvestuskaartidelt saadud andmed läbilõigete kohta. Geoloogiline läbilõige 

näitab, millised kivimid piirkonnas levivad ja kui sügaval need paiknevad. Valla erinevates 

piirkondades paiknevate puurkaevude geoloogilised läbilõiked annavad ülevaate piirkonnas 

levivatest kivimikompleksidest ning nende sügavustest. Kullamaa valla geoloogia 

iseloomustamiseks on võetud järgmised puurkaevud: 

Kullamaa küla puurkaev (puurkaevu katastri nr 13771) 

 0-6,5 m – liivsavi kruusa ja veerisega; 

 6,5-17,5 m – dolomiidistunud lubjakivi; 

 17,5-24,5 m – lubjakivi; 

 24,5-36,0 m – lubjakivi ja savikas lubjakivi; 

 36,0-51,0 m – mergel 

 51,0-56,0 m – lubjakivi; 

 56,0-90,0 m – lubjakivi ja savikas lubjakivi.  

Liivi küla puurkaev (puurkaevu katastri nr 9720) 

 0-4,5 m – savikas kruus veeristega; 

 4,5-16,0 m – tihe lubjakivi; 

 16,0-27,0 m – tihe lubjakivi õhukeste mergli vahakihtidega; 

 27,0-85,0 m – lubjakivi mergli vahekihtidega. 

Üdruma küla puurkaev (puurkaevu katastri nr 2057) 

 0-3,5 m – liivsavi kruusa ja veerisega; 

 3,5-22,0 m – dolomiidistunud lubjakivi; 

 22,0-50,0 m – lubjakivi mergli vahekihtidega. 
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1.3.6 Kliima, sademed 

Kullamaa valla kliima on suhteliselt mereline. Mikroklimaatilised erinevused põhinevad 

maastike mitmekesisusel (Matsalu lahe rannik, avatud lavamaad, Marimetsa raba ja kuumust 

õhkavad Laiküla raba turbaväljad suvel, mis võivad tekitada tõusvaid õhuvoole, äikest ja 

paduvihmu). Piirkonnale on iseloomulik mõõdukalt külm talv, väheste sademetega jahe 

kevad, mõõdukalt soe suvi (algul suhteliselt kuiv, teisel poolel vihmane) ning pikk soe sügis. 

1.3.7 Pinnavesi 

Suuremad veekogud Kullamaa vallas on Liivi ja Kasari jõed ja Marimetsa, Silgi ojad ning 

Koluvere, Kullamaa ja Liivi järved. 

Liivi jõgi asub Lääne-Eesti madalikul. Jõeoru laius on keskjooksul 100 –250 m (keskmiselt 

130 m) ja sügavus 2-7 m (keskmiselt 3 m). Ülemjooksul on jõeoru ristlõige kindla kujuta, 

keskjooksul domineerib U-kujuline jõeorg ning alamjooksul V-kujuline jõeorg. Liivi jõgi on 

pikkusega 48 km ning valgalaga 257 km
2
. Jõgi on Kasari jõe lisajõgi. Jõe veepinna 

absoluutne kõrgus on lähtel ~44,0 m ja suudmes ~1,0 m. Keskmine lang on ~0,90 m/km. Jõgi 

kuulub peamiselt vähese ja keskmise orgaanilise aine sisaldusega (mesotroofsete ja 

hüpertroofsete) jõgede hulka. Liivi jõgi on ühtlasi suublaks Koluvere, Kullamaa ja Liivi 

reovee puhastusseadmest pärinevale heitveele. 

Kasari jõgi on Väinamere vesikonna veerikkaim ja suurima valgalaga jõgi. Kasari jõe 

ülemjooks asub Põhja-Eesti lavamaal, kesk- ja alamjooks Lääne-Eesti madalikul. Jõesäng on 

vaid mõnes kohas selgelt välja kujunenud. Ülemjooksul on jõeoru laius 300-500 m, 

keskjooksul 100-200 m ja alamjooksul 3000-6000 m. Kasari jõgi on pikkusega 112 km ning 

valgalaga 3210 km
2
. Kasari jõgi on võrdlemisi väikese kaldega. Jõe veepinna absoluutne 

kõrgus on lähtel ~64,5 m, suudmes 0 m ja keskmine lang on ~0,58 m/km. Jõgi kuulub 

peamiselt kõrge orgaanilise aine sisaldusega (eutroofsete) jõgede hulka. 

1.4 Vee-ettevõtte iseloomustus 

Kullamaa vallas tegelevad vee-ettevõtlusega AS Matsalu Veevärk ning AS 

Hoolekandeteenused. AS Matsalu Veevärk tegeleb ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni 

teenuse osutamisega Kullamaa, Liivi ja Üdruma külades. Samuti kuuluvad eelpool mainitud 

asulates AS-ile Matsalu Veevärk ka ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga seotud varad. AS 

Matsalu Veevärk on kinnitatud Kullamaa valla Kullamaa, Liivi ja Üdruma külade vee-

ettevõtjaks Kullamaa Vallavolikogu otsusega nr 8 27.02.2009.a. 

Koluvere külas kuuluvad ühisveevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile 

Hoolekandeteenused, kes tegeleb ka ühisveeveevarustuse ja –kanalisatsiooni teenuse 

osutamisega. 

Alljärgnevalt on loetletud AS-ile Matsalu Veevärk kuuluvad ühisveevärgi ja 

kanalisatsioonirajatised Kullamaa vallas:   

1. Kullamaa küla puurkaev-pumpla; 

2. Liivi küla puurkaev-pumpla; 

3. Üdruma küla puurkaev-pumpla; 

4. Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Kullamaa, Liivi ja Üdruma külades; 
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5. Kullamaa küla reoveepumpla ja -puhasti; 

6. Liivi küla reoveepumplad (2 tk) ja reoveepuhasti; 

7. Üdruma küla reoveepumpla ja -puhasti. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad on reguleeritud Kullamaa Vallavolikogu 17. septembri 

2009. a. määrusega nr 155 “Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna määramine seoses 

käibemaksu määra tõusuga”. Määrusega kehtestatakse veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise 

teenuste hinnad Kullamaa, Liivi ja Üdruma külas. 

Tabel 5 kirjeldab Kullamaa Vallavolikogu poolt kehtestatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

teenuse hinda.  

Tabel 5. Kullamaa Vallavolikogu 17. septembri 2009. a. määrusega nr. 155 kinnitatud 

veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad Kullamaa vallas Kullamaa, 

Liivi ja Üdruma külas (ilma käibemaksuta) 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse 

tarbija 
1 m

3
 maksumus (eurot) 1 m

3
 maksumus (krooni) 

AS Matsalu Veevärk tegevuspiirkond 

Veevarustus   

Elanikud, asutused ja ettevõtted 0,94 14,75 

Heitvee ärajuhtimine   

Elanikud, asutused ja ettevõtted 1,13 17,62 

Andmed: Kullamaa Vallavalitsus 

AS Hoolekandeteenused poolt Koluvere külas osutatava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

teenuse hinda reguleerib sama määrus, seega on teenuse hinnad samad, mis eelnevas tabelis 

toodud.    

1.5 Kohalik omavalitsus 

Kullamaa valla eelarve maht oli 2011. aastal ligikaudu 1,37 miljonit eurot (21,4 miljonit 

krooni). 2010. aasta eelarve maht oli ligikaudu 1,14 miljonit eurot (17,8 miljonit krooni). 

Võrreldes 2010. aasta eelarvega on suurenemine ligikaudu 20%. Erinevus on peamiselt 

tingitud peamiselt suuremast toetuste summast ning füüsiliste isikute tulumaksust. Kullamaa 

valla eelarve tulude jaotus on toodud tabelis 6. 

Tabel 6. Kullamaa valla eelarve tulud aastatel 2007-2011 (eurot). 

Aasta 
Puhastatud eelarve 

(eurot) 

Võlakohustused 

kokku (eurot) 

(aasta lõpul) 

Võlakoormus 

(%) 

Laenureserv 

(eurot) 

2007 1 092 523 162 195 15% 493 319 

2008 1 228 321 220 492 18% 516 501 

2009 1 086 305 192 255 18% 459 528 

2010 991 451 171 466 17% 423 405 

2011 975 360 378 854 39% 206 362 

Andmed: Kullamaa Vallavalitsus 

2010. aastal on üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta võrreldes 2009. aastal 

laekunud tulumaksuga mõnevõrra vähenenud (vt tabel 7), mis näitab elanike sissetulekute 
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mõningast vähenemist ning elanike sotsiaal-majandusliku olukorra halvenemist. 2011. aasta 

eelarves on planeeritud üksikisiku tulumaksu laekumise paranemist. 

Tabel 7. Üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta (eurodes). 

Aasta 2009 2010 2011 

Elanike arv  1261 1242 1228 

Laekunud tulumaks (eurot/in) 322,3 294,0 312,3 

Andmed: Kullamaa valla eelarved 
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2. Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi olukorra kirjeldus  

2.1 Kullamaa küla 

Kullamaa külas elab 01.01.2011. aasta seisuga 299 elanikku. Kullamaa külas on 

ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 73% elanikest. Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal 

moodustab ligikaudu 65 % küla elanikest.  

Kullamaa vallas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi valdavalt 

nõrgalt kaitstud. Valla idaosas on põhjavesi peamiselt keskmiselt kaitstud.  

Kullamaa küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 

2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on küla keskuse reostuskoormus 759 inimekvivalenti. 

Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 76 ie/ha. Vastavalt Vabariigi 

Valitsuse 31. juuli 2001. a. määrusele nr. 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise 

kord“ on üldplaneeringuga määratud reoveekogumisaladel heitvee pinnasesse immutamine 

keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. 

Kanalisatsiooni puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema 

kogumiskaevud. Väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab reovee 

enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama.  

Kullamaa külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile Matsalu 

Veevärk, kes tegeleb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni haldamisega Kullamaa külas. 

2.1.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kullamaa külas on üks veevõrk, mis baseerub küla keskusest ligikaudu 1,3 km kaugusel 

kirdesuunas asuval Kullamaa puurkaevul (katastri nr. 13771). Ühisveevarustuse kaudu saavad 

vett ligikaudu 217 Kullamaa küla elanikku. 

Kullamaa küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 5053 meetrit, millest suurem enamus 

on rekonstrueeritud.  

Enamik torustikust on plasttorustikud De50...110 mm. Kullamaa küla veevõrk on suures osas 

rekonstrueeritud ning lekked ja veekaod on võrdlemisi väikesed. 

Käesoleval ajal tarbitakse Kullamaa külas ühe puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku peale 

veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on kasutusel rauaeraldusfiltrid ning 

pöördosmoosseade. 

Kullamaa küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 1 

(Kullamaa küla olemasolev ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem).  

Kokku on Kullamaa külas käesoleval hetkel ühisveevärgi veega varustatud ligikaudu 73% 

elanikest ehk ligikaudu 217 elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Kullamaa küla 

asutusi ja ettevõtteid. Asutustest on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Kullamaa 

Keskkool, Vallavalitsus, raamatukogu, ja rahvamaja. Kokku on ühisveevarustusega 

ühendatud asutuste ja ettevõtete veetarve 1352 m
3
/a ehk ligikaudu 3,7 m

3
/d. 

Kullamaa küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

 Kullamaa küla puurkaev (katastri nr. 13771); 
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Kullamaa küla puurkaev asub küla keskusest ligikaudu 1,3 km kaugusel kirdesuunas 

ning see on rajatud 1990. aastal (joonis 2). Puurkaevu sügavus on 90 meetrit ning selle 

abil ammutatakse vett ordoviitsiumi veekompleksist. Puurkaev asub pumplahoones 

sees. Veevõrgus piisava rõhu tagamiseks on kasutusel 300 l hüdrofoor. 2010. aastal 

võeti puurkaevust vett 10425 m
3
. Puurkaev-pumplal on tagatud 50 meetrine 

sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur 

ning seadmestik on rekonstrueeritud 2007. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus 

rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed 

ning paigaldati pumplasse II astme pumbasüsteem ning veetöötlusseadmed. Puhta vee 

mahutid (2 tk) mahuga 20 m
3
 paigaldati hoone kõrvale muldesse. Puurkaev-pumpla 

hoone on ehituslikult heas seisukorras. Veetöötlusseadmetena on puurkaev-pumplas 

kasutusel rauaeraldusfiltrid ning pöördosmoosi seadmed. 

  

  

Joonis 2.  Kullamaa küla puurkaev-pumpla (katastri number 13771). Fotod: OÜ Alkranel 

27.10.2011. 

Lisaks on Kullamaa küla keskuses puurkaev (katastri nr 5213), mida käesoleval ajal 

ühisveevarustuses ei kasutata ning mis pole ühisveevõrguga ühendatud. Puurkaevu sügavus 

on 240 meetrit ning selle abil on võimalik ammutatakse vett ordoviitsiumi veekompleksist. 

Puurkaev-pumpla asub hoones ning on rajatud 1982. aasta. Vett ühisveevarustuse tarbeks 

puurkaevust ei pumbata. Puurkaev-pumplal pole tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning 

ala pole piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla hoone on halvas seisukorras. 
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Tabelis 8 on toodud AS-ile Matsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. 

L.VV/320145) lubatud puurkaevude veevõtud Kullamaa, Liivi ja Üdruma külade 

ühisveevarustuse puurkaevudest. Lisaks on tabeli viimases veerus toodud AS-ile 

Hoolekandeteenused väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/300480) lubatud veevõtt 

Koluvere küla puurkaevust.  

Tabel 8. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Kullamaa valla ühisveevarustuse 

puurkaevudest. 

Lubatud veevõtt Kullamaa 

küla pk 

Liivi küla 

pk 

Üdruma 

küla pk 

Koluvere küla (AS 

Hoolekandeteenused) pk 

Katastri nr. 13771 9720 2057 9475 

m
3
/a 27740 10220 4016 30000 

m
3
/kv 6935 2555 1004 7500 

m
3
/d 76 30 12 83 

Andmed: AS Matsalu Veevärk vee erikasutusluba (nr L.VV/320145) ja AS Hoolekandeteenused vee 

erikasutusluba (nr L.VV/300480). 

Kullamaa valla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 

andmed on toodud tabelis 9. 
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Tabel 9. Kullamaa valla ühisveevarustussüsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate 

tehnilised andmed. 

Puurkaevu 

nimetus/asukoht 

Kullamaa küla 

puurkaev 

Liivi küla 

puurkaev 

Üdruma küla 

puurkaev 

Koluvere küla 

puurkaev 

Katastri nr. 13771 9720 2057 9475 

Passi nr. 6186 1462 1438 A-240-M 

Kasutatav 

põhjavee kiht 
O S-O S O 

Puurimise aasta 1990 1965 1965 1957 

Pumba tootlikkus, 

m
3
/h 

- - - - 

Puurkaevu 

tootlikkus, m
3
/h 

16,0 5,4 4,3 5,0 

Lubatud veevõtt, 

m
3
/d 

76 30 12 83 

Tegelik toodetud 

vee kogus, m
3
/d  

28,6 6,3 2,7 52,1 

Tarbitud vee 

kogus m
3
/d 

17,5 5,8 2,0 52,1 

Reguleerimisseade 
II astme pumpla ja 

veemahutid (20 m
3
) 

II astme 

pumpla ja 

veemahuti 

Hüdrofoor 

0,3 m
3
 

II astme pumpla ja 

veemahuti 

Puurkaevu 

sügavus, m 
90 85 50 175 

Staatiline veetase, 

m 
2,0 8,0 4,15 2,0 

Deebit (l/s) 4,44 1,5 1,19 1,4 

Veemõõtja 

olemasolu 

Impulss-väljundiga 

veemõõtja 
Olemas Olemas Olemas 

Puurkaevu hoone 

seisukord 
Uus hoone Uus hoone Uus hoone Rahuldav 

Omanik 
AS Matsalu 

Veevärk 

AS Matsalu 

Veevärk 

AS Matsalu 

Veevärk 

AS 

Hoolekandeteenused 

Haldaja 
AS Matsalu 

Veevärk 

AS Matsalu 

Veevärk 

AS Matsalu 

Veevärk 

AS 

Hoolekandeteenused 

Andmed: AS Matsalu Veevärk, AS Hoolekandeteenused;  
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Alljärgnevalt on tabelis 10 toodud Kullamaa küla elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tarbitud veekogused ning puurkaevudest pumbatud vee kogused 2010. 

aastal.  

Tabel 10. Kullamaa küla puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 

2010. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused
 

2010. aastal väljapumbatud vesi m
3
/a 10 425 

2010. aastal tarbitud veekogus m
3
/a 6 382 

sh. elanike veetarve  m
3
/a 5 030 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 1 352 

Ööpäevane keskmine veetarve m
3
/d 17,5 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

Veekaod Kullamaa külas on 2010. aastal olnud võrdlemisi väiksed. Kullamaa küla 

puurkaev-pumplast ühisveevõrku suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva vee 

koguse põhjal on veekadu ligikaudu 44 % ehk  ca 7,65 m
3
/d. Veetöötluse omatarve 

moodustas 2010. aastal 1252 m
3
. Tabeli 10 andmetes on näha, et Kullamaa küla 

ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 17,5 m
3
. Arvestades 

ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks ligikaudu 217, on reaalne 

veetarve elaniku kohta ligikaudu 64 liitrit ööpäevas.   

2.1.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kullamaa küla keskuses on tuletõrje veevõtuks eelkõige võimalik kasutada Kullamaa 

lasteaia juures olevat veevõtumahutit. Veevõtukoht on mahu ja seisukorra kohta 

täpsemad andmed puuduvad. Mahuti pole käesoleval ajal kasutatav, kuna on tühi. 

Mahuti on tähistamata. 

Lisaks on küla keskuses võimalik vett võtta ka Kullamaa kiriku juures olevast tiigist. 

Veevõtukoht on kasutatav, kuid sellel puudub tähistus ning veevõtukaev. Samuti pole 

veevõtukoht aastaringi kasutatav. Vajadusel on võimalik tulekustutuse tarbeks vett 

võtta ka Liivi jõest ning Kullamaa tehisjärvest. 

Tuletõrje veevõtu võimalus on rajatud ka Kullamaa küla puurkaevu juurde, kus 

veetorustiku väljaviik on toodud puurkaev-pumpla hoone välisseinale. Puurkaev pole 

aga sobilik tuletõrje veevõtuks, kuna puurkaevu pumba tootlikkus on liiga väike. 

Kullamaa valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 11. 
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Tabel 11. Kullamaa valla olemasolevad tuletõrjevee veevõtukohad. 

Küla Asukoht Nord East Viit Vvk nimetus 
Maht 
m

3
 Täituvus 

Kullamaa lasteaia kõrval 58° 52' 41,9" 24° 04' 46,0" puudub veehoidla/kinnine   0% 

Leila Töökoda 58° 55' 21,0" 24° 04' 48,9" puudub veehoidla/kinnine 100 25% 

Koluvere 
Koluvere lossi 
juures 58° 54' 18,3" 24° 06' 09,4" puudub jõgi   100% 

Koluvere 
Koluvere lossi 
juures 58° 54' 16,2" 24° 06' 15,2" puudub jõgi   100% 

Kullamaa 
Koguduse maja 
taga 58° 52' 45,9" 24° 04' 28,7" olemas tiik 100 50% 

Üdruma Kruusiaugu farm 58° 48' 22,7" 24° 04' 09,5" puudub tiik 300 25% 

Üdruma 
Üdruma 
suurfarm 58° 49' 19,8" 24° 03' 51,2" puudub veehoidla/kinnine 200 75% 

Üdruma 
Amanda puhveti 
taga 58° 49' 09,8" 24° 03' 23,0" puudub veehoidla/kinnine 50 50% 

Üdruma Maja nr. 2 58° 49' 05,8" 24° 03' 16,6" puudub veehoidla/kinnine 200 25% 

Liivi   58° 50' 58,5" 23° 57' 53,5" puudub Liivi paisjärv     

Liivi Selja talu farm 58° 51' 19,9" 23° 57' 19,9" puudub veehoidla   100% 

 

2.1.3 Joogivee kvaliteet 

Kullamaa küla veevarustuseks kasutatakse ühe puurkaevu põhjavett (katastri nr 

13771). Ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu põhjavee kvaliteeti iseloomustab 

tabel 12.  

Tabelis 12 on näha, et Kullamaa küla ühisveevarustuses kasutatavas puurkaevus on 

üle joogivee lubatud piirnormi (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus nr. 82, 

"Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") üksnes fluoriidi 

sisaldus.  
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Tabel 12. Kullamaa küla puurkaevust võetava põhjavee kvaliteet ning veevõrgust 

võetava joogivee kvaliteet. 

  

Lubatud 

piirnorm

*   

Kullamaa küla  

puurkaev 

14.10.10 

Kullamaa küla 

puurkaev 

13.09.11 

Kullamaa kool 

veevärgivesi 

15.09.10 

Kullamaa kool 

veevärgivesi 

13.09.11 

Puurkaevu katastri 

nr     13771 13771 - - 

Värvus   mg/l Pt <4 <3 <4 <3 

Lõhn   palli 1 1 1 1 

Maitse -  palli - - 1 1 

Hägusus   NHÜ <1 <0,5 <1 <0,5 

pH 6,5-9,5   8,2 8,06 7,7 7,73 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 586 579 286 411 

Ammooniumioon 

NH4-N 0,5 mg/l 0,13 0,18 0,013 <0,05 

Nitritioon           

NO2-N 0,5 mg/l <0,003 <0,003 - - 

Nitraatioon        

NO3-N 50 mg/l <0,1 <0,2 - - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l <1 0,6 - - 

Üldraud 200 µg/l 20 60 30 50 

Mangaan 50 µg/l <20 8 - - 

Kloriidid 250 mg/l 65 68 - - 

Fluoriidid 1,5 mg/l 2,3 2,35 1 1,73 

Boor 1 mg/l - - 0,85 1,2 

Sulfaadid 250 mg/l 40 45 - - 

Naatrium 200 mg/l 81 48 - - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - - - 

Coli-laadsed 

bakterid  0 

PMÜ/100 

ml 0 0 0 0 

Escherichia coli 0 

PMÜ/100 

ml 0 0 0 0 

Enterokokid 0 

PMÜ/100 

ml 0 0 - - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 0 7 - - 

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

Tabelis 12 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 

võetud Kullamaa küla veevõrgust. Viimase joogivee analüüsitulemuse põhjal ei vasta 

Kullamaa küla joogivesi keemiliste kvaliteedinäitajate osas kehtestatud normidele 

(Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). Üle piirnormi on joogivees viimase proovi 

põhjal olnud fluoriidi ja boori sisaldused, mis oli eelkõige tingitud veepuhastusjaamas 
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äikse poolt põhjustatud avariist. Käesoleval ajal vastab joogivesi fluoriidi osas 

kehtestatud normidele, kuid probleeme on boori piirnormi täitmisega. 

Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane 

halvenemine tarbijate juures. 

Kullamaa küla veevarustussüsteemide seisukord: 

 Kullamaa küla ühisveevarustuse süsteemidega on ühendatud kokku ligikaudu 

217 inimest ehk 73% küla elanikest; 

 Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal Kullamaa küla 

keskusest ligikaudu 1,3 km kaugusel kirdesuunas asuvast puurkaevust (katastri 

nr 13771); 

 Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 5053 meetrit. Enamik torustikust on 

rekonstrueeritud ning heas seisukorras;  

 Kullamaa küla ühisveevarustuse puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2007. 

aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, 

toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning rajati II astme 

pumplasüsteem ning paigaldati pumplasse veetöötlusseadmed. 

Veetöötlusseadmetena on puurkaev-pumplas kasutusel rauaeraldusfiltrid ning 

pöördosmoosi seade; 

 Kullamaa küla puurkaevu (katastri nr 13771) abil tarbitakse ordoviitsiumi 

põhjaveekihi põhjavett. Põhjavees on üle lubatud piirnormi (Sotsiaalministri 

31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

ning analüüsimeetodid") fluoriidi sisaldus. Ühisveevõrgust võetavas joogivees 

on analüüsitulemuste põhjal olnud üle piirnormi osade proovide põhjal 

fluoriidi ja boori sisaldused. Viimase proovi põhjal vastab joogivee fluoriidi 

sisaldus kehtestatud kvaliteedinõuetele; 

 Tulenevalt vanemate kinnistusiseste torustike vanusest esineb aeg-ajalt ka 

lekkeid. Hinnanguliselt moodustavad veekaod ligikaudu 44 % puurkaev-

pumplast ühisveevõrku suunatava vee kogusest; 

 Kullamaa küla keskuses on tuletõrje veevõtuks võimalik kasutada eelkõige 

lasteaia taga olevat veevõtumahutit, mis käesoleval ajal ei ole veega täidetud. 

Lisaks on võimalik vett võimalik võtta ka kiriku juures olevast tiigist. 

Veevõtukohad on tähistamata ning ei taga piisavat tuletõrjevee varu. 

Veevõtukoht on rajatud ka Kullamaa küla ühisveevarustuse puurkaev-pumpla 

juurde.  

2.1.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Kullamaa külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 65% küla elanikest ehk 

ca 195 inimest. Kullamaa külas on moodustatud reoveekogumisala. 

Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liidetud suurem enamus tarbijatest. 



 

25 

 

Kullamaa küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovesi suunatakse küla 

kaguosas olevasse reoveepuhastisse isevoolselt. Kullamaa külas on kokku ca 3680 m 

isevoolseid ning ca 31 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete torustike 

rajamisel on kasutatud peamiselt plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160 mm. 

Survetorustikud on rajatud PE torudest läbimõõduga De110 mm. Olemasolevate 

vanemate isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud peamiselt malm- ja asbotorusid 

läbimõõduga DN 150 mm. Enamus kanalisatsioonitorustike on rekonstrueeritud 2007-

2008. aastatel, seega on kanalisatsioonisüsteemi seisukord valdavalt hea. 

Tulenevalt vanemate eelkõige kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude 

vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja 

lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee 

filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb 

allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon Kullamaa külas puudub. Osaliselt on Kullamaa küla 

keskusest lõunapool Kullamaa-Silla maantee (tee nr 16154) ääres ning küla keskusest 

kirdesuunas jäävate tootmishoonete juures kasutusel vanemad drenaažisüsteemid. 

Mitmel pool on sademevete ärajuhtimiseks kasutusele kraavid.  

Kullamaa küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 

joonisel 1 (Kullamaa küla olemasolev ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem). 

Kullamaa küla keskuses on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 

eramajade elanikest ning asutustest. Kokku oli Kullamaa külas ühiskanalisatsiooni 

teenusega varustatud asutuste ja ettevõtete reoveeteke 2011. aastal ligikaudu 1265 m
3
. 

Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Kullamaa küla elanike ning asutuste ja 

ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Reovee koguseid Kullamaa külas ei mõõdeta vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee 

kogusega. Tabelis 13 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, 

asutustes ning ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2011. 

Tabel 13. Kullamaa küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, 

asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2011. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2011. aastal tarbitud veekogused (elanikkond, 

ettevõtted ja asutused) 

m
3
/a 5 829 

sh. elanike veetarve m
3
/a 4 564 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 1 265 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m
3
/d 16,0 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

Kullamaa külas reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 

tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil oleva reovee vooluhulga mõõtja andmete 

põhjal moodustas 2011. aastal infiltratsiooni ja sademetevee osakaal ligikaudu 62% 

reoveepuhastile suunatavast reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, et vanemad 

kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas 
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amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. 

2.1.5 Kullamaa küla reovee reostuskoormus 

Kullamaa külas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike ja asutuste ning 

ettevõtete olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud ligikaudu 195 elanikku. 

Kuna külas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 

reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 14). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 

koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 

A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga 

ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 64,1 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. 

tabel 13). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Kullamaa küla 

ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 

reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 

heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Kullamaa küla elanike poolt ja asutustes ning ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 

vooluhulk on ööpäevas ca 16,0 m
3
 (vt tabel 14). Elanike poolt ning asutustes tekib 

arvutuslikult ööpäevas ca 15,5 m
3
 reovett, mis on ligikaudu 97% kogu tekkivast 

reovee vooluhulgast. Reovee purgimist Kullamaa küla reoveepuhastile ei toimu. 

Kullamaa küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike ning asutuste ja ettevõtete 

ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 13,8 kg BHT7/d. Antud parameetrid on 

arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 14. Kullamaa küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud 

Kullamaa külas 195 1 64,1 195 12,5 11,7 

Kullamaa Vallavalitsuse asutused 

(Kool, Lasteaed, jne) - 0,3 30,0 30,4 3,0 1,8 

Lihula TU - 0,3 30,0 4,3 0,4 0,3 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 34,7 3,5 2,1 

Kullamaa reovesi kokku 195 - - 229,7 16,0 13,8 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       230 16,0 13,8 

Infiltratsioon - - 62% - 9,9 - 

REOVESI KOKKU       230 25,9 13,8 

 

2.1.6 Kullamaa küla reoveepumplad 

Suurem enamus Kullamaa küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 

suunamiseks puhastusprotsessi on reoveepuhasti territooriumile rajatud 

reoveepumpla. Kullamaa külas kasutatava reoveepumpla andmed on toodud tabelis 

15. 
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Tabel 15.  Kullamaa küla reoveepumpla ülevaade. 

Objekti tähis Objekti nimi 
Kasutatava 

pumba mark 

Tootlikkus 

m
3
/h 

Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

Kullamaa 

RVP 
RVP-1 

ABS pumbad, 

tüüp AFB 

0831 

12,5 2008 Korras 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

2.1.7 Kullamaa küla reoveepuhasti 

Kullamaa küla reovee puhastamine toimub küla kaguosas asuvas reoveepuhastis. 

Kullamaa küla puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest 

puhastusprotsessist koosnev ASIO-ANAcomb 400 tüüpi kompaktpuhasti, mis on 

rajatud 2008. aastal. Olemasolev varasem Eco-line 4 tüüpi biofilterpuhasti 

likvideeriti. Rekonstrueeritud reoveepuhasti on kestusõhutusega kompaktpuhasti, 

mille projekteeritud jõudlus reostuskoormuse järgi on 20,5 kgBHT7/d (341 ie) ning 

hüdraulilise koormuse põhjal 51,3 m
3
/d (joonis 3).  

Reovesi suunatakse puhasti territooriumil olevasse reoveepumplasse isevoolselt. 

Reoveepumpla survetorustik suubub tehnohoones asuvale võreseadmele. 

Võreseadmeks on kompaktne seade, milleks on automaatselt toimiv treppvõre. 

Kinnipüütud praht suunatakse konteinerisse. Treppvõre tootlikkus on 20 m
3
/h ning 

sõelaosa avade suurus on 3 mm. Võreseade on varustatud ka avariimöödavooluga. 

Mehaaniliselt eeltöödeldud reovesi voolab isevoolselt RVP bioloogilise töötlemise 

ossa, milline on jagatud anaeroobseks-anoksiliseks osaks, aeroobseks osaks ning 

järelsetiti osaks. 

Anaeroobse osa efektiivsus on kõrge tänu suurele biomassi kontsentratsioonile plastist 

biomassikandjal. Tänu jaotussüsteemile jaguneb vooluhulk mahuti põhjas ühtlaselt 

ning edasi voolab vesi läbi reaktori esimese anaeroobse osa suunaga alt üles ja läbi 

teise anaeroobse osa  ülevalt alla. 

Anaeroobsest osast voolab eeltöödeldud reovesi anoksilisse ossa, kuhu suunatakse 

ringlussüsteemi kaudu ka lämmastikku sisaldav aktiivmuda järgnevast aeroobsest 

osast. Anoksilise osa esmaseks ülesandeks on lämmastiku elimineerimine 

(denitrifikatsiooniprotsessi käigus muudetakse lämmastiku ühendid gaasiliseks 

lämmastikuks). Lisaks eelnevale toimub anoksilises osas ka orgaanilise reostuse 

vähendamine. 

Anoksilisest osast voolab selliselt eeltöödeldud reovesi RVP aeroobse osa algusesse. 

Aeroobne osa kujutab endast madalakoormuselist aerotanki, millesse on paigaldatud 

biomassikandjad. 

Aeroobses osas lagundatakse järelejäänud orgaaniline reostus ning viiakse lõpule 

ammoonium-lämmastiku nitrifikatsioon. Aeroobset osa segatakse ja samaaegselt 

õhustatakse suruõhuga, mille tootmiseks on tehnohoonesse paigaldatud 2 õhupuhurit. 

Suruõhk surutakse mahutisse läbi perforeeritud aeratsioonielementide, mis tagavad 

peenmullide tekke ning efektiivse hapnikuülekande õhust vedelikku. 
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Aktiivmuda ja töödeldud vee segu voolab aeroobsest osast isevoolselt vertikaalsesse 

järelsetitisse. Selles mahutis eraldatakse aktiivmuda puhastatud veest. Mahuti põhjas 

olev muda juhitakse õhktõstukite abil tagasi anoksilisse ossa. Puhastatud vesi 

(heitvesi) voolab järelsetitist renni kaudu RVP väljavoolu. Öösel pumbatakse liig-

aktiivmuda automaatselt settemahutisse (eelsetitisse) tagasi.  

Puhastusprotsessi doseeritakse ka fosforiärastuseks koagulanti, mille tulemusel 

fosforiühendid sadestuvad mudasse ning eemaldatakse protsessist koos liigmudaga.  

Järelpuhastusena on kasutusel kolm biotiiki, kogupindalaga ca 1125 m
2
, mis on 

varasemalt settest puhastatud. Heitvesi juhitakse Liivi jõkke (suubla kood 111660).  

Settemahuti tühjendamine mudast toimub perioodiliselt paakautoga ja muda veetakse 

lõppkäitluseks vastavat tehnoloogiat omavale puhastile (näiteks Märjamaa alevik). 

Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg- ja 

sõiduvärav). 

Kullamaa küla reoveepuhastina kasutatav reoveepuhasti on heas seisukorras ning 

tagab üldiselt reovee nõuetekohase puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-

ajalt häireid sademeteveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Kullamaa puhastisse 

sisenevat reovee kogust suurendavad. Puhasti töötab ebastabiilselt ning 

puhastusprotsessi juhtimine on komplitseeritud, eelkõige selle tõttu, et puuduvad 

hapnikuandurid, mistõttu pole õhu kogus kontrollitav ega reguleeritav. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Matsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/320145) on Liivi jõgi (suubla kood 111660). Vastavalt Eesti Veeseadusele on 

kõik Eesti veekogud (s.h. Liivi jõgi) reostustundlikud heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/320145) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 

kogused ning Kullamaa küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 

2010. ja 2011. aastal on toodud tabelis 16. Keskkonda viidavat üldlämmastiku kogust 

vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteerita.  
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Joonis 3.  Kullamaa küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 27.10.2011. 

Tabel 16. Kullamaa küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

   Sisenev  Väljuv  

Kuupäev Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l 

27.05.2011 18.01.2011 4.04.2011 13.09.2011 27.09.2011 

Komponent 

konts. konts. konts. konts. konts. 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

BHT7 25 940 4 9,6 4,5 <3 

KHT 125 1220 37 60 56 48 

Heljum 35 331 21 22 24 2,3 

Üldlämmastik - 106 33 31 9,35 2,73 

Üldfosfor 2 20 1,6 1,2 2,21 0,28 

pH   6,9 7,2 7,3 7,77 7,38 

Nafta 2       <0,3   

Andmed: AS Matsalu Veevärk 

Tabeli 16 andmetest selgub, et 2011. aastal võetud heitvee proovid vastavad üldjuhul 

vee erikasutusloa nõuetele. Ühes proovis on üle lubatud piirsisalduse olnud üldfosfori 

sisaldus. 

Kullamaa küla kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 
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 Kullamaa külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 195 elanikku. 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem enamus Kullamaa küla keskuse 

korrusmajade elanikest ning asutustest, samuti osa ettevõtetest;  

 Kullamaa külas on kokku ca 3680 m isevoolseid ja ca 31 meetrit survelisi 

kanalisatsioonitorustikke. Enamus isevoolseid torustike on uued plasttorud 

(PVC) läbimõõduga De160 mm. Survetorustiku rajamisel on kasutatud PE toru 

läbimõõduga De110 mm. Vanemate, eelkõige kinnistusiseste 

ühiskanalisatsiooni torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub 

sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon;  

 Kullamaa küla reoveepuhastina on kasutusel ASIO ANAcomb 400 tüüpi 

kompaktpuhasti, mis on rajatud 2008. aastal. Järelpuhastuseks on kasutusel 

kolm biotiiki kogupindalaga ca 1125 m
2
. Puhasti tagab üldjuhul reovee 

nõuetekohase puhastuse. 

 

2.2 Koluvere küla 

Koluvere külas elab 01.01.2011. aasta seisuga 337 elanikku. Koluvere külas on 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 80% küla elanikest.  

Kullamaa vallas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi 

valdavalt nõrgalt kaitstud. Valla idaosas on põhjavesi peamiselt keskmiselt kaitstud.  

Koluvere küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. 

juuli 2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on küla keskuse reostuskoormus 862 

inimekvivalenti. Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 72 ie/ha. 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a. määrusele nr. 269 „Heitvee 

veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“ on üldplaneeringuga määratud 

reoveekogumisaladel heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui 

reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. Kanalisatsiooni 

puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema kogumiskaevud. 

Väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab reovee enne 

immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama. 

Koluvere külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile 

Hoolekandeteenused, kes tegeleb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni haldamisega 

Koluvere külas. 

2.2.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Koluvere küla keskuses on üks veevõrk, mis baseerub Koluvere Hooldekodu 

puurkaevul (katastri nr. 9475). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 270 

Koluvere küla elanikku. 

Koluvere küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1520 meetrit, sellest 806 m on 

rekonstrueeritud aastatel 2000-2003 plasttoruga. Rekonstrueerimata on malm- ja 
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terastorustik 714 m ulatuses, mis varustab veega Hooldekodu töötajate elamuid. 

Külmumised ja pinnasekerked on põhjuseks pidevatele leketele. 

Koluvere külas ühisveevõrgus tarbitakse ühe puurkaevu vett, mis suunatakse otse 

veevõrku peale veetöötluse läbimist. Veetöötlusseadmetena on kasutusel 

rauaeraldusfiltrid, veepehmendusseade ning pöördosmoosi seade. 

Koluvere küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 2 

(Koluvere küla olemasolev ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem).  

Kokku on Koluvere külas käesoleval hetkel ühisveevärgi veega varustatud ligikaudu 

80% elanikest ehk ligikaudu 270 elanikku.  

Koluvere küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

 Koluvere Hooldekodu puurkaev (katastri nr. 9475); 

Koluvere küla puurkaev asub Koluvere lossi läheduses Koluvere pumbamaja kinnistul 

(katastri nr 34202:001:0212) ning see on rajatud 1957. aastal (joonis 4). Puurkaevu 

sügavus on 175 meetrit ning selle abil ammutatakse vett ordoviitsiumi 

veekompleksist. Puurkaev-pumpla asub hoones koos veevõrgus vajaliku rõhu 

tagamiseks vajaliku puhta vee mahuti ja II astme pumpadega. Joogivett 

ühisveevarustuse tarbeks võetakse puurkaevust ligikaudu 52 m
3
/d. Puurkaev-pumplal 

on tagatud 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaev-

pumpla hoone on ehituslikult heas seisukorras. Veetöötlusseadmetena on pumplas 

kasutusel rauaeraldusfiltrid EURA IRA 75 Duplex, veepehmendusseade ning 

pöördosmoosi seade. 

Puurkaev-pumpla tehnilised andmed on toodud eespool tabelis 9. 
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Joonis 4.  Koluvere küla puurkaev-pumpla (katastri number 9475). Fotod: OÜ 

Alkranel 27.10.2011. 

Tabeli 8 viimases veerus on toodud AS-ile Hoolekandeteenused väljastatud vee-

erikasutusloaga (nr. L.VV/300480) lubatud veevõtt Koluvere küla puurkaevust. 

Alljärgnevalt on tabelis 17 toodud Koluvere küla elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2010. aastal.  
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Tabel 17. Koluvere küla puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 

2010. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused
 

2010. aastal väljapumbatud vesi m
3
/a 19 000 

2010. aastal tarbitud veekogus m
3
/a 19 000 

sh. elanike veetarve  m
3
/a 5 920 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 13 080 

Ööpäevane keskmine veetarve m
3
/d 52,1 

Andmed: AS Hoolekandeteenused. 

Veekaod Koluvere külas on 2010. aastal olnud võrdlemisi väiksed. Tuvastatavat 

veekadu pole ühisveevõrgus täheldatud. Tabeli 17 andmetes on näha, et Koluvere 

küla ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 52,1 m
3
. Arvestades 

ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks ligikaudu 270, on reaalne 

veetarve elaniku kohta ligikaudu 60 liitrit ööpäevas.   

2.2.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Koluvere külas on tuletõrje vett võimalik võtta Koluvere lossi juurest jõest. Selleks on 

rajatud kaks soojustatud kaantega veevõtukaevu. Veevõtukohad on aastaringi 

kasutatavad, kuid pole viidaga tähistatud.  

Kullamaa valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 11. 

2.2.3 Joogivee kvaliteet 

Koluvere küla veevarustuseks kasutatakse ühe puurkaevu põhjavett (katastri nr 9475). 

Ühisveevarustuses kasutatava Koluvere Hooldekodu puurkaevu põhjavee kvaliteeti 

iseloomustab tabel 18.  

Tabelis 18 on näha, et Koluvere küla ühisveevarustuses kasutatava Koluvere 

Hooldekodu puurkaevu põhjavesi vastab mikrobioloogiliste ja indikaatornäitajate osas 

joogivee kvaliteedinõuetele (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). Üle piirnormi on puurkaevu 

vees fluoriidi ja boori sisaldused. 
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Tabel 18. Koluvere küla puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust võetava 

joogivee kvaliteet. 

 

Lubatud 

piirnorm*  

Koluvere 

puurkaev 

26.06.2006 

Koluvereküla 

veevärgivesi,  

06.10.2011 

Puurkaevu katastri nr     9475 - 

Värvus   mg/l Pt 1,8 <5 

Lõhn   palli 0 - 

Maitse -  palli 2 - 

Hägusus   NHÜ 0,53 0,4 

pH 6,5-9,5   7,9 7,3 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 802 377 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,014 <0,03 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l 0,007 <0,002 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l 0,2 <0,1 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 0,54 <1,0 

Üldraud 200 µg/l 180 <40 

Mangaan 50 µg/l <20 9,1 

Kloriidid 250 mg/l 96 35 

Fluoriidid 1,5 mg/l 3,2 1,09 

Boor 1 mg/l 1,12 0,747 

Sulfaadid 250 mg/l 43 26 

Naatrium 200 mg/l 140 48 

Üldkaredus   mg-ekv/l   1,5 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 0 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 0 

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml 0 0 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 4 2 

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS Hoolekandeteenused. 

Tabelis 18 on toodud ka viimane joogivee kontrolli analüüsi tulemus, mis on võetud 

Koluvere küla veevõrgust. Viimase joogivee analüüsitulemuse põhjal vastab Koluvere 

küla joogivesi mikrobioloogiliste, keemiliste kvaliteedinäitajate ning 

indikaatornäitajate osas kehtestatud normidele (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. 

määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid").  

Koluvere küla veevarustussüsteemide seisukord: 

 Koluvere küla ühisveevarustuse süsteemidega kaudu on veega varustatud 

kokku ligikaudu 270 inimest ehk 80% küla elanikest; 

 Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal Koluvere Hooldekodu 

puurkaevust (katastri nr 9475); 
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 Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1520 meetrit, sellest 806 m on 

rekonstrueeritud aastatel 2000-2003 plasttoruga. Vanemad malm- ja 

terastorustikud on rajatud 30 ja enam aastat tagasi ning on käesolevaks ajaks 

amortiseerunud;  

 Koluvere Hooldekodu puurkaev-pumpla seadmestik ja armatuur on 

rekonstrueeritud 2007. ning 2009. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus 

rekonstrueeriti toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning paigaldati 

hoonesse II astme pumplasüsteem (veemahuti ning pumbad) ning 

veetöötlusseadmed. Joogivee töötlemiseks kasutatakse rauaeraldusfiltreid, 

veepehmendusseadet ning pöördosmoosi seadet; 

 Koluvere küla puurkaevu abil tarbitakse ordoviitsiumi veekompleksi põhjavett. 

Põhjavesi ei vasta joogivee kvaliteedinõuetele (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. 

määruse nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid") üle kehtestatud piirnormi oleva fluoriidi ja boori sisalduse 

tõttu. Veevõrgust võetud joogivee proovide analüüsitulemuste põhjal vastab 

joogivesi kehtestatud kvaliteedinõuetele; 

 Käesoleval aastal on keskmine ööpäevane puurkaevust võetav vee kogus olnud 

ligikaudu 52,1 m
3
/d. Veekadude osakaal on minimaalne ning tuvastatavat 

veekadu ei esine; 

 Koluvere küla keskuses on tuletõrje vett võimalik võtta Koluvere lossi juurest 

jõest. Veevõtukoht on aastaringi ligipääsetav, kuid see pole tähistatud ning 

puudub ka nõuetekohane veevõtukaev. 

2.2.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Koluvere külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 80% küla elanikest ehk 

ca 270 inimest. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud eelkõige küla keskasula 

piirkonna korrusmajade ning eramajade elanikud ning asutused ja ettevõtted. Mujal 

on reovee kogumiseks ja käitlemiseks kasutusel kogumismahutid ning imbsüsteemid. 

Koluvere küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovesi suunatakse küla 

lõunaosas olevasse reoveepuhastisse isevoolselt. Koluvere külas on kokku ca 1585 m 

isevoolseid ning ca 245 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Uuemate isevoolsete 

torustike rajamisel on kasutatud peamiselt plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160 

mm. Survetorustikud on rajatud PE torudest läbimõõduga De63 mm. Olemasolevate 

vanemate isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud peamiselt malm- ja asbotorusid 

läbimõõduga DN 150 mm. Osaliselt on küla keskuses kanalisatsioonitorustikud 

rekonstrueeritud 2000. aastate alguses. Rekonstrueerimistööde käigus rajati uued vee- 

ja kanalisatsioonitorustikud Tallihoovi (katastri nr 34202:001:0159) ja Kodu (katastri 

nr 34202:001:0163) kinnistutele ning Koluvere lossi maa-alale. 

Tulenevalt vanemate torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas 

amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 
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toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite 

paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon on Koluvere külas olemas üksnes Koluvere lossi 

territooriumil. Mujal on sademevete ärajuhtimiseks kasutusele eelkõige kraavid. 

Sadeveed juhitakse Liivi jõkke. 

Koluvere küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 

joonisel 2 (Koluvere küla olemasolev ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem). 

Koluvere küla keskasulas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 

eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Kokku oli Kullamaa külas 

ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud asutuste ja ettevõtete reoveeteke 2010. aastal 

ligikaudu 13070 m
3
. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Koluvere küla elanike 

ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett 

ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Reovee koguseid Koluvere külas ei mõõdeta vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee 

kogusega. Tabelis 19 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, 

asutustes ning ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2010. 

Tabel 19. Koluvere küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tarbitud 

vee arvestuslikud kogused. 

 

 

 

 

 

Andmed: AS Hoolekandeteenused. 

Koluvere külas reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 

tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee koguseid ei mõõdeta, kuid 

hinnanguliselt moodustab infiltratsiooni ja sademetevee osakaal kuni 100% 

reoveepuhastile suunatavast reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, et vanemad 

torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas amortiseerunud, 

mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

2.2.5 Koluvere küla reovee reostuskoormus 

Koluvere külas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike, asutuste ja ettevõtete 

olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud ligikaudu 270 elanikku. Kuna külas 

pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud reostuskoormuse 

arvutuslik analüüs (tabel 20). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja koolis tarbib inimene 

vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. A., 1995). 

Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt hinnangulisele ühiskanalisatsiooniga ühendatud 

elanike veetarbe andmetele võetud ligikaudu 60 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. 

tabel 19). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Koluvere küla 

 Näitaja Ühik Veekogused 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja 

asutused) 

m
3
/a 19 000 

sh. eramajade ja korrusmajade elanikud m
3
/a 5 930 

sh. asutused, ettevõtted m
3
/a 13 070 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m
3
/d 52,1 
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ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 

reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 

heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Koluvere küla elanike poolt tekitatud arvestuslik reovee vooluhulk on ööpäevas ca 

16,2 m
3
 (vt tabel 20). Koluvere küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike, asutuste 

ja ettevõtete ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 31 kg BHT7/d. Antud 

parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 20. Koluvere küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu

-hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Koluvere külas 270 1 60,2 270 16,2 16,2 

Elukondlik kokku       270 16,2 16,2 

OÜ Argonfeld  0,4 40 0,5 0,14 0,1 

Lihula TÜ  0,4 40 0,2 0,05 0,0 

Koluvere Hooldekodu  204 1,2 80 245 35,62 14,7 

Koluvere küla asutused/ettevõtted kokku 204 - - 245,6 35,8 14,8 

Koluvere reovesi kokku 474 - - 516 52,1 31,0 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       516 52,1 31,0 

Infiltratsioon - - 100% - 52,1 - 

REOVESI KOKKU       516 104,1 31,0 

 

2.2.6 Koluvere küla reoveepumplad 

Suurem enamus Koluvere küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 

suunamiseks ühiskanalisatsiooni on Koluvere lossi territooriumile rajatud kolm 

reoveepumplat. Lisaks on Liivi jõe paremkaldal olevate elanike reovee suunamiseks 

reoveepuhastile kasutusel reovee ülepumpla. Täpsemad andmed pumplates 

kasutatavate pumpade ning nende tootlikkuste kohta puuduvad. 

2.2.7 Koluvere küla reoveepuhasti 

Koluvere küla reovee puhastamine toimub küla lõunaosas asuvas reoveepuhastis. 

Koluvere küla puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest 

puhastusprotsessist koosnev FIL D’EAU 40 tüüpi biopuhasti, mis on rajatud 2008. 

aastal. Olemasolev varasem 1997. a. rajatud Eco-line 7 tüüpi biofilterpuhasti 

likvideeriti. Rekonstrueeritud reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reostuskoormuse 

järgi on 42...45 kgBHT7/d (700...750 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 90 m
3
/d 

(joonis 5).  

Rekonstrueeritud reoveepuhasti koosneb järgmistest osadest: 

 Mehaaniline võre 

 Reoveepumpla 

 Septik 75 m
3
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 Bioloogiline puhasti: 2 x FIL D’EAU 40 paralleelselt 

 Järelsetiti 20 m
3
 

 Fosforiärastusseadmed 

Veel kuuluvad puhasti juurde vooluhulga mõõtmise seadmed ja teenindushoone, 

milles paiknevad fosforiärastusseadmed ja elektri-automaatikakilp. 

Mehaaniline võre ning prahikorv on paigaldatud võrekaevu ning selle puhastamine 

toimub käsitsi. Võre läbinud reovesi pumbatakse reoveepumpla abil rahustuskaevu 

ning voolab sealt septikusse, kus toimub reovee mehaaniline settimine.  

Biopuhastina on rajatud kaks bioreaktorit FIL D’EAU 40, mis töötavad paralleelselt. 

Need on nn. uputatud täidisega biofiltrid, milles reoveest kõrvaldatakse lahustunud ja 

kolloidne orgaaniline aine. Selle lagunemine toimub aeroobses keskkonnas, 

täidiselementidele kinnitunud biokiles ja vähesel määral hõljuvas aktiivmudas. 

Õhustamiseks on kasutusel puhur ning õhku antakse biofiltrisse läbi taldrikaeraatorite. 

Järelsetiti ülesandeks on puhastatud reoveest irdunud biokile ja aktiivmuda 

eraldamine. Järelsetiti põhja kogunenud sete pumbatakse settepumbaga rahustuskaevu 

kaudu septikusse.  

Fosfori eemaldamine reoveest toimub keemilise ärastuse meetodil. Selleks 

doseeritakse biofiltrite järel olevasse kokkuvoolukaevu rauasooladest kemikaali, mille 

reageerides vees leiduvate ortofosfaatidega, tekivad vette helbed, mis settivad 

järelsetiti põhja. Sealt pumbatakse sete septikusse. 

Heitvesi juhitakse järelsetitist suublaks olevasse Liivi jõkke (suubla kood 111660).  

Septiku sette/muda käideldakse kohapeal komposteerimise teel. Selleks on kasutusel 

vana reoveepuhasti betoneeritud ringkanalid, mis asuvad olemasolevast 

reoveepuhastist ca 150 meetri kaugusel lõunasuunas. 

Reoveepuhastit ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg- ja 

sõiduvärav). 

Koluvere küla reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab reovee nõuetekohase 

puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeteveed, mis suurte 

saju- ja sulaperioodidel Koluvere puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Hoolekandeteenused väljastatud vee-erikasutusloale 

(nr L.VV/300480) on Liivi jõgi (suubla kood 111660). Vastavalt Eesti Veeseadusele 

on kõik Eesti veekogud (s.h. Liivi jõgi) reostustundlikud heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/300480) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 

kogused ning Koluvere küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 

2011. aastal on toodud tabelis 21. Keskkonda viidavat üldlämmastiku kogust vastavalt 

vee-erikasutusloale ei limiteerita. 
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Joonis 5.  Koluvere küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 27.10.2011. 

Tabel 21. Koluvere küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

   Sisenev  Väljuv  

Kuupäev 
Vee-erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l 

06.10.2011 06.10.2011 

Komponent 

konts. konts. 

mg/l mg/l 

BHT7 25 290 4,2 

KHT - -   

Heljum 35 304 14 

Üldlämmastik - 205 17 

Üldfosfor 2 20 0,7 

pH   8,6 6,7 

Andmed: AS Hoolekandeteenused 

Tabeli 21 andmetest selgub, et 2011. aastal võetud heitvee proovi põhjal vastavad 

saasteainete sisaldused reoveepuhasti väljavoolus vee erikasutusloa nõuetele.  

Koluvere küla kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

 Koluvere külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 270 elanikku. 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem enamus Koluvere küla keskuse 

korrusmajade elanikest ning asutustest, samuti osa ettevõtetest;  
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 Koluvere külas on kokku ca 1585 m isevoolseid ning ca 245 m survelisi 

kanalisatsioonitorustikke. Enamus isevoolseid torustike on uued plasttorud 

(PVC) läbimõõduga De160 mm. Survetorustike rajamisel on kasutatud PE 

torusid läbimõõduga De63 mm. Olemasolevate vanemate isevoolsete torustike 

rajamisel on kasutatud peamiselt malm- ja asbotorusid läbimõõduga DN 150 

mm. Vanemate ühiskanalisatsiooni torustike ning kaevude amortisatsiooni 

tõttu toimub sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon;  

 Koluvere küla reoveepuhastina on kasutusel FIL D’EAU 40 tüüpi biopuhasti, 

mis on rajatud 2008. aastal. Reoveepuhasti koosseisu kuulub võrekaev, 

reoveepumpla, septik (75 m
3
), 2 x FIL D’EAU 40 biopuhastit, järelsetiti (20 

m
3
) ning fosforiärastusseadmed. Puhasti tagab üldjuhul reovee nõuetekohase 

puhastuse. 

2.3 Liivi küla 

Liivi külas elab 01.01.2011. aasta seisuga 152 elanikku. Liivi külas on ühisveevärgiga 

liitunud ligikaudu 77% elanikest. Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal on ligikaudu 

66%.  

Kullamaa vallas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi 

valdavalt nõrgalt kaitstud. Valla idaosas on põhjavesi peamiselt keskmiselt kaitstud.  

Liivi küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 

2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on küla keskuse reostuskoormus 291 

inimekvivalenti. Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 36 ie/ha. 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a. määrusele nr. 269 „Heitvee 

veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“ on üldplaneeringuga määratud 

reoveekogumisaladel heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui 

reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. Kanalisatsiooni 

puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema kogumiskaevud. 

Väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab reovee enne 

immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama.  

Liivi külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile Matsalu 

Veevärk, kes tegeleb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni haldamisega Liivi külas. 

2.3.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Liivi külas on üks veevõrk, mis baseerub küla keskuses asuval Liivi puurkaevul 

(katastri nr. 9720). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 117 Liivi küla 

elanikku. 

Liivi küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1290 meetrit, millest suurem 

enamus on rekonstrueeritud. Rekonstrueerimata torustikud on peamiselt malm- ja 

terastorud läbimõõduga DN50. 

Enamik torustikust on plasttorustikud De40...63 mm. Liivi küla veevõrk on suures 

osas rekonstrueeritud ning lekked ja veekaod on võrdlemisi väikesed. 
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Käesoleval ajal tarbitakse Liivi külas ühe puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku 

peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on kasutusel 

rauaeraldusfiltrid ning BAGA tehnoloogial põhinev veepuhastus, mis kasutab 

keemilist sadestamist. Protsessis toimub vee rikastamine õhuhapnikuga ja fluoriidide 

sadestamiseks lisatakse dosaatorpumba abil spetsiaalseid kemikaale. Käesoleval ajal 

pole antud veepuhastusseade töökorras ning selle uuesti käivitamine on jõukohane 

ainult paigaldajale. Lisaks puudub täielikult veepuhastuse täitedokumentatsioon.  

pöördosmoosseade. 

Liivi küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 3 (Liivi 

küla olemasolev ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem).  

Kokku on Liivi külas käesoleval hetkel ühisveevärgi veega varustatud ligikaudu 77% 

elanikest ehk ligikaudu 117 elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka Liivi külas asuv 

kool-seltsimaja. Kokku on ühisveevarustusega varustatud tarbijate veetarve 2106 m
3
/a 

ehk ligikaudu 5,8 m
3
/d. 

Liivi küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

 Liivi küla puurkaev (katastri nr. 9720); 

Liivi küla puurkaev asub küla keskuses Liivi-Üdruma maantee (tee nr 16163) 

läheduses ning see on rajatud 1965. aastal (joonis 6). Puurkaevu sügavus on 85 

meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri-ordoviitsiumi veekompleksist. 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. 2011. aastal võeti puurkaevust vett 2297 

m
3
. Puurkaev-pumplal on tagatud 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole 

piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur ning seadmestik on 

rekonstrueeritud 2005. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti 

puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning 

paigaldati pumplasse II astme pumbasüsteem, veemahuti ning 

veetöötlusseadmed. Puurkaev-pumpla hoone on ehituslikult heas seisukorras. 

Veetöötlusseadmetena on puurkaev-pumplas kasutusel rauaeraldusfiltrid ning 

BAGA tehnoloogial põhinevad veetöötlusseadmed. 
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Joonis 6.  Liivi küla puurkaev-pumpla (katastri number 9720). Fotod: OÜ 

Alkranel 27.10.2011. 

Tabelis 8 on toodud AS-ile Matsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. 

L.VV/320145) lubatud puurkaevude veevõtud Kullamaa, Liivi ja Üdruma külade 

ühisveevarustuse puurkaevudest.  

Kullamaa valla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 

andmed on toodud tabelis 9. 

Alljärgnevalt on tabelis 22 toodud Liivi küla elanike poolt ning asutustes tarbitud 

veekogused ning puurkaevudest pumbatud vee kogused 2011. aastal.  

Tabel 22. Liivi küla puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 2011. 

aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused
 

2010. aastal väljapumbatud vesi m
3
/a 2 297 

2010. aastal tarbitud veekogus m
3
/a 2 106 

sh. elanike veetarve  m
3
/a 2 081  

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 25 

Ööpäevane keskmine veetarve m
3
/d 5,8 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

Veekaod Liivi külas on 2011. aastal olnud võrdlemisi väiksed. Liivi küla puurkaevust 

väljapumbatud vee koguse ning tarbijateni jõudva vee koguse põhjal on veekadu 

ligikaudu 10 % ehk  ca 0,5 m
3
/d. Tabeli 22 andmetes on näha, et Liivi küla ööpäevane 

keskmine veetarve on ligikaudu 5,8 m
3
. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga 

ühendatud elanike arvuks ligikaudu 117, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 

49 liitrit ööpäevas.   
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2.3.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Liivi külas on tuletõrje vett võimalik võtta Liivi paisjärvest ning Selja talu farmi 

territooriumil asuvast veemahutist (veehoidlast). Veevõtukohtadel puudub tähistus. 

Täpsemad andmed veevõtukohtade seisukorra ning vee kättesaadavuse kohta 

puuduva.  

Kullamaa valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 11. 

2.3.3 Joogivee kvaliteet 

Liivi küla veevarustuseks kasutatakse ühe puurkaevu põhjavett (katastri nr 9720). 

Ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 23.  

Tabelis 23 on näha, et Liivi küla ühisveevarustuses kasutatavas puurkaevus on üle 

joogivee lubatud piirnormi (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") fluoriidi ja üldraua sisaldused.  
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Tabel 23. Liivi küla puurkaevust võetava põhjavee kvaliteet ning veevõrgust 

võetava joogivee kvaliteet. 

  

Lubatud 

piirnorm*   
Liivi küla puurkaev 

13.09.2011 

Liivi küla veevärgivesi 

15.09.2010 

Puurkaevu katastri nr     9720 - 

Värvus   mg/l Pt <3 <4 

Lõhn   palli 2 1 

Maitse -  palli - 1 

Hägusus   NHÜ <0,5 <1 

pH 6,5-9,5   7,93 8 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 561 574 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,14 0,12 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l <0,003 - 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l <0,2 - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 1,1 - 

Üldraud 200 µg/l 320 200 

Mangaan 50 µg/l 11 - 

Kloriidid 250 mg/l 51 - 

Fluoriidid 1,5 mg/l 1,87 1,7 

Boor 1 mg/l - 0,71 

Sulfaadid 250 mg/l 34 - 

Naatrium 200 mg/l 24 - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 0 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 0 

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml 0 - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 2 - 

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

Tabelis 23 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 

võetud Liivi küla veevõrgust. Viimase joogivee analüüsitulemuse põhjal ei vasta Liivi 

küla joogivesi keemiliste kvaliteedinäitajate osas kehtestatud normidele 

(Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). Üle piirnormi on joogivees viimase proovi 

põhjal olnud fluoriidi sisaldus. Ülenormatiivne fluoriidi sisaldus on tingitud sellest, et 

veepuhastusseadmed käesoleval ajal ei tööta. Veepuhastusseadmete tarnija ja 

hooldajaga läbirääkimised remondi ja hoolduse osas käivad, kuid lahendust 

probleemile pole leitud. Samuti pole teada millises seisukorras on veetöötlusseadmed. 

Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane 

halvenemine tarbijate juures. 

Liivi küla veevarustussüsteemide seisukord: 
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 Liivi küla ühisveevarustuse süsteemidega on ühendatud kokku ligikaudu 117 

inimest ehk 77% küla elanikest; 

 Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal Liivi küla keskuses 

asuvast puurkaevust (katastri nr 9720); 

 Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1290 meetrit. Enamik torustikust on 

rekonstrueeritud ning heas seisukorras;  

 Liivi küla ühisveevarustuse puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2005. aastal. 

Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, 

toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning rajati II astme 

pumplasüsteem ning paigaldati pumplasse veetöötlusseadmed. 

Veetöötlusseadmetena on puurkaev-pumplas kasutusel rauaeraldusfiltrid ning 

BAGA tehnoloogial põhinevad veetöötlusseadmed; 

 Liivi küla puurkaevu (katastri nr 9720) abil tarbitakse siluri-ordoviitsiumi 

põhjaveekihi põhjavett. Põhjavees on üle lubatud piirnormi (Sotsiaalministri 

31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

ning analüüsimeetodid") üldraua ja fluoriidi sisaldused. Ühisveevõrgust 

võetavas joogivees on analüüsitulemuste põhjal olnud üle piirnormi olnud 

fluoriidi sisaldus. Tingitud on see sellest, et veepuhastusseadmed käesoleval 

ajal ei tööta; 

 Tulenevalt vanemate kinnistusiseste torustike vanusest esineb aeg-ajalt ka 

lekkeid. Hinnanguliselt moodustavad veekaod ligikaudu 10 % väljapumbatud 

vee kogusest; 

 Liivi küla keskuses on tuletõrje veevõtuks võimalik kasutada eelkõige Liivi 

paisjärve ning Selja talu farmi juures olevat veehoidlat. Veevõtukohad on 

tähistamata ning ei taga piisavat tuletõrjevee varu.  

2.3.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Liivi külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 66% küla elanikest ehk ca 

100 inimest. Liivi külas on moodustatud ka reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on 

ühiskanalisatsiooniga liidetud suurem enamus tarbijatest. 

Liivi küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovesi suunatakse küla 

lääneosas olevasse reoveepuhastisse isevoolselt. Liivi külas on kokku ca 1340 m 

isevoolseid ning ca 408 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete torustike 

rajamisel on kasutatud peamiselt plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160 mm. 

Survetorustikud on rajatud PE torudest läbimõõduga De63 mm. Ühiskanalisatsiooni 

torustik on rekonstrueeritud 2007-2008. aastatel, seega on kanalisatsioonisüsteemi 

seisukord valdavalt hea. 

Tulenevalt vanemate eelkõige kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude 

vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja 

lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee 
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filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb 

allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon Liivi külas puudub. Sademevete ärajuhtimiseks on 

kasutusel eelkõige kraavid.  

Liivi küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 3 

(Liivi küla olemasolev ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem). 

Liivi küla keskuses on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 

eramajade elanikest ning asutustest. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Liivi küla 

elanike ning asutuste olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni 

ei juhita. 

Reovee koguseid Liivi külas ei mõõdeta vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee 

kogusega. Tabelis 24 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, 

asutustes ning ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2011. 

Tabel 24. Liivi küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes 

ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2011. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2011. aastal tarbitud veekogused (elanikkond, 

ettevõtted ja asutused) 

m
3
/a 1 726 

sh. elanike veetarve m
3
/a 1 701 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 25 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m
3
/d 4,7 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

Liivi külas reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub tarbitava 

vee hulga järgi. Reoveepuhastil oleva reovee vooluhulga mõõtja andmete põhjal 

moodustas 2011. aastal infiltratsiooni ja sademetevee osakaal hinnanguliselt ligikaudu 

85% reoveepuhastile suunatavast reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, et vanemad 

kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas 

amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. 

2.3.5 Liivi küla reovee reostuskoormus 

Liivi külas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike ja asutuste olmereovett. 

Ühiskanalisatsiooniga on varustatud ligikaudu 100 elanikku. Kuna külas pole tehtud 

reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud reostuskoormuse arvutuslik 

analüüs (tabel 25). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja koolis tarbib inimene vett 15-

40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. A., 1995). Arvutuslikuks 

veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike veetarbe 

andmetele võetud 46,6 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. tabel 24). Reostuskoormuse 

arvutamisel on arvestatud, et ühe Liivi küla ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku 

poolt tekitatud ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). 
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Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g 

üldlämmastikku ööpäevas.  

Liivi küla elanike poolt ja asutustes tekitatud arvestuslik reovee vooluhulk on 

ööpäevas ca 4,7 m
3
 (vt tabel 25). Reovee purgimist Liivi küla reoveepuhastile ei 

toimu. Liivi küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike ning asutuste ööpäevane 

reostuskoormus on ligikaudu 6,0 kg BHT7/d. Antud parameetrid on arvutuslikud ning 

võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 25. Liivi küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Liivi 

külas 100 1 46,60 100 4,7 6,0 

Kullamaa Vallavalitsuse asutused 

(kool-seltsimaja) - 0,3 30,0 0,7 0,1 0,04 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 0,7 0,1 0,0 

Liivi reovesi kokku 100 - - 100,7 4,7 6,0 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       100,7 4,7 6,0 

Infiltratsioon - - 86% - 4,1 - 

REOVESI KOKKU       101 8,8 6,0 

 

2.3.6 Liivi küla reoveepumplad 

Suurem enamus Liivi küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Liivi külas oleva 

kooli-seltsimaja reovee suunamiseks asula ühiskanalisatsiooni on rajatud 

reoveepumpla ning ligikaudu 388 m pikkune survekanalisatsiooni torustik. 

Reoveepuhasti territooriumil on reovee suunamiseks puhastusprotsessi rajatud samuti 

reoveepumpla. Liivi külas kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 26. 

Tabel 26.  Liivi küla reoveepumplate ülevaade. 

Objekti tähis Objekti nimi 
Kasutatava 

pumba mark 

Tootlikkus 

m
3
/h 

Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

Kooli RPJ RPJ-1 
Flygt 

3057,181 
7,2 2007 Korras 

Puhasti RPJ RPJ-2 
Flygt 

3068,180 
12,5 2008 Korras 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

2.3.7 Liivi küla reoveepuhasti 

Liivi küla reovee puhastamine toimub küla lääneosas asuvas reoveepuhastis. Liivi 

küla puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest puhastusprotsessist 

koosnev ASIO ANAcomb 200 tüüpi kompaktpuhasti, mis on rajatud 2008. aastal. 
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Olemasolev varasem BIO-50 tüüpi aktiivmudapuhasti likvideeriti. Rekonstrueeritud 

reoveepuhasti on kestusõhutusega kompaktpuhasti, mille projekteeritud jõudlus 

hüdraulilise koormuse põhjal 25 m
3
/d (joonis 7).  

Reovesi suunatakse puhasti territooriumil olevasse reoveepumplasse isevoolselt. 

Reoveepumpla survetorustik suubub tehnohoones asuvale võreseadmele. 

Võreseadmeks on kompaktne seade, milleks on automaatsel toimiv treppvõre. 

Kinnipüütud praht suunatakse konteinerisse. Treppvõre tootlikkus on 20 m
3
/h ning 

sõelaosa avade suurus on 3 mm. Võreseade on varustatud ka avariimöödavooluga. 

Võreseadmest voolab reovesi edasi isevoolselt eelsetitisse. Seejärel voolab 

mehaaniliselt eeltöödeldud reovesi isevoolselt reoveepuhasti RVP bioloogilise 

töötlemise ossa, mis on jagatud anaeroobseks-anoksiliseks osaks, aeroobseks osaks 

ning järelsetiti osaks. 

Anaeroobse osa efektiivsus on kõrge tänu suurele biomassi kontsentratsioonile plastist 

biomassikandjal. Tänu jaotussüsteemile jaguneb vooluhulk mahuti põhjas ühtlaselt 

ning edasi voolab vesi läbi reaktori esimese anaeroobse osa suunaga alt üles ja läbi 

teise anaeroobse osa  ülevalt alla. 

Anaeroobsest osast voolab eeltöödeldud reovesi anoksilisse ossa, kuhu suunatakse 

ringlussüsteemi kaudu ka lämmastikku sisaldav aktiivmuda järgnevast aeroobsest 

osast. Anoksilise osa esmaseks ülesandeks on lämmastiku elimineerimine 

(denitrifikatsiooniprotsessi käigus muudetakse lämmastiku ühendid gaasiliseks 

lämmastikuks). Lisaks eelnevale toimub anoksilises osas ka orgaanilise reostuse 

vähendamine. 

Anoksilisest osast voolab selliselt eeltöödeldud reovesi reoveepuhasti aeroobse osa 

algusesse. Aeroobne osa kujutab endast madalakoormuselist aerotanki, millesse on 

paigaldatud biomassikandjaga. 

Aeroobses osas lagundatakse järelejäänud orgaaniline reostus ning viiakse lõpule 

ammoonium-lämmastiku nitrifikatsioon. Aeroobset osa segatakse ja samaaegselt 

õhustatakse suruõhuga, mille tootmiseks on tehnohoonesse paigaldatud 2 õhupuhurit. 

Suruõhk surutakse mahutisse läbi perforeeritud aeratsioonielementide, mis tagavad 

peenmullide tekke ning efektiivse hapnikuülekande õhust vedelikku. 

Aktiivmuda ja töödeldud vee segu voolab aeroobsest osast isevoolselt vertikaalsesse 

järelsetitisse. Selles mahutis eraldatakse aktiivmuda puhastatud veest. Mahuti põhjas 

olev muda juhitakse õhktõstukite abil tagasi anoksilisse ossa. Puhastatud vesi 

(heitvesi) voolab järelsetitist renni kaudu reoveepuhasti väljavoolu. Öösel pumbatakse 

liig-aktiivmuda automaatselt settemahutisse (eelsetitisse) tagasi.  

Puhastusprotsessi doseeritakse ka fosforiärastuseks koagulanti, mille tulemusel 

fosforiühendid sadestuvad mudasse ning eemaldatakse protsessist koos liigmudaga.  

Heitvesi juhitakse Ohtla peakraavi (suubla kood 111740).  

Settemahuti tühjendamine mudast toimub perioodiliselt paakautoga ja muda veetakse 

lõppkäitluseks vastavat tehnoloogiat omavale puhastile (näiteks Märjamaa alevik). 
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Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg- ja 

sõiduvärav). 

Liivi küla reoveepuhastina on heas seisukorras ning tagab üldjuhul reovee 

nõuetekohase puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid 

sademeteveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Liivi puhastisse sisenevat reovee 

kogust suurendavad. Puhasti töötab ebastabiilselt ning puhastusprotsessi juhtimine on 

komplitseeritud, eelkõige selle tõttu et puuduvad hapnikuandurid, mistõttu pole õhu 

kogus kontrollitav ega reguleeritav. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Matsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/320145) on Ohtla peakraav (suubla kood 111740). Vastavalt Eesti 

Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (s.h. Ohtla peakraav) reostustundlikud 

heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/320145) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 

kogused ning Liivi küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2010. ja 

2011. aastal on toodud tabelis 27. Keskkonda viidavat üldlämmastiku ja -fosfori 

kogust vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteerita.  

  

  

Joonis 7.  Liivi küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 27.10.2011. 
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Tabel 27. Liivi küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

   Sisenev  Väljuv  

Kuupäev Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l 

9.12.10 27.05.11 16.03.10 10.06.10 10.08.10 22.12.10 18.01.11 22.08.11 

Komponent 

konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

BHT7 25 420 780 <3 6 11 5,2 12 11 

KHT 125 780 1280 - - - - <30 42 

Heljum 35 268 369 21 5,2 11 15 20 6 

Üldlämmastik - 115 152 2,9 3,1 2,2 16 15 18,4 

Üldfosfor - 14 100 0,11 1,9 0,42 0,31 1,3 4,28 

pH   8 9,3 7,8 7,5 7,4 7,5 7,6 7,48 

Andmed: AS Matsalu Veevärk 

Tabeli 27 andmetest selgub, et 2010. ja 2011. aastal võetud heitvee proovid vastavad 

vee erikasutusloa nõuetele. 

Liivi küla kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

 Liivi külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 100 elanikku. 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem enamus Liivi küla keskuse 

korrusmajade elanikest ning asutustest;  

 Liivi külas on kokku ca 1340 m isevoolseid ja ca 408 meetrit survelisi 

kanalisatsioonitorustikke. Enamus isevoolseid torustike on uued plasttorud 

(PVC) läbimõõduga De160 mm. Survetorustike rajamisel on kasutatud PE 

torusid läbimõõduga De63 mm. Ühiskanalisatsiooni torustikud on 

rekonstrueeritud mõned aastad tagasi ning on heas seisukorras. Vanemate 

eelkõige kinnistusiseste ühiskanalisatsiooni torustike ning kaevude 

amortisatsiooni tõttu toimub sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon;  

 Liivi küla reoveepuhastina on kasutusel ASIO ANAcomb 200 tüüpi 

kompaktpuhasti, mis on rajatud 2008. aastal. Puhasti tagab reovee 

nõuetekohase puhastuse. 

2.4 Üdruma küla 

Üdruma külas elab 01.01.2011. aasta seisuga 93 elanikku. Üdruma külas on 

ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 61% elanikest.  

Kullamaa vallas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi 

valdavalt nõrgalt kaitstud. Valla idaosas on põhjavesi peamiselt keskmiselt kaitstud.  

Üdruma küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. 

juuli 2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on küla keskuse reostuskoormus 62 

inimekvivalenti. Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 12 ie/ha. 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a. määrusele nr. 269 „Heitvee 

veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“ on üldplaneeringuga määratud 

reoveekogumisaladel heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui 

reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. Kanalisatsiooni 
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puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema kogumiskaevud. 

Väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab reovee enne 

immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama.  

Üdruma külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile 

Matsalu Veevärk, kes tegeleb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni haldamisega 

Üdruma külas. 

2.4.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Üdruma külas on üks veevõrk, mis baseerub küla keskuses asuval Üdruma puurkaevul 

(katastri nr. 2057). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 57 Üdruma küla 

elanikku. 

Üdruma küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 223 meetrit, mis on 

rekonstrueeritud 2007. aastal 

Enamik torustikust on plasttorustikud De40...50 mm. Üdruma küla veevõrk on suures 

osas rekonstrueeritud ning lekked ja veekaod on võrdlemisi väikesed. 

Käesoleval ajal tarbitakse Üdruma külas ühe puurkaevu vett, mis suunatakse otse 

veevõrku. Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. 

Üdruma küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 4 

(Üdruma küla olemasolev ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem).  

Kokku on Üdruma külas käesoleval hetkel ühisveevärgi veega varustatud ligikaudu 

61% elanikest ehk ligikaudu 57 elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka Üdruma külas 

asuv Amanda puhvet. Kokku on ühisveevarustusega varustatud tarbijate veetarve 732 

m
3
/a ehk ligikaudu 2,0 m

3
/d. 

Üdruma küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

 Üdruma küla puurkaev (katastri nr. 2057); 

Üdruma küla puurkaev asub küla keskuses Risti-Virtsu maantee (tee nr 10) 

läheduses ning see on rajatud 1965. aastal (joonis 8). Puurkaevu sügavus on 50 

meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. Puurkaevu päis 

asub pumplahoones. 2011. aastal võeti puurkaevust vett ühisveevarustuse 

tarbeks 1069 m
3
. Puurkaev-pumplal on tagatud 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon, 

kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur ning 

seadmestik on rekonstrueeritud 2007. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus 

rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur, elektri- ja 

automaatikaseadmed ning paigaldati pumplasse 0,3 m
3
 suurune hüdrofoor. 

Puurkaev-pumpla hoone on ehituslikult heas seisukorras. Veetöötlusseadmed 

puurkaev-pumplas puuduvad. 
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Joonis 8.  Üdruma küla puurkaev-pumpla (katastri number 2057). Fotod: OÜ 

Alkranel 27.10.2011. 

Tabelis 8 on toodud AS-ile Matsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. 

L.VV/320145) lubatud puurkaevude veevõtud Kullamaa, Liivi ja Üdruma külade 

ühisveevarustuse puurkaevudest.  

Kullamaa valla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 

andmed on toodud tabelis 9. 

Alljärgnevalt on tabelis 28 toodud Üdruma küla elanike poolt ning asutustes tarbitud 

veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2011. aastal.  

Tabel 28. Üdruma küla puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 

2011. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused
 

2011. aastal väljapumbatud vesi m
3
/a 1069 

2011. aastal tarbitud veekogus m
3
/a 732 

sh. elanike veetarve  m
3
/a 705  

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 27 

Ööpäevane keskmine veetarve m
3
/d 2,0 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

Veekaod Üdruma külas on 2011. aasta andmete põhjal olnud võrdlemisi väiksed. 

Üdruma küla puurkaevust väljapumbatud vee koguse ning tarbijateni jõudva vee 

koguse põhjal on veekadu ligikaudu 9 % ehk  ca 0,9 m
3
/d. Tabeli 28 andmetes on 

näha, et Üdruma küla ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 2,0 m
3
. Arvestades 

ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks ligikaudu 57, on reaalne 

veetarve elaniku kohta ligikaudu 34 liitrit ööpäevas.   
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2.4.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Üdruma külas on tuletõrje vett võimalik võtta neljast veevõtukohast. Keskasula 

elamupiirkonnas on tuletõrje vett võimalik võtta Amanda puhveti taga ning Piibelehe 

kinnistul asuva kortermaja läheduses olevatest veevõtumahutitest. Lisaks on tuletõrje 

veevõtukoht (-mahuti) olemas ka Üdruma suurfarmi ning Kruusiaugu farmi juures. 

Veevõtukohtadel puudub tähistus ning veevõtumahutid on veega täidetud vaid 

osaliselt. Täpsemad andmed veevõtukohtade seisukorra ning vee kättesaadavuse 

kohta puuduva. Lisaks on tuletõrje veevõtukoht rajatud ka Risti-Virtsu maanteest 

idasuunas asuva Puhkeala maaüksuse (katastri nr 34202:002:0262) tiigi juurde. 

Tuletõrje veevõtu võimalus on rajatud ka Üdruma küla puurkaevu juurde, kus 

veetorustiku väljaviik on toodud puurkaev-pumpla hoone välisseinale. Puurkaev pole 

aga sobilik tuletõrje veevõtuks, kuna puurkaevu pumba tootlikkus on liiga väike. 

Kullamaa valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 11. 

2.4.3 Joogivee kvaliteet 

Üdruma küla veevarustuseks kasutatakse ühe puurkaevu põhjavett (katastri nr 2057). 

Ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 29.  

Tabelis 29 on näha, et Üdruma küla ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu vesi 

vastab joogiveele kehtestatud piirnormidele (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus 

nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid").  
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Tabel 29. Üdruma küla puurkaevust võetava põhjavee kvaliteet ning veevõrgust 

võetava joogivee kvaliteet. 

  

Lubatud 

piirnorm*   

Üdruma 

puurkaev 

13.09.11 

Üdruma küla 

veevärgivesi, 

Amanda puhvet 

09.09.10 

Üdruma küla 

veevärgivesi, 

Amanda puhvet 

13.09.11 

Puurkaevu katastri nr     2057 - - 

Värvus   mg/l Pt 3 14 3 

Lõhn   palli 1 1 1 

Maitse -  palli - 1 2 

Hägusus   NHÜ 0,8 <1 <0,5 

pH 6,5-9,5   7,54 7,5 7,29 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 601 600 595 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,05 0,032 <0,05 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l 0,019 - - 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l <0,2 - - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 1,4 - - 

Üldraud 200 µg/l 180 130 50 

Mangaan 50 µg/l 31 - - 

Kloriidid 250 mg/l 14 - - 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,76 - - 

Boor 1 mg/l - - - 

Sulfaadid 250 mg/l 39 - - 

Naatrium 200 mg/l 26 - - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - - 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 0 0 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 0 0 

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml 0 - - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 4 - - 

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

Tabelis 29 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 

võetud Üdruma küla veevõrgust. Viimaste joogivee analüüsitulemuste põhjal vastab 

Üdruma küla joogivesi samuti keemiliste, mikrobioloogiliste kvaliteedinäitajate ning 

indikaatornäitajate osas kehtestatud normidele (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. 

määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). 

Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane 

halvenemine tarbijate juures. 

Üdruma küla veevarustussüsteemide seisukord: 

 Üdruma küla ühisveevarustuse süsteemidega on ühendatud kokku ligikaudu 57 

inimest ehk 61% küla elanikest; 
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 Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal Üdruma küla keskuses 

asuvast puurkaevust (katastri nr 2057); 

 Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 223 meetrit. Enamik torustikust on 

rekonstrueeritud ning heas seisukorras;  

 Üdruma küla ühisveevarustuse puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2007. 

aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, 

toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning paigaldati pumplasse 0,3 m
3
 

suurune hüdrofoor. Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad; 

 Üdruma küla puurkaevu (katastri nr 2057) abil tarbitakse siluri põhjaveekihi 

põhjavett. Põhjavesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele (Sotsiaalministri 31. 

07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid"). Ühisveevõrgust võetav joogivesi vastab viimaste 

analüüsitulemuste põhjal samuti kehtestatud kvaliteedinõuetele; 

 Kuna Üdruma küla ühisveevõrk on kogu ulatuses rekonstrueeritud, on 

veekadude osakaal minimaalne; 

 Üdruma küla keskuses on tuletõrje veevõtuks võimalik kasutada eelkõige 

Amanda puhveti ning Piibelehe kinnistu kortermaja läheduses olevaid 

veevõtumahuteid. Veevõtukohad on tähistamata ning mahutid on ainult 

osaliselt veega täidetud.  

2.4.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Üdruma külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 61% küla elanikest ehk 

ca 57 inimest. Üdruma külas on moodustatud ka reoveekogumisala. 

Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liidetud suurem enamus tarbijatest. 

Üdruma küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid reovesi suunatakse küla 

edelaosas olevasse reoveepuhastisse surveliselt korrusmajade juurde rajatud 

reoveepumpla abil. Üdruma külas on kokku ca 394 m isevoolseid ning ca 318 m 

survelisi kanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud 

peamiselt plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160 mm. Survetorustikud on rajatud PE 

torudest läbimõõduga De90 mm. Ühiskanalisatsiooni torustik on rekonstrueeritud 

2007-2008. aastatel, seega on kanalisatsioonisüsteemi seisukord valdavalt hea. 

Tulenevalt vanemate eelkõige kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude 

vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja 

lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee 

filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb 

allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon Üdruma külas puudub. Sademevete ärajuhtimiseks on 

kasutusel eelkõige kraavid.  

Üdruma küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 

4 (Üdruma küla olemasolev ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem). 
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Üdruma küla keskuses on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 

eramajade elanikest ning lisaks veel küla keskuses asuv Amanda puhvet. 

Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Üdruma küla elanike ning asutuste ja 

ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Reovee koguseid Üdruma külas ei mõõdeta vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee 

kogusega. Tabelis 30 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, 

asutustes ning ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2011. 

Tabel 30. Üdruma küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes 

ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2011. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2011. aastal tarbitud veekogused (elanikkond, 

ettevõtted ja asutused) 

m
3
/a 731 

sh. elanike veetarve m
3
/a 704 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 27 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m
3
/d 2,0 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

Üdruma külas reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub tarbitava 

vee hulga järgi. Reoveepuhastile eelneva reoveepumpla vooluhulga mõõtja andmete 

põhjal moodustas 2011. aastal infiltratsiooni ja sademetevee osakaal hinnanguliselt 

ligikaudu 82% reoveepuhastile suunatavast reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, et 

vanemad kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna 

suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee 

infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

2.4.5 Üdruma küla reovee reostuskoormus 

Üdruma külas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike ja asutuste ning ettevõtete 

olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud ligikaudu 57 elanikku. Kuna külas 

pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud reostuskoormuse 

arvutuslik analüüs (tabel 31). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja koolis tarbib inimene 

vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. A., 1995). 

Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga ühendatud 

elanike veetarbe andmetele võetud 34 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. tabel 30). 

Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Üdruma küla 

ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 

reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 

heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Üdruma küla elanike poolt ja asutustes ning ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 

vooluhulk on ööpäevas ca 2,0 m
3
 (vt tabel 31). Reovee purgimist Üdruma küla 

reoveepuhastile ei toimu. Üdruma küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike ning 

asutuste ja ettevõtete ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 3,5 kg BHT7/d. Antud 

parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 
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Tabel 31. Üdruma küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud 

Üdruma külas 57 1 33,8 57 1,9 3,4 

Üdruma asutused ja ettevõtted - 0,3 30,0 0,7 0,1 0,0 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 1 0 0 

Üdruma reovesi kokku 57 - - 58 2,0 3,5 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       58 2,0 3,5 

Infiltratsioon - - 82% - 1,6 - 

REOVESI KOKKU       58 3,6 3,5 

 

2.4.6 Üdruma küla reoveepumpla 

Suurem enamus Üdruma küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Üdruma küla 

keskasulas tekkiva reovee suunamiseks reoveepuhastile on korruselamute lähedusse 

rajatud reoveepumpla ning ligikaudu 318 m pikkune survekanalisatsiooni torustik. 

Üdruma külas kasutatava reoveepumpla andmed on toodud tabelis 32. 

Tabel 32.  Üdruma küla reoveepumpla ülevaade. 

Objekti tähis Objekti nimi 
Kasutatava 

pumba mark 

Tootlikkus 

m
3
/h 

Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

Üdruma RPJ RPJ-1 
Flygt 

3068.180 
12,5 2007 Korras 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

2.4.7 Üdruma küla reoveepuhasti 

Üdruma küla reovee puhastamine toimub küla edelaosas asuvas reoveepuhastis. 

Üdruma küla puhastusseadmeks on septikust (15 m
3
), filterväljakust ning biotiikidest 

koosnev puhasti, mis on rajatud 2008. aastal osaliselt olemasolevate biotiikide 

betoonvanne ära kasutades. Rekonstrueeritud reoveepuhasti projekteeritud jõudlus 

hüdraulilise koormuse põhjal on ca 6 m
3
/d (joonis 9).  

Reovesi suunatakse puhastisse surveliselt keskasulas oleva reoveepumpla abil. Enne 

septikut on voolurahusti kaev ning peale septikut on paigaldatud käsivõre. Läbi 

jaotuskaevude voolab reovesi isevoolselt filterväljakule ning heitvesi läbi 

olemasolevate, puhastatud, tiikide suublasse. Järelpuhastuseks kasutatavate biotiikide 

(2 tk) kogupindala on ligikaudu 1210 m
2
. 

Kolmekambrilises septikus toimub veest raskemate osakeste settimine mahuti põhja, 

kus toimub anaeroobne mikrobioloogiline lagunemine, misläbi sete osaliselt 

hüdrolüüsub.  

Septiku läbinud reovesi suunatakse läbi vooluregulaatoriga jaotuskaevu 

filterväljakule. Üdruma filterväljak on rajatud ühte olemasolevasse biotiiki, kasutades 



 

58 

 

ära olemasolevat betoonvanni ca 50 % ulatuses. Filtersüsteemi koormuseks on 

arvestatud 50-80 l/m²/d. Filterväljaku sügavuseks on 1,8 meetrit ning immutus-, filter- 

ja drenaažikihi rajamisel on kasutatud erineva fraktsiooniga killustikku.  

Filterväljakul läbib vesi killustiku ja poorse pinnase kihi, mis on ideaalne 

elukeskkond orgaanilist ainet lagundavatele mikroorganismidele ja nii moodustub 

neist pinnasefilter. Niisuguse filtri immutuspinna ümber kasvab biokile, mis lagundab 

vees leiduvast ja õhust juurdesaadava hapniku abil, biokeemilise protsessi tulemusel, 

tahked aineosakesed veeks ja süsinikdioksiidiks.  

Filtersüsteemis on imbtorustiku alla rajatud vett läbilaskev liivast filterkiht, milles 

puhastatud vesi kogutakse drenaažitorude abil ja juhitakse läbi tiikide suublasse – 

Soovälja peakraavi (suubla kood 111750). Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb 

piirdeaed koos lukustatava väravaga. 

Septiku tühjendamine mudast toimub perioodiliselt paakautoga ja muda veetakse 

lõppkäitluseks vastavat tehnoloogiat omavale puhastile (näiteks Märjamaa alevik). 

Üdruma küla reoveepuhastina kasutatav reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab 

reovee nõuetekohase puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid 

sademeteveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Üdruma puhastisse sisenevat reovee 

kogust suurendavad. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Matsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/320145) on Soovälja peakraav (suubla kood 111750). Vastavalt Eesti 

Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (s.h. Soovälja peakraav) reostustundlikud 

heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/320145) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 

kogused ning Üdruma küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2010. 

ja 2011. aastal on toodud tabelis 33. Keskkonda viidavat üldlämmastiku ja -fosfori 

kogust vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteerita.  
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Joonis 9.  Üdruma küla reoveepumpla ja -puhasti. Fotod: OÜ Alkranel 

27.10.2011. 

Tabel 33. Üdruma küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

   Sisenev  Väljuv  

Kuupäev Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l 

27.05.11 5.03.10 13.05.10 21.06.10 27.07.10 20.10.10 16.02.11 22.08.11 

Komponent 

konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

BHT7 25 430 22 27 7,3 3,4 7,2 3,6 8 

KHT 125 548 - - - - - - 44 

Heljum 35 196 23 109 9,9 3,3 9,3 5,4 5,2 

Üldlämmastik - 107 13 6,5 1,4 4,5 4,1 14,5 12,6 

Üldfosfor - 12 2 0,52 1 1 0,98 1,6 0,467 

pH   7,8 8,2 10,3 7,5 7,7 7,7 7,5 7,58 

Andmed: AS Matsalu Veevärk 

Tabeli 33 andmetest selgub, et 2010. ja 2011. aastal võetud heitvee proovid vastavad 

üldjuhul vee erikasutusloa nõuetele. Ühes proovis on üle lubatud piirsisalduse olnud 

BHT7 ja hõljuvainete sisaldused. 

Üdruma küla kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 
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 Üdruma külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 57 elanikku. 

Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud suurem enamus Üdruma küla keskuse 

korrusmajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest;  

 Üdruma külas on kokku ca 394 m isevoolseid ja ca 318 meetrit survelisi 

kanalisatsioonitorustikke. Enamus isevoolseid torustike on uued plasttorud 

(PVC) läbimõõduga De160 mm. Survetorustike rajamisel on kasutatud PE 

torusid läbimõõduga De90 mm. Ühiskanalisatsiooni torustikud on 

rekonstrueeritud mõned aastad tagasi ning on heas seisukorras. Vanemate 

eelkõige kinnistusiseste ühiskanalisatsiooni torustike ning kaevude 

amortisatsiooni tõttu toimub sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon;  

 Üdruma küla reoveepuhastina on kasutusel septikust, võrekaevust ning 

filterväljakust koosnev reoveepuhasti, mis on rajatud 2008. aastal. 

Järelpuhastuseks on kasutusel olemasolevad biotiigid. Puhasti tagab üldjuhul 

reovee nõuetekohase puhastuse. 

2.5 Koluvere Metskond 

Lisaks eelnevalt toodule on vee- ja kanalisatsioonisüsteemid välja arendatud ka RMK 

Kullamaa metskonna piirkonnas (vt skeemid lisas joonisel 5). Vee ja 

kanalisatsiooniga on varustatud 6 eramut ning metskonna administratiivhooned. Vee- 

ja kanalisatsioonisüsteemid kuuluvad RMK-le, kuid nende haldamisega tegelevad 

kohalikud elanikud ise. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest tasu ei küsita. 

Hinnanguliselt on veega varustatud ligikaudu 17 elanikku. Veevarustuse tarbeks 

võetakse joogivett ühest puurkaevust (joonis 10). Puurkaev-pumpla seisukord on 

rahuldav. Rõhku veevarustussüsteemis tagatakse ligikaudu 0,3 m
3
 suuruse 

hüdrofooriga. Joogiveetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad.  

 

 

Joonis 10.  Kullamaa metskonna puurkaev-pumpla. Fotod: OÜ Alkranel 

27.10.2011. 
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Piirkonnas tekkiva reovesi kanaliseeritakse ning juhitakse isevoolselt Risti-Virtsu 

maantee ääres paiknevasse reoveepuhastisse. Puhasti koosneb septikust ning 

imbväljakust (joonis 11). Metskonna piirkonna ühiskanalisatsiooni seisukord vastab 

vajadustele. 

  

Joonis 11.  Kullamaa metskonna reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 27.10.2011. 

Koluvere metskonna elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on toodud 

käesoleva töö lisades oleval joonisel 5 (Koluvere metskonna olemasolev veevarustuse 

ja -kanalisatsiooni üldskeem). 
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3. Seadusandlik taust 

Kullamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 

lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest ja normatiividest ning Euroopa Liidu 

direktiividest ja rahvusvahelistest kokkulepetest. Olulisemad nendest on: 

 Kullamaa valla arengukava aastateks 2009-2015 (vastu võetud Kullamaa 

Vallavolikogu määrusega nr. 39, 26.11.2010); 

 Lääne-Eesti vesikonna Matsalu alamvesikonna veemajanduskava (kinnitatud 

keskkonnaministri 28. mai 2008. a. käskkirjaga nr. 633); 

 Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektid (EL-i veepoliitika raamdirektiivi 

2000/60/EÜ, joogiveedirektiivi 98/83/EÜ ning asulareovee direktiivi 

91/271/EMÜ nõuetest tuleneva vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks);  

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus (muudetud ja täiendatud 03.08.2010. 

a. seadusega, RT I 2010, 56, 363); 

 Veeseadus (muudetud ja täiendatud 22.02.2011. a. seadusega, RT I 

10.03.2011, 2); 

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (muudetud ja täiendatud 16.12.2010. 

a. seadusega, RT I 05.01.2011, 10); 

 Asjaõigusseadus (muudetud ja täiendatud 23.02.2011. a. seadusega, RT I 

21.03.2011, 4); 

 Planeerimisseadus (muudetud ja täiendatud 23.02.2011. a. seadusega, RT I 

21.03.2011, 4); 

 Ehitusseadus (muudetud ja täiendatud 22.02.2011. a. seadusega, RT I 

10.03.2011, 2); 

 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (vastu võetud 

sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82, muudetud 14.12.2009. a. 

määrusega nr. 97, RTL 2009, 99, 1482); 

 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded (vastu võetud sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. 

a. määrusega nr. 1, RTL 2003, 9, 100); 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (vastu võetud 

keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a. määrusega nr. 76, RTL 2005, 123, 

1949); 

 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 16. 

mai 2001. a. määrusega nr. 171, muudetud 15.04.2010 a. määrusega nr. 51, 

RT I 2010, 16, 88); 

 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 

sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (vastu 

võetud keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrusega nr. 61, muudetud 

06.04.2011. a. määrusega nr. 23, RT I 12.04.2011, 6); 
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 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord (vastu võetud Vabariigi 

Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusega nr. 269, muudetud 19.03.2010 a. 

määrusega nr. 37, RT I 2010, 13, 70). 

Ülevaade olulisematest seadusandlikest nõuetest on toodud Lisas 1. 
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4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 

koostamise lähtealused 

Käesolev arendamise kava on valminud Kullamaa Vallavalitsuse, AS-i Matsalu 

Veevärk, AS Hoolekandeteenused ning töö täitjate ühistööna. Töö koostamisel on 

lähtutud alljärgnevatest põhimõtetest: 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga antakse põhimõtteline 

lahendus veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide kompleksseks 

arendamiseks Kullamaa vallas;  

 Arendamise kavas on planeeritavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

arendamise tegevused jaotatud etappideks, tulenevalt valla ja vee-ettevõtete 

majanduslikest võimalustest ja vajadustest. Projektide etappidesse jagamine 

ühtlustab valla eelarvele langevat finantskoormust ja vee-ettevõtete 

laenukoormust ning aitab ära hoida ühisveevarustuse ja -

kanalisatsiooniteenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga 

järgneva etapi sõltumatu kuid samas sidus väljaehitamine, rekonstrueerimine 

eelnevate etappidega; 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkonnas on kaardistatud 

olemasolevad vee- ja kanalisatsioonirajatised ning koostatud perspektiivsed 

arenguskeemid (vt töö lisades esitatud jooniseid 6-8). 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alad on piirkonnad, kus on juba 

välja arendatud ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemid, mis toimivad 

(süsteemidele väljastatud kasutusluba) ning mille haldamisega tegeleb 

Kullamaa Vallavalitsus või Vallavalitsuse poolt kinnitatud vee-ettevõte; 

 Väljaspool ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemiga kaetavaid alasid  

(ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga katmata alad) toimub ühisveevarustuse ja -

kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel 

(määratud üldplaneeringus) Kullamaa Vallavalitsuse poolt väljastatavate 

tehniliste tingimuste alusel. Detailplaneeringu tehniliste tingimuste 

määramisel arvestatakse ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemide 

arendamise kavas esitatud perspektiivskeeme; 

 Kullamaa valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise kava 

koostamisel on arvestatud Lääne-Eesti vesikonna Matsalu alamvesikonna 

veemajanduskavas püstitatud eesmärkide ja probleemidega; 

 Tulenevalt Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti 

veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik 

veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja 

pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast (vesikondade veemajandus-

kavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise printsiibi kohaselt, mis 

tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide käsitlemist tulenevalt 

vee liikumisest veekogu valgala piirides; 
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 Vastavalt Veeseaduse § 24
1
 lõige 6 järgi ei ole reoveekogumisalal 

reostuskoormusega alla 2000 ie ühiskanalisatsiooni väljaehitamine 

kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral tuleb 

need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine. 

Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub 

ühiskanalisatsioon, võib lisaks nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 

bioloogiliselt puhastatud reovett; 

 Lähtuvalt joogivee direktiivi nõuetest, peab kõikides olemasolevates 

veevarustussüsteemides, millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, 

joogivesi vastama kvaliteedinõuetele. Vastavalt 2003. aasta Euroopa Liiduga 

ühinemise lepingu lisa VI artiklile 9C ei kohaldata Eestis värvuse, 

vesinikioonide kontsentratsiooni, raua, mangaani, lõhna ja hägususe jaoks 

määratud indikaatornäitajate piirväärtusi kuni 31. detsembrini 2013 

veevarustussüsteemide suhtes, mille kaudu varustatakse joogiveega kuni 2000 

inimest. Vastavalt sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusele nr 82. 

„Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ on kuni 01. 

jaanuarini 2013 on lubatud toota, varustada, töödelda ja üle anda joogivett, 

mille kvaliteedinäitajad ei vasta nõuetele raua, mangaani, vesinikioonide 

kontsentratsiooni, värvuse, lõhna, hägususe, elektrijuhtivuse, kloriidi ja 

sulfaadi osas ning mida kasutab vähem kui 2000 inimest; 

 SA KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul arvestatakse, et 

(KOV) omafinantseering moodustab 15%. Investeeringute elluviimine eeldab 

vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna järk-järgulist tõstmist 2...3%-ni 

leibkonnaliikme netosissetulekust. Omafinantseering võib olla kaetud ka 

laenuga. 

 Vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisel tuleb süsteemid liita uute 

vee- ja kanalisatsioonitorustikega, kui see on majanduslikult ning 

keskkonnakaitseliselt põhjendatud; 

 SA-st KIK saadava toetuse abil rajatakse ja rekonstrueeritakse Kullamaa 

vallas Kullamaa, Koluvere, Liivi ja Üdruma külades torustikud ja rajatised 

aastatel 2012-2024, mille tulemusena on tagatud kvaliteedinõuetele vastav 

joogivesi ning nõuetekohane reoveepuhastus enamusele asulate elanikele (sh 

kõigile reoveekogumisala elanikele);   

 Vastavalt ÜVK seadusele tagatakse liitumistasuga ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kavale. Liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise kavale 

piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 

50% elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. 

Nendes piirkondades tuleb vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimise ja rajamise kulud katta vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

hinnaga. 



 

66 

 

4.1 Investeerimisprojektide maksumuse hindamise ning vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse tariifi kujundamise põhimõtted 

Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lähtutud 

tabelis 34 esitatud hindadest. 

Tabel 34. Vee-ja kanalisatsioonitorustike rajamismaksumuse arvutamise aluseks 

võetud torustike hinnad 

VEEVARUSTUS Ühik Läbimõõt 
Maksumus 

(eur) 

Veevõrgu rajamine/rekonstrueerimine     

veetorustiku rajamine m De32-De110 115 

majaühendus tk   767 

KANALISATSIOON       

Kanalisatsioonivõrgu rajamine/rekonstrueerimine      

isevoolne kanalisatsioonitoru rajamine  m De160-De315 134 

survekanalisatsioonitoru rajamine m De90-110 102 

majaühendus tk   767 

vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine ühises kaevikus m  185 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnatariifide kujundamisel on arvestatud järgmisi 

aspekte: 

1. vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks tehtud investeeringud; 

2. igaaastaseid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimise kulutusi; 

3. vee- ja kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tehtavaid 

investeeringuid; 

4. leibkonna maksevõimet. 

Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eesmärgid on: 

 ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide arengu kiirendamine ja eelduste 

loomine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tarbijate paremaks 

teenindamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks Kullamaa vallas; 

 kaasa aidata Kullamaa valla vee-ettevõtluse jätkusuutliku majandamismudeli 

väljatöötamisele;  

 perspektiivse veevarustuse ja ühiskanalisatsiooni üldskeemide koostamine;  

 veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude ja 

investeerimisvajaduste kindlakstegemine; 

 arendamise kava optimaalse lahendusvariandi väljatöötamine ja selle 

realiseerimisetappide koostamine. 

4.2 Arendamise kava koostamise lähte- ja alusmaterjalid 

 Eesti Põhikaart M 1:20 000; 

 Kullamaa valla arengukava 2009-2015. Kullamaa Vallavalitsus, 2010; 

 Kullamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava. OÜ Aare PR, 

2003; 

 Lääne-Eesti vesikonna Matsalu alamvesikonna veemajanduskava. Kinnitatud 

keskkonnaministri 28. mai 2008. a. käskkirjaga nr. 633; 
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 Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965; 

 Eesti hüdrogeoloogiline kaart 1:400000, EKG 1998; 

 Kullamaa, Liivi ja Üdruma külade reoveepuhasti rekonstrueerimise projektid, 

SWECO Projekt AS, 2008; 

 Kullamaa, Liivi ja Üdruma külade tarbeveepumplate tööprojektid, Arco Ehitus 

OÜ Saaremaa osakond, 2007; 

 Kullamaa, Liivi ja Üdruma külade kanalisatsiooni- ja veetrasside 

teostusjoonised, OÜ Hectare, 2007-2008; 

 Koluvere Hooldekodu reoveepuhasti rekonstrueerimise põhiprojekt. Keskkond 

& Partnerid OÜ, 2008; 

 Koluvere Hooldekodu veepuhastussüsteemi tehniline kirjeldus; 

 Eesti veeõiguse jt. õigusakte. 
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5. Vee-ettevõtluse areng 

Kullamaa vallas haldab peamisi ühisveevarustus ja -kanalisatsioonisüsteeme AS 

Matsalu Veevärk, kellele kuuluvad ka  ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga seotud 

varad. AS Matsalu Veevärk tegeleb ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniteenuse 

pakkumisega Kullamaa, Liivi ja Üdruma külades. Koluvere külas kuuluvad 

ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile Hoolekandeteenused, kes 

tegeleb ka nende haldamisega. Pikemas perspektiivis otstarbekas Koluvere külas AS-

ile Hoolekandeteenused kuuluvate ÜVK torustike ja rajatiste üle andmine AS-ile 

Matsalu Veevärk. Sellisel juhul kujuneks olukord, kus kogu Kullamaa vallas tegeleks 

ÜVK süsteemide haldamisega üks vee-ettevõte, mis muudaks veeteenuse osutamise 

lihtsamaks ja läbipaistvamaks ning aitaks optimeerida ka opereerimiskulusid. 

Käesolev arendamise kava jääb peale kinnitamist Kullamaa Vallavolikogu poolt 

raamdokumendiks ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni alasele tegevusele, millega 

määratletakse ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise põhimõtted, vajalikud 

tööde mahud ja investeeringud eemärgiga ehitada kaasaja nõuetele vastavad vee- ja 

kanalisatsiooni ning pinnase- ja pinnavee käitlemise tehnovõrgud, pumplad ning 

puhastusseadmed. 

Uute torustike rajamine ja rekonstrueerimine on tunduvalt vähendanud avariide 

sagedust, infiltratsiooni ja veekadusid. Infiltratsiooni ja veekadude vähenemisega 

kaasneb kulutuste vähenemine elektrienergia osas, kuna kulutatakse energiat vaid 

reaalselt tarbitava vee-/reoveekoguse pumpamiseks. Vee-ettevõtlusega seotud kulude 

optimeerimiseks on lähiajal kavas kõikide AS Matsalu Veevärk poolt hallatavate 

ÜVK objektide lülitamine ühtsesse monitooringu ja kaugjuhtimissüsteemi, mille 

keskus asub Märjamaal AS Matsalu Veevärk kontoris. Selleks tuleb lisaks 

juhtimiskeskuse väljaehitamisele paigaldada Kullamaa valla ÜVK objektidele 

(reoveepumplad, puurkaevpumplad, reoveepuhastid) seadmed andmeedastuseks ja 

kaugjuhtimiseks.   

Kuna AS Mastalu Veevärk tegevuspiirkond hõlmab ka üle 2000 ie 

reoveekogumisalasid, siis liitumistasu ja veeteenuse hinna kehtestamiseks tuleb 

vastavalt ÜVK seadusele esitada vastav taotlus koos ettepanekuga 

Konkurentsiametile. Konkurentsiamet kontrollib seejuures, kas liitumistasu ja teenuse 

hinna arvestamisel on lähtutud Konkurentsiameti poolt kehtestatud põhimõtetest. AS 

Matsalu Veevärk planeerib vastavasisulise taotluse esitada Konkurentsiametile 2012. 

aasta lõpuks, eesmärgiga kehtestada kogu teeninduspiirkonnas ühtne vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hind alates 2013. aastast. 
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6. Kullamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendamise kava 

Kullamaa vallas on tarbijad ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga varustatud neljas 

asumis: Kullamaa, Koluvere, Liivi ja Üdruma külades. Kõigis eelpool mainitud 

külades on moodustatud reoveekogumisalad. 

Arendamise kava koostajate, AS-i Matsalu Veevärk ning Kullamaa Vallavalitsuse 

esindajate ühise arutelu tulemusena on leitud, et parimaks lahenduseks ÜVK 

süsteemide arendamisel on jagada vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimine ja arendamine etappideks. See tagab tööde jätkusuutliku teostamise 

ja arvestab valla ja vee-ettevõtte majanduslike võimalustega. 

Alljärgnevalt on lähtuvalt ptk 4 esitatud põhimõtetest üldiselt välja toodud 

planeeritavad veemajanduse arendustegevused Kullamaa valla ühisveevarustuse ja –

kanalisatsiooniga varustatud asulates aastatel 2012-2024: 

o 2012-2014 (I etapp) – Kullamaa ja Koluvere külade ühisveevarustuse ja –

kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine. Liivi küla veepuhastusseadmete 

rekonstrueerimine (sh automaatika uuendamine). 

o 2015-2024 (II etapp) – Kullamaa ja Liivi külade tuletõrje veevõtukohtade 

rajamine ja rekonstrueerimine. Ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamine 

Kullamaa ja Liivi külades. 

Käesoleva arengukava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 

 tehnilised – puudub ülevaatlik tehniline andmebaas enne 1995. aastat rajatud 

vee- ja kanalisatsioonivõrgu paiknemise ja seisukorra kohta (teostusjoonised 

jm.); 

 keskkonnamõjud – ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitamisel tuleb 

vältida planeeritavate ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule 

ja maastiku teistele osadele ning kinni pidada loodus- ja veekaitse nõuetest; 

 majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese 

ajaperioodi jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimise- 

ja rajamistöid kogu valla territooriumil; 

 sotsiaal-majanduslikud – ÜVK süsteemide arendamisel tuleb arvestada 

elanikkonna huviga vee- ja kanalisatsiooniteenuste vastu, elanikkonna 

maksevõime, jätkusuutliku vee-ettevõtte loomise ja majandamisega. 

6.1 Ülevaade möödunud perioodil valminud arendusprojektidest 

Möödunud perioodil (2003-2011) on Kullamaa vallas tehtud ühisveevarustuse ja -

kanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks järgnevad investeeringud: 

 Torustike rajamine kokku 7,9 km maksumusega 1 043 841,03 €, sh: 

- Veetorustike rajamine – 2,6 km 
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- Veetorustike rekonstrueerimine – 1,9 km 

- Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine – 0,4 km 

- Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine – 2,3 km 

- Survekanalisatsiooni torustike rajamine – 0,4 km 

- Survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine - 0,3 km 

 Uuringute läbiviimine – 30 783,00 € 

 Kahe puurkaev-pumpla rekonstrueerimine - 89 410,00 € 

 Veetöötlusjaama rajamine - 127 823,00 € 

 3 reoveepumpla rajamine - 67 171,56 € 

 Kullamaa, Liivi ja Üdruma reoveepuhasti rekonstrueerimine - 518 623,00 €. 

 Koluvere küla puurkaev-pumplas veetöötlusseadmete paigaldamine, 

reoveepuhasti rekonstrueerimine ning ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni 

torustike rajamine ja rekonstrueerimine. 

6.2 Kullamaa küla 

6.2.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Kullamaa küla 

ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

 Tulenevalt vanemate eelkõige kinnistusiseste torustike vanusest esineb 

aeg-ajalt ka lekkeid. Hinnanguliselt moodustavad veekaod ligikaudu 44 % 

tarbitud vee kogusest; 

 Tuletõrjevee tarbeks rajatud veemahutid ja veevõtukohad pole 

kasutuskõlblikud ning seetõttu ei taga kogu piirkonna vajalikku 

tuletõrjevee kogust. Kullamaa küla keskuses on tuletõrje veevõtuks võimalik 

kasutada eelkõige korrusmajade juures olevat hüdranti ning lasteaia taga 

olevat veevõtumahutit, mis käesoleval ajal ei ole veega täidetud. Lisaks on 

võimalik vett võimalik võtta ka kiriku juures olevast tiigist. Veevõtukohad on 

tähistamata ning ei taga piisavat tuletõrjevee varu. Veevõtukoht on rajatud ka 

Kullamaa küla ühisveevarustuse puurkaev-pumpla juurde, kuid see pole 

sobilik tuletõrje veevõtuks, kuna puurkaevu pumba tootlikkus on liiga väike. 

Vastavalt tuletõrje veevarustuse standardile (EVS 812-6:2005) võib tuletõrje-

veehoidla kasutusraadius olla kuni 200 meetrit. 

6.2.2 Perspektiivne veetarve Kullamaa külas 

Kullamaa küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud 217 elanikku. 

Ühisveevarustuse tarbeks on kasutusel üks puurkaev (katastri nr 13771). Ühisveevärgi 

vett kasutab ka enamus Kullamaa küla ettevõtteid ja asutusi. Asutustest on suuremad 

ühisveevärgi vee kasutajad Kullamaa Keskkool, Vallavalitus ning kultuurimaja. 
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2010. aastal tarbiti Kullamaa küla ühisveevarustuse puurkaevust ligikaudu 6 382 m
3
 

vett, ehk ligikaudu 17,5 m
3
 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 35 on toodud Kullamaa 

küla perspektiivne veetarve. 

Tabel 35. Kullamaa küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 

Elanike arv   298 296 295 295 295 295 295 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   216 214 213 213 213 213 213 

Liitunute osakaal % 72 72 72 72 72 72 72 

Ühiktarbimine l/d*in 66 70 74 76 78 80 80 

Elanike veetarve m
3
/d 14,3 15,0 15,8 16,2 16,6 17,0 17,0 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m
3
/d 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Veetarve kokku m
3
/d 18,0 18,7 19,5 19,9 20,3 20,7 20,7 

Veekaod m
3
/d 7,2 5,6 3,9 3,0 3,0 2,1 2,1 

Veetootmine kokku m
3
/d 25,1 24,3 23,4 22,9 23,4 22,8 22,8 

Elanike veetarve  m
3
/a 5 203 5 468 5 753 5 909 6 064 6 220 6 220 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 

Veetarve kokku  m
3
/a 6 555 6 820 7 105 7 261 7 416 7 572 7 572 

Veekaod  m
3
/a 2 622 2 046 1 421 1 089 1 112 757 757 

Veetootmine kokku  m
3
/a 9 178 8 866 8 526 8 350 8 529 8 329 8 329 

Perspektiivne veetarve Kullamaa külas on aastal 2024 ligikaudu 20,7 m
3
 ööpäevas 

(tabel 35). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 

ööpäevas 80 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et suurem enamus 

Kullamaa küla keskuse elanikest on liitunud ühisveevarustusega ning täiendavaid 

liitujaid ei lisandu. Asutuste puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene 

ning veetarve seetõttu ei suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 2010. aasta seisuga, 

sest ei ole teada, kui palju ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. 

6.2.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Kullamaa külas on ühisveevarustuse tarbeks kasutusel üks puurkaev. Veevõrku 

suunatav vesi vastab käesoleval ajal üldiselt joogivee kvaliteedi nõuetele. 

Ühisveevarustuse torustikud on mõned aastad tagasi rekonstrueeritud ning on heas 

seisukorras. Olemasolevad tuletõrje veevõtukohad pole kasutuskõlblikud ning 

seetõttu ei taga kogu piirkonna vajalikku tuletõrjevee kogust. Seetõttu on vajalik 

rekonstrueerida olemasolev tuletõrje veevõtumahuti ning -tiik. 

6.2.4 Veevarustuse edasine areng 

Kuna Kullamaa külas on ühisveevarustusega liitunud või liitumise võimalus tagatud 

suuremale osale küla keskasula tarbijatele, siis on ühisveevarustuse arendamise kava 

koostamisel arvestatud, et täiendavaid liitujaid ühisveevarustusega ei lisandu. 

Perspektiivis (aastal 2024) tuleb arvestada, et ühisveevarustussüsteemiga on 

ühendatud kõik Kullamaa reoveekogumisalal elavad elanikud. Lisaks elanikele tuleb 
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arvestada ettevõtete ja asutuste veetarbega. Käesolevas arendamise kavas on pikemas 

perspektiivis (2015-2024) ette nähtud Kullamaa küla põhjaosas oleva 

ühisveevarustuse torustiku rekonstrueerimine kogupikkusega ligikaudu 252 meetrit 

ning olemasoleva Lasteaia juures asuva tuletõrje veevõtumahuti ja asula keskuses 

oleva veevõtutiigi rekonstrueerimine. Ühisveevarustuse arendamine ja 

rekonstrueerimine toimub valla ja vee-ettevõtte omavahenditest ning SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Kullamaa külas. 

Kullamaa küla olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja -

kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitatavatel joonistel 1 ja 

6. 

Ühisveevärgi arendamise II etapp, 2015-2024 

Olemasolev Vana-Pastoraadi (katastri nr 34202:001:0374) ja Uue-Pastoraadi (katastri 

nr 34202:001:0375) kinnistuid läbiv ühisveevarustuse torustik on amortiseerunud 

ning vajab rekonstrueerimist. Rekonstrueerimise käigus paigaldatakse torustikud 

teede äärde, et oleks tagatud parem ligipääs hoolduseks. 

Kuna olemasolev tuletõrje veevõtumahuti ja veevõtukoht pole aastaringi kasutatavad 

ning ei taga piirkonnas piisavat tuletõrje varu (vastavalt tuletõrje veevarustuse 

standardile EVS 812-6:2005), tuleb need nõuetekohaselt rekonstrueerida. 

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2015-2024: 

 Kullamaa küla põhjaosas olevate ühisveevarustuse torustike rekonstrueerimine 

kogupikkusega ca 252 meetrit; 

 Tuletõrje veevõtumahuti ja -tiigi rekonstrueerimine. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Kullamaa külas on toodud tabelis 36. 

Lisaks on arendamise kavas planeeritud perspektiivis ka Kullamaa küla keskusest 

mõnevõrra eemal asuva Kullamaa Järv-Puhkeala katastriüksuse (katastri tunnus 

34202:001:0366) tarbeks ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni väljaarendamine. 

Selleks on vajalik rajada ligikaudu 423 meetrit veetorustike ning ligikaudu 623 

meetrit kanalisatsioonitorustike. Perspektiivse ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni 

arendamine toimub arendaja või siis vee-ettevõtte poolt liitumistasude alusel. 
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Tabel 36. Kullamaa küla ühisveevarustuse arendamiseks ja rekonstrueerimiseks 

vajalikud investeeringute mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Kullamaa küla 

ühisveevärgi 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2015-2024 

Olemasolevate amortiseerunud 

veetorustike rekonstrueerimine Kullamaa 

külas m 252 29 755 

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi 

kaevikus m 252 28 990 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 1 765 

Tuletõrje veevõtumahuti ja -tiigi 

rekonstrueerimine tk 2 20 000 

Uuringud, projekteerimine 10%     4 976 

Ettenägematud kulud 10%     4 976 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     2 488 

KOKKU:     62 194 

Kullamaa küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine KOKKU: 62 194 

 

6.2.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Ühiskanalisatsiooni toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. 

Vanemate eelkõige kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ja –kaevude 

amortisatsioonist tulenevalt toimub kanalisatsioonisüsteemi sademete- ja 

lumesulamisvee infiltratsioon. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee 

filtreerumine pinnasesse. 

6.2.6 Kullamaa küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Kullamaa küla reostuskoormus on ligikaudu 238 ie. 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal on ligikaudu 69 protsenti küla elanikest. 

Kullamaa küla perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus on toodud 

alljärgnevas tabelis (tabel 37). Reovee vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et 

asutuste ja ettevõtete reovee kogus perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. 

Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest.  
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Tabel 37. Kullamaa küla perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Parameeter Ühik 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  194 192 195 203 203 203 203 

Liitunute osakaal % 65 65 66 69 69 69 69 

Ühiktarbimine l/d*in 66,0 70,0 74,0 76,0 78,0 80,0 80,0 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 12,8 13,4 14,4 15,4 15,8 16,2 16,2 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 16,3 16,9 17,9 18,9 19,3 19,7 19,7 

Infiltratsioon m
3
/d 9,8 8,5 7,2 5,7 5,8 5,9 5,9 

Reovesi kokku m
3
/d 26,0 25,4 25,1 24,6 25,1 25,6 25,6 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 4 673 4 906 5 267 5 631 5 779 5 928 5 928 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 1 265 1 265 1 265 1 265 1 265 1 265 1 265 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 5 938 6 171 6 532 6 896 7 044 7 193 7 193 

Infiltratsioon m
3
/a 3 563 3 085 2 613 2 069 2 113 2 158 2 158 

Reovesi kokku m
3
/a 9 502 9 256 9 145 8 965 9 158 9 350 9 350 

 

Kullamaa küla elanike, asutuste ning ettevõtete poolt tekitatud arvutuslik 

perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 19,7 m
3 

(vt tabel 37). 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekib arvutuslikult ööpäevas ligikaudu 

16,2 m
3
 reovett, mis on ligikaudu 82 % kogu tekkivast vooluhulgast. Kullamaa küla 

reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 14,3 kg BHT7/d. Antud 

parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.2.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Olemasolev Kullamaa küla reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2008. aastal. Kullamaa 

küla reoveepuhastina on kasutusel kompaktpuhasti ASIO ANACOMB 400. 

Järelpuhastuseks on kasutusel kolm biotiiki kogupindalaga ca 1150 m
2
. Puhasti tagab 

üldjuhul reovee nõuetekohase puhastuse.  

Sellest lähtuvalt reovee puhastamise alternatiivid Kullamaa külas puuduvad. 

6.2.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2024) on 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Kullamaa küla reoveekogumisalal 

elavatest elanikest. Ühiskanalisatsiooni arendamisel küla lääneosas lisanduvad 

täiendavad liitujad ühiskanalisatsiooniga. Lisaks elanikele on arvestatud ka ettevõtete 

ja asutuste reoveega.  

Kullamaa küla ühiskanalisatsioon on suures osas rekonstrueeritud ning seetõttu heas 

seisukorras. Reoveepuhastil oleva reovee vooluhulga mõõtja andmete põhjal 

moodustas 2011. aastal infiltratsiooni ja sademetevee osakaal ligikaudu 62% 

reoveepuhastile suunatavast reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, et vanemad 

kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas 
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amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi.  

Kullamaa küla reoveekogumisala laiendamine ning ühiskanalisatsiooni rajamine küla 

lääneosa eramajade elanike tarbeks on planeeritud arendamise kava teise etappi 

(2015-2024). Ühiskanalisatsiooni arendamine toimub valla ja vee-ettevõtte 

omavahenditest ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Kullamaa külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise II periood, 2015-2024.  

Kullamaa küla kanalisatsioonisüsteem toimib käesoleval ajal rahuldavalt ning 

suuremaid probleeme ei esine.  

Arendamise kavas ette nähtud reoveekogumisala laiendamine ning 

ühiskanalisatsiooni liitumise võimaluse tagamine küla lääneosas asuvatele 

ühisveevarustusega liitunud eramajade elanikele. Selleks on vajalik rajada ligikaudu 

293 meetrit kanalisatsioonitorustikke ning reoveepumpla. 

 Kanalisatsioonisüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2015-2024: 

 Kullamaa küla lääneosas ühiskanalisatsiooni rajamine kogupikkusega ca 293 

meetrit;  

 Reoveepumpla rajamine. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Kullamaa külas 

on toodud tabelis 38. 

Tabel 38. Kullamaa küla ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud investeeringute 

mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Kullamaa küla 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine 2015-

2024 

Uute kanalisatsioonitorustike rajamine Kullamaa 

küla lääneosas m 181 28 130 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rajamine 

eraldi kaevikus m 181 24 295 

sh majaühenduste rajamine tk 5 3 835 

Survekanalisatsiooni torustiku rajamine m 112 11 455 

Reoveepumpla rajamine kmpl 1 19 175 

Uuringud, projekteerimine 10%     5 876 

Ettenägematud kulud 10%     5 876 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     2 938 

KOKKU:     73 450 

Kullamaa küla ühiskanalisatsiooni arendamine KOKKU: 73 450 

6.2.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2012-2024. Tulenevalt Euroopa Liidu 

Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 

strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 
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kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 

(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 

printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 

käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Sademeveekanalisatsioon Kullamaa külas puudub. Osaliselt on Kullamaa küla 

keskusest lõunapool Kullamaa-Silla maantee (tee nr 16154) ääres ning küla keskusest 

kirdesuunas jäävate tootmishoonete juures kasutusel vanemad drenaažisüsteemid. 

Mitmel pool on sademevete ärajuhtimiseks kasutusele kraavid. Perspektiivis on 

vajalik regulaarselt sademevee kanalisatsioonisüsteeme ning kraave hooldada 

vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse.  
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6.3 Koluvere küla 

6.3.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Koluvere küla 

ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

 Amortiseerunud veetorustikest tulenevalt halvened joogivee kvaliteet 

tarbijate juures. Ühisveevõrgu kogupikkus on Koluvere külas ligikaudu 1520 

meetrit, sellest 806 m on rekonstrueeritud aastatel 2000-2003 plasttoruga. 

Vanemad malm- ja terastorustikud on rajatud 30 ja enam aastat tagasi ning on 

käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

6.3.2 Perspektiivne veetarve Koluvere külas 

Koluvere küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 270 elanikku. 

Koluvere külas toimub tarbijate veega varustamine küla keskuses lossisaarel asuva 

Koluvere Hooldekodu puurkaevu (katastri nr 9475) abil.  

2010. aastal võeti puurkaevust vett ühisveevarustuse tarbeks ca 19000 m
3
, mis teeb 

keskmiseks ööpäevaseks veetarbeks ligikaudu 52,1 m
3
/d. Ühisveevarustuse vett 

kasutavad eelkõige elanikud ning Koluvere Hooldekodu. Alljärgnevas tabelis 39 on 

toodud Koluvere küla perspektiivne veetarve. 

Tabel 39. Koluvere küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 

Elanike arv   335 331 329 329 329 329 329 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   269 267 266 266 266 266 266 

Liitunute osakaal % 80 81 81 81 81 81 81 

Ühiktarbimine l/d*in 62 66 70 74 78 80 80 

Elanike veetarve m
3
/d 16,7 17,6 18,6 19,7 20,7 21,3 21,3 

Asutuste ja Ettevõtete 

veetarve m
3
/d 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 

Veetarve kokku m
3
/d 52,5 53,5 54,5 55,5 56,6 57,1 57,1 

Veekaod m
3
/d 10,5 8,0 5,4 5,6 5,7 5,7 5,7 

Veetootmine kokku m
3
/d 63,0 61,5 59,9 61,1 62,2 62,8 62,8 

Elanike veetarve  m
3
/a 6 087 6 432 6 796 7 185 7 573 7 767 7 767 

Asutuste ja Ettevõtete 

veetarve m
3
/a 13 080 13 080 13 080 13 080 13 080 13 080 13 080 

Veetarve kokku  m
3
/a 19 167 19 512 19 876 20 265 20 653 20 847 20 847 

Veekaod  m
3
/a 3 833 2 927 1 988 2 026 2 065 2 085 2 085 

Veetootmine kokku  m
3
/a 23 001 22 439 21 864 22 291 22 718 22 932 22 932 

Perspektiivne veetarve Koluvere külas on aastal 2024 ligikaudu 57,1 m
3
 ööpäevas 

(tabel 39). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 

ööpäevas 80 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et suurem enamus 

Koluvere küla keskuse elanikest on liitunud ühisveevarustusega ning täiendavaid 

liitujaid ei lisandu. Asutuste puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene 
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ning veetarve seetõttu ei suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 2010. aasta seisuga, 

sest ei ole teada, kui palju ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. 

Ühisveevärgi torustike rekonstrueerimise tulemusel on eeldatud, et veekadude osakaal 

väheneb 10 %-ni tarbitud vee kogusest. 

6.3.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Koluvere külas on ühisveevarustuse tarbeks kasutusel üks puurkaev (katastri nr 9475). 

Veevõrku suunatav vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele.  

Küla ühisveevarustuse torustikest on ligikaudu pool rekonstrueeritud aastatel 2000-

2003. Vanemad ühisveevarustuseks kasutatavad malm- ja terastorustikud on rajatud 

30 ja enam aastat tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

6.3.4 Veevarustuse edasine areng 

Kuna Koluvere külas on ühisveevarustusega liitunud või liitumise võimalus tagatud 

suuremale osale küla keskasula tarbijatele, siis on ühisveevarustuse arendamise kava 

koostamisel arvestatud, et täiendavaid liitujaid ühisveevarustusega ei lisandu. 

Perspektiivis (aastal 2024) tuleb arvestada, et ühisveevarustussüsteemiga on 

ühendatud suurem enamus Koluvere reoveekogumisalal elavatest elanikest. Lisaks 

elanikele tuleb arvestada ettevõtete ja asutuste veetarbega. Koluvere küla veetorustike 

rekonstrueerimine on planeeritud arendamise kava esimesse etappi (2012-2014). 

Ühisveevarustuse arendamine ja rekonstrueerimine toimub valla ja vee-ettevõtte 

omavahenditest ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Koluvere külas. 

Koluvere küla olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja -

kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitatavatel joonistel 2 ja 

7. 

Ühisveevärgi arendamise I etapp, 2012-2014 

Kuna olemasolevad ühisveevarustuse torustikud on küla lääneosas osaliselt 

amortiseerunud ning aeg-ajalt esineb ka lekkeid, siis on vajalik need rekonstrueerida.  

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2012-2014: 

 Ühisveevarustuse torustike rekonstrueerimine Koluvere küla lääneosas era- ja 

korrusmajade piirkonnas kogupikkusega ca 370 m. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Koluvere külas on toodud tabelis 40. 
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Tabel 40. Koluvere küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 

mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Koluvere küla 

ühisveevärgi  

rekonstrueerimine 

2012-2014 

Olemasolevate amortiseerunud veetorustike 

rekonstrueerimine Koluvere külas m 370 40 085 

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi 

kaevikus m 56 6 380 

sh veetorustike rekonstrueerimine ühises 

kaevikus m 314 29 100 

sh majaühenduste rajamine ja 

rekonstrueerimine tk 6 4 600 

Uuringud, projekteerimine 10%   4 008 

Ettenägematud kulud 10%     4 008 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     2 004 

KOKKU:     50 100 

Koluvere küla ühisveevärgi rekonstrueerimine KOKKU: 50 100 

 

6.3.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Koluvere küla 

ühiskanalisatsioonisüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

 Vanemad kanalisatsioonitorustik ning –kaevud on amortiseerunud ning 

toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee 

filtreerumine pinnasesse. Koluvere külas on kokku ca 1585 m isevoolseid ning 

ca 245 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Suurem enamus isevoolest 

kanalisatsioonitorustikest on vanemad torustikud, mille rajamisel on kasutatud 

peamiselt malm- ja asbotorusid läbimõõduga DN 150 mm. Vanemate 

ühiskanalisatsiooni torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub 

sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon.  

6.3.6 Koluvere küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Koluvere küla reostuskoormus on ligikaudu 512 ie. 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal on ligikaudu 81 protsenti küla elanikest. 

Koluvere küla perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus on toodud 

alljärgnevas tabelis (tabel 41). Reovee vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et 

asutuste ja ettevõtete reovee kogus perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. 

Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest. 
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Tabel 41. Koluvere küla perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  269 267 266 266 266 266 266 

Liitunute osakaal % 80 81 81 81 81 81 81 

Ühiktarbimine l/d*in 62 66 70 74 78 80 80 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 16,7 17,6 18,6 19,7 20,7 21,3 21,3 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 52,5 53,4 54,4 55,5 56,6 57,1 57,1 

Infiltratsioon m
3
/d 52,5 37,4 16,3 16,6 17,0 17,1 17,1 

Reovesi kokku m
3
/d 105,0 90,8 70,8 72,1 73,5 74,2 74,2 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 6 087 6 432 6 796 7 185 7 573 7 767 7 767 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 13 070 13 070 13 070 13 070 13 070 13 070 13 070 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 19 157 19 502 19 866 20 255 20 643 20 837 20 837 

Infiltratsioon m
3
/a 19 157 13 651 5 960 6 076 6 193 6 251 6 251 

Reovesi kokku m
3
/a 38 315 33 153 25 826 26 331 26 836 27 088 27 088 

Koluvere küla elanike poolt tekitatud arvutuslik perspektiivne reovee vooluhulk on 

ööpäevas ca 57,1 m
3 

(vt tabel 41). Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt 

tekib arvutuslikult ööpäevas ligikaudu 21,3 m
3
 reovett, mis on ligikaudu 37 % kogu 

tekkivast vooluhulgast. Koluvere küla reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on 

ligikaudu 31 kg BHT7/d. Antud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra 

erineda reaalsest olukorrast. 

6.3.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Olemasolev Koluvere küla reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2008. aastal. Koluvere 

küla puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest puhastusprotsessist 

koosnev FIL D’EAU 40 tüüpi biopuhasti. Puhasti tagab üldjuhul reovee nõuetekohase 

puhastuse.  

Sellest lähtuvalt reovee puhastamise alternatiivid Koluvere külas puuduvad. 

6.3.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2024) on 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Koluvere küla reoveekogumisalal 

elavatest elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Lisaks elanikele on arvestatud 

ka ettevõtete ja asutuste reoveega. Perspektiivis on planeeritud reoveekogumisala 

laiendada küla idaosas Ubina maaüksuse (katastri tunnus 34202:001:0162) piires.  

Koluvere küla ühiskanalisatsioon on osaliselt rekonstrueeritud. Rekonstrueerimata 

ning käesolevaks ajaks amortiseerunud on küla lääneosas ning korrusmajade 

piirkonnas olevad ühiskanalisatsiooni torustikud. Koluvere küla ühiskanalisatsiooni 

rekonstrueerimine on planeeritud arendamise kava esimesse etappi (2012-2014). 

Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine toimub valla ja vee-ettevõtte omavahenditest 

ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 
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Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Koluvere külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise I periood, 2012-2014.  

Koluvere küla kanalisatsioonisüsteem toimib käesoleval ajal rahuldavalt ning 

suuremaid probleeme ei esine.  

Tulenevalt vanusest on olemasolevad küla lääneosas olevad ühiskanalisatsiooni ning 

kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud amortiseerunud. Amortiseerunud 

torustike ja –kaevude tõttu toimub kanalisatsioonisüsteemi ka sademete ja 

lumesulamisvee infiltratsioon, mis suurendab oluliselt sademeterohkel perioodil 

reoveepuhasti hüdraulilist koormust ning võib põhjustada häireid puhasti töös. 

Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda 

põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Kuna Koluvere piirkonnas on põhjavesi valdavalt nõrgalt kaitstud, võib 

amortiseerunud kanalisatsioonitorustikest ning -kaevudest pinnasesse imbuv reovesi 

põhjustada maapinnalähedase põhjaveekihi reostumist. Seega on vajalik 

rekonstrueerida küla lääneosas olevad ühiskanalisatsiooni torustikud.  

Kanalisatsioonisüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2012-2014: 

 Koluvere küla lääneosas ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine kogupikkusega 

ca 658 meetrit.  

Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus Koluvere 

külas on toodud tabelis 42. 

Tabel 42. Koluvere küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks vajalikud 

investeeringute mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Koluvere küla 

ühiskanalisatsiooni 

rekonstrueerimine 

2012-2014 

Olemasolevate amortiseerunud 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

Koluvere külas m 658 85 480 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 351 47 095 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine ühises kaevikus m 307 28 415 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 13 9 970 

Uuringud, projekteerimine 10%     8 548 

Ettenägematud kulud 10%     8 548 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     4 274 

KOKKU:     106 850 

Koluvere küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine KOKKU: 106 850 

6.3.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2012-2024. Tulenevalt Euroopa Liidu 

Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 

strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 
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kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 

(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 

printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 

käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Sademeveekanalisatsioon on Koluvere külas olemas üksnes Koluvere lossi 

territooriumil. Mujal on sademevete ärajuhtimiseks kasutusele eelkõige kraavid. 

Sadeveed juhitakse Liivi jõkke. Perspektiivis on vajalik regulaarselt kraave hooldada 

ning vajadusel rekonstrueerida vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist 

madalamatesse piirkondadesse. 

6.4 Liivi küla 

6.4.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Liivi küla 

ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

 Liivi küla puurkaev-pumplas olevad veepuhastusseadmed ei ole 

töökorras. Ühisveevõrgust võetavas joogivees on analüüsitulemuste põhjal 

olnud üle piirnormi olnud fluoriidi sisaldus. 

 Tuletõrjevee tarbeks rajatud veemahutid ja veevõtukohad ei taga kogu 

piirkonna vajalikku tuletõrjevee kogust. Liivi külas on tuletõrje veevõtuks 

võimalik kasutada eelkõige Liivi paisjärve ning Selja talu farmi juures olevat 

veehoidlat. Veevõtukohad on tähistamata ning ei taga piisavat tuletõrjevee 

varu, kuna asuvad elamupiirkonnast mõnevõrra eemal. Vastavalt tuletõrje 

veevarustuse standardile (EVS 812-6:2005) võib tuletõrje-veehoidla 

kasutusraadius olla kuni 200 meetrit. 

6.4.2 Perspektiivne veetarve Liivi külas 

Liivi küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud 117 elanikku. 

Ühisveevarustuse tarbeks on kasutusel üks puurkaev (katastri nr 9720). Ühisveevärgi 

vett kasutab ka Liivi külas asuv kool-seltsimaja. 

2010. aastal tarbiti Liivi küla ühisveevarustuse puurkaevust ligikaudu 2 106 m
3
 vett, 

ehk ligikaudu 5,8 m
3
 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 43 on toodud Liivi küla 

perspektiivne veetarve. 
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Tabel 43. Liivi küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 

Elanike arv   151 149 148 148 148 148 148 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   116 114 115 123 123 123 123 

Liitunute osakaal % 77 77 78 83 83 83 83 

Ühiktarbimine l/d*in 52 58 63 68 72 76 80 

Elanike veetarve m
3
/d 6,0 6,6 7,2 8,4 8,9 9,3 9,8 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m
3
/d 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Veetarve kokku m
3
/d 6,1 6,7 7,3 8,4 8,9 9,4 9,9 

Veekaod m
3
/d 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 

Veetootmine kokku m
3
/d 6,7 7,3 8,0 9,3 9,8 10,4 10,9 

Elanike veetarve  m
3
/a 2 202 2 413 2 644 3 053 3 232 3 412 3 592 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 25 25 25 25 25 25 25 

Veetarve kokku  m
3
/a 2 227 2 438 2 669 3 078 3 257 3 437 3 617 

Veekaod  m
3
/a 223 244 267 308 326 344 362 

Veetootmine kokku  m
3
/a 2 449 2 682 2 936 3 386 3 583 3 781 3 978 

Perspektiivne veetarve Liivi külas on aastal 2024 ligikaudu 9,9 m
3
 ööpäevas (tabel 

43). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 

ööpäevas 80 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et suurem enamus 

Liivi küla keskuse elanikest on liitunud ühisveevarustusega ning ühisveevarustuse 

laiendamisega küla põhjaosas lisanduvad mõned täiendavad liitujad. Asutuste puhul 

on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning veetarve seetõttu ei suurene.  

6.4.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Liivi külas on ühisveevarustuse tarbeks kasutusel üks puurkaev. Ühisveevõrgust 

võetavas joogivees on analüüsitulemuste põhjal olnud üle piirnormi olnud fluoriidi 

sisaldus. See tuleneb sellest, et joogivee puhastusseadmed käesoleval ajal korralikult 

ei tööta. Seega tuleb filtreid hooldada ning vajadusel uuendada. Lisaks on vajalik 

uuendada ka pumpla automaatikaseadmeid.  

Olemasolevad tuletõrje veevõtukohad ei taga kogu piirkonna vajalikku tuletõrjevee 

kogust. Seetõttu on vajalik täiendava tuletõrje veevõtukoha/-mahuti rajamine Liivi 

küla keskuse piirkonda. 

6.4.4 Veevarustuse edasine areng 

Liivi külas on ühisveevarustusega liitunud või liitumise võimalus tagatud suuremale 

osale küla keskasula tarbijatele. Ühisveevarustuse arendamise kava koostamisel 

arvestatud, et ühisveevarustuse laiendamisel küla põhjaosas lisanduvad 

ühisveevarustusega täiendavad liitujad (ca 5 majapidamist). Perspektiivis (aastal 

2024) tuleb arvestada, et ühisveevarustussüsteemiga on ühendatud kõik Liivi 

reoveekogumisalal elavad elanikud. Lisaks elanikele tuleb arvestada ettevõtete ja 

asutuste veetarbega. Kuna olemasolev BAGA tehnoloogial põhinev veetöötluse 
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lahendus pole juba pikemat aega töötanud ning pole teada selle seisukord ja süsteemi 

jätkusuutlikkus, on arendamise kava esimeses etapis (2012-2014) ette nähtud 

veetöötlusseadmete rekonstrueerimine (sh pumpla automaatikaseadmete 

uuendamine). Käesolevas arendamise kavas on pikemas perspektiivis (2015-2024) 

ette nähtud ühisveevarustuse laiendamine küla põhjaosas ning täiendava tuletõrje 

veevõtumahuti rajamine Liivi küla keskossa. Ühisveevarustuse arendamine ja 

rekonstrueerimine toimub valla ja vee-ettevõtte omavahenditest ning SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Liivi külas. 

Liivi küla olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja -

kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitatavatel joonistel 3 ja 

8. 

Ühisveevärgi arendamise I etapp, 2012-2014 

Kuna olemasolev veepuhastussüsteem Liivi küla puurkaev-pumplas ei ole käesoleval 

ajal töökorras ning ei suuda tagada joogivee nõuetekohast puhastust, on vajalik 

veetöötlusseadmed rekonstrueerida. Rekonstrueerimise käigus paigaldatakse 

puurkaev-pumplasse pöördosmoosi- ja veepehmendusseadmed ning vajadusel 

uuendatakse rauaeraldusfiltreid ja teise astme pumpla seadmeid ning mahuteid. Lisaks 

vajab uuendamist veepuhastusjaama automaatika. 

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2012-2014: 

 Liivi küla veetöötlusseadmete rekonstrueerimine. Lisaks on vajalik 

veetöötluse automaatikaseadmete uuendamine. 

Ühisveevärgi arendamise II etapp, 2015-2024 

Arendamise kavas ette nähtud ühisveevõrgu laiendamine ning ühisveevarustuse 

liitumise võimaluse tagamine küla põhjaosas asuvatele tarbijatele. Selleks on vajalik 

rajada ligikaudu 358 meetrit veetorustikke. 

Kuna olemasolev tuletõrje veevõtumahuti ja veevõtukoht pole aastaringi kasutatavad 

ning ei taga piirkonnas piisavat tuletõrje varu (vastavalt tuletõrje veevarustuse 

standardile EVS 812-6:2005), tuleb need nõuetekohaselt rekonstrueerida. Lisaks 

rajatakse Liivi küla keskossa üks uus veevõtumahuti või -tiik mahuga ca 160 m
3
. 

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2015-2024: 

 Ühisveevarustuse torustike rajamine Liivi küla põhjaosas kogupikkusega ca 

358 meetrit; 

 Tuletõrje veevõtumahuti (-tiigi) rajamine Liivi küla keskossa eramute 

piirkonda. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Liivi külas on toodud tabelis 44. 
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Tabel 44. Liivi küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Liivi küla 

ühisveevärgi 

rekonstrueerimine 

2012-2014 

Liivi küla puurkaev-pumpla 

veetöötlusseadmete rekonstrueerimine (sh 

automaatikaseadmete uuendamine) kompl 1 55 000 

Uuringud, projekteerimine 10%     5 500 

Ettenägematud kulud 10%     5 500 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     2 750 

KOKKU:     68 750 

Liivi küla 

ühisveevärgi 

arendamine 2015-

2024 

Ühisveevarustuse torustike rajamine Liivi küla 

põhjaosas m 358 37 010 

sh veetorustike rajamine ühises kaevikus m 358 33 175 

sh majaühenduste rajamine tk 5 3 835 

Tuletõrje veevõtumahuti (-tiigi) rajamine  tk 1 28 760 

Uuringud, projekteerimine 10%     6 577 

Ettenägematud kulud 10%     6 577 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     3 289 

KOKKU:     82 213 

Liivi küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine KOKKU: 150 963 

 

6.4.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Ühiskanalisatsiooni toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. 

Vanemate eelkõige kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ja –kaevude 

amortisatsioonist tulenevalt toimub kanalisatsioonisüsteemi sademete- ja 

lumesulamisvee infiltratsioon. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee 

filtreerumine pinnasesse. 

6.4.6 Liivi küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Liivi küla reostuskoormus on ligikaudu 111 ie. Ühiskanalisatsiooniga 

liitunute osakaal on ligikaudu 74 protsenti küla elanikest. Liivi küla perspektiivne 

reovee vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 45). Reovee 

vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et asutuste ja ettevõtete reovee kogus 

perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 

% tarbijatele pumbatud vee kogusest.  
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Tabel 45. Liivi küla perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Parameeter Ühik 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  100 100 102 110 110 110 110 

Liitunute osakaal % 66 67 69 74 74 74 74 

Ühiktarbimine l/d*in 52 58 63 68 72 76 80 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 5,2 5,8 6,4 7,5 7,9 8,4 8,8 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 5,3 5,9 6,5 7,5 8,0 8,4 8,9 

Infiltratsioon m
3
/d 4,2 4,1 3,9 3,8 3,2 2,5 2,7 

Reovesi kokku m
3
/d 9,5 10,0 10,4 11,3 11,2 11,0 11,5 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 1 898 2 117 2 345 2 730 2 891 3 051 3 212 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 25 25 25 25 25 25 25 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 1 923 2 142 2 370 2 755 2 916 3 076 3 237 

Infiltratsioon m
3
/a 1 538 1 499 1 422 1 378 1 166 923 971 

Reovesi kokku m
3
/a 3 461 3 641 3 793 4 133 4 082 3 999 4 208 

 

Liivi küla elanike ning asutuste (kool-seltsimaja) poolt tekitatud arvutuslik 

perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 8,9 m
3 

(vt tabel 45). 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekib arvutuslikult ööpäevas ligikaudu 

8,8 m
3
 reovett, mis moodustab suurema enamus kogu tekkivast vooluhulgast. Liivi 

küla reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 6,0 kg BHT7/d. Antud 

parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.4.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Olemasolev Liivi küla reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2008. aastal. Liivi küla 

reoveepuhastina on kasutusel kompaktpuhasti ASIO ANACOMB 200. Puhasti tagab 

üldjuhul reovee nõuetekohase puhastuse.  

Sellest lähtuvalt reovee puhastamise alternatiivid Liivi külas puuduvad. 

6.4.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2024) on 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Liivi küla reoveekogumisalal elavatest 

elanikest. Ühiskanalisatsiooni arendamisel küla põhjaosas lisanduvad täiendavad 

liitujad ühiskanalisatsiooniga. Lisaks elanikele on arvestatud ka ettevõtete ja asutuste 

reoveega.  

Liivi küla ühiskanalisatsioon on rekonstrueeritud aastatel 2007-2008 ning on heas 

seisukorras. Reoveepuhastil oleva reovee vooluhulga mõõtja andmete põhjal 

moodustas 2011. aastal infiltratsiooni ja sademetevee osakaal ligikaudu 86% 

reoveepuhastile suunatavast reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, et vanemad 

kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas 

amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi.  
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Liivi küla reoveekogumisala laiendamine ning ühiskanalisatsiooni rajamine küla 

põhjaosa tarbijate jaoks on planeeritud arendamise kava teise etappi (2015-2024). 

Ühiskanalisatsiooni arendamine toimub valla ja vee-ettevõtte omavahenditest ning SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Liivi külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise II periood, 2015-2024.  

Arendamise kavas on ette nähtud reoveekogumisala laiendamine ning 

ühiskanalisatsiooni liitumise võimaluse tagamine küla põhjaosas asuvatele tarbijatele. 

Selleks on vajalik rajada ligikaudu 347 meetrit kanalisatsioonitorustikke. 

 Kanalisatsioonisüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2015-2024: 

 Liivi küla põhjaosas ühiskanalisatsiooni rajamine kogupikkusega ca 347 

meetrit.  

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Liivi külas on 

toodud tabelis 45. 

Tabel 45. Liivi küla ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud investeeringute 

mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Liivi küla 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine 2015-

2024 

Uute isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rajamine Liivi külas m 347 35 990 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rajamine 

eraldi kaevikus m 347 32 155 

sh majaühenduste rajamine tk 5 3 835 

Uuringud, projekteerimine 10%     3 599 

Ettenägematud kulud 10%     3 599 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     1 800 

KOKKU:     44 988 

Liivi küla ühiskanalisatsiooni arendamine KOKKU: 44 988 

6.4.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2012-2024. Tulenevalt Euroopa Liidu 

Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 

strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 

kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 

(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 

printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 

käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Sademeveekanalisatsioon Liivi külas puudub. Sademevete ärajuhtimiseks on 

kasutusel eelkõige kraavid. Perspektiivis on vajalik regulaarselt kraave hooldada 

vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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6.5 Üdruma küla 

6.5.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Ühisveevarustuse toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. 

Üdruma külas on üks veevõrk, mis on rekonstrueeritud 2008. aastal. Vett 

ühisveevarustuse tarbeks võetakse küla keskuses olevast puurkaevust (katastri nr 

2057). Veevõrgust võetav vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele (Sotsiaalministri 

31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid"). 

6.5.2 Perspektiivne veetarve Üdruma külas 

Üdruma küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 57 elanikku. 

Ühisveevärgi vett kasutab ka Üdruma külas asuv Amanda puhvet. Kokku on 

ühisveevarustusega varustatud tarbijate veetarve 732 m
3
/a ehk ligikaudu 2,0 m

3
/d. 

Alljärgnevas tabelis 46 on toodud Üdruma küla perspektiivne veetarve. 

Tabel 46. Üdruma küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 

Elanike arv   93 93 93 93 93 93 93 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   57 57 57 57 57 57 57 

Liitunute osakaal % 61 61 61 61 61 61 61 

Ühiktarbimine l/d*in 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0 60,0 

Elanike veetarve m
3
/d 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 3,4 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m
3
/d 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Veetarve kokku m
3
/d 2,1 2,4 2,6 2,8 3,0 3,3 3,5 

Veekaod m
3
/d 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Veetootmine kokku m
3
/d 2,3 2,6 2,8 3,1 3,3 3,6 3,8 

Elanike veetarve  m
3
/a 749 832 915 999 1 082 1 165 1 248 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 27 27 27 27 27 27 27 

Veetarve kokku  m
3
/a 776 859 942 1 026 1 109 1 192 1 275 

Veekaod  m
3
/a 78 86 94 103 111 119 128 

Veetootmine kokku  m
3
/a 854 945 1 037 1 128 1 220 1 311 1 403 

Perspektiivne veetarve Üdruma külas on aastal 2024 ligikaudu 3,5 m
3
 ööpäevas (tabel 

46). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 

ööpäevas 60 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et suurem enamus 

Üdruma küla keskuse elanikest on liitunud ühisveevarustusega ning täiendavaid 

liitujaid ei lisandu. Asutuste puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene 

ning veetarve seetõttu ei suurene. 
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6.5.3 Veevarustuse edasine areng 

Ühisveevarustuse puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2008. aastal ning on heas 

seisukorras. Veevõrgust võetav Üdruma küla puurkaevu vesi vastab joogivee 

kvaliteedi nõuetele. 

Ühisveevärk on rajatud 2008. aastal ning on heas seisukorras, mistõttu täiendavaid 

investeeringuid ühisveevärgi arendamiseks ning rekonstrueerimiseks pole arendamise 

kava 5-10 aastase perioodi jooksul ette näha. 

6.5.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Ühiskanalisatsiooni toimimises probleemid puuduvad. Ühiskanalisatsioon on 

rekonstrueeritud 2007-2008 aastal ning on heas seisukorras. Vanemate eelkõige 

kinnistusiseste ühiskanalisatsiooni torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu 

toimub mõningal määral sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon.  

Üdruma küla reoveepuhastina on kasutusel septikust, võrekaevust ning filterväljakust 

koosnev reoveepuhasti, mis on rajatud 2008. aastal. Järelpuhastuseks on kasutusel 

olemasolevad biotiigid. Puhasti tagab üldjuhul reovee nõuetekohase puhastuse. 

6.5.5 Üdruma küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Üdruma küla reostuskoormus on ligikaudu 58 ie. Ühiskanalisatsiooniga 

liitunute osakaal on ligikaudu 61 protsenti küla elanikest. Üdruma küla perspektiivne 

reovee vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 47). Reovee 

vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et asutuste ja ettevõtete reovee kogus 

perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 

% tarbijatele pumbatud vee kogusest.  
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Tabel 47. Üdruma küla perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Parameeter Ühik 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  57 57 57 57 57 57 57 

Liitunute osakaal % 61 61 61 61 61 61 61 

Ühiktarbimine l/d*in 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0 60,0 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 3,4 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 2,1 2,4 2,6 2,8 3,0 3,3 3,5 

Infiltratsioon m
3
/d 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 

Reovesi kokku m
3
/d 3,7 3,9 4,0 4,1 4,1 4,2 4,5 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 749 832 915 999 1 082 1 165 1 248 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 27 27 27 27 27 27 27 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 776 859 942 1 026 1 109 1 192 1 275 

Infiltratsioon m
3
/a 582 558 518 462 388 358 383 

Reovesi kokku m
3
/a 1 358 1 418 1 461 1 487 1 497 1 550 1 658 

 

Üdruma küla elanike ning asutuste ja ettevõtete poolt tekitatud arvutuslik 

perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 3,5 m
3 

(vt tabel 47). 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekib arvutuslikult ööpäevas ligikaudu 

3,4 m
3
 reovett, mis moodustab suurema enamus kogu tekkivast vooluhulgast. Üdruma 

küla reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 3,5 kg BHT7/d. Antud 

parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.5.6 Reovee puhastamise alternatiivid 

Olemasolev Üdruma küla reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2008. aastal. Üdruma 

küla reoveepuhastina on kasutusel septikust, võrekaevust ning filterväljakust koosnev 

reoveepuhasti. Järelpuhastuseks on kasutusel olemasolevad biotiigid (2 tk) 

kogupindalaga ca 1210 m
2
. Puhasti tagab üldjuhul reovee nõuetekohase puhastuse.  

Sellest lähtuvalt reovee puhastamise alternatiivid Üdruma külas puuduvad. 

6.5.7 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Üdruma küla ühiskanalisatsioon on rajatud aastatel 2007-2008 ning on heas 

seisukorras, mistõttu täiendavaid investeeringuid ühiskanalisatsiooni arendamiseks 

ning rekonstrueerimiseks pole arendamise kava 5-10 aastase perioodi jooksul ette 

näha. 

Reoveepuhastile eelneva reoveepumpla vooluhulga mõõtja andmete põhjal moodustas 

2011. aastal infiltratsiooni ja sademetevee osakaal hinnanguliselt ligikaudu 82% 

reoveepuhastile suunatavast reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, et vanemad 

kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas 

amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi.  
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Nõuetekohase reoveepuhastuse tagamiseks on vajalik olemasolevat Üdruma küla 

reoveepuhastit ning kanalisatsioonisüsteeme regulaarselt hooldada. 

6.5.8 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2012-2024. Tulenevalt Euroopa Liidu 

Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 

strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 

kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 

(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 

printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 

käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Sademeveekanalisatsioon Üdruma külas puudub. Sademevete ärajuhtimiseks on 

kasutusel eelkõige kraavid. Perspektiivis on vajalik regulaarselt kraave hooldada 

vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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7. Finantsanalüüs 

7.1 Arendustegevuse finantseerimisvajadused, prioriteedid ning 

võimalused 

Tabelis 48 on kokkuvõtlikult välja toodud investeeringute maht, mis on vajalik 

Kullamaa valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamiseks ning 

rajamiseks arendamise kava perioodi jooksul. Investeeringu kogusumma, mis on 

vajalik vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks ja rekonstrueerimiseks on 

suurusjärgus 0,49 miljonit eurot (investeering ei sisalda käibemaksu). Tuleb 

arvestada, et investeeringu suurus on välja arvutatud vastavalt tabelis 34 toodud 

hindadele, mis võivad käesoleval ajal kuni 20% vahemikus erineda reaalsetest 

ehitushindadest. 

Investeeringute tegemisel tuleb arvestada ka rahaliste finantseerimisvõimalustega 

ning Euroopa Liidu poolt kehtestatud direktiividega, millele peavad vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemid vastama, et vähendada elanikkonna terviseriske ning 

keskkonna reostumist. Tabelis on jaotatud investeeringud eelkõige EL direktiividest 

tulenevate kohustuste tähtaegasid ja elanikkonna maksevõimet arvestades. 

Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine üksnes valla ja vee-ettevõtte 

omavahenditest ei ole piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu võimalik. 

Arenguetappide elluviimiseks tuleb taotleda abi erinevatest finantsallikatest. 

Töös on arvestatud, et finantsabi taotletakse planeeritavate tegevuste tarbeks 

siseriiklikest allikatest (KIK). Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus ühisveevärgi 

ja –kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimisel ja rajamisel on kuni 85% projekti 

maksumusest. SA KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul eeldatakse, 

et KOV ja vee-ettevõtte omafinantseering on 15 %. Omafinantseering võib olla 

kaetud ka laenuga.  

Tabelis 48 on välja toodud ka Kullamaa vallas arendatavate projektide planeeritavad 

teostamise ajad ning eeldatav valla ja vee-ettevõtte omafinantseeringu suurus. 
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Tabel 48. Kullamaa valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks vajalikud investeeringud. 

Projekti nimetus Periood Ühik Kokku 

Kogumaksumus*, 

eur 

Omaosalus**, 

eur Rahastajad 

Kullamaa küla ühisveevärgi arendamine 2015-2024     25 000 3 750 OV, vee-ettevõte, KIK 

Olemasolevate amortiseerunud veetorustike rekonstrueerimine   m 252 37 194 5 579  

Tuletõrje veevõtumahuti ja -tiigi rekonstrueerimine   tk 2 25 000 3 750   

Kullamaa küla ühiskanalisatsiooni arendamine 2015-2024     73 450 11 018 OV, vee-ettevõte, KIK 

Uute kanalisatsioonitorustike rajamine Kullamaa küla lääneosas   m 181 35 163 5 274  

Survekanalisatsiooni torustiku rajamine   m 112 14 319 2 148  

Reoveepumpla rajamine   kmpl 1 23 969 3 595  

Koluvere küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2012-2014     50 100 7 515 OV, vee-ettevõte, KIK 

Olemasolevate amortiseerunud veetorustike rekonstrueerimine    m 370 50 100 7 515   

Koluvere küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2012-2014     106 850 16 028 OV, vee-ettevõte, KIK 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Koluvere külas   m 658 106 850 16 028   

Liivi küla ühisveevõrgu arendamine ja rekonstrueerimine 2012-2014     7 500 1 125 OV, vee-ettevõte, KIK 

Puurkaev-pumpla veetöötlusseadmete rekonstrueerimine (sh 

automaatikaseadmete uuendamine)   kmpl 1 68 750 10 313   

Liivi küla ühisveevõrgu arendamine 2015-2024     82 213 12 332 OV, vee-ettevõte, KIK 

Ühisveevarustuse torustike rajamine Liivi küla põhjaosas   m 358 46 263 6 939  

Tuletõrje veevõtumahutite rajamine    tk 1 35 950 5 393   

Liivi küla ühiskanalisatsiooni arendamine 2015-2024     44 988 6 748 OV, vee-ettevõte, KIK 

Uute isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine Liivi külas   m 347 44 988 6 748   

Investeeringud kokku 2012-2014     225 700 33 855   

Investeeringud kokku 2015-2024     262 844 39 427   

Kõik kokku       488 544 73 282   

* Hinnad sisaldavad projekteerimise, projekti juhtimise, järelvalve ning uuringute kulusid, mis moodustavad koos ettenägematute kuludega projekti maksumusest kuni 25% 

** Arvestatud, et süsteemide väljaarendamiseks taotletakse raha KIK-ist. Omaosaluseks KIK-ist taotlemisel 15% 
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Tabelis 48 toodud projektide maksumustes ei ole kajastatud käibemaksu ning 

maksumused on arvestatud praegustes hindades. 

Konkreetse finantsskeemi väljatöötamine on küllaltki aeganõudev ja keerukas 

protseduur, mistõttu seda käesoleva arendamise kava raames ei teostata. 

Töö järgmises peatükis (vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid) on vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste hinna kujundamisel arvestatud alginvesteeringule lisaks 

ehitushindade tõusu. Keskmiselt on prognoositud ehitushinna tõusuks aastatel 2012-

2024 ligikaudu 2,5-4,8 % aastas. Samas täpne projekti maksumus määratakse 

konkreetsete ehitajate poolsete hinnapakkumistega ning seetõttu ei pruugi pikaajaline 

investeeringute planeerimine kirjeldatud finantsskeemi alusel ühtida reaalse 

turusituatsiooniga igal järgneval aastal. 

7.2 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif 

Käesoleva arendamise kava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema 

arendamise kava elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika ja ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga liitumise tasu. Lõplikud tariifid töötavad välja AS Matsalu Veevärk 

ning AS Hoolekandeteenused ja kinnitab Kullamaa Vallavolikogu.  

7.2.1 Veetariifide kehtestamise põhimõtted 

Kõige tähtsamaks teguriks veetariifide väljatöötamisel on alaliselt elavate elanike arv 

vallas või veelgi täpsemalt inimeste arv, kes on ühendatud ühisveevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemi ning kes hakkavad tasuma veemaksu. Otstarbekas on määrata 

tariifid tarbitava vee hulga järgi.  

Väga oluline vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel on arvestada elanike 

maksevõimega. Tariifid peaksid jääma vahemikku 2-3% leibkonna 

netosissetulekutest. Keskmiseks leibkonnaliikme kuu netosissetulekuks on võetud ca 

277,98 eurot (2007. aasta Statistikaameti andmed Läänemaa kohta).  

Vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel lähtutakse teostatavate investeeringute 

omaosalusest (15%) ja ekspluatatsioonikuludest, mis on arvutatud praegustes 

hindades. Lisaks tuleb arvestada nii ehitushindade kui ka tarbijahindade tõusuga 

arendamise kava perioodi vältel. Töö tabelis 49 on välja toodud koondtabel vee- ja 

kanalisatsioonitariifide kujunemisest. Tabelis toodud vee- ja kanalisatsioonitariifide 

korral on arvestatud olemasolevate ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni objektide 

amortisatsioonikulusid üksnes omafinantseeringu osas, mis Matsalu alamvesikonna 

vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise ja laiendamise Ühtekuuluvusfondi 

projekti korral oli ligikaudu 7,14 % projekti abikõlbulikest kuludest. 

Arvestades palgatõusuks KIK-i ametlikud prognoosandmed 

(http://www.struktuurifondid.ee/file.php?10144401), võiks 2024. aastal Läänemaa 

leibkonnaliikme netosissetulek olla ligikaudu 601,3 eurot. Maksimaalseks veetariifi 

suurusjärguks peetakse 2-3 % netosissetulekust kuus. Seega on sobiv suurusjärk 12,0-

18,0 eurot inimese kohta kuus. Kui arvestada keskmiseks veetarbeks 80 l inimese 

kohta ööpäevas, siis annab see tarbimiseks ligikaudu 2,4 m
3
 vett inimese kohta kuus.  

http://www.struktuurifondid.ee/file.php?10144401
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Selle arvestuse järgi kujuneks 1 m
3
 tarbitava vee optimaalseks maksumuseks aastaks 

2024 ilma käibemaksuta 5,0-7,5 eurot. Tegemist on arvutuslike numbritega ning 

tegelik situatsioon võib erineda analüüsitavast. Seetõttu on oluline Kullamaa valla 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava korraline ülevaatamine iga nelja 

aasta tagant, mis võimaldab analüüse korrigeerida. Põhjendatud vee hinna ja 

reoveepuhastuse hinna kalkulatsioon skeem on esitatud järgnevalt. 

Tariifide määramise eesmärgid: 

– tootmiskulude katmine 

– investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide 

jätkusuutlikkuse tagamiseks; 

– kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 

– keskkonnakaitse tingimuste täitmine; 

– põhjendatud tulukus; 

– ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille 

ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. 

Veetariif koosneb veetootmise/puhastamise omahinnast ja sellele lisanduvast 

plaanilisest kasumist, millest osa suunatakse investeeringuteks. Vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise tabelis on arvestatud KIK-i kaudu 

rahastatavate projektide amortisatsioonikulusid tehtavatelt investeeringutelt 15%-

liselt. 

I Veetootmise omahind : 

1. elektrienergia maksumus. 

2. amortisatsioonikulud 2,5% a. puurkaevpumplate, torustike ja mahutite 

rekonstrueerimis/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 

amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 

3. ressursimaks, mis devoni kuni ordoviitsiumi-kambriumi veele on 2012. aastast 

7,32 senti/m
3
. Ressursimaksu tuleb arvestada väljapumbatud vee hulga, mitte 

tarbitava vee hulga alusel.  

4. töötasud inimestele, kes haldavad veevarustussüsteeme (arendamise kava 

perioodil on palkade tõusuks arvestatud 3,4-6,0%); 

5. remondikuludena on arvestatud 5% eelnevate kuluartiklite kogusummast. 

II Reovee puhastamise omahind kujuneb : 

1. Kullamaa, Koluvere, Liivi ja Üdruma küla reovee puhastamise ja pumpamise 

elektrikulud.  
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2. amortisatsioonikulud 2,5% a. reoveepumplate, torustike ja reoveepuhastite 

rekonstrueerimis/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 

amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 

3. töötasud inimestele, kes haldavad kanalisatsioonisüsteeme (arendamise kava 

perioodil on palkade tõusuks arvestatud 3,4-6,0%); 

4. Saastetasud on arvestatud reovee puhastamise omahinna sisse, tingimusel, et 

vett puhastatakse vastavalt vee-erikasutusloas väljastatud tingimustele. 

5. remondikuludena on arvestatud 5% eelnevate kuluartiklite kogusummast. 

Seega võiks Kullamaa vallas arenguperioodi jooksul kujuneda vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hinnaks kokku ligikaudu 2,57 eur/m
3
. 

Välja kujunenud hind on praegusest hinnast küll kõrgem, kuid elanikkonna heaolu ja 

maksevõime kasvades siiski suhteliselt madal (kuni 1,4% leibkonnaliikme kuu 

sissetulekust). ÜVK kasutamise hinda on võimalik minimeerida vastavalt vee-

ettevõtte laienemise ning sellest tuleneva ÜVK väljaehitamisulatuse optimeerimisega 

pikemale ajaperioodile (ÜVK täielik väljaehitamise võimalikkus ning 

hinnakujunemine sõltub suuresti ka finantseerimisallikate poolt pakutavatest 

tingimustest). Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kujunev hind on näidatud tabelis 49, kus 

on muuhulgas arvestatud elanikkonna prognoositava palgatõusuga.  

Oluline on arvesse võtta, et allpool toodud tabelit ei saa ega tohi kasutada vee- ja 

kanalisatsioonihinna kehtestamiseks Kullamaa vallas, kuid kindlasti tuleb tariifide 

kujundamisel arvestada finantsanalüüsi peatükis kirjeldatud põhimõtteid, mille alusel 

kujuneb veetootmise ja reovee puhastamise omahind. Perspektiivis tuleb kõikidel 

Kullamaa valla ÜVK süsteemide aladel kujundada ühtne vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hind. Ühtne vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind peaks olema 

nii eraõiguslikel isikutel kui ka juriidilistel isikutel. Erinev reoveeteenuse hind 

juriidilistel isikutel on põhjendatud ainult siis, kui ettevõtte tegevuse tulemusena tekib 

reovett, mille reoainete sisaldus on kõrgem olmereovee parameetritest. Tulevikus 

tuleb vajadusel kasutada oma haldusterritooriumil juriidilistele isikute poolt tekitatud 

reovee tariifi kujundamisel põhimõtet, et reoveeteenuse hind kujundatakse vastavalt 

reostuskoormusele.  

Käesolevas arendamise kavas toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuse prognoositavad 

tariifid (tabel 49) iseloomustavad üksnes Kullamaa valla veetootmise ja reovee 

puhastamise omahinda ning sellele lisanduvat plaanilist kasumit. Perspektiivne vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse tariif Kullamaa vallas Kullamaa, Liivi ja Üdruma kehtestatakse 

vee-ettevõtte (AS Matsalu Veevärk) tegevuspiirkonna põhiselt ning selle kooskõlastab 

Konkurentsiamet. Koluvere küla vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif moodustub AS-i 

Hoolekandeteenused tegevuskulude põhjal ning selle kooskõlastab Kullamaa 

Vallavalitsus. 

Alljärgnevas tabelis kajastatud vee- ja kanalisatsiooniteenuste hind sisaldab 

käibemaksu. Tabelist toodud vee ja reovee hind sisaldab nii ekspluatatsioonikulusid 

kui ka teostatud investeeringute amortisatsioonikulusid. Kuigi perspektiivse 
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ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tariifi prognoosimisel on arvestatud 

amortisatsioonikulusid üksnes teostatavate investeeringute omaosaluse põhjal, on vee-

ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks Kullamaa vallas vajalik pikemas perspektiivis 

jõuda etalontariifiga tähistatud vee- ja kanalisatsioonitariifini, mis arvestab 

teostatavate investeeringute amortisatsioonikulu 100 %-lisena (vt. tabelis 49 esitatud 

etalontariif). 

Arendamise kava koostajad on seisukohal, et nii pika perioodi vältel, nagu seda on 

arendamise kavas kajastatud, ei ole võimalik väga täpselt prognoosida palkade tõusu 

ja inflatsiooninäitajate muutust, mistõttu on soovitatav kindlasti iga nelja aasta tagant 

arendamise kava ülevaatus. Arendamise kava ülevaatusega on otstarbekas kontrollida 

vajalike investeeringute mahtusid ning vaadata üle ja vajadusel korrigeerida vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hinna prognoosi. 
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Tabel 49. Kullamaa valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind (käibemaksuga) 
Aasta Ühik 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ühisveevärgiga  liitunute arv - 661 658 655 652 649 651 656 659 659 659 659 659 659 659 

Ühiskanalisatsiooniga 

liitunute arv - 622 620 618 616 614 620 629 636 636 636 636 636 636 636 

Veeteenuse maht m
3
/a 28 213 28 726 29 180 29 629 30 032 30 593 31 032 31 629 31 954 32 435 32 761 33 048 33 179 33 311 

Kanalisatsiooniteenuse maht m
3
/a 27 270 27 795 28 236 28 674 29 072 29 711 30 248 30 932 31 248 31 712 32 028 32 298 32 420 32 542 

Veeteenuse hind eur/m
3
 1,13 0,75 0,77 0,79 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,92 0,94 0,97 1,00 

Kanalisatsiooniteenuse hind eur/m
3
 1,36 1,38 1,43 1,41 1,40 1,41 1,44 1,45 1,35 1,38 1,42 1,46 1,52 1,57 

Komplekshind** eur/m
3
 2,48 2,13 2,20 2,20 2,22 2,25 2,30 2,33 2,25 2,30 2,34 2,40 2,48 2,57 

Hinnatõus % 0,0 -14,1 3,1 0,0 1,1 1,1 2,5 1,2 -3,3 2,2 1,6 2,8 3,3 3,3 

Etalontariif (kogukulu, 

kasum, KM) eur/m
3
 7,00 7,08 7,17 6,89 6,95 7,02 7,10 6,95 5,66 5,53 5,38 5,42 5,49 5,56 

Leibkonnaliikme 

netosissetulek eur/kuu 303,3 313,6 326,8 340,5 361,8 383,4 406,1 430,3 456,2 483,4 511,9 540,6 570,6 601 

Leibkonnaliikme kulutus VK 

teenusele eur/kuu 4,24 3,79 4,06 4,20 4,38 4,57 4,78 4,99 4,91 5,16 5,33 5,57 5,79 6,02 

VK teenuse kulu osakaal 

sissetulekust % 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

*Käesoleval ajal Kullamaa vallas kehtiv vee- ja kanalisatsioonitariif. 

**Komplekshinna prognoosimisel on võetud arvesse vee-ettevõtluse kulusid 2010. aastal ning olemasolevate varade ning planeeritavate investeeringute 

amortisatsioonikulusid üksnes omaosaluse põhjal. Vee ja –kanalisatsiooniteenuse tariifi prognoos on koostatud kogu Kullamaa valla ühisveevarustuse ja –

kanalisatsiooniteenuse osutamise kohta ning arvestab seega ka Koluvere küla vee- ja reoveekogustega (sh Koluvere Hooldekodu omatarbega, mis 2010. aastal oli ca 

13000 m
3
). 
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7.2.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu 

Liitumistasu on tasu, mida kinnistu omanik või valdaja tasub vee-ettevõttele 

liitumislepingu kohaselt osaliselt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise eest. 

Liitumistasu suurus kinnistu omanikule või valdajale sõltub investeeringuprogrammi 

suurusest, teiste finantseerimisallikate osakaalust kogu programmi maksumuses ja 

liituvate abonentide arvust. Liitujate arv on otseses sõltuvuses kinnistu omanike ja 

valdajate soovist kasutada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid ning osaleda 

vastavate süsteemide rajamisel. 

Liitumistasu on ühekordne, seda võib maksta kas ühekorraga või osadena vastavalt 

kinnistu valdaja võimalustele. 

Järgnevalt on näitena esitatud üks võimalik metoodika liitumistasu arvutamiseks: 

 

M = K/G  

kus M on liitumistasu, G on uutele elamualadele asuvate elanike arv ja K on 

liitumisteks tehtavate investeeringute suurus. Investeeringute suurus kujuneb reaalselt 

ÜVK süsteemiga ühendamiseks tehtud kulutustest. 

7.2.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate majapidamiste 

reoveekäitlus 

Piirkondades, mis paiknevad reoveekogumisaladel, kuid kus puudub 

ühiskanalisatsioonisüsteem, peavad reovee kogumiseks olema veetihedad 

kogumisakaevud. Kogumiskaevude tühjendamist teostatakse äravedamisteenust 

pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise. 

Üksikmajapidamistes (sh. hajaasustusega külad), mis jäävad välja 

reoveekogumisaladest on lubatud pinnasesse immutada kuni 5 m
3
 vähemalt 

mehaaniliselt puhastatud heitvett ööpäevas ning 5-50 m
3
 bioloogiliselt puhastatud 

heitvett. Kuna Kullamaa vald asub peamiselt nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib 

pinnasesse immutada kuni 10 m
3
 vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett 

ööpäevas. Heitvee pinnasesse juhtimisel on oluline silmas pidada, et heitvee 

immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat 

taset. 

Kogumismahutite purgimist Kullamaa valla reoveepuhastitele ei toimu. 

Nõuetekohased reovee purgimissõlmed Kullamaa valla reoveepuhastite juures 

puuduvad. Kogumiskaevude ja –mahutite tühjendamine ning samuti septiku sette ja 

kuivkäimlate sisu purgimine toimub lähipiirkonnas olevate suuremate reoveepuhastite 

juurde (Märjamaa).  
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Kokkuvõte 

Käesoleva töö tulemusena valmis Kullamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendamise kava, mis määratleb valla veemajanduse arengusuunad aastani 2024. 

Töö esimene peatükk annab ülevaate Kullamaa valla sotsiaal-majanduslikust 

olukorrast, vee-ettevõtlusest ning valla majanduslikust olukorrast, samuti kirjeldab 

loodus- ja keskkonnatingimusi. Teine osa käsitleb Kullamaa valla olemasolevate 

ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste seisukorda. Kolmas peatükk käsitleb 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisega seotud seadusandlikke aspekte.  

Töö neljas osa kirjeldab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise aluseid ja 

võimalusi vallas ning määratleb arendamise kavaga piiritletava territooriumi. 

Viiendas peatükis tuuakse võimalused vee-ettevõtluse arendamiseks ning vee-

ettevõtte organisatsiooni tugevdamiseks vajalikud tegevused. Kuuendas peatükis on 

toodud valla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks vajalikud 

tegevused ning hinnatud nende elluviimiseks vajalikke investeeringute mahtusid.  

Töö viimases, seitsmendas peatükis analüüsitakse lähtuvalt vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide arenguks vajalike investeeringute mahtudest teenuste 

tariifipoliitikat ning kirjeldatakse arendamise kavas etappide elluviimiseks vajalikke 

finantseerimisvõimalusi.  

Arendamise kava ellurakendamise järgselt paraneb valla elanike elukvaliteet, väheneb 

piirkonna reostuspotentsiaal ning luuakse soodsad tingimused piirkonna edasiseks 

igakülgseks arenguks. 
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Lisa 1. Seadusandlik taust 

Kullamaa valla arengukava aastateks 2009-2015 

Kullamaa valla arengukava toob välja perioodil 2004-2009 Kullamaa, Liivi ja 

Üdruma külades rajatud ja rekonstrueeritud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

investeeringud.  

Arengukavas nähakse perioodil 2009-2015 ette Koluvere külas vee ja kanalisatsiooni  

rekonstrueerimine. 

Veemajandusprojektid 

Järgnevalt on välja toodud vee- ja kanalisatsiooniprojektide üldised eesmärgid 

joogivee ja kanalisatsiooni valdkonnas. 

 EL Veepoliitika raamdirektiiviga (2000/60/EÜ) on sätestatud põhjavee, 

pinnavee, rannikuvee, siirdevee kaitse raamistik. Eesmärgiks on saavutada 

kõigi veekogude hea seisund aastaks 2015.  

Direktiiviga kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, mille 

elluviimiseks näeb direktiiv ette valgalapõhise veemajanduse korraldamise.  

Direktiivi alusel kehtestatavate keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 

koostatakse igale vesikonnale meetmete programm, mille rakendamist 

alustatakse 2009. aastal iga vesikonna veemajanduskava raames. Direktiivi 

alusel kehtestatud keskkonnaeesmärkide saavutamise esimene tähtaeg on 

2015. 

Aastaks 2010 peavad liikmesriigid tagama, et veehinna kujundamise poliitika 

innustab küllaldaselt veekasutajaid kasutama veeressursse tõhusalt, aidates 

seeläbi kaasa käesoleva direktiivi keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisele. 

 Joogivee direktiivi (98/83/EÜ) eesmärgiks on kaitsta inimeste tervist 

olmevee mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades 

olmevee tervislikkuse ja puhtuse. Eesti ühinemislepingus Euroopa Liiduga 

(lisa VI artikkel 9C) anti Eestile direktiivi rakendamiseks järgmised 

üleminekuajad: 

o Eestis ei kohaldata värvuse, vesinikioonide kontsentratsiooni, raua, 

mangaani, lõhna ja hägususe jaoks määratud indikaatornäitajate 

piirväärtusi: 

 Kuni 31. detsembrini 2007 veevarustussüsteemide suhtes, mille 

kaudu varustatakse joogiveega rohkem kui 2000 inimest; 

 Kuni 31. detsembrini 2013 veevarustussüsteemide suhtes, mille 

kaudu varustatakse joogiveega kuni 2000 inimest. 

o Eestis ei kohaldata kloriidi, elektrijuhtivuse ja sulfaadi jaoks määratud 

indikaatornäitajate piirväärtusi: 

 Kuni 31. detsembrini 2008 rohkem kui 2000 elanikuga 

asulates; 

 Kuni 31. detsembrini 2013 kuni 2000 elanikuga asula suhtes. 

 Asulareovee direktiivi (91/271/EMÜ) eesmärgiks on kaitsta keskkonda 

asula- ja tööstusreovee kahjuliku mõju eest, kehtestades nõuded asulareovee ja 
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tööstusreovee kogumisele, puhastamisele ja suublasse juhtimisele. Eesmärgi 

saavutamiseks tuleb reovesi kokku koguda reoveekogumisaladel ning 

puhastada.  
Vastavalt EL Ühinemiselepingule anti Eestile asulareovee puhastamise direktiivi 

rakendamiseks pikemad tähtajad, kui on sätestatud direktiivis. Eesti 

üleminekuaegadeks on : 

o Üle 10 000 ie reoveekogumisalade korral kuni 31.12.2009; 

o 2000 – 10 000 ie reoveekogumisalade korral kuni 31.12.2010. 

Direktiivist lähtuvalt tuleb reovesi koguda läbi ühiskanalisatsiooni, äärmuslikel 

juhtudel, näiteks kui reovee kokkukogumine läbi ühiskanalisatsiooni on 

majanduslikult põhjendamata, võib kogumist korraldada ka muul viisil, nt 

individuaalsete kogumissüsteemide kaudu. 

Alla 2000 ie reoveekogumisaladel tuleb vastavalt direktiivile tagada 

reoveepuhastite nõuetekohane töö. Samas peab reoveepuhasti nõuetekohase 

töö tagamiseks nõuetele vastama ka reovee kokkukogumise süsteem.  

Asulareovee puhastamise direktiivi nõuete rakendamiseks alla 2000 elanikuga 

asulates (50-2000 elanikku) on vaja teha investeeringuid 

kanalisatsioonitorustike, reoveepumplate ja reoveepuhastite ehitamiseks ning 

rekonstrueerimiseks. 

Matsalu alamvesikonna veemajanduskava 

Matsalu alamvesikonna veemajanduskava eesmärgiks on kogu elanikkonna 

varustamine tervisele ohutu joogiveega, kusjuures kõigi näitajate osas hea joogiveega 

varustamine toimub kooskõlas piirkonna majanduslike võimalustega. Kogu 

elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada 

haigustekitajaid ega ülenormatiivselt keemilisi toksilisi aineid (vastab SoM 

31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi ja kontrollinõuded“ toodud 

kvaliteedinõuetele mikrobioloogiliste ja keemiliste kvaliteedinäitajate osas). 

Joogiveekvaliteedi nõuetele peab vastama ühisveevärgi vesi, mida kasutavad enam 

kui 50 inimest. 

Eesmärgiks on ka põhjavee hea seisundi tagamine. Eelkõige tuleb kaitsta 

maapinnalähedast veekihti ning selle kaitsmata põhjaveega piirkondi. 

Üksikobjektidena kaitse alla võetud allikad ja karstialad tuleb säilitada võimalikult 

looduslikena. Vanad ja kasutusest väljas olevad puurkaevud tuleb nõuetekohaselt 

likvideerida. Tuleb tagada põhjavee kaitse ohtlike ainetega reostumise eest, 

keskkonnaohtlikud objektid tuleb viia vastavusse keskkonnanõuetega või 

likvideerida. Kaitsmata põhjaveega aladel on väga oluline, et tiheasustusalas oleks 

välja ehitatud vettpidav ühiskanalisatsioon. Heitvee juhtimisel pinnasesse ei tohi 

kahjustada põhjavee kvaliteeti.  

Pinnaveekogude puhul on eesmärgiks saavutada aastaks 2015 kõigi looduslike 

pinnaveekogude hea seisund ning tehislike ja oluliselt muudetud veekogude hea 

ökoloogiline 

potentsiaal. Pinnaveekogude hea seisundi tagamiseks tuleb vähendada heitveega 

veekogudesse juhitavate toitainete kogust. Kõikide asulate ja tööstusettevõtete reovesi 

tuleb käidelda vastavalt nõuetele. 
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Vee-elustiku kaitseks tuleb tagada võimalused mitmekülgse ja liigirikka vee-elustiku 

arenguks. Vee-elustiku säilitamiseks luua veekogudes võimalikult looduslähedased 

tingimused. Kraavitatud jõelõigud viia võimalikult looduslähedasse olukorda – 

suurendada vooluveekogu looklevust, luua kiiremaid ja kärestikulisi jõelõike, tagada 

juurdepääs lisajõgedele ja vanajõgedele ning kaotada olulised rändetõkked. 

Alamvesikonna veemajanduskava oluliseks eesmärgiks on ka rannikuvee hea seisundi 

tagamine. Selleks tuleb veemajanduskava raames: tagada valmisolek õlireostustõrjeks 

rannikul; õnnetuste ja merereostuse ennetamine sadamates; korra tagamine 

supelrandades ja supluskohtades. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus võeti vastu 10.02.1999. a. (RT 1999, 25, 363), 

viimane uuendus, RT I 2010, 56, 363. Seadus reguleerib kinnistute veega varustamise 

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

ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning 

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

§ 2 lõige 1: 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. Ühisveevärgi ja -

kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat 

üheskoos. 

§ 3 lõige 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni 

vahelise piiri määrab liitumispunkt. 

§ 3
1
 lõige 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd on ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni ehitisi ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus kinnisasja 

kasutamist on kitsendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste kaitse ja ohutuse 

tagamiseks. 

§ 6 lõige 1: Kohaliku omavalitsuse volikogu määratud vee-ettevõtjal on õigus võtta 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu, arvestades 

käesolevas seaduses sätestatut. 

§ 6 lõige 2: Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja, lähtudes liitumistasu 

arvutamise metoodikast. Konkurentsiametil või kohalikul omavalitsusel on vastavalt 

oma pädevusele õigus kontrollida liitumistasu suurust, selle põhjendatust ja vastavust 

metoodikale. 

§ 6 lõige 6:  Liitumistasuga tagatakse: 

1. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni 

arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel 

konkreetses arenduspiirkonnas, välja arvatud käesoleva seaduse § 14 lõike 2 

punktis 6 nimetatud piirkonna arendamine; 

2. kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga ning kinnistu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja 

pinnavee ärajuhtimise süsteemi olemasolu korral selle ühendamine 

sademeveekanalisatsiooniga. 

§ 14 lõige 2 punkt 6: Teenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks 

tagatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13111010
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kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 

1999. aasta 22. märtsi. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §10 lõike 2 alusel on keskkonnaministri 

määrusega (nr. 75, 16.10.2003. a.) kehtestatud ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike 

ainete piirnormid ja väärtused, et rakendada põhimõtet reostuse ohutustamisest 

kohapeal. 

Veeseadus 

Linnade ja asulate reovee puhastamise aluseks on Eestis Veeseadus. Veeseadus võeti 

vastu 11.05.1994. a. (RT I 1994, 40, 655), viimati muudetud RT I 10.03.2011, 2. 

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

ökoloogilise tasakaalu tagamine.  

§ 8 lõige 1: Vee erikasutuseks peab kasutajal olema tähtajaline luba ja võõra maa 

kasutamise korral ka maaomaniku nõusolek. Maaomaniku nõusolek ei ole nõutav 

sellise maa kasutamiseks, mis asub riigi omandisse kuuluva veekogu all või mis 

loetakse riigi omandis olevaks vastavalt maareformi seaduse § 31 lõikele 2. 

§ 13
2
 lõige 1: Joogivee käitleja on ettevõtja, kelle tegevuseks on joogivee tootmine, 

varumine, töötlemine, pakendamine või muud toimingud, mille tulemusel joogivesi 

on kättesaadav tarbijale või teisele ettevõtjale, kes oma tegevuses peab kasutama 

joogivett tasu eest või tasuta. Joogivee käitlejaks ei loeta individuaalsest 

veevõtukohast vee võtjat, kes võtab vett keskmiselt vähem kui  10 m3 ööpäevas või 

vähem kui 50 inimese tarbeks, välja arvatud juhul, kui joogiveega varustamine on osa 

majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest. 

§
 
23 lõige 1: Kõik isikud on kohustatud vältima vee reostamist ja liigvähendamist 

ning veekogude ja kaevude risustamist ning vee- elustiku kahjustamist. 

§
 
24

1
 lõige 4: Kohalik omavalitsus peab põhjavee kaitseks reoveekogumisalal tagama 

ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee 

juhtimiseks suublasse, välja arvatud reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 

ie ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul.  

§
 

24
1
 lõige 5: Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa 

põhjendamatult suuri kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie 

või rohkem kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid.  

§
 
24

1
 lõige 7: Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab 

reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama 

selle veo kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas 

määratud purgimissõlme. 

§
 

24
1
 lõige 8: Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub 

ühiskanalisatsioon, võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatule 

nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. 

§
 

24
1
 lõige 9: Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on 

kohtpuhastite, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja 

heitvee pinnasesse immutamine keelatud. 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13275278
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§
 
28 lõige 2: Veehaarde sanitaarkaitseala ulatus, välja arvatud käesoleva paragrahvi 

lõigetes 3–5
1
 sätestatud juhud, on: 

1) 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga; 

2) 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 m rea äärmistest 

puurkaevudest ja puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett 

võetakse põhjaveekihist kahe või enama puurkaevuga; 

§
 
28 lõige 3: Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 

m
3
 ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee 

kaitseks kehtestab keskkonnaminister. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

Seadus võeti vastu 02.06.1993. a. (viimati muudetud RT I 05.01.2011, 10). Kohaliku 

omavalitsuse korralduse seadus määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded, 

vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega.  

§ 6 lõige 1: Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas 

sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 

kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, 

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

linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi 

teise täita. 

§ 35 lõige 1: Vald või linn võib teenuste osutamiseks asutada valla või linna 

ametiasutuse hallatavaid asutusi, mis ei ole juriidilised isikud. Vald või linn võib olla 

osanik või aktsionär äriühingus, samuti asutada sihtasutusi ja olla 

mittetulundusühingu liige, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 

seaduses esitatud tingimusi. Valla või linna eraõiguslikes isikutes osalemise ning 

kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täitmise korraldamise 

tingimused ja korra kehtestab valla- või linnavolikogu. 

§ 37 lõige 3: Valla ja linna arengukava peab olema kooskõlas kohaliku omavalitsuse 

üksusele seaduse alusel koostatavate kohustuslike valdkonnapõhiste arengukavadega 

ja üldplaneeringuga. 

Asjaõigusseadus 

Seadus võeti vastu 09.06.1993. a. (viimati muudetud RT I 21.03.2011, 4). 

Asjaõigusseadus sätestab asjaõigused, nende sisu, tekkimise ja lõppemise ning on 

aluseks teistele asjaõigust reguleerivatele seadustele. 

§ 158 lõige 1: Kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal maapinnal, 

maapõues ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või 

kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- 

või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), 

kui need on teiste kinnisasjade eesmärgipäraseks kasutamiseks või majandamiseks 

vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende ehitamine 

teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. 

§ 158 lõige 2: Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul võib kinnisasja omanik 

nõuda teise kinnisasja omanikult kinnisasja koormamist reaalservituudiga. 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13244294
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Planeerimisseadus 

Seadus võeti vastu 13.11.2002. a. (viimati muudetud RT I 21.03.2011, 4). 

§ 1 Lõige 1. Käesolev seadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute 

vahelisi suhteid planeeringute koostamisel.  

§ 1 Lõige 2. Käesoleva seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude 

ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja 

tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, 

maakasutuseks ning ehitamiseks.  

§ 2. Planeering 

§ 2 lõige 1. Planeering on planeerimise käigus valmiv dokument. Planeering koosneb 

tekstist ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku.  

§ 2 lõige 2. Planeeringu tekstis esitatakse planeeritava maa-ala ruumilise arengu 

analüüsile tuginevad ruumilise arengu eesmärgid ning planeeringulahenduste 

kirjeldused ja põhjendused.  

Ehitusseadus 

Seadus võeti vastu 15.05.2002. a. (viimati muudetud RT I 10.03.2011, 2). 

§1 lõige 1. Käesolev seadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -

toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste 

projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, 

vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja 

ehitusjärelevalve korralduse.  

§13. Teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamine  

Detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, 

välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale märgitud 

maaüksuseni tagab kohalik omavalitsus, kui kohalik omavalitsus ja detailplaneeringu 

koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku leppinud teisiti.  

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid 

Sotsiaalministri 31.07.2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

ning analüüsimeetodid" kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

joogivee proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee 

saastumise kahjulike mõjude eest. 

Vastavalt määrusele peab ühisveevärgi kaudu kinnistuid joogiveega varustav joogivee 

käitleja tagama joogivee nõuetekohase kvaliteedi kohani, kus joogivesi saab 

kättesaadavaks teisele käitlejale või tarbijale, välja arvatud juhul, kui joogivee käitleja 

kinnistu omanik või tarbija ei ole kokku leppinud teisiti.  

Joogivesi loetakse tervislikuks ja puhtaks, kui see ei sisalda mikroorganisme, parasiite 

ega mis tahes aineid sellisel arvul ega sellises koguses, mis kujutab potentsiaalset ohtu 

inimeste tervisele ning kui mikrobioloogilised ja keemilised kvaliteedinäitajad ei ületa 

määruses esitatud piirsisaldusi. Joogivee mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad, 

keemilised kvaliteedinäitajad ning organoleptilisi omadusi mõjutavad, üldist reostust 

iseloomustavad näitajad ja radioloogilised näitajad (edaspidi indikaatorid) ei tohi ületa 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13244294
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määruses esitatud piirsisaldusi, välja arvatud paragrahvis 3 lõikes 4 esitatud 

tingimustel. 

§ 3 lõige 4 järgi joogiveele esitatud piirsisalduste ületamisel korraldab Terviseamet 

koostöös ekspertidega terviseriski hindamise ja inimese tervise kaitsmise vajaduse 

korral abinõude programmi väljatöötamise, mille kulud katab joogiveekäitleja. Kui 

lubatust kõrgemate näitajate puhul ei kaasne ohtu inimese tervisele, võib seda vett 

kasutada joogivee otstarbeks. 

Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee 

müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja 

kehtetuks tunnistamise kord 

Sotsiaalministri 21.12.2001.a. määrusega nr 152 „Kvaliteedinõuetele mittevastava, 

kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, 

peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord” § 1 lõige 3 järgi kvaliteedinõuetele 

mittevastava, kuid tervisele ohutu joogiveena käsitletakse joogivett, mis ületab 

sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» §-s 6 toodud indikaatornäitajate piirväärtusi, 

välja arvatud järgmiste näitajate osas: jääkkloor, jääkosoon, oksüdeeritavus, 

orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC), Clostridium perfringens (koos eostega), 

kolooniate arv 22 ºC juures, coli-laadsed bakterid. 

§ 1 lõige 4 järgi kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee 

müümiseks peab vee erikasutajal olema luba (edaspidi müümisluba). Müümisloa 

väljastamise õigus on vee erikasutaja Terviseameti piirkondlikul talitusel. 

Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- 

ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrusega nr 1 kehtestatakse kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetavale pinna- ja 

põhjaveele, võttes arvesse vee looduslikku koostist, nõuetekohaseid 

veetöötlusmeetodeid, vee kogust ja kaitstust reostuse eest. 

Vastavalt määrusele klassifitseeritakse joogivee tootmiseks kasutada kavatsetav 

pinna- ja põhjavesi määruse lisades toodud keemiliste, mikrobioloogiliste ja 

radioloogiliste näitajate piirväärtuste järgi.  

Pinna- või põhjavett, mille näitajate piirväärtused ületavad III kvaliteediklassi 

näitajate piirväärtusi, ei tohi valida joogiveeallikaks.  

Kui muud joogiveeallikad puuduvad, siis võib lõikes 3 nimetatud pinna- või põhjavett 

Terviseameti või tema piirkondliku talituse kirjaliku nõusoleku alusel kasutada 

joogiveeallikana, kui vee töötlemine ja keskkonnaseisundit parandavad meetmed 

tagavad kvaliteetse joogivee. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus 

Keskkonnaministri 16.12.2005. a määruse nr 76 "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

kaitsevööndi ulatus", ülesandeks on kehtestada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
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ehitistele kaitsevööndi ulatus tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, 

paigaldussügavusest ja läbimõõdust. 

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded 

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrusega nr 171 (RT I 2001, 47, 261) 

kehtestatakse veekaitsenõuded reovee kogumiseks, puhastamiseks või suublasse 

juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustikule, reoveepuhastile, pumplale või muu 

reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoonele või 

rajatisele. Määrusega ei kehtestata nõudeid sademevee kanalisatsiooniehitistele ega 

ühiskanalisatsiooni juhitava reovee eelpuhastile, välja arvatud purgimissõlme 

puhastile. 

§ 3
1
 lõige 1. Kanalisatsiooniehitisest lähtuva reostuse mõju, mis kahjustab või võib 

kahjustada inimese tervist või keskkonda, sh põhjustades kahju varale või 

raskendades või takistades keskkonna kasutamist puhkeaja veetmiseks või muul 

õiguspärasel viisil, ei tohi ulatuda kujast kaugemale. 

§ 15. Reoveepuhasti tuleb ehitada nii, et väikepuhastil oleks toimimisaeg vähemalt 30 

aastat, suurpuhastil vähemalt 50 aastat ning pinnaspuhastil, tehismärgalal, 

taimestikpuhastil või biotiigil vähemalt 15 aastat. 

§ 17 lõige 2. Purgimissõlme peab rajama reoveekogumisalale, mille reostuskoormus 

on 1000 ie või enam. 

§ 17 lõige 3. Purgimissõlme peab rajama reoveekogumisalale, mille reostuskoormus 

on alla 1000 ie, kui lähim purgimissõlm asub kaugemal kui 30 km või lähim puhasti 

ei võimalda täita täiendava reovee purgimise tulemusel lõikes 5 sätestatut 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. 

§ 17 lõige 5. Purgitava reovee reostuskoormus ei või ületada ööpäevas enam kui 10% 

reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormusest. 

Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise 

kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded 

põhjavee kaitseks 

Keskkonnaministri 16.12.1996. a määruse nr 61 "Veehaarde sanitaarkaitseala 

moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha 

hooldusnõuded põhjavee kaitseks" (viimati muudetud RT I 12.04.2011, 6), 

ülesandeks on kindlustada veehaaret ümbritseval maa- ja veealal põhja- või pinnavee 

ning veehaarderajatiste kaitse, et võimaldada joogivee nõuetele vastava vee tootmine. 

Juhul, kui ühisveevärgi põhjaveehaarde projektikohane tootlikkus on väiksem kui 500 

m
3
 ööpäevas, määratakse sanitaarkaitseala piirid vastavalt «Veeseaduse» §-le 28 ja 

sanitaarkaitsealal kehtivaid «Veeseadusest» või «Looduskaitseseadusest» tulenevaid 

majandustegevuse kitsendusi kirjeldatakse ühisveevärgi põhjaveehaarde projektis. 
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Juhul, kui ühisveevärgi põhjaveehaarde projektikohane tootlikkus on suurem kui 500 

m
3
 ööpäevas, koostatakse koos põhjaveehaarde projekti või põhjavee uuringu 

aruandega sanitaarkaitseala projekt. Projekti tellib veehaarde omanik või valdaja. 

Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord 

Vabariigi Valitsuse 31.07.2001. a. määrus nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse 

juhtimise kord” (viimati muudetud RT I 2010, 13, 70) kehtestab nõuded reovee 

puhastamise ja heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimisele ja nõuete täitmise 

kontrollimise meetmed. 

I Üldsätted.  

§ 3 lõige 1: Reostusallikast lähtuvat reostuskoormust väljendatakse 

inimekvivalentides (ie) ja see arvestatakse aasta kestel suurima reoveepuhastisse või 

reoveepuhasti puudumisel heitveelaskmesse siseneva nädalakeskmise 

reostuskoormuse alusel. Aasta nädalakeskmise suurima reostuskoormuse 

määramiseks peab veeproove võtma vähemalt ühel nädalal igas kvartalis. 

Reostusallikast lähtuva reostuskoormuse määramisel ei lähe arvesse veeproovid, mis 

on võetud erakorraliste ilmastikutingimuste ajal (nt paduvihm, lume kiire sulamine 

vms).  

§ 3 lõige 2: Inimekvivalent on ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku 

veereostuskoormuse ühik. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) kaudu väljendatud 

inimekvivalendi väärtus on 60 g hapnikku ööpäevas.  

§ 3 lõige 3: Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) on milligrammides väljendatud 

hapnikuhulk, mis mikroobidel kulub ühes liitris vees oleva orgaanilise aine 

lagundamiseks seitsme ööpäeva jooksul. 

§ 3 lõige 4: Reovee kogumisala reostuskoormus ehk nominaalkoormus arvestab 

rahvaarvu, turismi ja tuleviku arengusuundi sellel reovee kogumisalal, tööstus- ja 

muid ettevõtteid, mis juhivad reovee ühiskanalisatsiooni, ning ka eelnimetatud 

sektoritest pärineva reovee kogust, mida hetkel kokku ei koguta, võttes arvesse 

maksimaalseid aastaajalisi muutusi. Nominaalkoormuse hulka ei kuulu tööstuse 

reovesi, mis puhastatakse eraldi asulareoveest omapuhastis ning mis juhitakse 

puhastist otse suublasse. 

II Heitvee veekogusse juhtimise nõuded.  

§ 6 Väikese reostuskoormusega reostusallikatest veekogusse juhitavale heitveele 

esitatavad nõuded: 

§ 6  lõige 1: Väikese reostuskoormusega (vähem kui 2000 ie) reostusallikatest pärinev 

reovesi tuleb enne veekogusse juhtimist puhastada nii, et:  

1) see vastaks vee erikasutusloas nõutavatele heitvee reostusnäitajate 

piirväärtustele või reovee puhastusastmetele, mis ei tohi olla karmimad tabelis 

7 nõutud näitajatest; 

2) oleks tagatud  fosforiärastus reostustundlikku suublasse juhitavast heitveest. 

§ 6  lõige 2: Reostustundlikeks suublateks loetakse «Veeseaduse» § 15 lõike 4 alusel 

kehtestatud heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja 

kuuluvaid reostustundlikke suublaid. 
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Tabel 1. Veekogusse juhitava heitvee kohta esitatavad nõuded asulatele reostus- 

koormusega kuni 2000 ie. 
Reostusnäitaja Piirväärtus mg/l Reovee puhastusaste % 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
 1 

15 ≥90 

Keemiline hapnikutarve (KHT)
 2 

125 ≥75 

Heljum
1 

25 ≥80 

Üldlämmastik Määrus ei reguleeri - 

Üldfosfor
2 

1,5 ≥80 
1 Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida heitvee liiki arvestamata. 
2 Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida juhul, kui ei ole tegemist asula kanalisatsioonist 

eraldi asetseva heitveelaskme kaudu suublasse juhitava heitveega, mille kohta käesolevas tabelis on esitatud ainult 

selle heitvee liigi kohta käiv reostusnäitaja piirväärtus või reovee puhastusaste. 

Veekogusse suunatava heitvee pH peab olema vahemikus 6,0...9,0. Reostusnäitaja 

piirväärtuse all mõistetakse määruses sätestatud maksimaalset lubatud reoaine 

sisaldust vees, mille ületamisel vesi loetakse üle kahjutuspiiri rikutuks. Reovee 

puhastusaste - reoveepuhastis reoainete kõrvaldamise määr, mida väljendatakse 

protsentides. 

III Heitvee pinnasesse juhtimise nõuded.  

§10. Heitvee hajutatult pinnasesse immutamise nõuded: 

§10 lõige 1: Heitvee hajutatult pinnasesse immutamine on käesoleva määruse 

tähenduses heitvee pinnasesse juhtimine.  

§10 lõige 2: Kui heitvee juhtimine kaugel asuvasse veekogusse ei ole majanduslikult 

põhjendatud ning ei ole põhjavee seisundi halvenemise ohtu, v.a veehaarde 

sanitaarkaitsealale lähemal kui 50 m selle välispiirist, ja mitte lähemal kui 80 m 

joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust, v.a omapuhasti olemasolu korral, võib 

heitvett immutada pinnasesse järgmistes kogustes: 5–50 m
3
 ööpäevas pärast reovee 

bioloogilist puhastamist; kuni 5 m
3
 ööpäevas, kasutades reovee mehaanilist 

puhastamist. 

§10 lõige 6: Üldplaneeringuga määratud reoveekogumisaladel on heitvee pinnasesse 

immutamine keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud 

kanalisatsioon. Kanalisatsiooni puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee 

kogumiseks olema kogumiskaevud. Väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel 

tiheasustusaladel peab reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama. 

§10 lõige 7: Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel võib pinnasesse 

immutada kuni 10 m
3
 vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. Heitvee 

pinnasesse immutamiseks kasutatav süsteem peab võimaldama võtta vee 

erikasutusloas kehtestatud nõuete kontrolliks heitvee kontrollproovi, v.a alla 5 m
3
 

ööpäevas heitvee immutamisel. 

§10 lõige 13: Heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m 

ülalpool põhjavee kõrgeimat taset. 

 


