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1 SISSEJUHATUS 

 

Käesolev ÜVKA koostatakse tulenevalt Matsalu Veevärk AS ja Hekes Eesti OÜ vahel 

05.10.2011 sõlmitud Lepingust nr 18-2011. 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVKA) koostamist reguleerib 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus. Seaduses on sätestatud, et ÜVKA peab sisaldama 

vähemalt:  

• ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 

• dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

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

äravoolurajatiste põhiskeemi; 

• ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 

maksumust. 

Seadus sätestab, et: 

• ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava peab olema kooskõlas 

alamvesikonna veemajanduskavaga; 

• ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava tuleb enne kinnitamist 

kooskõlastada regiooni keskkonnaameti ja terviseametiga; 

• mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni kasutamise tingimused määratakse omavalitsuste halduslepinguga. 

 

Hinnangulistele maksumustele baseeruva finantsprognoosi tegemine ei ole otseselt 

seadusest tulenev nõue, kuid on koostajate poolt käsitletud kui investeeringute vajadust 

hindav osa, mis on vajalik ka abitaotluste esitamiseks. 

Samas tuleb Konsultandil ÜVKA koostamisel paratamatult hinnata perspektiivsete 

investeeringute võimalikku hindade muutust. 

Vee-ettevõtte jätkusuutlikkust investeeringute rakendamisel iseloomustab ÜVKA käigus 

koostatud vastav finantsanalüüs. 

 

ÜVKA koostamise eesmärgiks on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengu kiirendamine 

organisatsioonilis-majanduslike meetodite sihipärasema suunamise kaudu. 

ÜVKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning 

omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti 

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

tugifondidest vahendite taotlemisel. 

Kava olemasolu hõlbustab omavalitsuse ja vee-ettevõtte vaheliste suhete ning vastastikuste 

kohustuste määratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste hinnakujundusele. 

 

ÜVKA tuleb koostada kooskõlas: 

• piirkonda hõlmava(te) veemajanduskava(de)ga; 

• omavalitsuse arengukavaga; 

• omavalitsuse halduspiirkonna või selle osa üld- ja detailplaneeringutega. 

 

Erinevalt planeeringutest, mis määratlevad rajatiste paigutuse ja annavad üldise aluse 

võimsusnäitajate ning teenuste mahu leidmiseks, annab ÜVKA valdkonna olukorra 

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

 

ÜVKA on koostatud Tellija lähteülesande alusel, milles nähakse ette konkreetsed juhised 
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ja tingimused. 

 

ÜVK perspektiivskeem kahes ajalise perioodis: 

 Lühiajaline programm: 2012-2017, mis peab kajastama töömahte 

lühiajalises programmis. Antud perioodi osas ja sees on kohustuslik välja 

tuua investeeringud, mis on vastavalt Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktide 

täitmise kohustusele prioriteetseimad: joogiveekvaliteedi nõuetele 

vastavuse tagamine; suublasse juhitava heitvee nõuetele vastavuse 

tagamine; tähtsaimate peatorustike ja –kollektorite rekonstrueerimine. 

 Pikaajaline programm: 2018-2024, mis peab kajastama kaugemas 

perspektiivis teostatavaid ning otseselt õigusaktide nõuete täitmisega mitte 

seotud investeeringuid, sealhulgas ühisvee- ja –kanalisatsioonivõrkude 

laiendamine. Siia kuuluvad põhiliselt veevarustuse peatorustike ja 

kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine põhiliselt tänas(t)e ja 

perspektiivsete reovee kogumisala(de) piires, sealhulgas mahus, mis tänase 

seisuga ei ole (veel) vee-ettevõtjale ja/või KOV-le majanduslikult 

otstarbekas ja/või muul viisil põhjendatud. 

 

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

objektidele ja lisaks varustasid konsultanti väärtusliku informatsiooniga, sealhulgas: 

- Hr Hans Liibek, Matsalu Veevärk AS juhatuse liige 

- Pr Marju Murumets, Matsalu Veevärk AS juhiabi 

- Hr Vello Luide, Matsalu Veevärk AS tootmisjuht 

- Pr Pille Kask, Matsalu Veevärk AS finantsjuht 

- Hr Tõnu Viherpuu Matsalu Veevärk AS meister 

 

ÜVKA koostamisel osalesid: 

 

 Sven Otsmaa – projektijuht, üldosa, olemasoleva olukorra kirjeldus, 

investeeringuprojektid; 

 Tarvi Miilits – üld- ja sotisaalmajanduslik analüüs, finantsanalüüs; 

 Priit Teearu, kaardimeister. 

 

 

keda nimetatakse ÜVKA käigus „Konsultantideks“. 
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2 ÜLEVAADE ÜHISVEEVARUSTUST JA –

KANALISATSIOONI KÄSITLEVATEST 

ALUSDOKUMENTIDEST  

2.1 ÜLDIST 

Käesolev peatükk annab ülevaate ÜVKA koostamise aluseks olevatest õigusaktidest ja 

planeerimisdokumentidest. Olulisemad arendamise kava puudutavad valdkondlikud 

alusdokumendid on: 

 

 Seadused; 

 Määrused; 

 valdkondlikud EL direktiivid; 

 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava; 

 Matsalu alamvesikonna veemajanduskava; 

 Hanila valla üldplaneering; 

 Hanila valla arengukava; 

 Muud uuringud, arengukavad ja (detail)planeeringud. 

 

2.2 ÜLEVAADE ÜVK-d PUUDUTAVATEST 

ÕIGUSAKTIDEST JA DIREKTIIVIDEST 

ÜVKA koostamine on seotud ja tugineb järgmistele põhiliste õigusaktidele*: 

 

1. Veeseadus; 

2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus; 

3. Planeerimisseadus; 

4. Ehitusseadus; 

5. Kohaliku Omavalituses korralduse seadus; 

6. Asjaõigusseadus ja Asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 

7. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus; 

8. Keskkonnatasude seadus. 

9. EV Valitsuse (VVM) 31. juuli 2001. a. määruse nr 269 „Heitvee veekogusse või 

pinnasesse juhtimise kord” (edaspidi määrus nr 269); 

10. Keskkonnaministri 16.12.1996 määrus nr 61, uuendatud redaktsioon kehtiv alates 

15.04.2011 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord 

ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks“; 

11. Keskkonnaministri 29.07.2010 määrus nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu 

projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, 

puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, 

likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha 

kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, 

puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning 

puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid“; 

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

“Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded”, 
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13. Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded 

ning analüüsimeetodid (edaspidi määrus nr 82) ning selle aluseks olev EL 

joogiveedirektiiv 98/83 EC. 

14. Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või 

kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded (edaspidi 

määrus nr 1). 
*Eelnev loetelu ei pea olema lõplik ja annab edasi ainult kõige põhilisema osas ÜVK arendamist 

puudutavatest õigusaktidest/regulatsioonidest. 

 

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

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni  valdkondadega seonduvate tegevuste alusdokument. 

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

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

valimisel tuleb otseselt jälgida Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadust, Planeerimisseadust 

ja Ehitusseadust. 

 

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

objektide käitlemisel arvestama Asjaõigusseadust ning Kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadust. 

 

Ehitiste, rajatiste ja kommunikatsioonide asukohavalikul tuleb tihti arvestada nende 

võimalikku mõju keskkonnale, sealhulgas kaaluda keskkonnamõju hindamise läbiviimise 

vajalikkust, mida hinnatakse tulenevalt Keskkonnamõju hindamise ja 

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

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

keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu. KMH seadus on 

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

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

 

Ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonisüsteemide üks põhiprobleeme on tarbijatele edastatava 

vee kvaliteet  –  seda reguleeritakse sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 Joogivee 

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

aluseks olevale EL joogiveedirektiivile 98/83 EC. 

 

Keskkonnahoiu ja –kaitse seisukohalt samaväärselt oluline on nõuetekohaselt kogutud ja 

puhastatud reovesi ning selle kindlustamine reoveekogumisalal(t). Reoveekogumisala vee-

ettevõtja peab tagama puhastatud heitvee kvaliteedi vastavuse Eesti Vabariigi Valitsuse 

(EVV) 31. juuli 2001. a.  määruse nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise 

kord”, mis on vastavuses EL asulareoveedirektiiviga nr 91/271.  

 

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

omavalitsus peab põhjavee kaitseks tagama reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu 

reovee suunamiseks reoveepuhastisse ja heitvee juhtimiseks suublasse – mis sisuliselt 

tähendas ühiskanalisatsioonivõrgu väljaehitamise kohustust, siis alates 2010. a 

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

ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti 

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

käitlemine. Kuna Hanila vallas jäävad kõik kehtestatud reoveekogumisalad alla 2000 ie, 

siis saab toetuda antud VS sättele. 
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Tulenevalt Eesti ühinemisest Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiiviga (2000/60/EC) 

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

kanalisatsioonisüsteeme, tagamaks tarbijatele kvaliteetne ja tervisele ohutu joogivesi, 

kvaliteetne ühiskanalisatsiooniteenus ning reoveepuhastis nõuetekohaselt puhastatud 

heitvesi enne juhtimist looduslikesse või tehislikesse veekogudesse. 

 

Kohaliku omavalitsuse kohustus koostada ja täiendada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendamise kava, tuleneb Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadusest ja aitab kokkuvõttes 

täita ka Veepoliitika Raamdirektiiviga seatud eesmärke ÜVK-vallas. 

 

2.3 ÜLEVAADE LÄHTEANDMETEST JA 

ALUSDOKUMENTIDEST 

2.3.1 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Lääne-Eesti veemajanduskava on koostatud vee kaitse  ja kasutamise abinõude 

planeerimiseks Lääne-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava koostamisel 

lähtutakse nii eelpoolkirjeldatud veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika raamdirektiivist 

(2000/60/EÜ).  

 

Lääne-Eesti veemajanduskava on üldine alusdokument, mis on kokku pandud Harju, 

Matsalu, Läänesaarte, Pandivere põhjavee ja Pärnu alamvesikondade veemajanduskavade 

põhjal – seega seondub Hanila valla perspektiivne areng detailsemalt Matsalu 

alamvesikonna veemajanduskava ja selle eesmärkidega. 

2.3.2 Matsalu alamvesikonna veemajanduskava 

Matsalu alamvesikonna veemajanduskava (edaspidi VMK) on valminud aastal 2007. 

 

Territoriaalselt kuulub Hanila vald täielikult Matsalu alamvesikonda.  

 

Eelmise ÜVKA  koostamine viidi algusest peale läbi paralleelselt Matsalu VMK-ga, mille 

käigus arendati koostajate vahel tihedat koostööd. ÜVKA ja VMK meetmeprogramm 

arvestab täielikult Hanila valla  veemajandussüsteemide arendamise eesmärkide ja 

vajadustega, seega toetavad projektide programmid vastastikku üksteist.  

 

VMK üldosa käsitleb vajadust tagada kogu elanikkonnale 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. Pikemas perspektiivis peab ühisveevärgist pärinev joogivesi vastama nõuetele 

kõigis asulates. 

 

VMK käsitleb ÜVK teenuste tarbijate arvu ja tarbimismahte tervikuna, konkreetselt Hanila 

valla osas konkreetseid prognoosid puuduvad. VMK ei näe tervikuna alamvesikonnas ette 

märkimisväärset ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuste tarbijate kasvu aastani 2015, 

seega tänase ÜVKA mõistes lühiajalises investeeringuperioodis. Tarbijate kasvu on raske 

prognoosida, kuna ka tänaseks ei ole paljud tarbijad, kellele on teenusega liitumisvõimalus 
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tagatud, veel liitunud. Lisaks on elanike arv kuni tänaseni nii vallas tervikuna kui valla 

ÜVKA-ga kaetud piirkondades ja reoveekogumisaladel vähenenud. 

 

VMK juurde kuuluvas meetmekavas on esitatud korrektne tööde kava koos ajaplaaniga nii 

lõppenud Matsalu valgala piirkonna veeprojekti  (edaspidi ÜF projekt) kui sellest välja 

jäävas osas. ÜF projekt pidi vastavalt VMK-le olema realiseeritud 2010. aasta lõpuks, mis 

vastas ka omaaegsele rahastamisotsusele ja mis ka tegelikkuses nimetatud ajal realiseeriti. 

Hanila vallas viidi projekt lõpule 2009. aastal. Ülejäänud vajalikud ühisveevärgi ja -

kanalisatsioonitööd on vastavalt VMK-le vajalik teostada veevarustuse osas kuni aastani 

2013, sealhulgas joogiveedirektiivi 98/83 EC täitmise nõue, mille tähtaeg on 01.01.2013.  

ÜF projektist välja jäänud ühiskanalisatsioonitööd on vastavalt VMK meetmekavale 

vajalik realiseerida hiljemalt aasta 2014 lõpuks. 

 

Konsultant arvestab nimetatud tähtaegadega ka antud ÜVKA koostamisel, kuid samal ajal 

tehes vajadusel koostöös Tellijaga neis korrektiive. Eeskätt on korrektiive võimalik teha 

torustike rekonstrueerimise ja väljaarendamise osas, kuna joogivee- ja heitveekvaliteet 

peab vastama kehtestatud nõuetele juba aastal 2013. 

 

Eelnimetatud ÜF projektist anname ülevaate järgnevates osades. 

2.3.3 Hanila valla üldplaneering 

Hanila valla üldplaneering on kehtestatud Hanila Vallavolikogu 17. detsembri 2003. a 

määrusega nr 32.  

Üldplaneering valmis Hanila Vallavalitsuse ja AS Entec (tänaseks AS Pöyry Entec) 

vahelises koostöös.  

 

Hanila valla üldplaneeringu tervikosa on koostatud juba 2003. aastal ning vähemalt ÜVK 

osas ei ole  päris kooskõlas tänase situatsiooni ega vajadustega. Selles mõttes ei saa päriselt 

nõustuda valla 22. aprilli 2010. a otsusega nr 43: üldplaneering on kooskõlas ka teiste valla 

arenduslike dokumentidega (ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava, jäätmekava, 

valla ja muud arengukavad).  

2010. aastaks (rääkimata tänasest) oli 2004. a koostatud Hanila valla ÜVKA vananenud 

nii tegevuste, vajaduste kui ÜVKA seaduse järgselt (ÜVK seadus § 4, lg (2) alusel ÜVKA 

vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse).   

 

2003. a koostatud üldplaneeringu osas 4.5.7, Tehnilised kommunikatsioonid leiab 

mõningaid faktivigu ja ebakorrektseid väiteid nagu: „vett võtvad kaevud on enamasti kuni 

30 m sügavused“, kuid samas nii Virtsu, Vatla kui Kõmsi töötavate ühisveevärgi 

puurkaevude sügavused vastavalt 130, 120 ja 130 m sügavad. Valesti on sõnastatud ka 

väide, et „üle poole reostusest jõuab otse põhjavette“. Kuigi valla piires on ülemine 

põhjaveehorisont kas kaitsmata või nõrgalt kaitstud, saab väita et on oht põhjavee reostuse 

tekkeks, kuid väita, et üle poole kogu reostusest jõuab põhjavette, niimoodi faktina väita ei 

tohiks.  

Väide, et „veega on küllastunud ainult ülemine 10 - 20 m paksune paekiht“, on 

ebakorrektne ja väär, kuivõrd paekihid ulatuvad vallas ligikaudu kuni 200 m sügavuseni ja 

sisaldavad põhjavett vägagi erinevates sügavusintervallides. 

Samuti esineb kehtivas üldplaneeringus vee-ettevõttena veel Virtsu sooja- ja veeühistu 

ning Virtsu Roos - seega aastal 2010 ei ole korrektne väita, et dokument on tänase seisuga 

kooskõlas. 

 

http://www.entec.ee/
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Vastavalt veeseaduse 2010. aastal kehtestatud redaktsioonile (§ 24
1
 lg (3)) - 

keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalade piirid kannab kohalik 

omavalitsus kuue kuu jooksul pärast nende kinnitamist üldplaneeringule koos perspektiivis 

ühiskanalisatsiooniga kaetava alaga, mis ei ole määratud reoveekogumisalaks. 

Üldplaneeringu kaartide juures on plaanid nimetusega: suurendatud väljavõtted 

üldplaneeringu kaardist: Kõmsi, Vatla, Virtsu - millele ei ole aga lisatud tingmärke. 

 

Eelneva tõttu ei saa Konsultant päriselt nõustuda valla 22. aprilli 2010 otsusega nr 43, 

Hanila valla üldplaneeringu ülevaatamine, mis puudutab ÜVK osa, kuna üldplaneeringus 

esineb eelloetletud ebatäpsusi, väärad seisukohad kui planeering on tervikuna vananenud. 

Konsultant leiab, et ühisveevärki ja –kanalisatsiooni käsitlev osa on tänaseks vananenud.  

2.3.4 Hanila valla arengukava 

Hanila valla arengukava 2008-2020 võeti vastu vallavolikogu 28.05.2008. a määrusega nr 

90. 

 

Arengukavas on viidatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukavale (ÜVKA), mis 

määratleb detailselt valdkonna arenguvajadused. Kuna arengukava kehtestamise hetkeks 

oli olemasolev ÜVKA juba vananenud, on arengukavas 2008-2020 ühe eesmärgi ja 

tegevusena väga õigesti ja korrektselt välja toodud ka ÜVKA uuendamise vajadus 

(arengukava, lk 31).  

 

Suur osa arengukavas käsitletud ÜVK-d puudutavad eesmärgid on tänaseks täidetud – 

realiseeritud on EL Ühtekuuluvusfondi programmi 11 omavalitsuse 

veemajandusprojekt, ametliku nimetusega Matsalu valgala piirkonna veeprojekt, mis 

puudutas ka Hanila valda.   

 

Lisaks arengukavas välja toodud vajadustele arendada ühisveevärk ja –kanalisatsioon 

kättesaadavaks käsitletavate kolme asula: Virtsu aleviku ja Kõmsi, ning Vatla külade 

elanikele ja realiseerida olemasoleva ÜVKA eesmärgid – on eraldi rõhutatud 

joogiveeprobleemide, mis puudutavad fluoriidi ülenormatiivset sisaldust joogivees, 

lahendamist. Konsultant võtab antud temaatika üheks põhiprioriteediks ka antud ÜVKA 

eesmärkide püstitamisel. 

 

Perspektiivis näeb arengukava ette kvaliteetse joogivee tagamise kogu valla elanikele ja 

ettevõtetele. 

2.3.5 Vee erikasutusload 

Hanila valla vee-ettevõtjal AS-l Matsalu Veevärk on kehtivad vee erikasutusload eraldi 

kõigile käsitletavatele asumitele: Virtsu, Vatla, Kõmsi (edaspidi Veeluba). 

 

2.3.5.1 Virtsu vee erikasutusluba 

Virtsu alevikule on Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt välja antud vee-

erikasutusluba (edaspidi Veeluba) nr L.VV/300598 kehtivusega: 01.04.2009 kuni 

31.12.2014. 

 

http://www.hanila.ee/gfx/yp_kaart/Komsi_10.png
http://www.hanila.ee/gfx/yp_kaart/Komsi_10.png
http://www.hanila.ee/gfx/yp_kaart/Virtsu_10.png
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Vastavalt veeloale on lubatud veevõtt Kaare puurkaevust, katastri numbriga 13945: 

kogusega 40 000 m
3
/aastas (110 m

3
/d) ja Vee tn puurkaevust, katastri nr 13920, samuti 

kogusega:  40 000 m
3
/aastas (110 m

3
/d).  

Kaare tn puuraevud on rajatud Siluri (S) veekompleksi. Põhikasutuses on tänasel päeval 

Kaare tn puurkaevpumpla, veevõtt Vee tn puurkaevust on väga vähene, viimastel aastatel 

puudub. 

 

Lisaks määratletakse veekasutusloaga heitvee väljalasud ja lubatud saasteainete kogused. 

 

Vastavalt veeloale on Virtsu reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 36 000 m
3
/a (9000 

m
3
/kvartalis). 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  

BHT7 : 15 mg/l, 

Heljum : 25 mg/l, 

üldfosfor : 2 mg/l.  

 

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

üldlämmastik ja pH. 

 

Veeloas on nõue, et esinduslikku proovi peab olema võimalik võtta puhastisse sisenevast 

reoveest ja puhastist väljuvast heitveest. 

Vähemalt kord aastas tuleb võtta nädalases vooluhulgas keskmistatud reoveeproov 

puhastisse sisenevast ja puhastist väljuvast heitveest. Antud proovides tuleb määrata: 

BHT7, heljum, üldfosfor, üldlämmastik, SO4, KHT ja pH. 

 

Veeload on esitatud ka ÜVKA lisas 1. 

2.3.5.2 Kõmsi vee-erikasutusluba 

Kõmsi külale on Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt välja antud vee-

erikasutusluba (edaspidi Veeluba) nr L.VV/319291 kehtivusega: 01.11.2010 kuni 

31.10.2015. 

 

Vastavalt veeloale on lubatud veevõtt Antsu peapuurkaevust, katastri numbriga 13949: 

kogusega 14 400 m
3
/ aastas (40 m

3
/d), endisest Kõmsi ÜVK puurkaevust, katastri nr 

13934, samuti kogusega:  14 400 m
3
/ aastas (40 m

3
/d).  

Mõlemad puuraevud on rajatud Siluri (S) veekompleksi. Põhikasutuses on tänasel päeval 

Antsu puurkaevpumpla. 

 

Aastal 2009 rajati Kõmsi külla olemasoleva töötava puurkaevu (13949) kõrvale uus 

puurkaev katastri nr 25212 ehk Antsu 2 puurkaev, sügavusega 30 m, millest on lubatud 

veevõtt samuti: 14 400 m
3
/ aastas (40 m

3
/d). 

 

Lisaks määratletakse veekasutusloaga heitvee väljalasud ja lubatud saasteainete kogused. 

Kõmsi küla reoveepuhasti suublaks on Uustalu kraav. 

 

Vastavalt veeloale on Kõmsi reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 18 000 m
3
/a (4500 

m
3
/kvartalis). 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
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BHT7 : 15 mg/l, 

Heljum : 25 mg/l, 

KHT : 125 mg/l.  

 

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

üldfosfor ja üldlämmastik. 

 

Veeloas on nõue, et esinduslikku proovi peab olema võimalik võtta puhastisse sisenevast 

reoveest ja puhastist väljuvast heitveest. 

 

Veeload on esitatud ka ÜVKA lisas 1. 

2.3.5.3 Vatla vee-erikasutusluba 

Vatla külale on Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt välja antud vee-

erikasutusluba (edaspidi Veeluba) nr L.VV/300688 kehtivusega: 01.04.2009 kuni 

31.03.2014. 

 

Vastavalt veeloale on lubatud veevõtt Vatla elamute puurkaevust, katastri numbriga 13955: 

kogusega 18 000 m
3
/aastas (50 m

3
/d).  

Puurkaev on rajatud Siluri-Ordoviitiumi (S-O) veekompleksi aastal 1988. 

 

Lisaks määratletakse veekasutusloaga heitvee väljalasud ja lubatud saasteainete kogused. 

Vatla küla reoveepuhasti suublaks on Hõbesalu kraav. 

 

Vastavalt veeloale on Vatla reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 16 000 m
3
/a (4000 

m
3
/kvartalis). 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  

BHT7 : 15 mg/l, 

Heljum : 25 mg/l, 

üldfosfor : 2 mg/l.  

 

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

üldlämmastik ja pH. 

 

Veeloas on nõue, et esinduslikku proovi peab olema võimalik võtta puhastisse sisenevast 

reoveest ja puhastist väljuvast heitveest. 

Määrata tuleb seejuures: BHT7, heljum, üldfosfor, üldlämmastik, KHT ja pH 

 

Veeload on esitatud ka ÜVKA lisas 1. 

2.3.6 Matsalu valgala piirkonna veeprojekt 

Projekti üldandmed: 

 Nimetus: Matsalu valgala piirkonna veeprojekt  

 Euroopa Komisjoni (EK) rahastusotsuse nr: CCI 2004 EE 16 C PE 004  

 EK rahastamisotsuse algus: 23.12.2004  

 EK rahastamisotsuse lõpp: 31.12.2009  
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 EK rahastamisotsuses toodud eelarve: 27 569 000 EUR 

sh Matsalu alamprojekti eelarve:  17 053 000 EUR  

 EK-poolne abimäär: 80%  

 Kaasrahastaja: KIK, AS Matsalu Veevärk, AS Haapsalu Veevärk  

 Toetuse saaja: AS Matsalu Veevärk, AS Haapsalu Veevärk  

 Projekti piirkond: Rapla-, Pärnu- ja Läänemaa. 
  

Projekti eesmärgiks oli viia joogivee kvaliteet ja reovee puhastamine Rapla-, Pärnu- ja 

Läänemaal vastavusse Euroopa Liidu direktiividega. Selleks laiendatakse ning 

rekonstrueeritakse vee- ja reoveevõrgustikku, et vähendada veekadusid ja projekti 

tulemusena ühendada 90% piirkonna elanikest vee- ja kanalisatsioonivõrguga. 

  

Projekt jaguneb kaheks alamprojektiks:  

 Matsalu alamprojekt (AS Matsalu Veevärk)  

 Haapsalu alamprojekt (AS Haapsalu Veevärk). 

  

Tegevused Matsalu alamprojekti piirkonnas: ehitati ja rekonstrueeriti ligikaudu 69 km 

veetorustikku, 91 km kanalisatsioonitorustikku, 38 puurkaevu, 59 pumbajaama ja 28 

reoveepuhastit.  

 

Projekti lõplikuks kogumaksumuseks kujunes: 39,906,949.46 eurot, millest Hanila valla 

osaks jäi: 2,224,853.12 eurot. 

 

Viimane summa jagunes asumite vahel omakorda järgnevalt: 

 Virtsu alevik: 1,083,191.81 

 Kõmsi küla: 579,830.32 

 Vatla Küla: 561,830.99. 

2.3.7 Kokkuvõte olemasolevatest lähteandmetest 

Hanila valla ÜVKA koostamiseks aastateks 2012-2024 kasutatavad lähteandmed saab 

laiemalt jaotada viide valdkonda:  

1. Õigusaktid: 

 kohalikud, riiklikud õigusaktid ja EL direktiivid; 

2. regulatsioon ja aruandlus, mis tuleneb õigusaktidest; 

 vee erikasutusload, joogiveekvaliteedi kontrollikavad, 

keskkonnadeklaratsioonid (vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioon, 

saastetasu deklaratsioon jt); 

 puurkaevude ja joogiveekvaliteedi analüüsitulemused; 

3. riiklikud ja kohalikud valla arengut reguleerivad dokumendid 

 veemajanduskavad; 

 maakonnaplaneering; 

 Hanila valla üldplaneering; 

 Hanila valla arengukava;  

4. Valla ÜVK osas teostatud projektid (eel-; põhi-, ja tööprojektid), teostatud tööde 

(ehitiste) teostusjoonised, teostatavusuuringud, ehitus-, geodeetilised, 

geoloogilised, veekvaliteedi ja mistahes teised uuringud; 

http://www.kik.ee/
http://www.hvv.ee/
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5. Otsekontaktides Tellijaga saadud info, andmestik ja suusõnalised kommentaarid 

(objektide külastused, visiidid, koosolekud, nõupidamised). 

 

Konsultant kasutas ÜVKA koostamisel kõigi nimetatud valdkondade alla kuuluvat 

informatsiooni. 

 

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

täpsustatud põhiliselt ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike asukohti – seda osas, mille 

kohta puudusid teostusjoonised. 

 

Seoses Hanila valla üldplaneeringu vananemisega ja ebatäpsustega  valla ÜVK osas, 

soovitab Konsultant algatada olemasoleva üldplaneeringu ümbervaatamise ja korrastamise. 

3 HANILA VALLA SOTSIAALMAJANDUSLIK ÜLEVAADE 

3.1 ÜLDINE ÜLEVAADE 

Hanila vald asub Lääne maakonna lõunaosas ja piirneb Lihula, Koonga ja Varbla 

valdadega ning Läänemerega. Valla pindala on 232 km². 

 

Vallas on 1 alevik - Virtsu ja 28 küla - Esivere, Hanila, Karuse, Kaseküla, Kause, Kinksi, 

Kiska, Kokuta, Kuke, Kõera, Kõmsi, Linnuse, Lõo, Massu, Mõisaküla, Mäense, Nehatu, 

Nurmsi, Pajumaa, Pivarootsi, Rame, Rannaküla, Ridase, Salevere, Ullaste, Vatla, Voose ja 

Äila. 

 

Alljärgneval kaardil on näidatud Hanila vald ning seda ümbritsevad teised omavalitsused. 
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Joonis 3-1 Hanila valla ülevaatekaart (Allikas: Regio Delfi kaart) 

 

3.2 ELANIKKOND 

3.2.1 Elanike arv ja struktuur 

Hanila valla rahvastikust on üle poole koondunud Virtsu alevikku ning Kõmsi ja Vatla 

külla. Seisuga 01.01.2011 oli rahvastikuregistri andmetel elanikke kokku 1 645. Vald on 

hõredalt asustatud - keskmiselt 7,1 in/km
2
. 

 

Alljärgnevas tabelis on esitatud elanike arv asulate lõikes 1. jaanuari seisuga. 
 

Tabel 3-1 Elanike arv asulate lõikes 

Asula 2000 2008 2009 2010 2011 

Esivere 22 23 23 46 40 
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Hanila 44 53 51 48 46 

Karuse 27 23 23 24 20 

Kaseküla 29 32 31 35 34 

Kause 24 25 25 27 23 

Kinksi 51 39 42 42 42 

Kiska 7 5 6 9 9 

Kokuta 13 6 6 6 6 

Kuke 14 13 11 12 12 

Kõera 16 11 9 7 7 

Kõmsi 201 178 170 165 165 

Linnuse 31 29 28 27 29 

Lõo 45 35 38 35 36 

Massu 63 48 51 50 53 

Mõisaküla 17 15 26 24 23 

Mäense 25 18 18 17 15 

Nehatu 52 39 38 36 39 

Nurmsi 55 47 44 43 44 

Pajumaa 20 11 11 12 12 

Pivarootsi 19 11 12 12 13 

Rame 27 31 30 21 21 

Rannaküla 24 14 12 11 10 

Ridase 31 24 24 21 22 

Salevere 60 36 38 40 40 

Ullaste 12 10 10 10 10 

Vatla 252 216 214 212 203 

Virtsu 872 666 655 629 631 

Voose 29 22 21 20 20 

Äila 14 10 10 11 11 

valla tasandil - 18 13 10 9 

Allikas: Hanila Vallavalitsuse koduleht 

 

Hanila valla elanikkonna vanuselist ning soolist jaotus iseloomustab järgmine 

tulpdiagramm: 
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Joonis 3-2 Hanila valla elanikkonna vanuseline ning sooline jaotus (Allikas: 

Statistikaameti andmebaas (RV027) 

 

Hanila valla rahvastikust 46% moodustavad mehed ning 54% naised. 

3.2.2 Ettevõtlus 

 

Hanila vallas on arendatud peamiselt nelja tootmissuunda: kalatoodete valmistamine, 

metallitooted, plastaknad ja tuuleenergeetika. 

 

Kalandusega tegeleb Vlademar OÜ, Maseko AS Virtsu kalatööstus ja Viireste OÜ. 

Metallist traaditoodete valmistamine on välja kasvanud pisikesest kooperatiivsest tsehhist. 

Praegune suur ettevõte AS K.MET ekspordib enamiku oma toodangust. 

 

Tuuleenergeetika on valla territooriumil uus tootmisharu. Tuuleenergeetikaga tegeleb 

Nelja Energia OÜ, AS Skinest Energia ja AS Eesti Energia. 

 

Plastakende valmistamisega tegeleb Kvaliteetaken OÜ, kelle peakontor asub Virtsu 

alevikus. 

 

Hanila valla territooriumil on suures ulatuses settematerjalil ja aluspõhja kivimitel 

põhinevat maavara. Kasutatavas koguses on lubjakivi, kruusa ja liiva. AS Nordkalk’i poolt 

on kasutuses Kurevere karjäär, millest kaevandatakse ehitus- ja tehnoloogilist dolokivi 

ning Raatsiotsal kaevanadatakse AS Lihula Maaparandus poolt ehituskruusa.  

 

Valla kõige suurem sadam teenindab Virtsus transiitliiklust Saaremaaga ja kaubavedu. 

Aastas läbib Virtsu praamisadamat üle miljoni reisija ja see arv kasvab kiiresti. Dolokivi 

veetakse aastas välja 400 tuhat tonni. 

 

Väikesed paadisadamad on Virtsus ja Rannakülas.  

 

Põllukultuuride kasvatamisega tegelevad Lagendi OÜ ja Mäekaar OÜ. 
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3.2.3 Turism, vaatamisväärsused 

Hanila vald osaleb Matsalu mõjupiirkonna kuue valla poolt moodustatud 

mittetulundusühingu Terra Maritima töös. Läbi antud mittetulundusühingu kuulub vald ka 

Lääne maakonda hõlmavasse turismikatusorganisatsiooni. 

 

Hanila vallas on mitmeid majutuskohti, mis tegutsevad küll enamasti ainult suveperioodil. 

 

Vallas on kolm tegutsevat muuseumi. Hanila muuseum tegutseb Hanila vanemas kivist 

koolimajas ja kasutab lisapinnana uuema puukoolimaja esimese korruse ruume.  Virtsus 

tegutsevad erainitsiatiivil kohalikku elu ja ajalugu kajastav harrastusmuuseum 

ning vanade autode muuseum. 

 

Vaatamisväärsustena on Hanila vallas hulgaliselt objekte ning kultuurimälestisi, sh. näiteks 

Hanila kirik, Karuse kirik, Kõmsi kivikalmed, Massu linnus ja Liukivi, Massu mõis Virtsu 

vasallilinnuse varemed, Vatla maalinn jne. Kultuuriväärtuste täieliku nimistu leiab Hanila 

valla kodulehelt. 

3.3 VALLA EELARVE 

2011. aasta planeeritav tulueelarve maht on 1 260 100 € ja eelarvekulud on planeeritud 

1 228 120 €. 

 

Valla eelarvetuludest ca 50% on planeeritud maksude laekumisest. Teiseks oluliseks 

allikaks on mittesihtotstarbelised toetused, mis moodustavad ca 27%. 

 

Üks suurimaid ja olulisemaid kuluartikleid vallas moodustavad kulud  haridusele (ca 54%), 

üldistele valitsussektori teenustele (ca 18%) ja vabale ajale ja kultuurile (ca 11%). 

3.4 HANILA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –

KANALISATSIOONIETTEVÕTE – AS MATSALU 

VEEVÄRK 

Hanila valla vee-ettevõtjaks on AS Matsalu Veevärk. AS Matsalu Veevärk on loodud 

2004. aastal üheteistkümne Matsalu alamvesikonnas asuva Pärnu-, Lääne- ja Raplamaa 

omavalitsuse poolt, kellest said ka äriühingu aktsionärid. 

 

Ettevõtet juhib kolmeteistkümnest liikmest koosnev nõukogu ja üheliikmeline juhatus. 

Ettevõtte tegevust ja aktsionäride vahelisi suhteid reguleerib põhikiri ja aktsionäride 

leping. Need dokumendid sätestavad kõik olulisemad ettevõtte tegevuse valdkonnad. 

Aktsionäride leping sätestab, et lisaks olemasoleva infrastruktuuri arendamisele on 

ettevõttel kohustus kogu ettevõtte tegevuspiirkonnas olevate asulate vee- ja 

kanalisatsiooniprobleemide lahendamine.  

 

Ettevõtte eesmärgiks on koostöös aktsionäridest kohalike omavalitsustega viia ellu 

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi, Eesti riigi ja omavalitsuste poolt rahastatav Matsalu 

alamvesikonna veemajanduse arendamise projekt. Ettevõttel on sõlmitud projekti 

ellurakendamise leping Keskkonnaministeeriumi ja SA Keskkonnainvesteeringute 

Keskusega, mis sätestab äriühingu kohustuse tagada ÜF poolt rahastatavate rajatiste 

jätkusuutlik majandamine.  
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Pikemas perspektiivis on eesmärgiks tagada ettevõtte jätkusuutlik majandamine läbi 

elanikkonnale ja ettevõtetele kvaliteetse joogivee pakkumise ning heitvee puhastamise.  

 

AS Matsalu Veevärk on vee-ettevõtjaks käesoleval hetkel alljärgnevates omavalitsustes: 

 Märjamaa 

 Vigala 

 Lihula 

 Hanila 

 Martna 

 Kullamaa 

 Varbla 

 Koonga 

 Raikküla 
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4 HANILA VALLA KESKKONNASEISUND 

4.1 ASUKOHT JA LÜHIKIRJELDUS. PINNAVORMID, 

HÜDROGEOLOOGIA 

Hanila vald asub Läänemaa lõunaosas ja paikneb peamiselt Väinamere ning osaliselt Liivi 

lahe rannikul. Hanila vald piirneb Lihula vallaga Läänemaal ning Koonga Varbla 

valdadega Pärnumaal. Valla pindala on 232 km
2
. Hanila valla arengut mõjutab oluliselt 

teda läbiv tähtis magistraal: Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare põhimaantee.  

 

Hanila valla keskmine asustustihedus ei erine oluliselt Läänemaa keskmisest. Samas 

paikneb suurem osa elanikkonnast suurte valda läbivate magistraalteede ääres. Kaks 

kolmandikku valla elanikest on koondunud Virtsu alevikku ning Vatla ja Kõmsi küladesse. 

Ülejäänud valla territooriumi asustustihedus on võrreldav maakonna kõige hõredamalt 

asustatud valdade asustustihedusega. 

Hajaasutusega piirkondade asustustihedust mõjutavad valla territooriumil paiknevad 

suured sooalad. Tänu hõredale asustusele on suur osa valla territooriumist kaitsealuse 

väärtusega. Natura aladena arvati kaitse alla 8% valla territooriumist, mistõttu on nüüd 

kokku kaitse all 30% valla maismaast. Kaitsealustel territooriumitel ei ole ette näha olulist 

elamuehitust, millega võib arvestada ka pikaajalises perspektiivis valla hajaasustuses 

madalat asustustihedust. 

 

Maastikuliselt kuulub Hanila vald Lääne-Eesti madaliku alla, maastikutüübilt pae- ja 

moreentasandiku klassi. Maa-ala on tasane, metsade ja soode all on ligikaudu 40% valla 

territooriumist. 

 

Läänemaa ja Hanila hüdrogeoloogilises läbilõikes eraldatakse vastavalt kivimite 

litoloogilisele koostisele ja filtratsiooni omadustele  järgmisi aluspõhjalisi veekompleke:  

Silur-Ordoviitsiumi, Ordoviitsium-Kambriumi ja Kambrium-Vendi veekompleks. 

Silur-Ordoviitsiumi veekompleks on maapinnalt esimene veekompleks ja selle vesi on nii 

Hanila valla ühisveevärkide, ettevõtete kui eramajapidamiste põhiline veeallikas. 

Kompleksile on iseloomulik väga muutlik veeandvus (deebit), mis sõltub esmajärjekorras, 

puurkaevu rajamissügavusest, karbonaatsete kivimite savisisaldusest, lõhelisusest ja 

kavernoossusest. Arvestades ala toitumistingimusi atmosfäärsetest sademetest  ja nõrka 

looduslikku kaitstust, on vee kvaliteet ohustatud reostuse poolt. Keemilise koostise järgi on 

veed hüdrokarbonaatsed magneesium-kaltsiumilised, mereäärsetes piirkondades muutub 

veetüüp kloriidseks. 

Mitmetes asulates, sealhulgas ühisveevärgiga kaetud asulates on sügavamates 

veekompleksi puurkaevudes (100 m ja sügavamad) probleeme ülenormatiivse fluoriidi- ja 

ka boorisisaldusega. Ülenormatiivne üldraua sisaldus on tavapärane ka mujal Eestis. 

Samas on Siluri-Ordoviitsiumi veekompleks kõige enam-, praktiliselt ainukasutatav 

veeallikas Hanila vallas, kuna teisi veekihte kas ei kasutata üldse või väga harvadel 

juhtudel. 

 

Ordoviitsium- kambriumi veekompleks levib küll kogu Hanila valla territooriumil, kuid 

selle vett teadaolevalt valla veevarustuses ei kasutata. Veekompleksi veeandvus on väike 

ning vesi on samuti kõrgendatud raua- ja fluori- ja tõenäoliselt ka boori sisaldusega. 
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Kambrium-vendi veekompleks levib kogu valla territooriumil ja on hea veeandvusega, 

kuid sügavus ulatub juba ligikaudu 250-300 meetrini, esineb ülenormatiivset kloriidi ning 

väikeasulate veetarbeks on antud veeallika veekasutus ebaotstarbekas ning kasutust ei leia.   

 

Nagu eelnevalt öeldud, valla veevarustus tugineb põhiliselt ainult Siluri-Ordoviitsiumi 

kompleksi vee tarbimisele. Piirkonna omapära on põhjavee nõrk looduslik kaitstus ja pikk 

rannajoon, mille läheduses täheldatakse sageli merevee mõju, s.t. mittekonditsioonilise 

põhjavee olemasolu. Omaette probleemiks võib kujuneda aianduskooperatiivide  ja 

ühistuste territooriumidel paiknevate puurkaevude suur tihedus ja üksikute kaevude 

kaitsevööndite puudumine.  Põhiliselt on reostusohus just silur-ordoviitsiumi veekompleks, 

sest enamikus on aianduskruntide puurkaevude sügavuseks 1030 m. Enamik 

aianduskruntide kaevusid on rajatud ilma projektita ning  juhuslike puurijate poolt.  

Reostuse vältimiseks ja nõuetekohase veehaarde rajamiseks tuleks nõuetele mittevastavad  

kaevud tamponeerida ja kaitsetsooniga ühispuurkaev koos veejaotusvõrguga välja ehitada. 

4.2 PINNAVEEKOGUD  

Hanila vald asub Läänemaa lõunaosas ja paikneb peamiselt Väinamere (Suure väina) ning 

osaliselt Liivi lahe rannikul. Suuremad lahed on Topi ja Mõisaküla laht valla põhjaosas 

ning Mõniste, Rame ja Pivarootsi laht Hanila valla lõunaosas. Rannikumeri on madal – 

suurimad sügavused rannikumeres on Virtsu poolsaare juures, ulatudes 10 meetrini. 

 

Mandril paiknevaid pinnaveekogusid on Hanila vallas vähe. Järved on madalad ja endisest 

merest eraldunud lahed. Esiletõstmist väärivad Virtsu aleviku külje all paiknevad 

Kasselaht ja Heinlaht. Heinlahte suubub valla suurim vooluveekogu, Hanila oja. Virtsu 

alevikust kagusse jääb looduskaitse all olev Nehatu soo, mille territooriumil on mitu 

laukajärve. Vooluveekogudest saab nimetada veel Uustalu kraavi, mis on ka mitme 

reoveepuhasti suublaks. Uustalu kraav suubub Rame lahte. Vatla küla juurest saavad 

alguse Hõbesalu ja Kuuendiku kraavid. Vooluveekogud on lühikesed ja vooluhulk neis on 

väike. 

 

Tänapäeval on teatavasti reoveepuhasti suublana reostustundlikud kõik Eesti 

vooluveekogud.  

4.3 LOODUSKAITSE 

Hanila valla maismaast on erinevate kaitsealadega hõlmatud ligikaudu 30%. Riiklikud 

looduskaitsealad moodustavad 22%, Natura 2000 hoiualadega lisandus veel 8%. 

Kaitstavate alade suhe kogu valla territooriumi pindalasse on Eesti keskmisest kolm korda 

kõrgem. Natura 2000-ga võetakse kaitse alla ka kogu Väinameri, mis jätab valla 

rannikumeres kaitsetsoonist välja ainult Virtsu praamisadama akvatooriumi. 

Kõiki Hanila valla territooriumile jäävaid kaitsealasid valitseb Keskkonnaameti Hiiu-

Lääne-Saare regioon, kaitset korraldab Riikliku Looduskaitsekeskuse Hiiu-Lääne regioon, 

asukohaga Matsalu Rahvuspargis Penijõel. Vallas on 10 looduskaitsealust üksikobjekti, sh 

Vatla ja Massu pargid. 
 

Looduskaitse eesmärk on tagada väärtuslike alade, kaitsealuste liikide ja üksikobjektide 

kaitse. Lääne-Eesti kaitstavad maastikud on enamuses tugeva inimmõjutuse tagajärjel 

väärtuslikuks kujunenud. Tagamaks omanäolisuse säilimist vajavad osadel kaitstavatel 

aladel põllumajanduslikud tegevused riigipoolset rahalist toetust. 
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Ligi kolmandiku valla territooriumi maismaast ja terve rannikumere kaitse alla võtmine 

loob omaette väärtuse, kuid samas paneb ranged piirid valla üldisele arengule. Kaitsealade 

hulka ja pindala oluliselt vähendada ei saa, kuna need on kantud juba EL vastavatesse 

nimestikesse. Samas ei tohiks enam neid juurde luua või laiendada, kuna puuduvad 

meetmed valla tasakaalustatud arengu tagamiseks väga kõrge kaitsealade kontsentratsiooni 

korral. 

Kaitstavate alade suure ulatuse tõttu on vaja rahalisi lisavahendeid nende alade 

omanäolisuse säilitamiseks. Loodusturismi arenemine. 

Kaitse- ja hoiualadest väljaspool olevatel aladel loodusressursside säästlik kasutamine.  
 

Probleemid 

Suure osa valla territooriumi arvamine kaitse alla tekitab raskusi majandusliku 

arendustegevuse planeerimisel. Pikk merepiir peaks andma võimalusi mereliste tegevuste 

arendamiseks, aga praktiliselt kogu rannik on kaitse alla võetud. See raskendab 

merelepääsu võimaluste loomist. 

Osadel inimeste on probleeme teadlikkusega kaitsealadel liikumisel. Liigutakse 

keelualadel mootorsõidukitega, lõhutakse mereranda, st ei peeta kaitsekorraldusest kinni. 

4.4 MAAVARAD JA NENDE KAEVANDAMINE 

4.4.1 Maavarad 

Hanila vallas on võrreldes teiste piirkonna omavalitsustega märkimisväärses koguses 

maavarasid:  ehitusliiv-kruus, karbonaatkivimid (lubjakivi, dolomiit) ja turvas. Varude 

kasutusvõimalusi suurendavad sadama lähedus ja valda läbivad liiklusmagistraalid. 

Samas mullastik on valdavalt madala boniteediga, põllumaad liigniisked ja kivised. 

Traditsioonilise põllumajanduse ja metsanduse tulusus on sellest tulenevalt madal. 

Põllumaad sobivad rohkem rohumaadena  karjakasvatuseks. Metsad on vähese boniteediga 

ja enamuses sobivad ainult küttepuidu tootmiseks.  

Tänu väiksele asustustihedusele on suhteliselt kõrge metsloomade arvukus, varem on 

suured olnud ka valla rannikumere kalavarud. 

4.4.2 Maavarade kaevandamine 

Põhimõtted 

Maavarade kasutusele võtmine on tundlik teema. Samas ilma mineraalse ressursita ei ole 

võimalik arendustegevus – teede ja hoonete ehitus ning remont ja mitmete toodete 

valmistamine. Maavarade kaevandamine peab toimuma võimalikult keskkonda säästvalt ja 

kohalikku elu häirimata. Maavarade kaevandamiseks ei võeta kasutusele alasid, mis on 

looduslikult või kultuuriliselt väärtuslikud. 
 

Potentsiaalsed arengusuunad 

Surve maavarade kavandamiseks kasvab. Vald peab oma üldplaneeringus määrama ära 

potentsiaalsed alad. Olemasolevate aladel kaevandamine jätkub kuni nende 

ammendumiseni. Dolomiidi kaevandamine läheb üle uuele territooriumile Esivere külast 

läänes. Linnuse külast lõunas asuvas kasutuses olnud liivakarjääris alustatakse vähesel 

määral liiva kaevandamist. Riigipoolsel omavalitsuse eelarvesse erikasutustasude osa 

vähendamisel ei kaalu antud rahalised vahendid üles tekkivaid keskkonna ja muid 

kohalikke probleeme ning pikemas perspektiivis ei soosi uute kaevandusalade 

kasutuselevõttu. 
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Probleemid 

Kaevandusalade vahetus läheduses olevate majade elanikele kaevandamisel tekkivad 

mõjud: lõhkamine, vee alanemine kaevudes, teede seisukord. 

Riigipoolne erikasutustasude laekumise vähendamine omavalitsuste eelarvetesse. Rahaliste 

vahendite vähenemisega eelarvesse vähenevad valla võimalused arendada valla pakutavaid 

teenuseid. 

 

Eesmärgid 

Maavarade kaevandamine peab olema võimalikult keskkonnahoidlik ja kohalikke elanikke 

vähem häiriv. Maavarade kaevandamise perspektiivid peavad valla arengudokumentides 

olema kajastatud pikas ajaperspektiivis. 

4.5 JÄÄTMEKÄITLUS 

Hetkeolukord 

Hanila vallal on eraldiseisev jäätmemajanduse arengukava ja kehtiv jäätmehoolduseeskiri. 

Olmejäätmete vedaja leidmiseks korraldatakse vallas konkursse ja tänane (2012) veoleping 

kehtib AS-ga Veolia Keskkonnateenused (kuni 2010. a kevadeni AS RagnSells). 

Pandipakendeid võetakse vastu Virtsus, Vatlas ja Kõmsil asuvates kauplustes. 

Maksumärguseta pakendite ning paberi-papi konteinereid ei ole veel piisavalt ja neid ei 

suudeta tühjendada vajaliku sagedusega. 

Ohtlikke jäätmeid kogutakse kokku kord aastas korraldatava ringiga. Ohtlike jäätmete 

kogumisringil saab ära anda ka elektroonikajäätmeid. 

Biolagunevaid jäätmeid eraldi kokku ei korjata. Valla territoorium on hõreda asustusega ja 

jäätmevaldajate kulutuste vähendamiseks on otstarbekas need komposteerida oma kinnistul 

või kokkuleppel lähiümbruses. 

Valla territooriumil ei ole tavajäätmete prügilaid. Suuremad ebaseaduslikud jäätmete 

ladestuskohad on peamiselt Virtsu aleviku territooriumil ja selle lähiümbruses. 

Hajaasustuses on väiksemaid ladestuskohti, kus inimesed on enamasti oma kinnistule 

jäätmeid pannud. 

 

Põhimõte 

Keskkonna puhta ja elamisväärsena hoidmiseks tuleb võimalusel taaskasutatavad jäätmed 

ümbertöötlemiseks ära anda. Selleks mitte sobivad jäätmed tuleb ettenähtud viisil vedajale 

üle anda keskkonnale võimalikult ohtuks utiliseerimiseks või ladestamiseks. 

 

Potentsiaalsed arengusuunad 

Olmejäätmete äraveoga liituvad kõik valla püsielanikud ja ajutised jäätmevaldajad. 

Taaskasutatavate jäätmete äraandmiseks on jäätmevaldajatele loodud piisavalt võimalusi. 

Kuna jäätmeid enam olulisel määral ebaseaduslikult loodusesse ei viida, siis suudetakse 

likvideerida kõik senised ebaseaduslikud ladestuskohad. 

Biolagunevad jäätmed komposteeritakse hajaasustuses ja tiheasustuse individuaalelamute 

kruntidel kohapeal. Tiheasustusega aladel korrusmajade juures luuakse ühised 

biolagunevate jäätmete komposteerimisvõimalused. 

 

Probleemid 

Taaskasutatavate jäätmete osas ei suuda selleks volitatud organisatsioonid tagada piisava 

arvu konteinerite olemasolu ja nende regulaarset tühjendamist. 

Osade kohalike elanike ja suvitajate keskkonnaalane teadlikkus on väga madal ja nad 

ladestavad jäätmeid ebaseaduslikult keskkonda või viivad oma jäätmed teiste 
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jäätmevaldajate konteineritesse, katmata seejuures jäätmeveo kulusid. Osad jäätmevaldajad 

panevad taaskasutatavate jäätmete konteineritesse sinna mittesobivaid jäätmeid. 

 

Eesmärgid 

Elanikkonna ja suvilaomanike teadlikkuse suurendamine tagamaks kõigi jäätmete, kas 

taaskasutusse suunamine või olmejäätmete äravedajale üleandmine. Kõigi jäätmevaldajate 

liitumise tagamine korraldatud jäätmeveoga. Kulude vähendamiseks ühe jäätmevaldaja 

kohta jäätmevaldajate koopereerumine. Kõigi ohtlike jäätmete eraldamine tavajäätmetest ja 

eraldi käitlejale üleandmine. Biolagunevate jäätmete võimalikult kohapealne 

kompostimine, vältimaks liigseid kulutusi. 

 

Peamised tegevused 

 Inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmine. 

 Toimiva jäätmete sorteerimise ja taaskasutatavate jäätmete kogumissüsteemi loomine. 

 Ohtlike jäätmete kogumisüsteemi loomine. 

 Ebaseaduslike jäätmeladestuskohtade likvideerimine. 

 Jäätmekava uuendamine. 

4.6 SUURIMAD KESKKONNAOHU ALLIKAD 

Hanila vallas puudub otseselt märkimisväärse keskkonnamõjuga tegevus ja tööstus. 

Põllumajandus on seoses Hanila valla enamuses väheviljaka ja liigniiske 

põllumajandusmaa tõttu samuti suhteliselt tagasihoidlik ja vähese mõjuga.  

Ühisveevärk ja –kanalisatsioon on tagatud põhiliselt kolmes asulas: Virtsu alevikus ning 

Kõmsi ja Vatla külades ning kuna antud valdkonda on viimase 15 aasta jooksul suunatud 

märkimisväärsed investeeringud, on ka antud mõju kahandatud miinimumini. 

 

Enim mõjutab Hanila valla keskkonnaseisundit turismi- ja puhkemajandus, hooajaliste 

elanike ja puhkajate tegevus, sealhulgas nende jäätmekäitlus. Nagu eelnevalt öeldud, on 

kohalike elanike ja suvitajate keskkonnaalane teadlikkus kohati väga madal ja nad 

ladestavad jäätmeid, sealhulgas ohtlikke, ebaseaduslikult keskkonda. 

5 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI 

HETKESEISUND 

5.1 VEEVARUSTUSPIIRKONNAD 

Nagu ka järgnevates osades lähemalt kirjeldame, koosneb Hanila valla tänane 

ühisveevarustuspiirkond Virtsu alevikust ja kahest külast - Kõmsi ja Vatla (vt lisa 2 ÜVK 

plaanid). 

 

Virtsu alevik 

Virtsu alevikus on ühisveevärgiga kaetud enamus - 70% (ca 440 inimest 631-st) 

elanikkonnast. Virtsu aleviku ühisveevarustussüsteemi põhiline veeallikas on Kaare tn 

puurkaevpumpla koos piirkonda rajatud võimsa veetöötlus- ja II astme 

pumplakompleksiga. Lisaks on kasutatav Vee tn puurkaevpumpla, mida aga praktiliselt 

tänasel päeval ei kasutata.  Mõlemad puurkaevud pumpavad (saavad) vett Siluri-

Ordoviitsiumi veekompleksist.  

Virtsu alevikus paikneb lisaks veel nn Uisu tn või Kooli puurkaev, kuid see ei ole 

kasutuses ega ole antud puurkaev kajastatud ka vee erikasutusloas. Alevikku on soovitav 
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jätta üks reservpuurkaev ja üks antud kaevudest: kas Vee tn või Uisu tn puurkaev – 

tamponeerida. 

Piirkondlikult on alevik reoveekogumisala piires (lisa 2) ligikaudu 90% ulatuses ka 

veevõrguga kaetud. Torustik on rajamata 4-5 Tallinna mnt äärse kinnistu varustamiseks, 

Virtsu põhjaosa: Kaare tn pumplast põhja- ja kirdesuunas jäävatele Põhja pst ja Lahe tn 

äärsetele eramutele, seda nii ühisvee- kui -kanalisatsioonivõrguga. Lisaks veel vähestele 

aleviku äärmises idaosas paiknevatele elamutele. 

Ühiskanalisatsiooniga on varustamata ka teatud osa ettevõtetest: seda nii Tallinna mnt 

äärsete tööstuste kui kalatööstuse osas. Tööstused on avaldanud soovi liituda just 

ühiskanalisatsiooniga. 

Samal ajal Virtsu aleviku suurim (tööstus)tarbija Virtsu Sadam, on liitunud nii 

ühisveevärgi- kui –kanalisatsiooniga. 

 

Kõmsi küla 

Kõmsi külas on ühisveevärgiga võimalik liituda arvestuslikult ligikaudu 95 % 

elanikkonnast. Tegelik varustatuse % on aga ligikaudu 62. Liitumata on kinnistud Kõmsi 

teest vasakule (läände) jäävas küla osas. Nende elanikud ja tarbijad saavad vee isiklikest 

puur- või salvkaevudest. Küla ühisveevärk töötab tänasel päeval ühe (Antsu 1, kat. Nr 

13949, 1984 puuritud) puurkaevu baasil, mis pumpab vett Silur-Ordoviitsiumi 

veekompleksist.  

 

Lisaks elanikele on juriidilistest isikutest tarbijateks kaks teenindusettevõtet ja lasteaed. 

 

Vatla küla 

Vatla külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 83-84% elanikkonnast, ca 170 inimest 

kogu 203 elanikust. Ülejäänud elanikkond saab vee isiklikest puur- või salvkaevudest.  

Veega on varustamata erakinnistud küla hajaasustuspiirkondadest. 

Külas on üks juriidilisest isikust veetarbija: Vatla Kool.  

 

Küla ühisveevärk saab vee ühest puurkaevust (Vatla pk, kat nr 13955), mis pumpab vett 

Siluri veekompleksist. 

 

Teadaolevat infot vee- (ja kanalisatsiooni-)võrkude pikkustest, läbimõõtudest ja seisundist, 

samuti pumplatest käsitleme lähemalt valdkondi puudutavates peatükkides ja osades. 

5.2 VEETARBIJAD, -VARUD, VEEVÕTT JA -MÜÜK 

5.2.1 Veetarbijad ja teenusega varustatus 

Hanila vallas on ühisveevärk ja –kanalisatsioon seotud Virtsu aleviku ning Kõmsi ja Vatla 

küladega.  

 

Veetarbijate ligikaudsed arvud Virtsus, Kõmsis, ja Vatlas on vastavalt 570, 160 ja 170. 

 

Virtsu alevikus on  veetarbijateks elanikud ning järgmised (põhilised) juriidilistest 

isikutest tarbijad: 

 

 Virtsu sadam 

 Loojangu Kaubandus OÜ; 

 Regina HÜ; 
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 Sahtel HÜ; 

 Mutionu OÜ 

 Massu jahiselts; 

 Lihula Tarbijate Ühistu.  

Ligikaudu 570 elanikust veetarbija ööpäevane tarbimine moodustab(s) aastas 2011. a I-III 

kvartalini ligikaudu 32,1 m
3
/d, mis teeb 56,4 l/ elaniku kohta, juriidiliste isikute tarbimine 

piirdub vaid ca 2,3 m
3
/d. 

 

Kõmsi küla veetarbijateks on elanikud, kaks teenindusettevõtet: K.Met AS ja Sireton OÜ 

ning lasteaed. 

 

Ligikaudu 105-110 veetarbija ööpäevane tarbimine moodustab(s) aastas 2011. a I-III 

kvartalini ligikaudu 7,2 m
3
/d, mis moodustab 55 l/ elaniku kohta, juriidiliste isikute 

tarbimine moodustab ca 2,4 m
3
/d. 

 

Vatla küla veetarbijateks on elanikud ning Vatla Kool.  

 

Ligikaudu 170 veetarbija ööpäevane tarbimine moodustab(s) aastas 2011. a I-III kvartalini 

ligikaudu 10,03 m
3
/d, mis moodustab 55 l/ elaniku kohta, kuna juriidiliste isikute tarbimine 

moodustab ca 0,7 m
3
/d ja elanike poolt kasutatav vesi ca 9,3 m

3
/d. 

5.2.2 Veevarud ja erikasutusloaga lubatud veevõtt 

Vastavalt veeseadusele (edaspidi VS) põhjaveehaarde rajamisel tootlikkusega üle 500 m
3
 

ööpäevas tuleb eelnevalt uuringutega määrata põhjaveevaru. Kuna Hanila valla 

ühisveevärgi veehaarete tootlikkus ja veevajadus jääb kaugelt alla 500 m
3
/d, pole 

põhjaveevaru määramine vajalik ning veekasutus toimub vastavalt Keskkonnaameti Hiiu-

Lääne-Saare regiooni poolt väljastatud vee erikasutusloas lubatud kogustele, mis 

moodustavad (kuni aastani 2014): 

 

 Virtsu alevikus: 110 m
3
/d; 

 Kõmsi külas: 40 m
3
/d; 

 Vatla külas: 50 m
3
/d. 

5.2.3 Ülevaade Hanila valla veekasutusest 

Detailsema ülevaate veevõtu ja –tarbimise seisust annavad järgnevatel lehekülgedel asuvad 

tabelid. Vastavalt saadud andmetele ulatub ühisveevärgi veetarbimine elaniku kohta vallas 

ca 54 – 59 l/ni ööpäevas (l/d).  

 

Kirjeldame veebilanssi alates aastast 2010 ja prognoosime näitajaid kuni ÜVKA perioodi 

lõpuni: aastani 2024. 

 

Iseloomustamaks veel järgnevatel lehekülgedel paiknevaid tabeleid, tuleb märkida, et 

veetarbimine vallas juriidiliste isikute osas tänasel muutumatul kujul, ei ole ilmselt 

tõenäoline ning Konsultant lähtub veetarbimise minimaalsest kasvust ettevõtete osas 

(tabel 5-1...5-3). 

 

Peamisteks eeldusteks loeme, et elanike arv asumites säilib üldjoontes stabiilsena ning 

perspektiivis enam ei lange. Elanike ühiktarbimine kasvab tänaselt äärmiselt madalalt 

tasemelt aastaks 2024: 84 l-ni/el ööpäevas. Müümata veekoguse protsendi vähendame 
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peale investeeringute teostamist: ca 2014. aastaks 15%-ni Virtsus ning 10%-ni Kõmsi ja 

Vatla külades. 

Ühisveevärgiteenuseid kasutavate elanikest tarbijate varustatuse astme prognoosime 

järkjärgult Virtsus 90%-ni, Vatlas ja Kõmsis 95% peale kogu elanike arvust. Arvestuste 

järgi moodustab tänane ÜVK tarbijate arv asumites vaid ligikaudu 60-70% tegelikust 

elanike arvust. 
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Tabel 5-1 Virtsu aleviku veevarustusbilanss aastatel 2010-2024 

Näitaja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Elanike arv  631 631 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Ühisveevärgiga 

liitunud elanike 

ligikaudne arv 

440 440 445 460 480 520 550 570 570 570 570 570 570 570 570 

Elanike 

ühiktarbimine, 

l/in/d 

60.5 58.6 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 

Müümata 

veekogus, % 

18.3 34.9 30 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Müümata 

veekogus, m
3
/d 

7.9 18.5 15.3 12.5 7.0 7.6 8.2 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 

Väljapumpamine, 

m
3
/d 

  62.0 60.0 59.0 55.7 60.0 63.6 66.5 67.9 69.2 70.6 71.9 73.2 74.6 75.9 

Omatarve, m
3
/d   9.2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Võrkuandmine, 

m
3
/d 

43.1 52.9 51.0 50.0 46.7 51.0 54.6 57.5 58.9 60.2 61.6 62.9 64.2 65.6 66.9 

Tarbimine 

(müük), m
3
/d 

35.2 34.4 35.7 37.5 39.7 43.3 46.4 48.9 50.0 51.2 52.3 53.5 54.6 55.7 56.9 

Elanike tarbimine 

m
3
/d 

26.6 25.8 26.7 28.5 30.7 34.3 37.4 39.9 41.0 42.2 43.3 44.5 45.6 46.7 47.9 

Juriidiliste isikute 

tarbimine, m
3
/d 

8.6 8.6 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 

 

Tabel 5-2 Kõmsi küla veevarustusbilanss aastatel 2010-2024 

Näitaja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Elanike arv  165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 

Ühisveevärgiga 

liitunud elanike 

ligikaudne arv 

105 105 110 120 150 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 

Elanike 55.3 54.7 55.0 58.0 61.0 64.0 67.0 70.0 73.0 76.0 79.0 82.0 84.0 84.0 84.0 
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ühiktarbimine, 

l/in/d 

Müümata 

veekogus, % 

12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Müümata 

veekogus, m
3
/d 

1.3 1.3 1.1 1.3 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 

Väljapumpamine, 

m
3
/d 

12 11.9 12.2 14.0 18.5 20.2 21.1 22.0 23.0 23.9 24.9 25.8 26.5 26.5 26.5 

Omatarve, m
3
/d 1.0 1.0 1.0 1.2 1.5 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 

Võrkuandmine, 

m
3
/d 

11.0 10.9 11.2 12.9 16.9 18.5 19.4 20.2 21.1 22.0 22.8 23.7 24.3 24.3 24.3 

Tarbimine, m
3
/d 9.7 9.6 10.1 11.6 15.3 16.6 17.4 18.2 19.0 19.8 20.5 21.3 21.8 21.8 21.8 

Elanike tarbimine 

m
3
/d 

5.8 5.7 6.1 7.0 9.2 10.0 10.5 10.9 11.4 11.9 12.3 12.8 13.1 13.1 13.1 

Juriidiliste isikute 

tarbimine, m
3
/d 

3.9 3.8 4.0 4.6 6.1 6.7 7.0 7.3 7.6 7.9 8.2 8.5 8.7 8.7 8.7 

 

Tabel 5-3 Vatla küla veevarustusbilanss aastatel 2010-2024 
Näitaja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Elanike arv  203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 

Ühisveevärgiga 

liitunud elanike 

ligikaudne arv 

170 170 172 174 177 179 181 183 185 187 188 190 192 193 193 

Elanike 

ühiktarbimine, 

l/in/d 

  53 55 57 60 62 65 67 69 72 74 77 79 81 84 

Müümata 

veekogus, % 

46.7 16.1 16 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Müümata 

veekogus, m
3
/d 

8.6 3.3 3.4 3.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 

Väljapumpamine, 

m
3
/d 

  22.2 22.6 24.2 23.7 24.4 25.1 25.8 26.6 27.3 27.9 28.7 29.5 30.1 30.7 

Omatarve, m
3
/d   1.7 1.5 2.6 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 

Võrkuandmine, 

m
3
/d 

18.3 20.5 21.1 21.6 21.2 21.8 22.4 23.1 23.7 24.4 24.9 25.6 26.3 26.9 27.4 

Tarbimine, m
3
/d 9.75 17.2 17.8 18.4 19.1 19.6 20.2 20.8 21.3 21.9 22.4 23.1 23.7 24.2 24.7 
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Elanike tarbimine 

m
3
/d 

  9.0 9.5 10.0 10.6 11.1 11.7 12.3 12.8 13.4 13.9 14.6 15.2 15.7 16.2 

Juriidiliste isikute 

tarbimine, m
3
/d 

  8.2 8.3 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 
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Eelpoolkäsitletud tabelitest võib näha, et suhteliselt kõrge on müümata vee osakaal Virtsus 

2011. aastal ja on olnud väga kõrge Vatla külas aastal 2010. Kõmsi küla ühisveevärgi 

veevõtu, võrkujuhtimise ja tarbimise suhe on hetkel kolmest asumist kõige parem. Kuna nii 

Vatlas kui Kõmsis on veevõrk uus ja väga heas seisukorras, siis loodetavasti on sealsed 

müümata veekogused (veekaod, lekked jm) ajutise iseloomuga. Virtsu veevõrgu osas tuleb 

kindlasti näha ÜVKA raames ette ka veevõrgu rekonstrueerimine olulisema(te)s osa(de)s 

(vt lisa 2). 

 

Virtsu alevikus on oluline veetarbija Virtsu sadam, põhiliselt reisiparvlaevade 

varustamiseks – samas varustab sadamat kohati vaid läbimõõdus de63 toru, mis takistab nii 

veevõtu intensiivsust kui tekitab probleeme veerõhuga aleviku teistes osades. 

 

Võrreldes Eesti üldise ühisveevärgi veetarbimisega on väga madal ka elanikkonna 

ühikveetarbimine, jäädes aastatel 2010-2011 vahemikku ligikaudu 55 l...59 l-ni ühe elaniku 

kohta. 

 

Kindlasti vajab täpsustamist juriidiliste isikute: firmad ja avalikud teenistused, 

veetarbimine nii tänase seisuga kui perspektiivis. Tänasel päeval puudub alus ettevõtluse 

märkimisväärse kasvu (aga ka kahanemise) prognoosiks. 

5.3 HANILA VALLA VIRTSU ALEVIKU PUURKAEVUD JA 

VEEHAARDERAJATISED 

5.3.1 Puurkaevude ülevaade 

5.3.1.1 Kaare tn puurkaev 

 

Virtsu aleviku ühisveevärki varustab Kaare tn puurkaevpumpla, põhipuurkaevu katastri nr 

13945, sügavus 130 m. Puurkaev on rajatud 1974. a. 

 

Puurkaev (puurkaevu pealisehitis) asub aastatel 2007-2008 rajatud veetöötlus- ja 

pumplakompleksi sees (vt joonis 5-1) ning on väga heas seisukorras.  

 

5.3.1.2 Uus Kaare tn puurkaev 

 

Virtsusse rajati aastal 2009 ka üks madalam puurkaev, katastri nr-ga 25290, eesmärgiga 

kasutada antud puurkaevu vett lahjenduseks ja vanema puurkaevu ülenormatiivse 

fluorisisalduse normiviimiseks. Puurkaevu sügavus on 30,0 m, kuid  probleemid on 

veekvaliteediga – ülenormatiivne on mikrobioloogiliste komponentide ehk kolibakteri 

sisaldus puurkaevu vees. Fluoriidi sisaldus on antud puurkaevus normi piires. 

 

Uus rajatud puurkaev nr 25290 paikneb pumplahoone vahetus läheduses. Kuna puurkaevu 

tänaseks kasutusele pole võetud, puuduvad selles jaoks ka eraldi seadmed (hüdrofoor jmt). 

Mõlemale puurkaevule on tagatud nõuetekohane sanitaarkaitseala. 
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Konsultant juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi vee erikasutusloas nr L.VV/300598 

kehtivusega: 01.04.2009 kuni 31.12.2014 on lubatud ja määratletud kahe puurkaevuga 

põhjaveevõtt olmeveeks, puudub veeloast märge uue puurkaevu nr 25290 veevõtu kohta, 

mistõttu on teise puurkaevu tegelikuks kasutuselevõtuks vajalik esitada täiendav taotlus 

vee erikasutusloa muudatuseks. 

 

5.3.1.3 Vee tn puurkaev 

Virtsu aleviku kolmas puurkaev - Vee tn puurkaev (asub Vee tänaval), on rajatud 1955. 

aastal. Antud puurkaevu seisund on mitterahuldav (vt joonised 5-3; 5-4). Puurkaev on 

üheastmeline, võrkuantava vee rõhku on võimalik reguleerida 1 m
3
 hüdrofooriga. Pumplas 

puudub nii veearvesti kui proovivõtukraan. Kuna pumpla paikneb vahetult tänava ääres 

ning läheduses paiknevad erakinnistud (joonis 5-3), ei ole tagatud ka sanitaarkaitsealal 

kehtivad nõuded. 

Vee tn puurkaevu kasutamine on küll vastavalt vee erikasutusloale lubatud ka 

ühisveevarustuse tarbeks, kuid viimastel aastatel antud puurkaevust vett pumbatud pole 

ning arvestades puurkaevpumpla vanust ja seisundit, on soovitav puurkaev tamponeerida.  

 

 

 

 

Joonis 5-1 Virtsu Kaare tn pumpla välisilme 
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Joonis 5-2 Kaare tn puurkaevpumpla päis paikneb pumplas 

 

 

Joonis 5-3 Virtsu Vee tn puurkaevpumpla välisilme 
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Joonis 5-4 Vee tn puurkaevpumpla sisevaade 

Ülevaate kõigi Hanila valla ühisveevärgi puurkaevude tehnilistest omadustest annab tabel 

5-4.  

5.3.2 Veetöötlusseadmed, reservuaarid ja II astme pumpla 

Virtsu alevikus on kogu veetootmiskompleks koondunud eelnimetatud Kaare 

puurkaevpumpla (PKP) piirkonda. Uus veetöötlus- ja II astme pumplakompleks rajati 

olemasoleva 1974 a põhipuurkaevu nr 13945 ümber ja peale – nii et kaevu pealisehitus 

paikneb hoones. 

 

Eelnevas osas oli ka juttu pumpla vahetusse lähedusse aastal 2009 rajatud uuest 

puurkaevust nr 25290, mille vees ilmnes paraku juba aastal 2009 mikrobioloogiline reostus 

ja seetõttu pole puurkaev seni praktilist kasutust leidnud. 

 

Veetootmine Kaare tn peapumplas koosneb järgmistest etappidest: 

 

 Veevõtt peapuurkaevust; 

 Veetöötlus rauaeraldusfiltrist (puudub kompressor ja eelnev oksüdeerimine); 

 Vee pehmendamine inhibiitori – antiskalandiga; 

 Vee (osaline) töötlemine pöördosmoosseadmes; 

 Töödeldud vee juhtimine puhtaveereservuaaridesse; 

 Vee pumpamine aleviku veevõrku. 

5.3.2.1 Veetöötlusseadmed 

 

Nagu eelnevalt kirjeldatud, algab Kaare tn peapumpla (üldvaade, joonis 5-5) 

veetöötlusprotsess rauaärastusega, kuid rauaeraldusseadmetel puudub klassikaline 

aereerimis- ehk õhustamisetapp, vesi juhitakse läbi kahe paralleelse kvartsliivafiltri (joonis 

5-6).  
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Rauafiltrite mark on KINETICO 60 Standard (Schöttli paigaldus) tootlikkusega kuni 1,8 

m
3
/h, 2 tk. 

Rauaeraldus on aereerimissüsteemi puudumise tagajärjel ebaefektiivne ja vesi 

pöördosmoosseadmesse juhtimiseks tegelikult ebapiisavalt töödeldud. Vee pehmendus 

toimub inhibiitori ehk antiskalandiga. Viimase jaoks on hoones eraldi mahuti. Osaliselt 

juba töödeldud vesi pumbatakse seejärel pöördosmoosseadmesse (joonis 5-7)  

 

Veetöötlus- ja pumplakompleksi on paigaldatud HOH Water Technology 

pöördosmoosseade (PO) RO 2000 tootlikkusega 2700 l/h. Seadmel puudub permeaadi 

elektrijuhtivuse jälgimise seade ning möödavoolu vesi juhitakse läbi permeaadi rotameetri. 

Veepehmendi puudub ja katlakivi tõrje toimub antiskalandiga. 

Kuna PO seade on Virtsu aleviku jaoks aladimensioneeritud ning lisaks ei vasta seadmesse 

juhitav vesi täielikult eeldatavatele nõuetele, töötab PO seade suure koormusega ja 

praktiliselt vahetpidamata. 

 

5.3.2.2 Puhtaveereservuaar ja II astme pumpla 

 

Järgnevalt peale töötlust juhitakse puhastatud vesi kahte maa-alusesse reservuaari 

kogumahuga 40 m
3
 (välisilme vt joonis 5-8). 

II-astme pumpla paikneb samuti pumplakompleksis koos puurkaevu pealisehitise, 

rauaeraldus- ja pöördosmoosseadmetega (joonis 5-9). 

Pumpla koosneb kahest Nocchi tsentrifugaalpumbast, mida reguleeritakse 

sagedusmuunduritega (kummagi pumba jaoks eraldi). Kogu süsteemi tasakaalustamiseks 

on kompleksi paigutatud ka kaks hüdrofoori: 1,5 m
3
 ja 100 l (joonis 5-5, 5-9). 

 

 

Joonis 5-5 Kaare tn veetöötlus- ja pumplakompleksi üldsisevaade 
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Joonis 5-6 Kaare tn pumplakompleksis paiknevad rauaeraldusfiltrid 

 

 

Joonis 5-7 Kaare tn pumplakompleksi pöördosmoosseadmed (PO) 
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Joonis 5-8 Kaare tn pumplakompleksi puhtaveereservuaaride maapealne nähtav osa 

 

  

Joonis 5-9 Kaare tn II astme pumpla tsentrifugaalpumbad 
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5.3.3 Hanila valla puurkaevude üldtehnilised andmed 

Tabel 5-4 Hanila valla puurkaevude andmed 

Jrk 

nr 

Hanila valla 

puurkaev  

Puurkaevu 

katastri nr 

Passi nr Ehitus-

aasta 

Vee-

kompleks 

Sügavus 

[m] 

Deebit 

 

[m
3
/h] 

Staatiline 

veetase 

[m] 

Dünaa-

miline 

veetase 

[m] 

Tegelik 

keskmine 

veevõtt 

2011 [m
3
/d] 

Põhja-

vee 

klass* 

Pumba 

mark 

seisuga 

oktoober 

2011 

1 Virtsu Kaare tn 

puurkaev 

13945 3906 1974 S 130,0 29,8 3,25 26,5 62,0 III  

2 Virtsu Vee tn 

puurkaev 

13920 A-155-M 1955 S 95,00 11,9 +0,20 31,80 - III  

3 Virtsu Kaare tn 

uus puurkaev** 

25290 2550 2009 S 29,50 4,00 2,00 13,00 - Pole 

määratud

** 

 

4 Kõmsi Antsu 

puurkaev 

13949 5411 1984 S 130,00 20,55 9,00 15,1 11,9 III Calpeda 4 

SD 10/17 

 

5 Kõmsi tee 8 

puurkaev 

13934 1996 1967 S 130,00 15,26 4,20 19,05 - -  

6 Kõmsi Antsu 

uus puurkaev 

25212 2548 2009 S 29,50 5,2 1,7 17,0 - Pole 

määratud

*** 

 

7 Vatla elamute 

puurkaev 

13955 6002 1988 S 120,00 24,0 5,20 10,8 13,5 III Calpeda 4 

SD 10/17 

 

8 Vatla uus 

puurkaev 

25288 2549 2009 S 29,5 10,0 3,0 12,0 - Pole 

määratud

**** 

 

*Märkus: Veeklass määratletakse Terviseameti poolt vastavalt sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 

kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded  

** Puurkaevuvees on ülenormatiivsed mikrobioloogilised näitajad 
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*** Puurkaev annab järvelupja 
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5.3.4 Veekvaliteet Virtsu puurkaevudes  

Virtsu aleviku Kaare puurkaevu veeproovide analüüsitulemused aastal 2011 on esitatud 

järgnevas tabelis. Valisime analüüsitulemustest välja ühe uuema ja samas iseloomuliku 

süvaanalüüsi. 

 

Tabel 5-5 Virtsu puurkaevude veekvaliteedi analüüsitulemused (2011) 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 82 ja 

98/83/EC. 

Pk nr 13945,  

09.03.2011 

1 Värvus kraadi  60 

2 Hägusus NTU  0,20 

3 pH  6,5≤pH≤9,5 8,1 

4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,07 

5 Nitrit mg/l 0,50 <0.004 

6 Nitraat mg/l 50     <0.4    

7 Kloriidid mg/l 250 246,8 

8 Sulfaadid mg/l 250 44,0 

9 Raud µg/l 200 0,11 

10 Permanganaatne 

hapendumus 

mg/l O2 5,0 0,6 

11 Fluoriidid mg/l 1,5 3,31* 

12 Mangaan µg/l 50 <0,02 

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 1127 

14 Naatrium mg/l 200 225,0* 

15 Kaalium mg/l  5,5 

16 Kaltsium mg/l  11,0 

17 Magneesium mg/l  7,9 

18 Vesinikkarbonaadid mg/l  183,1 

19 Üldkaredus mg-ekv/l  1,2 

20 Kuivjääk mg/l  707,0 

21 Boor mg/l 1,0 1,10* 

22 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

23 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

24 Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 0 

*Märkus: ülenormatiivne näitaja 
 

Valisime analüüsitulemustest välja süvaanalüüsid, mis annavad Kaare põhipuurkaevu veest 

võrdlemisi iseloomuliku ülevaate.  

 

Nagu tabelist nähtub, on ülenormatiivsed lausa kolm näitajat: Läänemaa ja Pärnumaa ühine 

suurim probleem: fluoriid, kuid ka naatrium ja boor. Tähelepanelikul jälgimisel on näha, et 

ka kloriid-iooni sisaldus on üsna normi ülempiiri lähedal ja vägagi kõrge: 246,8 mg/l. 

Seejuures on fluoriidi sisaldus puurkaevuvees üle normi küllalt märkimisväärselt, näitaja on 

3,31 mg/l (01.11.2010 – 4,6 mg/l!). 

 

Seega peab teooria paika ka puurkaevuvee fluoriidi kõrgema sisalduse seostes kõrgema pH, 

naatrium- ja kloriidioonidega. 



Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 

 

 

Hekes Eesti OÜ 2012 

42 
 

 

Tuginedes nii Kaare tn puurkaevuvee näitajatele kui levinud teooriale, on fluoriidi esinemine 

põhjavees ülenormatiivses kontsentratsioonis seotud veekihi sügavuse (vähemalt 75 ja või 

rohkem), kloriid- ja naatriumioonide kõrgenenud sisaldusega.  

5.3.5 Veekvaliteet Virtsu joogivees  

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Virtsus reguleerib tänase seisuga Virtsu aleviku 

joogivee kontrollikava aastateks 2009-2013. 

Vastavalt nimetatud dokumendile on järgmise süvakontrolli läbiviimise kohustuslik aeg 

Virtsu alevikus aastal 2013. Tavakontrolli kohustusliku proovivõtu asukoht Virtsus on Virtsu 

Kool, mille kraanist pärineb viimativõetud tavakontrolli proov (tabel 5-5).  

 

Tabel 5-6 Virtsu joogiveekvaliteedi analüüsitulemused (2011) 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus Nr 82 ja 

98/83/EC. 
Virtsu Kool 

1 Värvus kraadi  4 

2 Hägusus NTU  <0,5 

3 pH  6,5≤pH≤9,5 8,11 

4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 

5 Nitrit mg/l 0,50  

6 Nitraat mg/l 50  

7 Kloriidid mg/l 250  

8 Sulfaadid mg/l 250  

9 Raud µg/l 200 0,01 

10 Permanganaatne 

hapendumus 

mg/l O2 5,0  

11 Fluoriidid mg/l 1,5 2,74* 

12 Mangaan µg/l 50  

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 783 

14 Naatrium mg/l 200  

15 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

16 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

17 Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 0 

*Märkus: ülenormatiivne näitaja 

 

Nagu tabelist nähtub, on veevõrgu vees jätkuvalt ülenormatiivne fluoriidisisaldus. Suure 

tõenäosusega on joogivees oht ka boori ülenormatiivsele sisaldusele. Tulemus kinnitab 

veelkord, et perspektiivis vajab Virtsu Kaare tn veetöötluskompleks kas osalist või täielikku 

väljavahetamist või veevõtt ümberprofileerimist kahe puurkaevu peale (ühe puurkaevu vesi 

lahjendamiseks). Investeeringute osas kaalume mõlemat varianti.  

5.4 VIRTSU VEEVÕRK JA SELLE SEISUND 

Virtsu on ajalooliselt koosnenud kahest osast: keskpiirkond ja sadama piirkond. Kaare tn 

pumpla varustab veega kogu Virtsut, kuid sadamapiirkonnaga ühendab seda ca 300 m 

ulatuses ainult De63 mm toru, mis laevade veevõtu perioodil on selgelt ebapiisav. De63 

läbimõõdus peatorustik tuleb asendada vähemalt De90 mm läbimõõduga torustikuga. 
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Torustiku võib vanuse ja seisundi järgi jagada samuti kahte ossa: uuem torustik (rajatud 2008-

2009, Matsalu veeprojekti käigus) ja vanem torustik (põhiliselt terastorustik, vähesel määral 

PE ja malmtorustikku). 

Uuemast torustikust annab ülevaate järgnev tabel. 

Tabel 5-7 Virtsu aleviku Matsalu veeprojekti käigus rajatud ühisveevärgi torustik 

Jrk nr Toru 

diameeter 

(mm) 

Pikkus, m Materjal Vanus (a)  

1 De110 59 PE 3 

2 DE90 1563 PE 3 

3 DE75 573 PE 3 

4 DE63 1270 PE 3 

5 De50 225 PE 3 

6 DE40 343 PE 3 

7 DE32 791 PE 3 

8 De25 7 PE 3 

Kokku 4824   

 

Virtsu aleviku veetorustiku üldine kogupikkus on kaardilt mõõdetuna 11 683 m, sellest 

vanemat (põhiliselt) terastorustikku on 6859 m. 

 

Nagu tabelist nähtub, koosneb aleviku peatorustik enamuses PE de90 ja de63 torustikest ja 

hargvõrk peamiselt de32 torustikest. Perspektiivis peab oluliselt kasvama de90 läbimõõduga 

torustike osakaal de63 arvelt, kuna viimane on magistraaltorustikuna Virtsu aleviku 

nõuetekohaseks ja stabiilseks veega varustamiseks ebapiisav.  

De110 torustik on rajatud vaid otse Kaare tn veehaarde- ja pumplarajatise lähialale ning selle 

laiendamine suuremas mahus ei ole lühiajalises perspektiivis esialgu põhjendatud, sest ei ole 

võimalik prognoosida tarbijate arvu märkimisväärset kasvu ja torustiku 

ümberdimensioneerimine antud läbimõõdule eeldab olulisi kapitaalmahutusi. Suurem 

põhjendus oleks tuletõrjeveevarustuse ülesehitamine hüdrantidele, kuid see eeldab samuti 

eelkirjeldatud suuri investeeringuid. 

 

Vanemat torustikku, mis koosneb enamasti terastorustikust DN100, DN80 jaDN50, on Virtsus 

olemasolevatele skeemidele tuginedes 6859 m. Antud torustiku täpsed läbimõõdud ja nende 

jaotus on teadmata, kuid tehniline seisund on kas halb või rahuldav. Matsalu veeprojekti 

käigus rekonstrueeriti enamus mitterahuldavas seisundis olevast metallist peatorustikest ehk 

asendati need polüetüleentorustikuga (PE). Lähiajal sedavõrd suuremahulisi investeeringuid 

veetorustiku renoveerimisel ette ei nähta. 

5.4.1 Virtsu tuletõrjeveevarustus 

Virtsu alevikus on tänasel päeval üks korrektselt hooldatud (de110 torustikule paigaldatud) 

tuletõrjehüdrant ja üksikud (enamasti ettevõtete territooriumidel paiknevad) tuletõrje 

veevõtukohad, mille hooldusastmest puudub ülevaade. Perspektiivis tuleb antud valdkonnale 

pöörata tõsist tähelepanu. Kuna enamus nii Virtsu aleviku kui teiste ühisveevärgiga varustatud 

asumite (Kõmsi, Vatla) veetorustike diameetrid tsentraalset veetorustikul baseeruvate 

hüdrantide süsteemi ei võimalda, tuleb tuletõrjeveevarustus näha ette kergesti ligipääsetavate 

ja juurdesõidetavate veevõtukohtade ja (maa-aluste) reservuaaridega. 
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5.5 HANILA VALLA KÕMSI KÜLA PUURKAEVUD JA 

VEEHAARDERAJATISED 

5.5.1 Kõmsi puurkaevude ülevaade 

Kõmsi töötava puurkaevu nr 13949 päis paikneb uues pumplahoones (joonis 5-10), mis 

rajati Matsalu veeprojekti käigus, aastal 2009.  

 

Kõmsi ühisveevarustuse puurkaev on rajatud 1984. a. (vt ka tabel 5-2). 

 

Üheaegselt uue pumplahoone (-kompleksi) ehitusega puuriti pumpla kõrvale ka uus puurkaev, 

sügavusega 29,5 m, kat. nr 25212. Puurkaev ei andnud piisavalt vett ja seda töödeldi happega. 

Kaevu vesi vastas puurimisjärgselt veeallika kvaliteedinõuetele, kuid väidetavalt hakkas 

mõningase ekspluatatsiooni järel andma järvelupja. Täiendavad AS Keila Geoloogia poolt 

tehtud uuringud tuvastasid, et veevõtu korral kuni 3 m
3
/h, ei ole uuest puurkaevust 

veepumpamisel ohtu järvelubja sissetõmbamiseks puurkaevu. 

 

Puurkaev on varustatud uue süvaveepumbaga,  

 

 mark: Calpeda 4 SD 10/17,  

 toodang: 9 m
3
/h, 

 võimsus: 3 kW. 

 

Pumpla on varustatud kahe paralleelse asetusega survefiltriga rauaeralduseks. Täiendav 

aereerimine toimub kompressoriga. Süsteemi on lisatud eelaeratsioonimahuti, mis tagab 

puurkaevuvee intensiivsema õhustamise enne filtreerimist (joonis 5-11). Filtri tagasipesu 

toimub süvaveepumba ja puurkaevuvee baasil. 

 

Rõhuregulaatorina kasutatakse membraanhüdrofoori (500 l) ja rõhuandurit. Veearvestust 

peetakse hariliku veemõõtjaga. Lisaks on pumplas proovivõtukraan nii puurkaevu- kui 

võrkuantavale veele. 

 

Veereservuaari, peale eelnimetatud hüdrofoori, pumplas ei ole. Samuti puudub tavamõistes II 

astme pumpla. 

 

Lisaks eelnimetatutele paikneb Kõmsi külas veel üks puurkaev, aadressil: Kõmsi tee 8 – pass 

1996 ja kataster 13934. 

Puurkaev on  kasutusest väljas, seadmed maha monteeritud. 

Kaevu rajamise aasta on 1967  ja hoone seisund on väga halb. 

5.5.2 Kõmsi veetöötlusseadmed 

Kõmsi ühisveevärgi veetöötlusseadmed on paigutatud eelnimetatud pumplakompleksi. 

Paigaldatud on Schöttli poolt rauafilter EURA IRA 50 võimsusega 3 m
3
/h. Komplektis 

aeratsioonimahuti ja kompressor (joonis 5-11). 
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Joonis 5-10 Kõmsi puurkaevpumpla (pumplakompleksi) välisvaade 

 

 

Joonis 5-11 Kõmsi puurkaevpumpla sisevaade (esiplaanil paralleelsed survefiltrid, koos 

kompressoriga, tagapool aeratsioonimahuti) 
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5.5.3 Veekvaliteet Kõmsi puurkaevus 

Kõmsi puurkaevu veeproovide kombineeritud analüüsitulemused aastatel 2010-2011 on 

esitatud järgnevas tabelis. Paigutasime tabelisse ka uue puurkaevu 25212 puurimisjärgse 

veeproovi analüüsitulemuse. 

Tabel 5-8 Kõmsi puurkaevude veekvaliteedi analüüsitulemused (2009 - 2011) 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus Nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Pk nr 13949 

(14.10.2010 ja 

22.03.2011 

Pk nr 25212 

(puurimisjärgne 

veeproov, 2009) 

1 Värvus kraadi  5 5 

2 Hägusus NTU  0,31 Kollane hägu 

3 pH  6,5≤pH≤9,

5 

7,9-8,2 7,3 

4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,07- 0,078 <0,07 

5 Nitrit mg/l 0,50 <0,004 0,005 

6 Nitraat mg/l 50 <0,4 <0,4 

7 Üldkaredus mg-ekv/l  2,10 8,17 

8 Kloriidid mg/l 250 179,0 – 208,8 235,8 

9 Sulfaadid mg/l 250 29,6 – 39,0 220,6 

10 Raud µg/l 200 60 - 70 1590* 

11 Permanganaatne 

hapendumus 

mg/l O2 5,0 0,7 – 1,1 2,6 

12 Kuivjääk mg/l  605,0 970,0 

13 Fluoriidid mg/l 1,5 3,23 – 3,8* 0,46 

14 Boor mg/l 1,0 0,96-1,38  

15 Mangaan µg/l 50 <20  

16 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 925 - 958   

17 Leelisus mg-ekv/l  3,20 5,00 

18 Naatrium mg/l 200 170,0  175,0 

19 Kaalium mg/l  6,7  

20 Kaltsium mg/l  15,0 89,4 

21 Magneesium mg/l  16,4 45,1 

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

23 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 

24 Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 0 0 

*Märkus: ülenormatiivne näitaja 

 

Valisime analüüsitulemustest välja kõik olulisemad ja iseloomulikumad viimastel aastatel 

analüüsitud näitajad.  

 

Nagu tabelist nähtub, on töötavas puuraevu vees ülenormatiivne fluoriidi- ja boorisisaldus ja 

seda päris olulisel määral (kuni 3,8 F mg/l ja 1,38 B). Seevastu 2009. a rajatud uues madala 

puurkaevu vees on F
-
 näitaja normis (0,46 mg/l). Viimane asjaolu sunnib kaaluma 

alternatiivvariandina ka antud puurkaevu kasutuselevõttu perspektiivis lühiajalises 

programmis. 

Üldraua sisaldus on puurkaevu vees aga normis. 
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5.5.4 Joogiveekvaliteet Kõmsi külas 

Kõmsi küla joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu reguleerib tänase seisuga Kõmsi küla 

joogivee kontrollikava aastateks 2009-2013. 

Vastavalt nimetatud dokumendile on järgmise süvakontrolli läbiviimise kohustuslik aeg 

Kõmsi külas aastal 2013. Tava- (ja süva-)kontrolli kohustusliku proovivõtu asukoht Kõmsis 

on Kõmsi lasteaed-algkool, mille kraanist pärinevad ka viimativõetud tavakontrolli proovid 

(tabel 5-9). 

Tabel 5-9 Kõmsi küla  joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus Nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Kõmsi lasteaed-algkooli kraanivesi 

(21.10.2009; 03.09.2010 ja 06.09.2011 

1 Värvus kraadi  4-6 

2 Hägusus NTU  <0,5...<1,0 

3 pH  6,5≤pH≤9,

5 

8,0-8,1 

4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05- 0,014 

5 Nitrit mg/l 0,50  

6 Nitraat mg/l 50  

7 Üldkaredus mg-ekv/l   

8 Kloriidid mg/l 250  

9 Sulfaadid mg/l 250  

10 Raud µg/l 200 0,01-0,06 

11 Permanganaatne 

hapendumus 

mg/l O2 5,0  

12 Kuivjääk mg/l   

13 Fluoriidid mg/l 1,5 2,75-4,2* 

14 Boor mg/l 1,0  

15 Mangaan µg/l 50  

16 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 910-912 

17 Leelisus mg-ekv/l   

18 Naatrium mg/l 200  

19 Kaalium mg/l   

20 Kaltsium mg/l   

21 Magneesium mg/l   

22 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

23 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

24 Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 0 

*Märkus: ülenormatiivne näitaja, tulemuse puudumisel pole antud näitaja proovivõttu tavakontrolli 

käigus ette nähtud 

 

Nagu antud analüüsitulemustest näha, on joogivees tõsised probleemid ülenormatiivse 

fluoriidisisaldusega. Kindlast võib väita, et joogivees on ka ülenormatiivne boori sisaldus 

(analüüsitulemus hetkel puudub, kuid antud mikrokomponent veevõrgus joogiveest ei kao). 

Rauaeraldusseade töötab nõuetekohaselt. 

 

Kõrge fluori- ja boori sisaldus joogivees kinnitab veelkordselt tõsist vajadust viia antud 

näitaja normi piiresse kas pöördosmoosseadme töösserakendamise või madalama puurkaevu 

kasutuselevõtuga vee lahjendamiseks. 
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5.6 KÕMSI VEEVÕRK JA SELLE SEISUND 

Kõmsi veevõrk on sisuliselt kogu ulatuses renoveeritud ja rajatud Matsalu 

veemajandusprojekti käigus – aastatel 2008-2009.  

Torustiku jaotus diameetri järgi on näidatud allolevas tabelis. 

Tabel 5-10 Kõmsi ühisveevärgi torustik 

Jrk nr Toru diameeter 

(mm) või DN (de) 

Pikkus, m Materjal (ja 

omadused, PN 

jne) 

Vanus (a)  

1 DE90 990 PE 3 

2 DE63 143 PE 3 

3 De50 270 PE 3 

4 DE40 98 PE 3 

5 DE32 57 PE 3 

Kokku 1558   

 

Kõmsi ühisveevõrgu pikkus on seega ligikaudu 1,5 km, mis on väga heas seisukorras. 

 

5.6.1 Kõmsi tuletõrjeveevarustus 

 

Kõmsi ühisveevärgi tuletõrjeveevarustus on tänasel päeval lahendatud kahel viisil – 2008. a 

ehitatud pumplahoonele on rajatud otseväljaviigu armatuur ehk nn. seinahüdrant (vt ka joonis 

5-10, mis aga ei taga tulekahjuolukorras vajalikku veekogust - puurkaevu süvaveepumba 

toodang on kõigest 9 m
3
/h. 

Lasteaed-algkooli piirkonnas asub 150 m
3
 tuletõrje veehoidla, mille täitmine toimub samuti 

ühisveevõrgu pealt. 

 

Aastal 2004 valminud ÜVKA alusel on küla Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee 

piirkonnas ka töökorras tuletõrjehüdrant, mille seisundist aga täna, aastal 2011-2012, puudub 

ülevaade. 

 

Kuna ühisveevõrgu torustiku diameeter on kuni de90, siis ei ole uuele veevõrgule hüdrantide 

paigaldamine tulemuslik ning perspektiivis peab olema tagatud vähemalt lasteaed-algkooli 

veehoidla korrasolek. 

 

5.7 HANILA VALLA VATLA KÜLA PUURKAEVUD JA 

VEEHAARDERAJATISED 

5.7.1 Vatla puurkaevude ülevaade ja veetöötlusseadmed 

Vatla küla varustab hetkel 1988. a rajatud, mille sügavus on 120 m. Puurkaevu katastri nr on 

13955.  

Aastal 2009 rajati puurkaevule uus pumplakompleks (hoone ja seadmed), antud puurkaevu 

päis asub pumplahoones (joonis 5-12; 5-13). 
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2009. a rajati uue hoone kõrvale, vahetusse lähedusse ka uus puurkaev (joonis 5-14), katastri 

nr 25288, sügavusega 29,5 m. 

 

Uue puurkaevu vesi muutus ülenormatiivseks mikrobioloogiliste näitajate (kolibakterite) 

osas peale ekspluatatsiooni võtmist. Puurkaevu deebiti kasvuga kaasnes veehaaramine nii 

laiemalt alalt kui kõrgemast veekihist, mis oli peapõhjuseks nõuetele mittevastava koostisega 

vee sissetungile. Koos kolibakteri ilmnemisega puurkaevu vette, kasvas ka ammooniumi 

(NH4
+
) sisaldus. Samal ajal on ammoonium vähendatav hariliku rauaeraldusfiltri abil (täna 

juba töös) ning tänapäeval ei ole ka kolibakterite eemaldamine veest kuigivõrd keerukas. 

 

Puurkaev on (analoogselt Kõmsi puurkaevule) varustatud uue süvaveepumbaga,  

 

 mark: Calpeda 4 SD 10/17,  

 toodang: 9 m
3
/h, 

 võimsus: 3 kW. 

 

Pumpla on varustatud kahe paralleelse asetusega survefiltriga rauaeralduseks. Aeratsioon 

enne vee filtreerimist tagatakse kompressoriga (vt foto, joonis 5-13). Filtri tagasipesu toimub 

süvaveepumba ja puurkaevuvee baasil. 

 

Tagasipesu- ehk uhtevesi läbib kahekambrilise septiku, mis väljastab veest kogu pruunika 

hägu, mille järgselt suunatakse vesi Hõbesalu kraavi.  

 

Puurkaevpumpla töötab tänase seisuga üheastmelisena, sügavveepump juhib vee otse võrku. 

Rõhuregulaatorina kasutatakse membraanhüdrofoori (300 l) ja rõhuandurit. Pumba töö 

tagatakse rõhu vahemikus 2,4 – 4,4 bar. Vee-ettevõtja ei ole rahul praeguse rõhuanduri tööga. 

Projektijärgsete töödega tuleb pumpla rõhuandur välja vahetada. 

 

Veearvestust peetakse hariliku veemõõtjaga. Lisaks on pumplas proovivõtukraan nii 

puurkaevu- kui võrkuantavale veele. 

 

Veereservuaari, peale eelnimetatud hüdrofoori, pumplas ei ole. Samuti puudub tavamõistes II 

astme pumpla. 

5.7.2 Vatla veetöötlusseadmed 

Vatla ühisveevärgi veetöötlusseadmed on paigutatud eelnimetatud pumplakompleksi. 

Paigaldatud on Schöttli poolt rauafilter EURA IRA 50 võimsusega 3 m
3
/h. Komplektis 

aeratsioonimahuti ja kompressor (joonis 5-13). 
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Joonis 5-12 Vatla puurkaevpumpla välisilme 

 

 

Joonis 5-13 Vatla pumpla veetöötlusfilter ja kompressor 
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Joonis 5-14 võimalik seguvee puurkaev Vatlas nr 25288 (sügavus 29,5 m) 

5.7.3 Veekvaliteet Vatla puurkaevus 

Vatla puurkaevu veeproovide kombineeritud analüüsitulemused aastatel 2009-2011 on 

esitatud järgnevas tabelis. Paigutasime tabelisse ka uue puurkaevu 25288 puurimisjärgse 

veeproovi analüüsitulemuse. 

Tabel 5-11 Vatla puurkaevude veekvaliteedi analüüsitulemused (2009 - 2011) 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus Nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Pk nr 13955 

(14.10.2010 ja 

09.03.2011 

Pk nr 25288 

(puurimisjärgne 

veeproov, 2009) 

1 Värvus kraadi  20 5 

2 Hägusus NTU  0,45 <0,2 

3 pH  6,5≤pH≤9,

5 

8,0-8,3 7,7 

4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,07-0,070 <0,07 

5 Nitrit mg/l 0,50 <0,003<NO2<0,004 0,005 

6 Nitraat mg/l 50 <0,1<NO3<0,4 10,8 

7 Üldkaredus mg-ekv/l  1,50  6,63 

8 Kloriidid mg/l 250 126,0-198,9 15,2 

9 Sulfaadid mg/l 250 18,1-32,0 18,9 

10 Raud µg/l 200 110 12-440 

11 Permanganaatne 

hapendumus 

mg/l O2 5,0 0,7-1,3 2,8 

12 Kuivjääk mg/l  555,5 388,5 

13 Fluoriidid mg/l 1,5 2,85 0,26 

14 Boor mg/l 1,0 0,92-1,33  

15 Mangaan µg/l 50 <20  
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16 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 753-769  

17 Leelisus mg-ekv/l  2,80 6,30 

18 Naatrium mg/l 200 165,0 5,7 

19 Kaalium mg/l  7,0 4,8 

20 Kaltsium mg/l  13,0 95,2 

21 Magneesium mg/l  10,3 22,8 

22 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 <1 

23 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 <1 

24 Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 10 <1 

*Märkus: ülenormatiivne näitaja 

 

Valisime analüüsitulemustest välja kõik olulisemad ja iseloomulikumad viimastel aastatel 

analüüsitud näitajad.  

 

Nagu tabelist nähtub, on töötava puuraevu vees ülenormatiivne fluoriidisisaldus ja 2010. a 

veeproovis ka boori sisaldus. Viimane asjaolu sunnib alternatiivina katsetama ka võimalust 

kasutada lahjendusveena puurkaevu nr 25288 vett, milles on F
-
 näitaja normi piires. Lisaks 

võib täheldada uuema puurkaevu vees kõrget kaltsium-iooni kontsentratsiooni, samas 

teadaolevalt seob kaltsium hästi fluori ja viib selle settesse, mis vähendab komponendi vette 

lahustumise võimaluse. 

5.7.4 Joogiveekvaliteet Vatla külas 

Vatla küla joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu reguleerib tänase seisuga Vatla küla 

joogiveekvaliteedi kontrollikava aastateks 2009-2013. 

Vastavalt nimetatud dokumendile on järgmise süvakontrolli läbiviimise kohustuslik aeg 

Vatlas aastal 2013. Tava- (ja süva-)kontrolli kohustusliku proovivõtu asukoht Vatlas on Vatla 

kool, mille kraanist pärinevad ka viimativõetud tavakontrolli proovid (tabel 5-12). 

Tabel 5-12 Vatla küla  joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus Nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Vatla kooli kraanivesi (06.09.2011 ja 

15.09.2011 

1 Värvus kraadi  4 

2 Hägusus NTU  <0,5 

3 pH  6,5≤pH≤9,

5 

8,07 

4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 

5 Nitrit mg/l 0,50  

6 Nitraat mg/l 50  

7 Üldkaredus mg-ekv/l   

8 Kloriidid mg/l 250  

9 Sulfaadid mg/l 250  

10 Raud µg/l 200 10 

11 Permanganaatne 

hapendumus 

mg/l O2 5,0  

12 Kuivjääk mg/l   

13 Fluoriidid mg/l 1,5 2,76 

14 Boor mg/l 1,0  

15 Mangaan µg/l 50  

16 Elektrijuhtivus μS cm-1 2500 759 
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20˚C 

17 Leelisus mg-ekv/l   

18 Naatrium mg/l 200  

19 Kaalium mg/l   

20 Kaltsium mg/l   

21 Magneesium mg/l   

22 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

23 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

24 Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 0 

*Märkus: ülenormatiivne näitaja, tulemuse puudumisel pole antud näitaja proovivõttu tavakontrolli 

käigus ette nähtud 

 

Nagu antud analüüsitulemustest näha, on joogivees ülenormatiivne fluoriidisisaldus ning 

kuna puurkaevuvees on periooditi mõõdetud ka ülenormatiivset boori, siis leidub seda 

tõenäoliselt ka joogivees. Rauaeraldusseade töötab nõuetekohaselt. 

 

Ülenormatiivne fluorisisaldus joogivees kinnitab veelkordselt tõsist vajadust viia antud näitaja 

normi piiresse kas pöördosmoosseadme töösserakendamise või madalama puurkaevu 

kasutuselevõtuga vee lahjendamiseks. 

5.8 VATLA VEEVÕRK JA SELLE SEISUND 

Vatla veevõrk on sisuliselt kogu ulatuses renoveeritud ja rajatud Matsalu veemajandusprojekti 

käigus – aastatel 2008-2009.  

Torustiku jaotus diameetri järgi on näidatud allolevas tabelis. 

Tabel 5-13 Vatla ühisveevärgi torustik, mis on renoveeritud/rajatud 2007-2009  

Jrk nr Toru diameeter 

(mm) või DN (de) 

Pikkus, m Materjal (ja 

omadused, PN 

jne) 

Vanus (a)  

1 DE75 523 PE 3 

2 DE63 403 PE 3 

3 De50 140 PE 3 

4 DE40 362 PE 3 

5 DE32 174 PE 3 

Kokku 1602   

 

Tabelis näidatud veetorustik on uus ja väga heas seisukorras. 

Vatla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1,9 km, millest ülal näitamata osa moodustavad 

DN50 ja DN80 terastorustikud, mis tuleb osaliselt rekonstrueerida ja osaliselt üleliigsed 

torustikud ka maha jätta ja/või likvideerida. 

5.8.1 Vatla tuletõrjeveevarustus 

Vatla ühisveevärgi tuletõrjeveevarustus on tänasel päeval lahendatud kahel viisil – 2008. a 

ehitatud pumplahoonele on rajatud otseväljaviigu armatuur ehk nn. seinahüdrant (vt ka joonis 

5-12, mis aga ei taga tulekahjuolukorras vajalikku veekogust - puurkaevu süvaveepumba 

toodang on kõigest 9 m
3
/h. 

Tuginedes aastal 2004 teostatud ÜVKA-le, asub Vatla külas endise maltoosatsehhi 

territooriumil tiik, kuid antud tuletõrjeveeallika osas puudub hetkel täpne ülevaade. 
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Kuna ühisveevõrgu peatorustiku diameeter on külas vaid de63 (kohati de63-lt jätkatud 

de75?), siis ei ole uuele veevõrgule hüdrantide paigaldamiseks mingit võimalust ning 

perspektiivis peab vald ette nägema vähemalt Vatla kooli piirkonda nõuetekohase 

tuletõrjeveemahuti või teist liiki Päästeteenistuse poolt aktsepteeritava tuletõrjeveehoidla. 



Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 

 

 

Hekes Eesti OÜ 2012 

55 
 

 

5.9 HANILA VALLA REOVEEBILANSS 

 

Tabel 5-14 Virtsu aleviku reoveebilanss aastatel 2012-2024 

  Lühiajaline programm Pikaajaline progamm 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Elanike arv  631 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike 

ligikaudne arv 

356 400 440 480 520 550 570 570 570 570 570 570 570 570 

Elanike eritarbimine, l/in/d 58.6 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 

Infiltratsioon, % 10.9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Infiltratsioon, m
3
/d 3.6 3.8 4.2 4.6 5.1 5.4 5.7 6.1 6.3 6.4 6.5 6.7 6.8 6.9 

Puhastatud reoveekogus, m
3
/d 33.0 35.8 39.5 43.4 47.4 50.8 53.6 57.2 58.4 59.7 61.0 62.3 63.5 64.8 

Kanalisatsiooniteenuse müük kokku, m
3
/d 29.4 32.0 35.3 38.7 42.3 45.4 47.9 51.0 52.2 53.3 54.5 55.6 56.7 57.9 

Kanalisatsiooniteenuse müük elanikud, 

m
3
/d 

21.5 24.0 27.3 30.7 34.3 37.4 39.9 41.0 42.2 43.3 44.5 45.6 46.7 47.9 

Kanalisatsiooniteenuse müük juriidilised 

isikud, m
3
/d 

7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

               Tabel 5-15  Kõmsi küla reoveebilanss aastatel 2011-2024 

  Lühiajaline programm Pikaajaline progamm 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Elanike arv  165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike 

ligikaudne arv 

105 110 120 150 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 

Elanike eritarbimine, l/in/d 65 65 65 65 65 67 70 72 75 77 79 82 84 84 

Infiltratsioon, % 1.0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Infiltratsioon, m
3
/d 0.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 
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Puhastatud reoveekogus, m
3
/d 10.2 10.9 11.6 13.6 14.0 14.4 14.8 15.2 15.6 16.0 16.4 16.8 17.2 17.1 

Kanalisatsiooniteenuse müük kokku, m
3
/d 10.1 10.4 11.0 13.0 13.3 13.7 14.1 14.5 14.8 15.2 15.6 16.0 16.3 16.3 

Kanalisatsiooniteenuse müük elanikud, 

m
3
/d 

6.9 7.2 7.8 9.8 10.1 10.5 10.9 11.3 11.6 12.0 12.4 12.8 13.1 13.1 

Kanalisatsiooniteenuse müük juriidilised 

isikud, m
3
/d 

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

               Tabel 5-16  Vatla küla reoveebilanss aastatel 2011-2024 

  Lühiajaline programm Pikaajaline progamm 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Elanike arv  203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike 

ligikaudne arv 

142 145 150 177 179 181 183 185 187 188 190 192 193 193 

Elanike eritarbimine, l/in/d 54.9 55 57 60 62 65 67 69 72 74 77 79 81 84 

Infiltratsioon, % -3.7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Infiltratsioon, m
3
/d -0.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Puhastatud reoveekogus, m
3
/d 8.2 9.4 10.1 12.2 12.7 13.3 13.9 14.5 15.1 15.7 16.3 17.0 17.5 18.0 

Kanalisatsiooniteenuse müük kokku, m
3
/d 8.5 9.0 9.6 11.6 12.1 12.7 13.3 13.8 14.4 14.9 15.6 16.2 16.7 17.2 

Kanalisatsiooniteenuse müük elanikud, 

m
3
/d 

7.8 8.0 8.6 10.6 11.1 11.7 12.3 12.8 13.4 13.9 14.6 15.2 15.7 16.2 

Kanalisatsiooniteenuse müük juriidilised 

isikud, m
3
/d 

0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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5.10 HANILA VALLA VIRTSU  ÜHISKANALISATSIOON 

5.10.1 Kanalisatsioonivõrk 

Virtsu kanalisatsioonivõrgu kogupikkus tänasel päeval on hinnanguliselt 5809 m ehk 

ligikaudu 5,8 km. Sellest moodustab survekanalisatsioonitorustik ca 2620 m. 

 

Matsalu veemajandusprojekti raames ehitati järgmises mahus kanalisatsioonitorustikke 

(tabel 5-17). 

Tabel 5-17 Matsalu veeprojekti käigus rajatud Virtsu ühiskanalisatsioonitorustik 

Jrk nr Toru diameeter 

(mm) või DN (de) 

Pikkus, m Materjal (ja 

omadused, SN 

jne, kui on teada) 

Vanus (a)  

1 De110 1197 PE 3 

2 De200 1443 PVC 3 

3 De160 1500 PVC 3 

4 De110 490 PVC 3 

Kokku uuemat torustikku 4630   

 

Kogu tabelis näidatud torustik on uus ja väga heas seisukorras.  

 

Vanemad torustikud (enamasti 1970.-ndatest aastatest) on jäänud aleviku keskele endise 

kolhoosikeskuse korruselamute piirkonda. Torustike läbimõõt on enamasti DN200 ja 

materjaliks malm. Üle 30 aasta vanust torustikku on Virtsu alevikus hinnanguliselt ca 1180 

-1200 m – seega kõigest ca 1/5 kogu aleviku torustikust. 

 

Nagu on näha tabelist 5-14, on väga madal ka infiltratsiooni osakaal isevoolsesse 

kanalisatsioonitorustikku, ca 10%. 

 

Suurimaks reaalseks probleemiks Virtsu ühiskanalisatsiooni puhul on Tööstuse ja Metsa 

reoveepumplatest (edaspidi RVP-d) lähtuvad ja reoveepuhastiga ühendatud 

survetorustikud, milleks on kahe survetoru kokkujõudmisel (vt lisa 2) vaid üks malmist 

survetoru (100), millest ei piisa suurvee ajal. Omal ajal ehitati survetorustik DN100 välja 

kaheniidilisena, kuid ühe sisse on lükatud reoveepuhasti veevarustustoru De63. Suurvee 

ajaks on hädavajalik surevtorustiku läbimõõdu suurendamine, soovitavalt de160-ni, sest 

kogu reovesi ei mahutu olemasolevasse DN100 torustikku, mis põhjustab endise 

kolhoosikeskuse korrusmajade keldrite üleujutusi. 

 

5.10.2 Reoveepumplad 

Virtsu alevikus on kokku seitse (7) reoveepumplat (edaspidi RVP), mis on rajatud 

perioodidel 1999 (2000) ja 2008 (2009). Üks RVP-dest kuulub Hanila vallale, paikneb 

lasteaia kõrval (vt ka joonis 5-21). 
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Reoveepumpla RVP-1(Majaka RVP) 

Pumpla paikneb Majaka tänaval Virtsu sadama lähistel ning on rajatud aastal 2008 (vt 

joonis 5-15). 

 

Pumpla on uuemat tüüpi reovee plastkorpuses paiknev kompaktpumpla, milles toimub 

pumpade käivitamine nivooandurilt. Kaks pumplasse paigaldatud pumpa töötavad 

kordamööda režiimil. 

 

Pumba karakteristikud: 

  Arv: 2 

  Mark: ABS AFP 0831 S13/6D 

  Võimsus P = 1,81 kW 

  Tootlikkus Qmax = ...
3
/h; 

  Tõstekõrgus Hmax = ... m; 

  Mass: 88 kg. 

 

 

Joonis 5-15 RVP-1 (Majaka) 

Reoveepumpla RVP-2 (Mere RVP) 

Mere pumpla – RVP-2 paikneb Mere pst-l (joonis 5-16) ning antud pumplast lähtuv 

survetoru ühineb Tallinna maanteel RVP-1 (Majaka pumpla) survetoruga De110. Pumpla 

kogumisalaks on Raudtee, Rahu, Uue ja Mere pst kollektorid 2008 (vt lisad 2).  

 

Pumpla on rajatud aastal 2008 ning tegemist on uuemat tüüpi plastkorpuses paiknev reovee 

kompaktpumplaga, milles toimub pumpade käivitamine nivooandurilt. Kaks pumplasse 

paigaldatud pumpa töötavad kordamööda režiimil. 
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Pumba karakteristikud: 

 Arv: 2 

 Mark: ABS AFP 0831 S22/4D 

 Võimsus P = 3,04 kW 

 Tootlikkus Qmax = ...
3
/h; 

 Tõstekõrgus Hmax = ... m; 

 Mass: 90 kg. 

 

 

Joonis 5-16 RVP-2 (Mere) 

Reoveepumpla RVP-3 (Kõvera tn RVP) 

RVP-3 paikneb Kõveral tänaval (joonis 5-17) ning antud pumplast lähtuv survetoru ühineb 

Metsa tn isevoolse kollektoriga De160. Pumpla kogumisalaks on Kõver tn ja selle haru 

kuni Tamme teeni (vt lisad 2).  

 

Pumpla on rajatud aastal 2008 ning tegemist on uuemat tüüpi plastkorpuses paiknev reovee 

kompaktpumplaga, milles toimub pumpade käivitamine nivooandurilt. Kaks pumplasse 

paigaldatud pumpa töötavad kordamööda režiimil. 

 

Pumba karakteristikud: 

 Arv: 2 

 Mark: ABS AFP 0832 M70/2D 

 Võimsus P = ... kW 

 Tootlikkus Qmax = ...
3
/h; 
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 Tõstekõrgus Hmax = ... m; 

 Mass: ... kg. 

 

 

Joonis 5-17 RVP-3 (Kõvera tn) 

Reoveepumpla RVP-4 

RVP-4 paikneb Pargi ja Uisu tänavate ristumise piirkonnas (joonis 5-18, lisa 2) ning antud 

pumpla ülesanne on reovee tõstmine Pargi kollektorisse vajalikule kõrgusele (vt lisad 2). 

Kogumisalaks on Pargi tn kuni Puhtu teeni, Põllu tn ja Uisu tee. 

 

Pumpla on rajatud aastal 2008 ning tegemist on uuemat tüüpi plastkorpuses paiknev reovee 

kompaktpumplaga, milles toimub pumpade käivitamine nivooandurilt. Kaks pumplasse 

paigaldatud pumpa töötavad kordamööda režiimil. 

 

Pumba karakteristikud: 

 Arv: 2 

 Mark: ABS AFP 0841.2 S13/4D 

 Võimsus P = 3,04 kW 

 Tootlikkus Qmax = ...
3
/h; 

 Tõstekõrgus Hmax = ... m; 

 Mass: 90 kg. 
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Joonis 5-18 RVP-4 (Pargi-Uisu) 

Reoveepumpla RVP-5 (Tööstuse RVP) 

RVP-5 paikneb Tööstuse tänaval Tööstuse ja Kaare tn ristumiskohal (joonis 5-19, lisa 2) 

ning antud pumpla on alevikus üks kesksemaid, kuna lisaks suurele kogumisalale: 

Tööstuse, Mäe ja Kaare tn piirkondadest pumpab see ka reovee Virtsu reoveepuhastini (vt 

lisad 2).  

 

RVP-5 on rajatud aastal 1999 või 2000 ning tegemist on vanemat tüüpi klaasplastkorpuses 

paikneva reovee kompaktpumplaga, milles toimub pumpade käivitamine ujukitega. Kaks 

pumplasse paigaldatud pumpa töötavad kordamööda režiimil. 

 

RVP-5 vajab lisaks kavandatavale automaatikaprogrammile kogu seadmestiku 

väljavahetamist, v.a pumbad. Seega on tegemist rekonstrueeritava reoveepumplaga. 

Pumba karakteristikud: 

 Arv: 2 

 Mark: ABS AFP 0841.2 S13/4D 

 Võimsus P = 3,04 kW 

 Tootlikkus Qmax = ...
3
/h; 

 Tõstekõrgus Hmax = ... m; 

 Mass: 90 kg. 
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Joonis 5-19 RVP-5 (Tööstuse) 

Reoveepumpla RVP-6 (Metsa RVP) 

RVP-6 paikneb Metsa tänava lõpul ristumiskohal Tööstuse tänavaga (joonis 5-20, lisa 2) 

Antud pumpla on samuti alevikus oluline, kuna selle kogumisala on pindalaliselt suur ja 

hõlmab kogu mereäärse ja sadama ala, Metsa tänava ning osa Kase tänavast. Pumpla 

survetorustik ühineb Tööstuse tn (RVP-5) lähtuva survetorustikuga, mis juhib kogu aleviku 

reovee Virtsu reoveepuhastini (vt lisad 2). Nii Tööstuse kui Metsa RVP-dest lähtuvad 

survetorustikud on probleemsed, kuna peale nende ühinemist ei taga üks de110  

läbimõõduga torustik kogu reovee läbilaskevõimet. Nagu eelnevas osas selgitatud, oli 

puhastile suunduv torustik varasemal perioodil kaheniidiline, kuid ühte torustikku sujutati 

reoveepuhasti veetorustik de63. Probleemi lahendamiseks näeme lühiajalises programmis 

ette survetorustiku läbimõõdu suurendamise kuni de160-ni ja seda alates Tööstuse RVP-st. 

 

RVP-6 on rajatud aastal 1999 või 2000 ning tegemist on vanemat tüüpi klaasplastkorpuses 

paikneva reovee kompaktpumplaga, milles toimub pumpade käivitamine ujukitega. Kaks 

pumplasse paigaldatud pumpa töötavad kordamööda režiimil. 

 

Tänase seisuga puuduvad Konsultandil andmed pumpla pumpade osas. RVP-6 vajab 

analoogselt RVP-5-ga lisaks kavandatavale automaatikaprogrammile kogu seadmestiku 

väljavahetamist. Seega on tegemist rekonstrueeritava reoveepumplaga. 
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Joonis 5-20 RVP-6 (Metsa) 

Lasteaia reoveepumpla 

Pumpla kuulub Hanila vallale ja pumpab reovee Pargi tänavalt ja lasteaia piirkonnast 

Tööstuse tn isevoolsesse kollektorisse.  

 

Pumpla on uuemat tüüpi – signaalid käivitamiseks edastatakse nivooanduritelt. 
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Joonis 5-21 Lasteaia RVP (kuulub Hanila vallale) 

5.10.3  Virtsu reoveepuhasti 

Virtsu reoveepuhasti (edaspidi RVPJ) kujutab endast klassikalist kestvusõhutusega 

aktiivmudapuhastit. 

RVPJ suublaks on Väinameri. 

 

Tänane Virtsu reoveepuhasti on ehitatud (rekonstrueeritud) aastal 2003 ning on heas 

seisukorras.  

 

Virtsu RVPJ juurde on aastal 2004 rajatud ka valla ainuke keskkonnanõuetele vastav ja 

ametlik purgimissõlm (joonis 5-22). 

 

RVPJ põhiandmed on järgmised:  

 Tootlikkus (jõudlus): 100 m
3
/d 

 Vastuvõetav reostuskoormus: 31 kg BHT7/d. 

 

Virtsu alevikus on ligikaudu 360 (356) ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijat, lisandub 

ametkondlik tarbimine. 

Tegelik reostuskoormus aastatel 2010-2011 oli ligikaudu 17-18 kg BHT7/d, mis moodustab 

ca 400 ie-d. Inimekvivalentide suhteliselt suur arv tuleneb purgimissõlme (kõrge 

saasteainete äkk-kontsentratsioon) olemasolust ja laevadelt edastatavast reoveest. 

 

Hetkel ei ole Konsultandil kasutada reoveepuhastisse sisenevaid reovee koostise näitajaid. 
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2011. a saastearuande ja –deklaratsiooni järgi reoveepuhastist väljuvas heitvees 

ülenormatiivseid näitajaid ei esinenud (tabel 5-18). 

 

Keskmine puhastatud reovee vooluhulk aastal 2011 oli 33 m
3
/d. 

 

RVPJ koosneb üldjoontes järgmistest puhastusetappidest ja sõlmedest (vt ka joonised 5-

22...5-27): 

 

 Võred 

 Eelsetiti 

 Aerotankid 

 Järelsetiti.  

 

Liigmuda pumbatakse nii eel- kui järelsetitist mudatihendisse. Süsteemi kuuluvad P-

ärastus, kompressor ja õhupuhurid. 

 

RVPJ-s on loodud võimalus juhtida nii eel- kui järelsetitist muda lisaks mudatihendisse 

juhtimisele ka aerotanki, juhul kui aerotankis tekib mudavajak. 

 

Tabel 5-18 Virtsu reoveepuhasti analüüsi tulemused 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

vastavalt 

määrus nr 269 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

vastavalt vee 

erikasutusluba  

nr  

L.VV/300598 

Ühik 
2011 

I kvartal 

2011 

II kvartal 

 

 

2011 

III 

kvartal 

pH 6,0-9,0 -  7,6 7,5 7,34 

Hõljum 25 25 mg/l 4,0 19 15 

BHT7 25 15 mgO2/l 3,0 6,4 8,2 

KHT 125 - mgO/l    

Püld 1,5 2 mg/l 1,7 0,96 1,5 

Nüld 15 - mg/l 35,00 13 10,8 

SO4  - mg/l    

 

Nagu tabelist näha, märkimisväärseid probleeme puhastist väljuva heitvee puhul ei ole. 

RVPJ vastab igati erikasutusloaga antud keskkonnanõuetele. 
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Joonis 5-22 Virtsu RVPJ purgimissõlm 

 

 

Joonis 5-23 Võreruum 
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Joonis 5-24 Eelsetiti 

 

 

Joonis 5-25 Aerotank (aerotank on ainus sõlm Virtsu RVPJ-s, mis paikneb väljaspool 

hoonet, siseruume) 
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Joonis 5-26 Järelsetiti 

 

Joonis 5-27 Virtsu RVPJ kaasaegne hoone, kus paikneb enamik RVPJ sõlmedest (v.a 

aerotank) 

 

Kokkuvõttes saab öelda, et Virtsu RVPJ on heas seisukorras ja investeeringuid ei vaja. 



Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 

 

 

Hekes Eesti OÜ 2012 

69 
 

5.10.4 Sademeveesüsteemid 

Virtsus tänasel päeval sademeveesüsteemid puuduvad. Samas ei too see kaasa liigvee- ega 

uputuse probleeme. 

5.11  KÕMSI ÜHISKANALISATSIOON 

5.11.1 Kanalisatsioonivõrk 

Kõmsi kanalisatsioonivõrgu kogupikkus tänasel päeval on hinnanguliselt 1200 m (kaardilt 

mõõdetuna 1199 m). Sellele lisandub survekanalisatsioonitorustik ca 246 m. 

 

Matsalu veemajandusprojekti raames ehitati järgmises mahus kanalisatsioonitorustikke 

(tabel 5-19). 

Tabel 5-19 Matsalu veeprojekti käigus rajatud Kõmsi ühiskanalisatsioonitorustik 

Jrk nr Toru diameeter 

(mm) või DN (de) 

Pikkus, m Materjal (ja 

omadused, SN 

jne, kui on teada) 

Vanus (a)  

1 De110 246 PE 3 

2 De200 331 PVC 3 

3 De160 829 PVC 3 

Kokku uuemat torustikku 1075   

 

Kogu tabelis näidatud torustik on uus ja väga heas seisukorras.  

 

Ligikaudu 100 m vana malmtorustikku ei ole perspektiivis vajalik ja tuleb maha jätta. 

Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimis- /laiendamistöid külas ette ei nähta. 

5.11.2 Reoveepumpla 

Kõmsis asub üks reoveepumpla, mis pumpab reovee puhastile. Nii reoveepumpla kui 

survetorustik on heas seisundis (vt ka joonis 5-28, lisa 2) ja rekonstrueerimist ei vaja. 

 

Pumpla on rajatud aastal 2008 ning tegemist on uuemat tüüpi plastkorpuses paiknev reovee 

kompaktpumplaga, milles toimub pumpade käivitamine nivooandurilt. Kaks pumplasse 

paigaldatud pumpa töötavad kordamööda režiimil. 

 

Pumba karakteristikud: 

 Arv: 2 

 Mark: ABS AFP 0831 S22/4D 

 Võimsus P = 3,04 kW 

 Tootlikkus Qmax = ...
3
/h; 

 Tõstekõrgus Hmax = ... m; 

 Mass: 90 kg. 

 

Pumpla tuleb liita üldisesse automaatsesse andmeedastus- ja kaugjuhtimissüsteemi. 
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Joonis 5-28 Kõmsi reoveepumpla 

5.11.3  Kõmsi reoveepuhasti 

Kõmsi reoveepuhasti (edaspidi: RVPJ) puhul on tegemist vertikaalse nõrgbiofiltriga, mis 

töötab ebastabiilselt. Puhasti juurde kuulub fosforiärastus (P-ärastus) koagulandiga. 

 

RVPJ suublaks on vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/319291, Uustalu kraav. 

 

Tänane Kõmsi reoveepuhasti on ehitatud aastal 2007-2008 ning on välimuselt ja tehniliselt 

heas seisukorras, samas jätab soovida uue puhasti efektiivsus.  

 

RVPJ põhiandmed on järgmised:  

 Tootlikkus (jõudlus): 40 m
3
/d 

 Vastuvõetav reostuskoormus: 11 kg BHT7/d. 

 

Kõmsi külas on ligikaudu 105-110 ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijat, lisandub 

ametkondlik tarbimine (kool, kauplus, vallamaja jt). 

Tegelik reostuskoormus aastatel 2010-2011 oli ligikaudu 6 kg BHT7/d, mis moodustab ca 

100 ie-d ja vastab enamvähem tavapärasele olmekoormusele. Purgimissõlme 

reoveepuhastil ei ole. Purgimine toimub vallas Virtsu puhasti purgimissõlme. 

 

Hetkel ei ole Konsultandil kasutada reoveepuhastisse sisenevaid reovee koostise näitajaid. 

 

2011. a saastearuande ja –deklaratsiooni järgi reoveepuhastist väljuvas heitvees 

ülenormatiivseid näitajaid ei esinenud (tabel 5-20). 

 



Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 

 

 

Hekes Eesti OÜ 2012 

71 
 

Keskmine puhastatud reovee vooluhulk aastal 2011 oli 10,2 m
3
/d. 

 

RVPJ koosneb üldjoontes järgmistest puhastusetappidest ja sõlmedest (vt ka joonised 5-

29...5-32): 

 

 Võre 

 Eelsetitid (kaks kambrit) lisatakse P-ärastuseks koagulanti Fe2(SO4)3 

 1. astme nõrgbiofilter 

 2. astme nõrgbiofilter 

 Järelsetiti 

 Järelpuhastus 

 

Eelsetiti(d) on varustatud pumpadega, mis pumpavad reovee paralleelselt töötavatesse 

nõrgbiofiltritesse. Nõrgbiofiltritest pumbatakse heitvesi järelsetitisse – järelsetitist 

omakorda graanulitega varustatud järelpuhastusseadmesse. 

 

Liigmuda kogutakse eelsetititest ja see toimetatakse Lihula reoveepuhasti 

mudakäitlussõlmedesse. 

 

Kuigi puhastusprotsess on mitmeetapiline ja suhteliselt keerukas, ei ole tagatud stabiilne 

puhasti efektiivsus. Tõenäoliselt on tegemist hapnikuvaegusega, kuna kompressor ja 

õhupuhurid süsteemis puuduvad, kogu puhastusprotsess toimub siseruumides ning ei ole 

tagatud vajalikku kogust õhuhapnikku. 

 

Tabel 5-20 Kõmsi reoveepuhasti heitvee analüüsi tulemused 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

vastavalt 

määrus nr 269 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

vastavalt vee 

erikasutusluba  

nr  

L.VV/319291 

Ühik 
2011 

I kvartal 

2011 

II kvartal 

 

 

2011 

III 

kvartal 

pH 6,0-9,0 -  7,10 7,4 7,51 

Hõljum 25 25 mg/l 5,40 12 16 

BHT7 25 15 mgO2/l 3,00 4,8 6,2 

KHT 125 125 mgO/l    

Püld 1,5 - mg/l 0,94 1,3 2,14 

Nüld 15 - mg/l 12,0 16 2,15 

SO4  - mg/l    

 

Nagu tabelist näha, vastab puhastist väljuv heitvesi vähemalt vee erikasutusloa nõuetele, 

kuid samas võib täheldada küllalt suurt kõikumist analüüsitulemustes ja on esinenud 

juhuseid, mil omakontrolli analüüsid ei vasta nõuetele. 
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Joonis 5-29 Kõmsi RVPJ võreruum 

 

 

Joonis 5-30 Eelsetiti üks kambritest 
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Joonis 5-31 Kõmsi RVPJ I. astme nõrgbiofilter 

 

Joonis 5-32 Kõmsi RVPJ 2. astme nõrgbiofilter 
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5.11.4  Kõmsi sademeveesüsteemid 

Kõmsi külas tänasel päeval sademeveesüsteemid puuduvad. 

 

5.12 VATLA ÜHISKANALISATSIOON 

5.12.1 Kanalisatsioonivõrk 

Vatla kanalisatsioonivõrgu kogupikkus tänasel päeval on hinnanguliselt 1448 m (kaardilt 

mõõdetuna). Sellele lisandub survekanalisatsioonitorustik ca 136 m. 

 

Sisuliselt kogu tänane torustik on rajatud Matsalu veemajandusprojekti raames, isevoolse 

torustiku läbimõõt on de160 PVC, survetorustik de110 PE. Torustik on uus ja väga heas 

seisukorras.  

 

Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimistöid ette ei nähta. Laiendamisvõimaluse näeme ette 

pikaajalises programmis Vatla kooli ühinemiseks ühiskanalisatsiooniga. 

5.12.2 Reoveepumpla 

Vatlas asub üks reoveepumpla, mis pumpab reovee puhastile. RVP asub reoveepuhastist ca 

136 m kaugusel. Nii reoveepumpla kui survetorustik on heas seisundis (vt ka joonis 5-33, 

lisa 2) ja rekonstrueerimist ei vaja. 

 

Pumba karakteristikud: 

 Arv: 2 

 Mark: ABS AFP 0831 S22/4D 

 Võimsus P = 3,04 kW 

 Tootlikkus Qmax = ...
3
/h; 

 Tõstekõrgus Hmax = ... m; 

 Mass: 90 kg.  

 

Pumpla tuleb liita üldisesse automaatsesse andmeedastus- ja kaugjuhtimissüsteemi. 
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Joonis 5-33 Vatla reoveepumpla pildistatuna reoveepuhastilt 136 m kauguselt 

5.12.3  Vatla reoveepuhasti 

Vatla reoveepuhasti (edaspidi: RVPJ) on harilik kestvusõhutusega aktiivmudapuhasti.  

 

RVPJ suublaks on vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/300688, Hõbesalu kraav. 

 

Tänane Vatla reoveepuhasti on ehitatud aastal 2008 ning tehniliselt heas seisukorras.  

 

RVPJ põhiandmed on järgmised:  

 Tootlikkus (jõudlus): 40 m
3
/d 

 Vastuvõetav reostuskoormus: 11 kg BHT7/d. 

 

Vatla külas on ligikaudu 140 (142) ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijat, ametkondlik 

(juriidiliste isikute) tarbimine on minimaalne. 

Tegelik reostuskoormus aastatel 2010-2011 oli ligikaudu 8 kg BHT7/d, mis moodustab ca 

133 ie-d ja vastab enamvähem tavapärasele olmekoormusele. Purgimissõlme 

reoveepuhastil ei ole, purgimine toimub vallas Virtsu reoveepuhastile. 

 

Hetkel ei ole Konsultandil kasutada reoveepuhastisse sisenevaid reovee koostise näitajaid. 

 

2011. a saastearuande ja –deklaratsiooni järgi reoveepuhastist väljuvas heitvees 

ülenormatiivseid näitajaid ei esinenud (tabel 5-21). 

 

Keskmine puhastatud reovee vooluhulk aastal 2011 oli 8,2 m
3
/d. 
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RVPJ koosneb üldjoontes järgmistest puhastusetappidest ja sõlmedest (vt ka joonised 5-34-

5-38): 

 

 Võre 

 jaotuskamber 

 aerotankid 

 järelsetiti 

 

Eelsetiteid puhastil ei ole. Võreruumist juhitakse heitvesi jaotuskambrisse, mille järgselt 

fosforiärastuseks reagendi Fe2(SO4)3 - doseerimissõlme – edasi aerotanki. Puhastil on kaks 

aerotanki, millest üht momendil ei kasutata. Teine aerotank on kasutusel tihendatud 

(toor)muda vahemahutina enne selle transporti Lihula RVPJ mudakäitlussõlme. 

Aerotankist juhitakse heitvesi järelsetitisse.  

Peale põhipuhastusprotsessi läbib heitvesi kaht biotiiki.   

Tabel 5-21 Vatla reoveepuhasti heitvee analüüsi tulemused 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

vastavalt 

määrus nr 269 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

vastavalt vee 

erikasutusluba  

nr  

L.VV/300688 

Ühik 
2011 

I kvartal 

2011 

II kvartal 

 

 

2011 

III 

kvartal 

pH 6,0-9,0 -  7,10 7,21 7,39 

Hõljum 25 25 mg/l 6,80 16 3,9 

BHT7 25 15 mgO2/l 3,50 11 5 

KHT 125  mgO/l    

Püld 1,5 2 mg/l 1,00 1,1 0,495 

Nüld 15 - mg/l 9,50 3 2,4 

SO4  - mg/l    

 

Nagu tabelist näha, vastab puhastist väljuv heitvesi nii vee erikasutusloa kui määruse nr 

269 nõuetele, kuid samas võib täheldada kõikumisi analüüsitulemustes. 
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Joonis 5-34 Vatla RVPJ võreruum 

 

 

Joonis 5-35 Jaotuskamber 
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Joonis 5-36 Vatla RVPJ puhurid 

 

Joonis 5-37 Vatla RVPJ töötav aerotank 

 



Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 

 

 

Hekes Eesti OÜ 2012 

79 
 

 

Joonis 5-38 Vatla RVPJ biotiigid 

5.12.4  Vatla sademeveesüsteemid 

Vatla külas tänasel päeval sademeveesüsteemid puuduvad. 

 

5.13 KOKKUVÕTE HANILA ÜHISVEEVÄRGI JA –

KANALISATSIOONI PROBLEEMIDEST 

Vaatamata sellele, et suur osa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni probleemidest lahendati 

Matsalu veeprojekti käigus, aastatel 2007-2009, käsitlesime eelnevalt veel tervet rida 

tänaseks olulisi, kuid seni majanduslikel või muudel põhjustel lahendamata küsimusi. 

Probleemid, mille võimalikke lahendusi käsitleme ka järgnevates 

investeeringuprogrammides on kokkuvõetuna järgnevad 

 

Virtsu alevik 

1. Kaare tn veetöötluskompleksi põhipuurkaevu (nr 13945) vees on tugevalt 

ülenormatiivne fluori- ja boorisisaldus, mistõttu nähti pumplakompleksile viimase 

veeprojekti käigus ette nii madalama varupuurkaevu rajamine kui 

pöördosmoosseadme lisamine veetöötlusprotsessi. 

2. 2009. a rajatud 30 m sügavuse puurkaevu (nr 25290) vees aga tuvastati veidi aega 

peale kaevu töötamise alustamist ülenormatiivne mikrobioloogiliste komponentide 

(bakterite) sisaldus.  

3. Kaare tn veetöötlusjaamas puudub raua aeratsioon kompressoriga, seetõttu jääb 

rauaärastusefekt väikeseks ja see mõjutab ka pöördosmoosiseadme (PO) tööd – 

fluoriärastus veetöötlusseadmes on ebastabiilne ja kohati ebapiisav, PO seade vajab 

tihti pesu ning töötab pidevalt täiskoormusel. Vee pehmendamine toimub 

ioonvahetuse asemel antiskalandiga (inhibiitoriga) ning antiskalandikambri kaudu 
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levib omakorda PO membraanfiltrisse bakter. 

4. Olemasolev veevõrk tekitab läbilaskevõime- ja rõhuprobleeme – kohati vaid de63 

PE peatorustik tekitab häireid ja ebakindlust nii laevade veega varustamisel 

sadamast kui tavatarbijatel. 

Sadama veevajadus laevadelt moodustab 15 m
3
 poole tunniga. See eeldab aleviku 

edelaossa lisamahuti ja survetõstepumpla ehitust. Kuna aga rajatis oleks vajalik 

põhiliselt vaid sadama huvides, siis ei ole antud investeeringu lisamine ÜVKA-sse 

ning rahastamine riiklikest abivahenditest hetkel põhjendatud. 

5. Tööstuse ja Metsa RVP-dest (RVP-5 ja RVP-6) lähtuvate survetorustike (eriti peale 

nende ühinemist ühtseks survetoruks) läbimõõt ei vasta vajadusele ning ei võta 

laevade tühjendamise või intensiivse sajuperioodi ajal ja järgselt tekkivat liigvett 

vastu. 

 

Kõmsi küla 

 

1. Joogiveekvaliteet ei vasta nõuetele fluori ja boori sisalduse osas ning võrku 

antav vesi vajab kas pöördosmoosi või vee segamist olemasoleva uue 

madalama puurkaevu ja sellest saadava normidele vastava fluoriidi- ja boori 

sisaldusega veega. 

2. Ülekontrollimist ja vajadusel renoveerimist vajab lasteaed-algkooli juures asuv 

tuletõrje veemahuti, kuna Matsalu veeprojekti käigus Kõmsi puurkaevpumplale 

rajatud otseväljaviigu siiber (hüdrant) ei taga reaalset veevajadust 

süvaveepumba tuletõrje veevõtuks madala tootlikkuse tõttu (max 9 m
3
/h). 

3. Kõmsi reoveepuhasti on suhteliselt uus, kuid töötab ebastabiilselt, on esinenud 

juhuseid, mil heitveeväljundi kvaliteet ei vasta määruse nr 269 nõuetele. 

 

Vatla küla 

 

1. Joogiveekvaliteet ei vasta nõuetele fluori ja boori sisalduse osas ning võrku antav 

vesi vajab kas fluori-boorieraldust või vee segamist olemasoleva uue madalama 

puurkaevu ja normidele vastava fluoriidi- ja boori sisaldusega veega. 

2. Ülekontrollimist vajab väidetav tuletõrje veehoidla, kuna Matsalu veeprojekti 

käigus puurkaevpumplale rajatud otseväljaviigu siiber (hüdrant) ei taga reaalset 

veevajadust süvaveepumba tuletõrje veevõtuks madala tootlikkuse tõttu (max 9 

m
3
/h). Soovitav on ehitada välja uus vähemalt 100 m

3
 mahuga tuletõrjevee 

reservuaar Vatla kooli piirkonda. 
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6 INVESTEERINGUPROJEKTIDE EESMÄRGID JA 

INVESTEERINGUTE STRATEEGIA 

6.1 EESMÄRGID 

Eelnevas osas andsime ülevaate MVV hallatava Hanila valla ühisveevarustuse ja -

kanalisatsiooni põhiprobleemidest. 

 

MVV tegevuspiirkonna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni investeeringute vajaduste ja 

nende realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel tuleb arvestada: 

 

Tehniliste aspektidega: 

 VK-rajatiste, k.a vee- ja kanalisatsioonivõrkude hetkeseisund ja renoveerimise vajadus; 

 Joogiveetöötluse vajadus ja/või täiustamise vajadus; 

 Tuletõrje veevarustussüsteemide olemasolu ja korrasolek; 

 Reoveepuhastite heitvee nõuetelevastavusele tagamine.  

Keskkonnaaspektidega: 

 Võimalik mõju loodushoiualadele; 

 Reoveepuhastite heitvee nõuetelevastavusele tagamine. 

 

Majanduslike aspektidega: 

 Hanila valla ja MVV rahalised vahendid on vee- ja kanalisatsioonimajanduses vajalike 

investeeringute iseseisvaks läbiviimiseks vähesed. 

 

Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda teeninduspiirkonna ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK-süsteemide) seisundist ning järgmistest eeldustest, 

nõuetest ja seadusandlusest:  

 

Investeeringuprojektide realiseerimisega peab olema tagatud: 

 Joogivee vastavus sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (RTL 2001, 100, 1369) nõuetele ning Euroopa 

Ühenduse direktiivile 98/83 EC vähemalt aastaks 2013;  

 Võimalikult lühike tarbevee viibeaeg torustikes (mitte üle 48 tunni); 

 Suublasse juhitava heitvee vastavus Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001 määrusele nr 

269 ja Euroopa Ühenduse asulaheitvee direktiivi nr 91/271 nõuetele.  

 

Käesolev töö on samuti aluseks EL Veepoliitika Raamdirektiivi (2000/60 EEC) 

realiseerimisele. Vastavalt viimatinimetatud dokumendile on Eestit jaotatud kolmeks 

vesikonnanaks, mis lähtudes pinnaveekogude valgala printsiibist on jaotatud omakorda 

alamvesikondadeks. Alamvesikondadele koostatakse veemajanduskavad. Veemajandusliku 

infrastruktuuri areng peab olema veemajanduskavadega kooskõlas.  

Käesoleva projekti realiseerimisega luuakse eeldused Matsalu alamvesikonna 

veemajanduskavaga seatud ülesannete edukaks täitmiseks Hanila valla ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja väljaarendamise osas.  

 

Matsalu alamvesikonna veemajanduskava meetmete kava peab edaspidi haakuma antud 

töös kavandatavate tegevustega ÜVK-süsteemide osas. 



Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 

 

 

Hekes Eesti OÜ 2012 

82 
 

6.2 INVESTEERINGUTE STRATEEGIA 

6.2.1 Elanikkonna tervis  

Elanike tervisega seondub eeskätt joogiveekvaliteet vastavalt määrusele nr 82 ja selle 

tagamine mistahes olukorras – seega tuleb esimese prioriteedina näha ette 

veetöötlusseadmete olemasolu ja vastavus veekvaliteedi tagamiseks ning veeallikate ehk 

puurkaevude, reservuaaride ja pumplate korrasolek. Investeeringuprojektiks nr 1 on  kõigis 

kolmes asulas puurkaev- ja veevarustuspumplate rekonstrueerimine. 

6.2.2 Loodushoiualad 

Hanila valla Virtsu aleviku, Kõmsi ja Vatla külade ÜVK süsteemid otseselt 

loodushoiualadega ei haaku. 

6.2.3 ÜVK tegevusest tulenevate keskkonnanõuete täitmine 

Keskkonnanõuete täitmine, mis ÜVK tegevustest seondub peamiselt reoveepuhastite 

väljalaskude ja heitvee emissiooniga, on Hanila vallas nõuetekohaselt tagatud. Aeg-ajalt 

esinevat Kõmsi väljalasu heitveekvaliteedi mittevastavust kõigile nõuetele on võimalik 

tõenäoliselt nõuda ehitaja poolt, kuna garantiiajal teostatud seadistamistööd ei andnud 

vajalikke tulemusi. 

6.2.4 Õigusaktide täitmise kohustus 

Hanila vald ja MVV peab oma tegevuses lähtuma nii veeseadusest, ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniseadusest, planeerimis-, ehitusseadusest ning reast teistest osas 2.2 

käsitletud kvaliteedinõudeid reguleerivatest määrustest. 

 

Suur osa õigusaktide nõuetest on Hanila valla ÜVK puhul tänaseks täidetud: on toimiv 

ühisveevärk ja –kanalisatsioon, puhastatud heitvee vastavus määruse nr 269 nõuetele on 

tagatud, kuid samas on väga tõsine probleem Kõmsi ja Vatla külade joogiveekvaliteedi 

mittevastavus sotsiaalministri määrusele nr 82 fluori sisalduse osas. 

 

6.3 INVESTEERINGUPROJEKTID JA 

LAHENDUSALTERNATIIVID IISAKU ALEVIKU ÜVK-

SÜSTEEMIDE INVESTEERINGUTE KAVANDAMISEL 

Kuna kõik kolme asula ÜVK süsteemid on Konsultandi poolt juba kirjeldatud peatükis 

“Olemasoleva olukorra kirjeldus”, siis käsitleme siinkohal ainult edasiste 

investeeringuprojektide kavasse võetavaid süsteeme ning nendest tulenevaid probleeme ja 

nende võimalikke lahendusalternatiive. 

 

Projektid on tähistatud ja nummerdatud asumite käsitlemise järjekorras ning järjekord ei 

näita probleemi või investeeringu prioriteetsust, number 1 näitab projekti realiseerimist 

lühiajalises ja nr 2 pikaajalises programmis: 

 

 Projekt A: Virtsu Kaare tn puurkaevpumpla veetöötluskompleksi 

rekonstrueerimine; 

 Projekt B: Virtsu veevõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine; 



Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 

 

 

Hekes Eesti OÜ 2012 

83 
 

 Projekt C: Virtsu kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumplate rekonstrueerimine ja 

laiendamine; 

 Projekt D: Kõmsi puurkaevpumpla veetöötlusseadmete rekonstrueerimine; 

 Projekt E: Vatla puurkaevpumpla veetöötlusseadmete rekonstrueerimine; 

 Projekt F: Vatla veetorustiku laiendamine; 

 Projekt G: Vatla kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumplate ehitamine  

 

6.3.1 Projekt A. Virtsu Kaare tn puurkaevpumpla veetöötluskompleksi 

rekonstrueerimine 

 

Probleemid:  

 Rauaeraldusfiltri eel puudub täiendav õhustussüsteem (kompressor või 

gravitatsiooniline aeratsioon), mistõttu on rauaärastusefekt PO seadme jaoks 

tänasel päeval ebapiisav;  

 PO seade töötab pideval täiskoormusel ning ei taga pidevalt fluoriidi eemaldamist 

joogiveest vajaliku tasemeni, tulenevalt suure koormusega töötamisest ei ole ka 

seadme abil tänasel päeval võimalik boori eraldamine, mis toimib PO seadme abil 

vaid piisava dimensiooni varu ja kestva veetöötluse tingimustel; 

 PO eelne veepehmendus on ette nähtud antiskalandiga (mitte ioonvahetiga), 

antiskalandi mahuti aga on heaks kasvukeskkonnaks bakteritele, eriti soojemal 

perioodil.  

 

Alternatiivid:  

 

1. PO seadme väljavahetamine, mille käigus tuleb teostada järgnevad tööd: 

 Täiustada rauaeraldusseadme tööd, lisades protsessi eelaeratsiooni; 

 Vahetada välja PO seade suurema tootlikkusega seadme vastu, mis oleks 

võimeline ka osaliselt boori eemaldama (kuna eeldatavalt ei ole tänase 

seadmega pidev fluoriärastus tagatud, samuti on ebakindel pideval 

täiskoormusel töötav seade); 

 Lisada süsteemi ioonvaheti, mis asendab edaspidi veepehmendust 

antiskalandiga. 

 

2. Uue puurkaevu nr 25290 käivitamine ning kasutamine lahjendusvee 

puurkaevuna. 

Töö käigus tuleb ette näha järgmised tegevused: 

 Puurkaevu varustamine süvaveepumba ja teiste tööks vajalike 

tarvikutega; 

 Ligikaudu 20 m torustiku ühendustorustiku rajamine Kaare tn 

peapumplani; 

 Segamisreservuaari ja II astme pumpla lisamine süsteemi vajaliku 

lahjenduse saamiseks nõuetekohane fluoriidi sisalduse saavutamiseks,  

 UV-filtri  lisamine süsteemi mikrobioloogilise koostise nõuetekohasesse 

seisundisse viimiseks.  

 Kompressori ja ühendustarvikute lisamine rauaeraldusseadmele vee 

eelnevaks sundaereerimiseks. 

 

 



Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 

 

 

Hekes Eesti OÜ 2012 

84 
 

 

Investeeringu vajadused ja alternatiivide võrdlus 

Investeeringuvajadused kahe variandi võrdluseks nii maksumuse kui ekspluatatsiooni osas 

esitame järgmises tabelis. 

 

Tabel 6-1 Alternatiivvariantide võrdlus Virtsu Kaare tn pumpla veetöötluskompleksi 

renoveerimisel 

Alternatiivid / ja 

ettenähtavad 

tegevused 

PO seadme väljavahetamine Uue puurkaevu nr 25290 käivitamine 

ning kasutamine lahjendusvee 

puurkaevuna 

 Rajamis-/  

ehitusmaksu-

mus, EUR 

Ekspluatatsiooni

kulu, EUR/a 

Rajamis-

/ehitusmaksumus, 

EUR 

Ekspluatatsiooni

kulu, EUR/a 

Eelaeratsiooni 

lisamine süsteemi 

900  900  

PO seadme 

väljavahetamine 

32428     

Ioonvaheti lisamine 

süsteemi 

6670     

Puurkaevu nr 25290 

kasutamine, sh. 

      

Süvaveepump    1405  

Tagasilöögiklapp    265  

Veetõstetorustik, 15 

m 

   1270  

Pumba- ja 

signaalkaabel 

   700  

15 mm 

siseläbimõõduga 

plastiktoru paigaldus  

   127  

elektrikulu   4510   3007 

Kemikaalikulu  540**     

Ühendustorustiku 

rajamine pumplani, 

ca 20 m PE de110 

PN10 

    2200   

Segamisreservuaari 

ja II astme pumpla 

lisamine süsteemi 

    4000   

UV-filtri  lisamine 

süsteemi 

    1900   

Kokku* 39998 5050 12767 3007 

*NB! Ekspluatatsioonikulud on ligikaudsed ja võrdleva iseloomuga 

** Arvestatud on tänase kemikaalikulu järgi Virtsu veevarustuses, tõenäoliselt oleks kulu 

ioonvahetuse korral väiksem kui antiskalandi kasutamise korral 

 

Kui lähtuda eeldusest, et UV-seade lahendab uue madalama puurkaevu nr 25290 

veekvaliteedi probleemid mikrobioloogia osas, kujuneb antud puurkaevu kasutamine 

senisest süsteemist oluliselt odavamaks. 



Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 

 

 

Hekes Eesti OÜ 2012 

85 
 

 

Kolmas variant oleks jätta töösse olemasolev süsteem, lisades seadmete hulka vaid 

kompressori eelaeratsiooniks rauaeraldusseadmetele. Samas ei taga antud alternatiiv 

kindlasti boori eemaldamist veest, mistõttu jätame variandi edasisest arutlusest välja. 

 

Kuna eesmärk on tagada edaspidi korrektselt toimiv ja töökindel veekvaliteeti tagava 

veetöötlusseadme olemasolu, lähtume alternatiivvariandist 2: Uue puurkaevu nr 25290 

käivitamine ning kasutamine lahjendusvee puurkaevuna  

6.3.2 Projekt B. Veevõrgu renoveerimine ja laiendamine 

Virtsu veevõrgu renoveerimise ja laiendamise osas alternatiivvariandid puuduvad. 

6.3.3 Projekt C. Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja rekonstrueerimine 

Virtsu Kanalisatsioonivõrgu renoveerimise ja laiendamise osas alternatiivvariandid 

puuduvad. Kanalisatsioonivõrgu laiendamine uute tarbijate varustamiseks on ette nähtud 

pikaajalises programmis. 

6.3.4 Projekt D. Kõmsi puurkaevpumpla veetöötlusseadmete 

rekonstrueerimine 

Probleemid: 

 

 Ülenormatiivne fluoriidide sisaldus puurkaevuvees; 

 Uue rajatud puurkaevu nr 25212 vette tekkis ekspluatatsiooni käigus järvelupja. 

 

Alternatiivlahendused 

 

Probleemsete mikrokomponentide (põhiliselt fluoriidiooni) sisalduse  nõuetele vastavaks 

viimiseks on kaks põhilist varianti:  

1. vee segamine ja lahjendamine teise (veekihi) puurkaevu veega  

2. vee töötlemine PO seadmega. 

 

Kõmsi piirkonna puurkaevude paiknemisest annab ülevaate järgnev skeem (joonis 6-1). 
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Joonis 6-1 Kõmsi puurkaevude paiknemise ülevaateskeem 

 

Tänase ühisveevärgi puurkaevu (katastri nr 13949) vees on 2011. a seisuga tugevalt 

ülenormatiivne fluorisisaldus: 3,23 mg/l. Puurkaevu sügavus on 130 m. OÜ Eesti 

Geoloogiakeskus andmebaasidele vastavalt on naabruses (~450 m kaugusel) asuvas 

endises ühisveevärgi puurkaevus (katastri nr 13934, puuritud 1967), samuti ülenormatiivne 

fluoriidisisaldus.  

Samas ÜVK pumpla kõrval on aga rajatud uus madal puurkaev 25212, sügavusega 29,5 m 

ja puurimisjärgselt mõõdetud fluorisisaldusega 0,46 mg/l. Pärast puurimist ei andnud kaev 

piisavalt vett ja seda töödeldi happega. Pärast seda hakkas see piisavalt vett andma. Kaev 

oli kasutuses, kuid mõne aja pärast hakkas vette lisanduma järvelubi ja kaev võeti 

kasutusest maha. Kuna aga AS Keila Geoloogia eksperdid tuvastasid uuringu käigus, et 

kuni 3 m
3
/h annab puurkaev vett ilma probleemideta, s.t sette sissekandeta, näeme ette 

nimetaud puurkaevu perspektiivse kasutuselevõtu ühisveevärgis vähemalt lahjendusvee 

saamiseks. Samuti ei ole enne kaevu töösseandmist otstarbekas näha piirkonda ette PO 

seadmete kasutamist. 

Lähim täiendav alternatiivne uuringupuurkaev, mille veeproovide osas on kasutada 

fluoriidisisalduse kohta käivad andmed ja kus F
-
 sisaldus on normi piires, paikneb Ridase 

külas (katastri nr 23640), eelnimetatutest ca 1500 m kaugusel idas (joonis 3-4), mille vees 

on vastavalt OÜ Eesti Geoloogiakeskus põhjavee andmebaasidele, fluori sisaldus 0,6 mg/l. 

 

Kuna eelkirjeldatud Ridase küla puurkaevu sügavus on 17 m (ehk veelgi madalam 

olemasolevast kasutuseta seisvast ÜVK puurkaevust 25212), siis ühe võimalusena tuleb 

enne tööprojekti koostamist ja ehitustööde alustamist näha eelprojektis ette olemasolevast 



Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 

 

 

Hekes Eesti OÜ 2012 

87 
 

puurkaevust veelgi madalama puurkaevu uuringud, saamaks infot, kuivõrd tõenäoline on 

sealt saada püsivalt nõuetelevastava fluoriidisisaldusega vett. 

 

Tulenevalt eelkirjeldatust soovitame Kõmsi küla puhul kasutada madalama 

puurkaevu – 25212, vett põhipuurkaevu 13949 lahjendamiseks fluori osas. 
 

pikaajalises programmis. 

6.3.5 Projekt E. Vatla puurkaevpumpla veetöötlusseadmete 

rekonstrueerimine 

Probleemid: 

 

 Ülenormatiivne fluoriidide ja boori sisaldus puurkaevuvees; 

 Uue rajatud puurkaevu nr 25288 vette tekkis ekspluatatsiooni käigus bakter, s.t 

mikrobioloogiline koostis ei vastanud nõuetele. 

 

Alternatiivid: 

 

Probleemsete mikrokomponentide (põhiliselt fluoriidiooni) sisalduse  nõuetele vastavaks 

viimiseks on kaks põhilist varianti:  

1. vee segamine ja lahjendamine teise (veekihi) puurkaevu veega  

2. vee töötlemine PO seadmega. 

 

Vatla piirkonna puurkaevude paiknemisest annab ülevaate järgnev skeem (joonis 6-2). 
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Joonis 6-2 Vatla puurkaevude paiknemise ülevaateskeem 

Vatla küla on piirkond, kus on soovitav kasutada madalama puurkaevu – 25288, vett 

põhipuurkaevu 13955 lahjendamiseks fluori osas. 

 

Kuna olemasoleva ÜVK puurkaevu: 13955, vees on lisaks ülenormatiivne boori sisaldus, 

siis on vee vastavusse viimiseks vajalik kas kasutada lahjendusvett või töötada välja 

spetsiaalne filterseade, kuna boor ei allu tavapärasele PO seadmega töötlusele. 

 

Soovitame projekteerimis-ehitusstaadiumis viia läbi veekvaliteediuuringud mõlemas 

puurkaevus, töötada välja täpsed proportsioonid segamiseks ja dimensioneerida 

veetöötlusseadmed (rauaeralduseks ja vee stabiliseerimiseks). Kuna Vatla uue puurkaevu 

vette tekkis peale ekspluatatsiooni mikrobioloogiline reostus, tuleb igal juhul näha antud 

veetöötlusskeemi ette ka vee desinfitseerimine (eeldatavalt UV seadmetega töötlemine, 

kuid see jääb projekteerija-ehitaja otsustada). 

 

Tulenevalt eelkirjeldatust soovitame Vatla küla puhul kasutada madalama 

puurkaevu – 25288, vett põhipuurkaevu 13955 lahjendamiseks fluori osas. 
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6.3.6 Projekt F: Vatla veetorustiku rekonstrueerimine 

Vatla veevõrgu laiendamise osas alternatiivvariandid puuduvad. Vatla kooli juurde 

suunduva veetorustiku haru rekonstrueerimine nähakse ette pikaajalises programmis. 

6.3.7 Projekt G. Vatla kanalisatsioonivõrgu renoveerimine ja 

laiendamine 

Vatla kanalisatsioonivõrgu renoveerimise ja laiendamise osas alternatiivvariandid 

puuduvad. Kanalisatsioonivõrgu laiendamine Vatla kooli ja mõne maja varustamiseks on 

ette nähtud pikaajalises programmis. 
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6.4  INVESTEERINGUPROGRAMM 

Investeeringuprogrammid koostame vastavalt eelnevalt tõstatatud probleemidele ja  

väljavalitud alternatiividele. 

 

Investeeringuprogramm on kavandatud teostada kahes järgus: 

I etapp, lühiajaline investeeringuprogramm, aastail 2012-2017 

II etapp, pikaajaline investeeringuprogramm, aastail 2018-2024 

 

I etapp, 2012-2017. a. 

 A. Virtsu Kaare tn pumpla veetöötlusseadmete rekonstrueerimine, 

 B1. Virtsu veevõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine (lühiajalises programmis), 

 C1. Virtsu kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumplate rekonstrueerimine ja 

laiendamine (lühiajalises programmis), 

 D. Kõmsi puurkaevpumpla veetöötlusseadmete rekonstrueerimine, 

 E. Vatla puurkaevpumpla veetöötlusseadmete rekonstrueerimine, 

 Kõigi pumplate, veetöötlus- ja reoveepuhastusseadmete üleviimine 

kaugjuhtimisele. 

  

II etapp, 2018-2024. a. 

 B2. Virtsu veevõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine (pikaajalises programmis), 

 C2. Virtsu kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumplate rekonstrueerimine ja 

laiendamine (pikaajalises programmis), 

 F. Vatla veetorustiku rekonstrueerimine, 

 G2 Vatla kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumpla ehitamine. 

 

6.4.1 Projekt A. Virtsu Kaare tn pumpla veetöötlusseadmete 

rekonstrueerimine   

 

Olemasolev uus puurkaevud nr 25290 on soovitav surve all (õhktõstukpumbaga) läbi pesta, 

paigaldada pumplasse kahetariifne elektrienergia arvesti süvaveepumba elektrienergia kulu 

arvestamiseks, samuti vähemalt 15 mm siseläbimõõduga plastiktoru puurkaevu veetaseme 

anduri paigaldamiseks veerežiimivaatluste läbiviimisel. 

 

Olemasolevale puurkaevu päise konduktoreile ehitada pikendus nii, et päis ulatuks 

vähemalt 30 cm võrra üle maapinna või šahti põranda. 

 

Projekti käigus tuleb välja vahetada olemasolev süvaveepump. 

 

Investeeringuprojektiga näeme ette järgmiste tööde teostamise: 

 

Ettevalmistustööd 

 

 Süvaveepumpade, torustike, kaablite ja kogu sisustuse demontaaž; 

 Puurkaevu nr 25290 läbipesu õhktõstukpumbaga. 

 

Montaaži- ja ehitustööd 
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 Puurkaevu päise ülevaatamine ja vajadusel remont. 

 Süvaveepumba 6“, Q = 6 m
3
/h, H = 20 m, P = 0,55 kW (parameetrid ITT kataloogist) 

 PE ühendustorustiku ehitamine puurkaevust kuni segamisreservuaari, PE de110, PN10, 

20 m; 

 15 mm siseläbimõõduga plastiktoru paigaldus puurkaevule; 

 Elektri- ja signalisatsioonikaablite paigaldamine; 

 Eelaeratsiooniseadme (kompressori) lisamine süsteemi; 

 Segamisreservuaari ja II astme (vahe)pumpla lisamine süsteemi; 

 UV-filterseadmete  lisamine süsteemi 

 

Projekti kogumaksumus on 36 926,40 eurot ning realiseerimine on kavas aastal 2012. 

 

6.4.2 Projekt A1.  Puurkaevupumpla, veetöötlusjaama ja II-astme 

pumpla automaatika rekonstrueerimine 

Lühiajalises programmis näha ette puurkaevupumplale, veetöötlusjaamale ja II-astme 

pumplale täielik andmeedastus ja juhtimissüsteem.  Kogu andmete edastus ja süsteemi 

juhtimine toimub AS Matsalu Veevärk keskuses Märjamaal.  

 

Andmete edastus ja kaugjuhtimine hakkab toimima kas mobiilse interneti (GPRS) või 

raadiomodemi ja suundantennidega. Lahenduse annab automaatikaprojekt. 

 

Projekti kogumaksumus on 18 000 eurot ning realiseerimine on kavas aastal 2013-2015. 

 

6.4.3 Projekt B Virtsu veevõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine 

6.4.3.1 Projekt B1 Virtsu veevõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine 

lühiajalises programmis  

 

Virtsu veevõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise põhiprioriteet on stabiilse ja piisava rõhu 

tagamine kogu alevikus, sealhulgas mereäärsetel aladel ja sadamas laevade täitmiseks 

veega. Tänasel päeval on põhiprobleem seotud magistraaltorustiku vajaminevast väiksema 

läbimõõduga – de63 ning seda just suurema veevajaduspiirkonna tarbeks: Tööstuse tn ja 

Metsa tn algus (lisa 2). Kogu sealne peatorustik tuleb asendada de90 torustikuga. Lisaks 

kuulub ringistamisele Kaare-Tööstuse tänava piirkond.  

 

Torustiku asendamise näeme ette ka perspektiivis täielikult reservi jäetava Vee tn vana 

puurkaevu piirkonda ja reoveepuhastit varustavale veetorustikule. 

 

Puhtu tee - Pargi tn - Kaare tn suure ringvõrgu rekonstrueerimine jääb pikaajalisse 

programmi (lisa 2). Selleks ajaks selgub ka selle perspektiivne vajadus. 

 

Lühiajalises programmis rekonstrueeritavad/rajatavad torustikud on esitatud järgnevas 

tabelis. 

 

Tabel 6-2 Virtsu lühiajalises programmis rekonstrueeritavad/rajatavad veetorustikud 
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Torustiku 

läbimõõt, 

materjal 

Pikkus, m Rekonstrueerimine 

/ ehitamine (R, E) 

Koos kanalisatsioonitorustikuga 

ühes kaevises, m 

De32 PE 

PN6 

562 R  

De63 PE 

PN10 

556 R 356 (de160 PE kanalisatsiooni 

survetorustik) 

De75 PE 

PN10 

80 R 80 (osaliselt de110 PE kanalisatsiooni 

survetorustik) 

De90 PE 

PN10 

273 E  

De90 PE 

PN10 

88 R  

kokku 1559   

 

Kokku nähakse lühiajalises programmis Virtsu alevikus ette 1559 m veetorustiku 

rekonstrueerimine ja ehitamine.  

Projekti kogumaksumus on 144 651 eurot ning realiseerimine on kavas aastal 2018-2019. 

6.5 PROJEKT B. MÄRJAMAA JA ORGITA 

KANALISATSIOONIVÕRGU JA REOVEEPUMPLATE 

REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE 

6.5.1 Märjamaa ja Orgita kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumplate 

rekonstrueerimine ja laiendamine lühiajalises programmis 

Pikaajalises programmis kavandatakse Virtsu alevikus veevõrgu rekonstrueerimine ja 

ringistamine Puhtu tee piirkonnas, veevõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine aleviku 

põhjaosas: rekonstrueerimine Linnamäe teel, Põhja pst ja Lahe tee piirkonna elanikele 

liitumisvõimaluse loomine, Lasteaia torustiku rekonstrueerimine ning veevõrgu 

laiendamine edelapoolsete Tallinna mnt eramute varustamiseks ja liitumisvõimaluseks. 

 

Pikaajalises programmis rekonstrueeritavad/rajatavad veetorustikud on esitatud järgnevas 

tabelis. 

 

Tabel 6-3 Virtsu pikaajalises programmis rekonstrueeritavad/rajatavad 

veetorustikud 

  

Torustiku 

läbimõõt, 

materjal 

Pikkus, m Rekonstrueerimine 

/ ehitamine (R, E) 

De32 PE 

PN6 

376 R 

De32 PE 

PN6 

147 E 

De63 PE 

PN10 

729 E 

De90 PE 499 R 
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PN10 

kokku 1751  

 

Kokku nähakse pikaajalises programmis Virtsu alevikus ette 1751 m veetorustiku 

rekonstrueerimine ja ehitamine.  

Projekti kogumaksumus on 196 188,00 eurot ning realiseerimine on kavas aastal 2018-

2020. 

6.5.2 Projekt C. Virtsu kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumplate 

rekonstrueerimine ja laiendamine 

6.5.2.1 Projekt C1. Virtsu kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumplate 

rekonstrueerimine ja laiendamine lühiajalises programmis 

Virtsu isevoolse kanalisatsioonivõrgu lühiajalise programmi tööd on seotud eeskätt halvas 

seisundis oleva aleviku keskosa endise kolhoosikeskuse korruselamute piirkonna torustiku 

rekonstrueerimisega Tööstuse tn lühikesel lõigul (13 m) ning survetorustiku osas RVP-5 ja 

RVP-6 survetorustike liitumiskohas piisava läbimõõduga torustiku tagamises. 

 

Lühiajalises programmis rekonstrueeritavad/rajatavad kanalisatsioonitorustikud on esitatud 

järgnevas tabelis. 

NB! Veevõrguga ühte kaevisesse rajatavad torustikud on käsitletud tabelis 6-2, järgnevas  

tabelis neid teist korda ei kajastata. 

 

Tabel 6-4 Virtsu lühiajalises programmis rekonstrueeritavad/rajatavad 

kanalisatsioonitorustikud 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku nähakse lühiajalises programmis Virtsu alevikus ette 811 m 

kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine, millest 13 m moodustab isevoolne ja 798 m 

survetorustik.  

 

Torustiku 

läbimõõt, 

materjal 

Pikkus, m Rekonstrueerimine 

/ ehitamine (R, E) 

De160 PVC 

SN6 

13 R 

De160 PE 

PN6 

(survetorustik) 

557 R 

De110 PE 

PN6 

(survetorustik) 

241 R 

kokku 811  

Tööstuse tn reoveepumpla 

RVP-5  

R 

Metsa tn reoveepumpla 

RVP-6 

R 
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Lühiajalises programmis nähakse ette kõigi reoveepumplate varustamine 

kaugjuhtimisseadmetega, mida käsitleme eraldi projektina, lisaks Tööstuse ja Metsa tn 

reoveepumplate rekonstrueerimise. 

 

Tööstuse tn reoveepumplas RVP-5 vahetatakse välja juhtimiskilp, juhtsiinid, paigaldatakse 

tasemeandurid, roostevabast terasest tõusutoru, tagasilöögiklapp. 

 

Metsa tn reoveepumplas, RVP-6-s vahetatakse välja kogu seadmestik, sealhulgas 

juhtimiskilp, kaks sukelpumpa, juhtsiinid, paigaldatakse tasemeandurid, roostevabast 

terasest tõusutoru, tagasilöögiklapp. 

 

Projekti kogumaksumus on 114 610.00 eurot ning realiseerimine on kavas aastal 

2013-2016. 

 

6.5.2.2 Projekt C2. Virtsu kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumplate 

rekonstrueerimine ja laiendamine pikaajalises programmis 

Pikaajalises programmis kavandatakse Virtsu alevikus kanalisatsioonivõrgu laiendamine 

aleviku põhjaosas: Põhja pst ja Lahe tee piirkonna elanikele liitumisvõimaluse loomiseks, 

kanalisatsioonivõrgu laiendamine edelapoolsete Tallinna mnt eramute varustamiseks ja 

liitumisvõimaluseks ning survetorustiku väljaehitamine aleviku lõunaosa tööstustele (ilma 

pumplata). 

Põhja pst ja Lahe tn ristumiskohale nähakse ette reoveepumpla ja survetorustiku 

väljaehitamine, mis tagab reovee jõudmise olemasolevasse Kaare tn isevoolsesse de160 

kanalisatsioonikollektorisse. 

 

Pikaajalises programmis rekonstrueeritavad/rajatavad veetorustikud on esitatud järgnevas 

tabelis. 

 

Tabel 6-5 Virtsu pikaajalises programmis rekonstrueeritavad/rajatavad 

kanalisatsioonitorustikud 

  

Torustiku 

läbimõõt, 

materjal 

Pikkus, m Rekonstrueerimine 

/ ehitamine (R, E) 

De160 PVC SN6 884 E 

De110 PE PN6 

(survetorustik) 

804 E 

kokku 1688  

Reoveepumpla rajamine Põhja 

pst ja Lahe tn 

ristumispiirkonda 

E 

 

Kokku nähakse pikaajalises programmis Virtsu alevikus ette 1688 m 

kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine, millest 884 m moodustab isevoolne ja 804 m 

survetorustik. 

 

Virtsu alevikku rajatakse pikaajalises programmis käigus 1 uus kompleksne plastkorpuses 

automaatjuhtimisel reoveepumpla. 
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Pumpla sisaldavad kahte sukelpumpa, põhjaliitmikku, juhtsiine, tasemeandureid, 

roostevabast terasest tõusutoru, tagasilöögiklappi. Pumpade režiim on soovitav tagada 

selliselt, et pumbad töötaksid vaheldumisi. Täpsemad vooluhulgad ja pumpla parameetrid 

leitakse põhi- või tööprojekti koostamise käigus. 

  

Projekti kogumaksumus on 266 032 eurot ning realiseerimine on kavas aastal 2018-

2020. 

 

6.5.3 Projekt C3 Reoveepuhasti ja reoveepumplate automaatika 

rekonstrueerimine 

Lühiajalises programmis näha ette kõikidele reoveepumplatele ja reoveepuhastile täielik 

andmeedastus ja juhtimissüsteem.  Kogu andmete edastus ja süsteemi juhtimine toimub AS 

Matsalu Veevärk keskuses Märjamaal.  

Andmete edastus ja kaugjuhtimine hakkab toimima kas mobiilse interneti (GPRS) või 

raadiomodemi ja suundantennidega. Lahenduse annab automaatikaprojekt. 

 

Andmeedastus ja juhtimissüsteem on vaja paigaldada seitsmele reoveepumplale, mis 

eeldab kõigi nende varustamist ka kontrolleritega. 

 

Ehituse käigus tuleb Tööstuse ja Metsa tn reoveepumplates RVP-5 ja RVP-6 (torustik, 

siibrid, tagasilöögiklapid, asendada ujukid tasemeanduritega, jne.) välja vahetada. 

 

Projekti kogumaksumus on 35 000 eurot ning realiseerimine on kavas aastal 2013-2016. 

6.5.4 Projekt D Kõmsi puurkaevpumpla veetöötlusseadmete 

rekonstrueerimine 

Osas 5.5.3 kirjeldatud omadustega põhjavee töötlemiseks ja viimiseks vastavusse kehtivate 

joogivee kvaliteedinõuetega on hetkel kõige soovitavam segada kahe erineva puurkaevu 

põhjavett kokku selleks spetsiaalselt ettenähtud segamisreservuaaris (vt joonis 6-3) ning 

seejärel juhtida seguvesi, milles on lahjenduse tulemusena tagatud nõuetekohane fluoriidi  
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Joonis 6-3 Kõmsi veetöötlusjaama üldskeem 

 

sisaldus, rauaeraldusfiltritesse.  

NB! Eelprojekt ei näe ette olemasolevate survefiltrite väljavahetamiseks vajadust, kuid 

tulenevalt uue puurkaevuvee kõrgemast üldraua sisaldusest, tuleb filtripesu igal juhul 

jätkata vanema kaevu baasil. Veekvaliteedi analüüsitulemused on käsitletud osas 5.5.3. 

Kuna eelneva ekspluatatsiooni kogemuse põhjal puurkaevuga 25212 võib eeldada, et 

kaevu vesi vastab kvaliteedinõuetele enamike komponentide osas, sh vee 

mikrobioloogiline koostis, siis täiendavaid veetöötlusseadmeid puurkaevude veele ette ei 

nähta. Desinfitseerimisblokk nähakse ette kõigile tegevuspiirkonna pumplatele. 

 

Pumplaruumi lisatakse sorbtsioon-õhukuivati.  

 

Kõmsi puurkaevpumpla 

Lähteandmed on järgnevad: 

 Puurkaevuvees on rauda 1,0 - 1,2 mg/l (arvestame seguveega ja asjaoluga, et uuema 

puurkaevu vees on kõrgenenud rauasisaldus), fluoriide kuni 3,8 mg/l >> 1,5 mg/l. 

 Ööpäevane pumbatav veekogus on 11 m
3
/d.  

 Madalama puurkaevu nr 25212 vett  on vajalik pumbata seega enamuses, ca 62% veest 

ehk 6,8 m
3
/d. Ülejäänud vee: ca 4,2 m

3
/d saab jätkuvalt haarata hetkel töötavast 

puurkaevust nr 13949. 

Tulenevalt vähesest veetarbimisest külas, on soovitav vahetada välja olemasolev 

puurkaevu süvaveepump puurkaevus nr 13949 väiksema toodangu, kuid piisava 

tõstekõrgusega pumbaga. Pumba tõstekõrgus peab tagama vee pumpamise vaid 

segamisreservuaari (2000 l), sealt edasi pumbatakse vett filtrisse ja süsteemi juba 

reservuaari komplekti kuuluva survetõstepumbaga (3,5 bar,  Q= 2 m
3
/h). 

Olemasolev membraanhüdrofoor seadistatakse ümber reguleerima survetõstepumba 

tööd ja rõhku (3,5 bar). 

Eeldame, et 

 Pumplate olemasolevad töökorras seadmed nagu vertikaalne vahetatava kummikotiga 

hüdrofoor, veearvestid, proovikraanid, manomeetrid jne jäävad jätkuvalt töösse. 

 Pumplas on olemas elektripaigaldis, mille võimsusest piisab kõikide seadmete elektriga 

varustamiseks, täiendava puurkaevupumba ja rõhutõstepumba ja sorbtsioonkuivati 

toiteks. 

 Pumplasse paigaldatakse juurde seguveemahuti ca 2 m
3
. 

 Pumpla territooriumil on juba olemas kahekambriline septik filtrite pesuvee 

töötlemiseks ja juhtimiseks Uustalu kraavi. 

 Puurkaevudesse paigaldatakse süvaveepumbad, mis tagavad rauaeraldusfiltri tööks 

vajaliku vooluhulga  1,9 m
3
/h vasturõhul ca 1,5 ... 2 bar ja läbipesu voolhulga 2,9 m

3
/h 

vasturõhul ca 1 bar. 

 Puurkaevu süvaveepumbad töötavad etteantud proportsioonis oma seadistatud režiimil. 

lülitused sisse/välja toimuvad vastavalt veenivoo automaatikale seguveemahutis. 

Olemasolevale eelaeratsiooniga raueraldussurvefiltrile lisanduvad: 

 

1. Kompaktne kahe puurkaevu vee segamiseks mõeldud veereservuaar  

Maht:   2000 l  

Asend:   vertikaalne 

Mõõdud:   H ~ 1,5 m; d ~ 1,3 m 

1.1 reservuaari komplekti kuulub rõhutõstepump 



Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 

 

 

Hekes Eesti OÜ 2012 

97 
 

Jõudlus:    2 m
3
/h, rõhu juures 35 mVS 

2. Sorbtsioon-õhukuivati Munters MG 50, koos hügrostaadiga RH 15, 1 kmpl 

Jõudlus:   50 m
3
 õhku tunnis 

Tööpinge:    230 V – 50 Hz 

Võimsus:    0,74 kW 

 

Kõigile pumplatele nähakse ette põrandasse äravoolutrapp, mis ühendatakse uhtevee 

äravoolutoruga ja juhitakse rajatava septiku kaudu Uustalu kraavi. 

 

3. Seadmed ja armatuur  

Kõik täiendavad sisetorustikud rajatakse roostevabast terasest, mark AISI 304. 

Kõik toruliited peavad olema kergesti ja palju kordi monteeritavad ja demonteeritavad, et 

kergendada pumpade, imi- ja tarnetorude, siibrite, tagasilöögiklappide jne. väljavahetamist. 

 

6.5.4.1 Segamismahuti rajamine ja automaatika 

Eelprojekt näeb ette vaid pumplaruumi segamismahuti ehk –reservuaari paigaldamise 

ruumalaga 2 m
3
. 

 

Reservuaari paigaldatud nivooandur hakkab edaspidi juhtima puurkaevude 

süvaveepumpade tööd. Oluline on, et pumbad töötaksid sünkroonselt vastavalt etteantud 

pumpade parameetritele (madalama puurkaevu pump oluliselt suurema tootlikkusega), sest 

ainult sellisel juhul on tagatud piisava lahjendusvee saamine fluoriidiärastuseks. 

 

Süvaveepumbad käivitatakse veetaseme langusel reservuaaris etteantava tasemeni. 

Veetaseme mõõtmine ning samaaegne süvaveepumpade töö tagatakse nivooanduriga. 

 

Eelneva tõttu on oluline, et toimiks alaline side puurkaevu süvaveepumba ja 

veetöötlusseadmetele tehnoloogilises skeemis eelneva puhtaveereservuaari nivooandurite 

vahel. Häire korral peab olema tagatud süvaveepumba käivitumine veetaseme langusel 

avariitasemeni reservuaaris. Avariitase reservuaaris määratakse tööprojekti käigus. 

 

Puhtaveereservuaari juurde kuulub minimaalselt roostevabast terasest (AISI 304) 

paigaldatavaid torusid. 

6.5.4.2 Veetöötlusfiltrite pesu 

Toimub vastavalt tänastele tingimustele ja režiimile ja kindlasti täna töös oleva 

puurkaevu veega (süvaveepumba rõhu ja puurkaevuveega). 

6.5.4.3 Desinfitseerimisseadmete paigaldamine 

Kloreerimisseade ei ole mõeldud töötama automaatika alusel, kuna seda kasutatakse 

erandjuhtudel (kolibakteri esinemine veeproovis). 

 

Seade koosneb kemikaalimahutist, voolikust, käivitusmahutist, käivitusmahuti 

käsipumbast, dosaatorpumbast, ventiiliblokist, pulsisummutist, voolikust ja 

voolikuotsikust, mis ühendatakse reservuaari ja II-astme pumpla vahelise imitorustikuga. 

Kogu antud seadmestiku saab paigutada puurkaevpumpla hoonesse. II astme pump tagab 

vajadusel kloori segunemiseks joogivees piisava turbulentsi. 
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Naatriumhüpokloriidi doseerimine toimub proportsionaalselt vee kuluga (võrku antava 

vee) vooluhulgamõõturilt saadud signaali alusel (MAGDOS DX ja MAGDOS LT). 

 

Kloreerimisseadme käivitusmahuti on pisike mahuti, kuhu süsteemi käivitamisel 

pumbatakse tema küljes oleva käsipumbaga kemikaalimahutist naatrumhüpokloriidi 

(NaOCl) lahust. See tagab korraliku käivitumise. NaOCl on väga ebameeldiv kemikaal ja 

lisaks eraldab ta pidevalt gaasi. Viimane koguneb ka imitorru ja ei lase pumbal hästi 

käivituda.   

 Käivitusmahuti tuleb ühendada pumbaga. Pump on paindlik ja teda on võimalik 

reguleerida ning juhtida mistahes signaaliga.  

 

6.5.4.4 Septik uhtevee puhastamiseks 

Töösse jääb tänane piisava efektiivsusega töötav kahekambriline septik. Töödeldud 

jääkvesi juhitakse Uustalu kraavi. 

 

Lühiajalises programmis näha ette puurkaevpumplale ja veetöötluskompleksile  täielik 

andmeedastus ja juhtimissüsteem.  Kogu andmete edastus ja süsteemi juhtimine toimub AS 

Matsalu Veevärk keskuses Märjamaal.  

 

Andmete edastus ja kaugjuhtimine hakkab toimima kas mobiilse interneti (GPRS) või 

raadiomodemi ja suundantennidega. Lahenduse annab automaatikaprojekt. 

 

Projekti kogumaksumus on 16 598,40 eurot ning realiseerimine on kavas aastal 2012-

2013. 

 

6.5.5 Projekt E. Vatla puurkaevpumpla veetöötlusseadmete 

rekonstrueerimine 

Osas 5.7.3 kirjeldatud omadustega põhjavee töötlemiseks ja viimiseks vastavusse kehtivate 

joogivee kvaliteedinõuetega on hetkel kõige soovitavam segada kahe erineva puurkaevu 

põhjavett kokku selleks spetsiaalselt ettenähtud segamisreservuaaris (vt joonis 6-4) ning 

seejärel juhtida seguvesi, milles on lahjenduse tulemusena tagatud nõuetekohane fluoriidi 

ja boori sisaldus, rauaeraldusfiltritesse. Eelprojekt ei näe ette olemasolevate survefiltrite 

väljavahetamiseks vajadust. Veekvaliteedi analüüsitulemusi on käsitletud osas 5.7.3. 

Kuna eelneva ekspluatatsiooni kogemuse põhjal puurkaevuga 25288 võib eeldada, et 

teatud ajahetkel ei vasta nõuetele vee mikrobioloogiline koostis, näeme sedakorda erandina 

ette vee töötlemise UV-kiirgusega. Antud protsess toimub aga PEALE rauaeraldust, kuna 

vähimgi hägususe sisaldus vees häirib tõsiselt UV-seadmete toimimist. UV-seadmete 

tootlikkus väheneb oluliselt (praktiliselt eksponentsiaalselt) vee läbipaistuse halvenedes 

UV diapasoonis. Samas on joogiveele vaja küllaltki suuri UV kiirgusdoose. 

 

Pumplaruumi lisatakse sorbtsioon-õhukuivati.  

 

Vatla puurkaevpumpla 

Lähteandmed on järgnevad: 

 Puurkaevuvees on rauda VARASEMATE (2009-2010) analüüsitulemuste põhjal kuni 

0,5 mg/l, fluoriide kuni 4,9 mg/l >> 1,5 mg/l, boori kuni 1,4 mg/l! 

 Ööpäevane pumbatav veekogus on 12 m
3
/d.  
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 Madalama puurkaevu nr 25288 vett  on vajalik võtta seega enamuses ca 72% veest ehk 

8,6 m
3
/d. Ülejäänud vee: ca 3,4 m

3
/d saab jätkuvalt haarata hetkel töötavast 

puurkaevust nr 13955. 

Tulenevalt vähesest veetarbimisest külas, on soovitav vahetada välja olemasolev 

puurkaevu süvaveepump puurkaevus nr 13955 väikese toodangu, kuid piisava 

tõstekõrgusega pumbaga. Pumba tõstekõrgus peab tagama vee pumpamise vaid 

segamisreservuaari (2000 l), sealt edasi pumbatakse vett filtrisse ja süsteemi juba 

reservuaari komplekti kuuluva survetõstepumbaga (3,5 bar,  2 m
3
/h) 

Olemasolev membraanhüdrofoor seadistatakse ümber reguleerima survetõstepumba 

tööd ja rõhku (3,5 bar). 

Eeldame, et 

 Pumplate olemasolevad töökorras seadmed nagu vertikaalne vahetatava kummikotiga 

hüdrofoor, veearvestid, proovikraanid, manomeetrid jne jäävad jätkuvalt töösse. 

 Pumplas on olemas elektripaigaldis, mille võimsusest piisab kõikide seadmete elektriga 

varustamiseks, täiendava puurkaevupumba ja rõhutõstepumba ja sorbtsioonkuivati 

toiteks. 

 Pumplasse paigaldatakse juurde seguveemahuti ca 2 m
3
. 

 Pumpla territooriumil on juba olemas septik filtrite pesuvee töötlemiseks ja lähimasse 

vooluveekogusse juhtimiseks. 

 Puurkaevudesse paigaldatakse süvaveepumbad, mis tagavad rauaeraldusfiltri tööks 

vajaliku vooluhulga  1,9 m
3
/h vasturõhul ca 1,5 ... 2 bar ja läbipesu voolhulga 2,9 m

3
/h 

vasturõhul ca 1 bar. 

 Puurkaevu süvaveepumbad töötavad etteantud proportsioonis oma seadistatud režiimil. 

lülitused sisse/välja toimuvad vastavalt veenivoo automaatikale seguveemahutis. 

Olemasolevale eelaeratsiooniga raueraldussurvefiltrile lisanduvad: 

 

1. Kompaktne kahe puurkaevu vee segamiseks mõeldud veereservuaar  

Maht:   2000 l  

Asend:   vertikaalne 

Mõõdud:   H ~ 1,5 m; d ~ 1,3 m 

1.2 reservuaari komplekti kuulub rõhutõstepump 

Jõudlus:    2 m
3
/h, rõhu juures 35 mVS 

2. Sorbtsioon-õhukuivati Munters MG 50, koos hügrostaadiga RH 15, 1 kmpl 

Jõudlus:   50 m
3
 õhku tunnis 

Tööpinge:    230 V – 50 Hz 

Võimsus:    0,74 kW 

 

Kõigile pumplatele nähakse ette põrandasse äravoolutrapp, mis ühendatakse uhtevee 

äravoolutoruga ja juhitakse olemasoleva septiku kaudu Hõbesalu kraavi. 

 

3. Seadmed ja armatuur  

Kõik täiendavad sisetorustikud rajatakse roostevabast terasest, mark AISI 304. 

Kõik toruliited peavad olema kergesti ja palju kordi monteeritavad ja demonteeritavad, et 

kergendada pumpade, imi- ja tarnetorude, siibrite, tagasilöögiklappide jne. väljavahetamist. 

 

Vatla veetöötlusskeem tervikuna on esitatud joonisel 6-4. 

 



Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 

 

 

Hekes Eesti OÜ 2012 

100 
 

 
 

Joonis 6-4 Vatla veetöötlusseadmete üldskeem 

6.5.5.1 Segamismahuti rajamine ja automaatika 

Eelprojekt näeb ette vaid pumplaruumi segamismahuti ehk –reservuaari paigaldamise 

ruumalaga 2 m
3
. 

 

Reservuaari paigaldatud nivooandur hakkab edaspidi juhtima puurkaevude 

süvaveepumpade tööd. Oluline on, et pumbad töötaksid sünkroonselt vastavalt etteantud 

pumpade parameetritele (madalama puurkaevu pump oluliselt suurema tootlikkusega), sest 

ainult sellisel juhul on tagatud piisava lahjendusvee saamine fluoriidiärastuseks. 

 

Süvaveepumbad käivitatakse veetaseme langusel reservuaaris etteantava tasemeni. 

Veetaseme mõõtmine ning samaaegne süvaveepumpade töö tagatakse nivooanduriga. 

 

Eelneva tõttu on oluline, et toimiks alaline side puurkaevu süvaveepumba ja 

veetöötlusseadmetele tehnoloogilises skeemis eelneva puhtaveereservuaari nivooandurite 

vahel. Häire korral peab olema tagatud süvaveepumba käivitumine veetaseme langusel 

avariitasemeni reservuaaris. Avariitase reservuaaris määratakse tööprojekti käigus. 

 

Puhtaveereservuaari juurde kuulub minimaalselt roostevabast terasest (AISI 304) 

paigaldatavaid torusid. 

6.5.5.2 Veetöötlusfiltrite pesu 

Toimub vastavalt tänastele tingimustele ja režiimile (süvaveepumba rõhu ja 

puurkaevuveega) ja kindlasti täna töös oleva puurkaevu baasil. 

6.5.5.3 Desinfitseerimisseadmete paigaldamine 

Tulenevalt eritingimustest Vatla uues puurkaevus ja seal ohuks olevatele 

mikrobioloogilistele näitajatele, näeme ette vedelklooriga töötlemisest veidi efektiivsema, 

kuid pidevalt kasutusel oleva ultraviolettkiiritamise (UV-seadme). Kuna UV seade on 

kasutusel pidevalt (vastupidiselt teistes pumplates ette nähtud ajutise kasutusega 
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klooridosaatoritele), on oluline tema töö efektiivsus ja samal ajal vee kvalitatiivsete 

omaduste: lõhn ja maitse säilimine tarbijakraanis (mida jääkkloor joogivees täielikult 

tagada ei suuda). 

 

UV seadmeks on pakkuda seade: UV Max E4 Plus, tootlikkus: 45  - 110 l/min ehk: 

 2,7 - 6,6 m
3
/h, koos kiirguskontrolliga. 

6.5.5.4 Septik uhtevee puhastamiseks 

Töösse jääb piisava efektiivsusega töötav kahekambriline septik. Töödeldud jääkvesi 

juhitakse Hõbesalu kraavi. 

 

Lühiajalises programmis näha ette puurkaevpumplale ja veetöötluskompleksile  täielik 

andmeedastus ja juhtimissüsteem.  Kogu andmete edastus ja süsteemi juhtimine toimub AS 

Matsalu Veevärk keskuses Märjamaal.  

 

Andmete edastus ja kaugjuhtimine hakkab toimima kas mobiilse interneti (GPRS) või 

raadiomodemi ja suundantennidega. Lahenduse annab automaatikaprojekt. 

 

Projekti kogumaksumus on 19 358.64 eurot ning realiseerimine on kavas aastal 2012-

2013. 

 

6.5.6 Projekt F Vatla veetorustiku rekonstrueerimine ja laiendamine 

6.5.6.1 F1 Vatla veetorustiku rekonstrueerimine lühiajalises programmis 

Lühiajalises programmis näeme ette Farmi puurkaevu piirkonnast lähtuva torustikulõigu 

rekonstrueerimise. Rekonstrueeritava torustiku pikkus on 93 m ning materjaliks PE PN10 

de50. 

 

Lisaks tuleb ette näha vähemalt 100 m
3
 mahuga tuletõrjeveemahuti rajamine Vatla kooli 

piirkonda. 

 

Projekti maksumus on 10 044 eurot ning realiseerimine on kavas aastatel 2014-2015. 

6.5.6.2 F2 Vatla veetorustiku ehitamine pikaajalises programmis 

Pikaajalises programmis näeme ette Vatla kooli varustava ühisveevärgitorustiku 

rekonstrueerimise. Rekonstrueeritava torustiku pikkus on 232 m ning materjaliks PE PN10 

de40. 

 

Projekti maksumus on 9273,60 eurot ning realiseerimine on kavas aastatel 2018-2019. 

6.5.7 Projekt G2 Vatla kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumpla ehitamine 

pikaajalises programmis 

Pikaajalises programmis näeme ette Vatla kooli liitumisvõimaluse 

ühiskanalisatsioonisüsteemiga. Rajatava isevoolse torustiku pikkus on 92 m 

(liitumisvõimalus luuakse ka kahele naabruses asuvale majale), materjaliks PVC de160. 

Äravoolu tagamiseks tuleb kooli piirkonda näha ette reoveepumpla ning survetorustik. 

Viimase pikkus on 225 m ning materjaliks PE PN10 de110. 
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Reoveepumpla sisaldab kahte sukelpumpa, põhjaliitmikku, juhtsiine, tasemeandureid, 

roostevabast terasest tõusutoru, tagasilöögiklappi. Pumpade režiim on soovitav tagada 

selliselt, et pumbad töötaksid vaheldumisi. Täpsemad vooluhulgad ja pumpla parameetrid 

leitakse põhi- või tööprojekti koostamise käigus. 

 

Projekti maksumus on 53 652,00 eurot ning realiseerimine on kavas aastatel 2018-2019. 
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6.6 KOKKUVÕTE HANILA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA – KANALISATSIOONI 

INVESTEERINGUVAJADUSTEST 

Tabel 6-6 KOKKUVÕTE HANILA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA – KANALISATSIOONI 

INVESTEERINGUVAJADUSTEST 

 

Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniprojektide investeeringuvajadus (Eurot) 

Jrk. nr. 

  

Arendus-/investeeringuprojekt Ühik Kogus 

Maksumus 

kokku 2011. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide 

maksumused ja realiseerimine, 

eurot 

Projekt 

I etapp 2012 - 

2017 

II etapp 2018 - 

2024 

I etapp 

 

      Ühik arv 

Ühikmaksumus, 

EUR Maksumus, EUR   

 

A 

Virtsu Kaare tn pumpla 

veetöötlusseadmete 

rekonstrueerimine, sh.            

 

  

Puurkaevu nr 25290 

puhastuspumpamine töö 1 1500.0 1500.0   

 

  Süvaveepumba paigaldamine tk 1 1405.0 1405.0   

 

  Tagasilöögiklapp tk 1 265.0 265.0   

 

  Veetõstetorsutik m 15 85.0 1275.0   
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  Pumba- ja signaalkaabel  kmpl 1 700.0 700.0   

 

  

15 mm siseläbimõõduga toru 

paigaldus tk 1 127.0 127.0   

 

  

Ühendustorustiku rajamine 

pumplani, de110, PN10 m 20 110.0 2200.0   

 

  

Segamisreservuaar ja täiendav II 

astme pumpla kmpl 1 4000.0 4000.0   

 

  

Eelaeratsiooni paigaldamine 

(kompressor) tk 1 900.0 900.0   

 

  UV-seadmete paigaldamine kmpl 1 5000.0 5000.0   

 

A1 

Puurkaevpumpla, veetöötlusjaama 

ja II astme pumpla automaatika 

rekonstrueerimine kmpl 1 18000.0 18000.0   

      Kokku       30772.0   

    

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15   4615.8   

    

Ettenägematud kulud, 

hinnakõikumised % 5   1538.6   

    Kõik kokku       36926.4   

  B 

Virtsu veevõrgu 

rekonstrueerimine ja 

laiendamine           

  B1 

Virtsu veevõrgu 

rekonstrueerimine ja 

laiendamine lühiajalises 

programmis, sh.           

    De32, PN6, rekonstrueerimine m 562 80.0 44960.0    

  

De63 PN10 rekonstrueerimine, 

sellest m 556 

       eraldi  m 200 95.0 19000.0   
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    Koos kanalisatsioonitorustikuga m 356 66.5 23674.0   

    De75 PN10 rekonstrueerimine m 80 100.0     

    Koos kanalisatsioonitorustikuga m 80 70.0 5600.0   

    De90 PN10 ehitamine m 273 105.0 28665.0   

    De90 PN10 rekonstrueerimine m 88 105.0 9240.0   

    Kokku   1559   111951.0   

    

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15   16792.7   

    

Ettenägematud kulud, 

hinnakõikumised % 5   5597.6   

    Kõik kokku       134341.2   

  C 

Virtsu kanalisatsioonivõrgu ja 

reoveepumplate 

rekonstrueerimine ja 

laiendamine, sh.           

  C1 

Virtsu kanalisatsioonivõrgu ja 

reoveepumplate 

rekonstrueerimine ja 

laiendamine lühiajalises 

programmis, sh.           

    

De160 PVC SN6 

rekonstrueerimine m 13 130.0 1690.0   

    

De160 PE PN6 survetorustik, 

rekonstrueerimine m 557 130.0 72410.0   

    

De110 PE PN6 survetorustik, 

rekonstrueerimine m 241 110.0 26510.0   

    Kokku   811       

    

Tööstuse tn reoveepumpla RVP-5 

rekonstrueerimine tk 1 6000.0 6000.0   
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Metsa tn reoveepumpla RVP-6 

rekonstrueerimine tk 1 8000.0 8000.0   

    Kokku       114610.0   

    

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15   17191.5   

    

Ettenägematud kulud, 

hinnakõikumised % 5   5730.5   

    Kõik kokku       137532.0   

  C3 

Reoveepuhasti ja 

reoveepumplate automaatika 

rekonstrueerimine kmpl 7+1   35000.0   

    
Virtsu alevik kokku lühiajalises 

programmis       366825.2   

  D 

Kõmsi puurkaevpumpla 

veetöötlusseadmete 

rekonstrueerimine, sh.           

    

Ühendustorustik puurkaevust 

25212 segamisreservuaari m 20 80.0 1600.0   

    

Kompaktne kahe puurkaevu vee 

segamiseks mõeldud veereservuaar 

- tarne ja paigaldus; komplekti 

kuulub rõhutõstepump kmpl 1 4000.0 4000.0   

    

Sorbtsioon-õhukuivati Munters 

MG 50, koos hügrostaadiga RH15 kmpl 1 2232.0 2232.0   

    

Roostevabast terasest 

sisetorustikud, mark AISI 304 koos 

siibrite ja tagasilöögiklappidega 

tarne ja paigaldus kmpl 1 2950.0 2950.0   
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Desinfitseerimisseadmete 

(kloreerimisseadmed) tarne ja 

paigaldamine kmpl 1 1800.0 1800.0   

    

Septik uhte- ja kontsentraatvee 

töötlemiseks kmpl 1 1250.0 1250.0   

    Kokku       13832.0   

    

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15   2074.8   

    

Ettenägematud kulud, 

hinnakõikumised % 5   691.6   

    Kõik kokku       16598.4   

    
Kõmsi küla kokku lühiajalises 

programmis       16598.4   

  E 

Vatla puurkaevpumpla 

veetöötlusseadmete 

rekonstrueerimine, sh.           

    

Ühendustorustik puurkaevust 

25288 segamisreservuaari m 20 80.0 1600.0   

    

Kompaktne kahe puurkaevu vee 

segamiseks mõeldud veereservuaar 

- tarne ja paigaldus; komplekti 

kuulub rõhutõstepump kmpl 1 4000.0 4000.0   

    

Sorbtsioon-õhukuivati Munters 

MG 50, koos hügrostaadiga RH15 kmpl 1 2232.0 2232.0   
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Roostevabast terasest 

sisetorustikud, mark AISI 304 koos 

siibrite ja tagasilöögiklappidega 

tarne ja paigaldus kmpl 1 2950.0 2950.0   

    

Desinfitseerimisseadmete (UV- 

seadmed) tarne ja paigaldamine kmpl 1 4000.0 4000.0   

    

Septik uhte- ja kontsentraatvee 

töötlemiseks kmpl 1 1250.0 1250.0   

    Kokku       16 032.0   

    

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15   2404.80   

    

Ettenägematud kulud, 

hinnakõikumised % 5   921.85   

    Kõik kokku       19 358.64   

  F1 

Vatla veetorustiku 

rekonstrueerimine lühiajalises 

prgrammis, sh           

    De50 PN10 rekonstrueerimine m 93 90.0 8370.0   

    Kokku       8370.0   

    

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15   1255.5   

    

Ettenägematud kulud, 

hinnakõikumised % 5   418.5   

    Kõik kokku       10044.0   

    
Vatla küla kokku lühiajalises 

programmis       26522.4   

II etapp 
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  B2 

Virtsu veevõrgu laiendamine ja 

rekonstrueerimine pikaajalises 

programmis, sh.           

    De32, PN6, rekonstrueerimine m 376 80.0   30080.0 

    De32, PN6, ehitamine m 147 80.0   11760.0 

    De63 PN10 ehitamine m 729 95.0   69255.0 

    De90 PN10 rekonstrueerimine m 499 105.0   52395.0 

    Kokku   1751     163490.0 

    

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15     24523.5 

    

Ettenägematud kulud, 

hinnakõikumised % 5     8174.5 

    Kõik kokku         196188.0 

  C2 

Virtsu kanalisatsioonivõrgu ja 

reoveepumplate laiendamine ja 

rekonstrueerimine pikaajalises 

programmis, sh.           

    De160 PVC SN6 ehitamine m 884 130.0   114920.0 

    

De110 PE PN6 survetorustik, 

ehitamine m 804 110.0   88440.0 

    Kokku   1688       

    Reoveepumplate rajamine tk 1 10000.0   10000.0 

    Kokku         213360.0 

    

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15     32004.0 

    

Ettenägematud kulud, 

hinnakõikumised % 5     10668.0 
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    Kõik kokku         256032.0 

    
Virtsu alevik kokku pikaajalises 

programmis         462220.0 

  F2 
Vatla veetorustiku ehitamine 

pikaajalises programmis, sh           

    de40 PE PN10 m 92 84.0   7728.0 

    Kokku         7728.0 

    

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15     1159.2 

    

Ettenägematud kulud, 

hinnakõikumised % 5     386.4 

    Kõik kokku         9273.6 

  G2 

Vatla kanalisatsioonivõrgu ja 

reoveepumpla ehitamine 

pikaajalises programmis, sh.           

    de160 PVC SN6, ehitamine m 92 130.0   11960.0 

    de110 PE PN10, ehitamine m 225 110.0   24750.0 

    Reoveepumplate rajamine tk 1 8000.0   8000.0 

    Kokku         44710.0 

    

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15     6706.5 

    

Ettenägematud kulud, 

hinnakõikumised % 5     2235.5 

    Kõik kokku         53652.0 

    
Kokku Vatla küla pikaajalises 

programmis         62925.6 

    Kokku lühiajaline programm       409 946.0   
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    Kokku pikaajaline programm         

515 145.6 
 

    
Kokku Hanila valla ÜVK 

programm       

925 091.6 
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7 FINANTSANALÜÜS 
 

7.1 METOODIKA 
 

Käesoleva finantsanalüüsi koostamisel on kasutatud: 

o Statistikaameti ning EV Rahandusministeeriumi poolt avaldatud materjale ning 

andmeid, 

o AS Matsalu Veevärk raamatupidamislikke andmeid, 

o ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi. 

 

Hanila ÜVKA finantsanalüüs sisaldab järgmiseid komponente: 

o Opereerimiskulude prognoos. Prognoosis kajastatakse rahalised ja 

mitterahalised vee- ja kanalisatsioonimajandusega seotud kulud. 

o Opereerimistulude prognoos.  Tulude prognoosimiseks on koostatud vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse nõudlus- ning tariifide analüüs. 

o Analüüs VK teenuste kulukusest leibkonnaliikme sissetuleku suhtes. 

Analüüsitakse vee- ja kanalisatsioonitariifide määrasid ning üldist teenuse 

kulukuse taset leibkondade sissetulekust. 

o Analüüsitakse investeeringute omafinantseeringute tagamise võimekust. 

Finantsanalüüsis on eeldatud omafinantseerimise allikana laenuvahendite 

kasutamist. 

 

Hanila ÜVK finantsanalüüs hõlmab Virtsu alevikku ja Vatla ning Kõmsi külasid. 

 

Finantsanalüüsi baasiks on AS Matsalu Veevärk 2010.a. raamatupidamislikud andmed 

ning 2011.a. 9 kuu andmete alusel ettevõtte poolt koostatud 2011. a. prognoos. Edasises 

finantsprognoosis on arvestatud lisanduvate tarbijatega ning investeeringutest tulenevate 

võimalike mõjudega opereerimiskuludele. 
 

 

7.2 PEAMISED EELDUSED 
 

Ajahorisont 

Hanila ÜVKA on koostatud perioodi 2012 – 2024 kohta. 

 

Makromajanduslikud eeldused 

ÜVKA finantsanalüüsis on prognoosi koostamisel kasutatud alljärgnevaid 

makromajanduslikke näitajaid: 

o tarbijahinnaindeksi muut aastas, 

o nominaalpalga kasvumäär aastas. 

 

Makromajanduslikud näitajad pärinevad Rahandusministeeriumi 2011.a. kevadisest 

prognoosist (avaldatud 11.04.2011), periood 2011 – 2060.a. 

 

Tabel 7-1 Makromajanduslikud näitajad 

 

Indikaator / 2010 2011 2012 2015 2020 2024 
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Näitaja 

Tarbijahinnaindeks 3,0% 4,5% 2,8% 2,7% 2,6% 2,6% 

Nominaalpalga 

kasvumäär 0,9% 3,5% 4,2% 5,2% 5,9% 5,7% 

Allikas: Rahandusministeeriumi koduleht 

 

“Saastaja maksab” printsiibi täitmine 

Finantsprognoos on koostatud põhimõttel, et kõik veemajandusega seonduvad kulud 

peavad olema kaetud teenuste tarbijatelt laekuvatest maksetest. St. tariifitulud peavad 

olema tasemel või siis prognoosiperioodil saavutama taseme, mille korral on kaetud nii 

rahalised kui mitterahalised (põhivara kulum) kulud. 

 

Mõistlik tulusus 

Finantsprognoosis on koostatud prognoos 2 stsenaariumina: 

 I stsenaarium on koostatud selliselt, mille korral on prognoosiperioodi igal aastal 

saavutatud puhastulususemäär 8%. Koostatud stsenaarium on olemuselt nö. 

teoreetiline näidates ära vajaliku tariifitõusu, mille korral oleks koheselt kaetud nii 

rahalised kui mitterahalised tegevuskulud ning täiendavalt genereeritakse 8% 

puhastulusus. 

 II stsenaariumi korral on koostatud prognoos, mille korral tariifide tõus toimub 

järk-järguliselt tasemeni, mille juures veemajanduse puhastulem on võrdne 0, st. 

saavutab taseme, mille korral on kaetud nii rahalised kui ka mitterahalised (sh. 

põhivara kulum) tegevuskulud.  

 

Põhivarakulum 

Finantsprognoosis on põhivarakulumina võetud arvesse põhivara soetamise maksumus 

omaosaluse finantseerimise vääringus. Põhivara elueaks on arvestatud 40 aastat.  

 

Teenuse kulukus leibkonnaliikme netosissetuleku suhtes 

Tariifide korrigeerimisel on finantsprognoosis jälgitud põhimõtet, et vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse kulukus leibkonnaliikme netosissetuleku suhtes ei ületaks 

rahvusvaheliselt aktsepteeritud määra 4%. 

 

Käesolevas finantsprognoosis on leibkonnaliikme netosissetuleku väärtus saadud 

Statistikaameti andmebaasist. Kasutada on 2007.a. Läänemaa vastav näitaja. 

Netosissetuleku 2007.a. väärtust on prognoosiperioodi lõikes korrigeeritud 

Rahandusministeeriumi poolt avaldatud nominaalpalga muutuse määraga perioodil 2008 - 

2024. 

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid 

Finantsprognoos on koostatud eraldi vee- ning kanalisatsiooniteenuse lõikes. Kummagi 

teenuse puhul on jälgitud ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni seaduses sätestatut, sh. nii 

“saastaja maksab” printsiibi täitmist, mõistliku tulususe saavutamist, tariifide rakendamise 

järgset teenuse kulukust leibkonnaliikme netosissetuleku suhtes ning lisaks ka 

laenuteenindamise kattekordaja minimaalse taseme 1,2 saavutamist. Lähtuvalt nendest 

põhimõtetest on vastavalt vajadusele korrigeeritud tariife. 

 

I stsenaariumi puhul on tariife korrigeeritud selliselt, mille korral igal prognoosiperioodi 

aastal on kõik rahalised ning mitterahalised tegevuskulud kaetud ning lisaks on saavutatud 
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8% puhastulususe määr. Antud stsenaariumi puhul toimub tariifide korrigeerimine 

vastavalt vajadusele nii üles- kui allapoole.  

 

II stsenaariumi puhul on tariifide korrigeerimisel arvestatud põhimõttega, et aastane 

suurenemine ei oleks üle 30%. Seega perioodidel, kus “saastaja maksab” printsiibi täitmine 

ja tulususe vähemalt 0% taseme saavutamine eeldavad kõrgemat kui 30% tariifide 

korrigeerimist, toimub korrigeerimine eelneva perioodi suhtes siiski maksimaalselt 30% 

ulatuses. Samas kui eelneval perioodil toimunud tariifide korrigeerimise järgselt on 

järgneval perioodil saavutatud “saastaja maksab” printsiibi täitmine ning tulusus on 

vähemalt 0%, siis tariifide korrigeerimist vastaval perioodil ei teostata (st. tariife ei 

suurendata ega ka vähendata).  

 

Investeeringute finantseerimine 

ÜVK arendamise kavas on määratletud investeeringute vajadus arendamise kavaga 

hõlmatud perioodile. Käesolevas finantsanalüüsis on eeldatud, et investeeringute 

elluviimisel on lisaks omafinantseerimisele võimalik taodelda ka tagastamatut abi. 

Käesolevas finantsanalüüsis on arvestatud uute vee- ja kanalisatsioonimajandusega seotud 

investeeringute omafinantseeringu osakaaluks 15%. Lähtutud on senisest väljakujunenud 

keskkonnaprojektide rahastamise praktikast, mille puhul maksimaalseks abimääraks on 

85%. 

 

Investeeringute omafinantseerimise võimaliku allikana on eeldatud laenuvahendite 

kasutamist. Käesolevas finantsprognoosis on koostatud rahavooprognoosid sellised, mille 

korral oleks vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifidest võimalik teostada ka laenude 

teenindamist. 

 

Laenude osas on arvestatud järgmiste tingimustega/eeldustega: 

o Laenu kestus 20 aastat. 

o Laenu väljavõtmise järgse 2 aasta jooksul laenu põhiosa tagasimakseid ei teostata, 

tasutakse vaid intresse. Laenu tagasimakse toimub peale põhiosa maksepuhkust 

järgneva 18 aasta jooksul. 

o Laenude intressimääraks on eelduslikult 5% ning intressikulu arvestatakse laenujäägilt.  

 

Laenu kasutusse võtmine iga-aastaselt vastavalt investeeringute elluviimisele alljärgnevalt: 

 

Tabel 7-2 Laenu kasutamine 

 

 
 

Laenuteenindamise kattekordaja 

Käesoleva ÜVK investeeringute omaosaluse finantseerimise allikana on käesolevas 

finantsprognoosis eeldusena nähtud ette laenuvahendite kaasamist (näit. KIK). 

 

Laenude võtmisel soovib laenuandja üldjuhul, et laenuteenindamise (st. laenu perioodilise 

põhiosa tagasimakse ning intressikulu) kattekordaja oleks vähemalt 1,2.  

 

Laenuteenindamise kattekordaja leitakse järgmise valemi abil: 
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Laenuteenindamise kattekordaja = perioodi kulumi ja laenuteenindamise eelne 

netorahavoog  

 perioodi laenuteenindamine 

 

Käesolev finantsprognoos on koostatud selliselt, et prognoosiperioodi igal aastal oleks 

laenuteenindamise kattekordaja vähemalt 1,2. 

 

Laenu kasutamine ning lanuteenindamise arvutused on näidatud käesoleva arendamise 

kava lisas. 
 

7.3  VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE KULUD 
 

ÜVKA finantsanalüüsi koostamisel on kulude baasina kasutatud AS Matsalu Veevärk 

poolt esitatud raamatupidamislikke andmeid, sh. 2010.a. tegelikud kulud ning ettevõtte 

prognoos 2011. aastaks. Täiendavalt on arvesse võetud ÜVK arendamise kava tehnilistes 

peatükkides toodud eeldusi ning lühiajalises ja pikajaalises investeeringuprogrammis 

määratletud projektidest tulenevat mõju. 

 

Käesolevas finantsanalüüsis prognoositud tegevuskulud jagunevad muutuv- ja 

püsikuludeks. 

 

 

Muutuvkulud 
 

Muutuvkulud on kulud, mis on otseselt seotud toodangumahtudega. Käesolevas 

finantsanalüüsis on võetud arvesse järgmised muutuvkulud: 

o veetootmise ja pumpamisega seotud elektrikulu,  

o kanalisatsiooni pumpamise ning puhastamisega seotud elektrikulu, 

o keskkonnatasud, sh veeressursimaks ning saastetasu. 

 

Muutuvkulude prognoosimisel on võetud arvesse veetootmise ning reoveepuhastile 

suunatavad kogused. Siinjuures veetoodangu prognoosimisel arvestatakse nii müüdavate 

kogustega kui ka mittearvestusliku osaga. Mittearvestuslik osa moodustub peamiselt 

torustike ning siibrikaevude veeleketest.  

 

Finantsanalüüsis on arvestatud veelekete ning infiltratsioonimäärade osas järgmiselt:  

 

Virtsu: 

o veelekete osakaal ca 15% ja 

o infiltratsiooni osakaal ca 12%. 

 

Vatla: 

o veelekete osakaal ca 10% ja 

o infiltratsiooni osakaal ca 5%. 

 

Kõmsi: 

o veelekete osakaal ca 10% ja 

o infiltratsiooni osakaal ca 5%. 
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Elektrikulu 

Finantsanalüüsis on eristatud kahte erinevat elektrikulu gruppi: 

o vee pumpamisega seonduv, 

o reovee pumpamisega ja puhastamisega seonduv. 

 

Veepumpamisega seonduv elektrikulu 2011.a. hindades asumite lõikes on järgmine: 

Virtsu 0,24 eur/m
3
, 

Vatla 0,1 eur/m
3
 ja 

Kõmsi 0,05 eur/m
3
. 

 

Reoveepumpamise ja puhastamise elektrikulu 2011.a. hindades asumite lõikes on: 

Virtsu 0,22 eur/m
3
, 

Vatla 0,92 eur/m
3
, 

Kõmsi 0,41 eur/m
3
. 

  

Prognoosiperioodil on kuluühikute (eur/m
3
 kohta) muutus seotud tarbijahinnaindeksi 

muutusega ning kogukuluks perioodi prognoositav vee ja kanalisatsioonimaht korrutatuna 

vastava kuluühikuga. 

 

Keskkonnatasud 

Veeressursitasu on leitud kogu puurkaevust pumbatava veekoguse järgi.  

 

Saastetasu leidmisel on aluseks võetud saastetasumäär vastavalt asumile järgmiselt: 

Virtsu 0,04 eur/m
3
, 

Vatla 0,02 eur/m
3
, 

Kõmsi 0,02 eur/m
3
. 

 

Kuluühiku prognoosimisel on arvestatud 20% suurenemisega kuni aastani 2015 k.a. 

Edaspidi on prognoosis eeldatud kulumäära kasvu vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. 

 

 

Püsikulud 

 
Käesolevas finantsanalüüsis  on püsikuludena arvestatud järgmised kulud: 

o tööjõukulu, 

o remondi-, hooldus- ja transpordikulud,  

o analüüside kulu, 

o üldhalduskulu, 

o muud kulud (kõikvõimalikud vee ja kanalisatsioonimajandusega seotud mud 

kulud, mis ei ole kajastatud eelnevate kululiikide all)  

o põhivarade kulum. 

 

 

Tööjõukulud 

AS Matsalu Veevärk on erinevates Lääne-, Pärnu- ja Raplamaa omavalitsustes määratud 

vee-ettevõtjaks. Seetõttu on mitmed püsikulud oma sisult seotud kogu ettevõtte teenindada 

olevate asulatega. Kulud on erinevate omavalitsuste vahel jaotatud proportsionaalselt. 

 

Hanila valla veemajandusobjektide teenindamisel oli 2010.a. tööjõukulude suuruseks 

asumite lõikes: 
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Virtsu ca 8,3 tuh. eurot, 

Vatla ca 2,3 tuh. eurot, 

Kõmsi ca 3,1 tuh. eurot.  

 

Ettevõtte poolt on 2011.a. prognoositud tööjõukulud järgmiselt: 

Virtsu ca 8 tuh. eurot, 

Vatla ca 2,2 tuh. eurot, 

Kõmsi ca 2,9 tuh. eurot.  

 

Tööjõukulud jagunevad veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse vahel proportsioonis 

vastavalt ca 56% / 44%.  

 

Prognoosiperioodil korrigeeritakse tööjõukulu nominaalpalga muutuse määraga. 

 

 

Remondi, hoolduse ja transpordikulud 

AS Matsalu Veevärk vastavate kulude suuruseks oli 2010. a. asumite lõikes: 

Virtsu ca 3,4 tuhat eurot, 

Vatla ca 0,2 tuh eurot, 

Kõmsi ca 2 tuh eurot.  

 

2011.a. on ettevõte prognoosinud remondi ja hoolduse kulusid järgnevalt: 

Virtsu ca 2,9 tuhat eurot, 

Vatla ca 0,2 tuh eurot, 

Kõmsi ca 0,6 tuh eurot.  

 

Remondi, hoolduse ja transpordikulud jagunevad veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse 

vahel vastavalt tegelikele andmetele ning prognoosile. 

 

Prognoosiperioodil korrigeeritakse kulu tarbijahinnaindeksi muutuse määraga. 

 

Analüüside kulud 

Analüüside kulud jagunevad veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse lõikes. Baasnumbrite 

aluseks on vastav tegelik 2010. a. kulu ning samuti arendamise kava koostamise hetkel 

ettevõtte poolt prognoositavad veeanalüüside ning reoveeproovide kulud 2011. aastaks. 

 

Prognoosiperioodil korrigeeritakse kulu tarbijahinnaindeksi muutuse määraga. 

 

Üldhalduskulu 

Üldhalduskulu koosneb kantselei-, side-, kommunaalteenuste jmt kuludest. 

Üldhalduskulude baasnumbriks on Lihula valla veemajandusele kulunud proportsionaalne 

osa AS Matsalu Veevärk 2010. a. tegelikust kulust ning ettevõtte poolt prognoositav kulu 

2011. aastaks.  

 

Üldhalduskulu jaguneb veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse vahel. 

 

Prognoosiperioodil korrigeeritakse kulu tarbijahinnaindeksi muutuse määraga. 

 

Põhivarade kulum 
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Põhivarade kulumi osas on võetud arvesse põhivara soetamise maksumus omaosaluse 

finantseerimise vääringus. Põhivara elueaks on arvestatud 40 aastat.  

 

Finantsprognoosis on lähtutud järgmistest eeldustest: 

 Olemasoleva põhivara aastane kulum on asumite lõikes järgmine: 

o Virtsu – veevarustus ca 16,2 tuh eur, kanalisatsioon ca 30,8 tuh eur, 

o Vatla – veevarustus ca 6,7 tuh eur, kanalisatsioon ca 16,4 tuh eur, 

o Kõmsi – veevarustus ca 9,1 tuh eur, kanalisatsioon ca 14,1 tuh eur. 

 Lühiajalise investeeringuprogrammi rajatiste kulum on kajastatud prognoosis 

eeldades investeeringute valmidusastet järgmiselt: 

 
2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 

0% 0% 0% 50% 50% 50% 100% 

 

 Pikaajalise investeeringuprogrammi rajatiste kulum on lülitatud finantsprognoosi 

järkjärguliselt arvestades investeeringuprogrammi prognoositavat valmidust 

järgnevalt: 

 
2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 

0% 0% 25% 40% 55% 70% 85% 

 

 

Tegevuskulude prognoos on näidatud käesoleva arendamise kava lisas. 
 

 

7.4 VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE TULUD 
 

ÜVK arendamise kavas kirjeldatud projektid sisaldavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimist ja ehitamist. ÜVK tuludeks on nimetatud süsteemide abil teenuse 

osutamisest laekuv tulu.  

 

Tulude prognoosimisel on arvesse võetud järgnevad näitajad: 

o ÜVK piirkonna võimalike uute tarbijate prognoos, 

o tarbitavate koguste ning tariifide prognoos. 

 

Tarbijate prognoos 

Elluviidud Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatud projektiga loodi võimalused uute tarbijate 

lisandumiseks. Vastavalt vee-ettevõtja andmetele ei ole aga veel kõik majapidamised, 

kellele on liitumispunktid väljaehitatud, ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemidedga 

liitunud. Seetõttu on finantsprognoosis eeldatud, et järgnevatel aastatel lisandub uusi 

tarbijaid. 

 

Käesolevas arendamise kavas määratletud investeeringud ei ole otseselt suunatud uute 

liitumispunktide väljaehitamiseks. 

 

Finantsprognoosis on veevarustuse liitujatega ning ühiktarbimisega arvestatud järgnevalt: 

 

Tabel 7-3 Perspektiivsed liitumised, ühiktarbimine – veevarustus 
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Uute kanalisatsiooniteenuse tarbijate prognoos on toodud järgnevas tabelis. 
 

Tabel 7-4 Perspektiivsed liitumised - kanalisatsioon 

 

 
 

Finantsprognoosis on asutuste/ettevõtete tarbimismahu prgognoosis arvestatud käesoleva 

arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldustest. 

 

Tariifiprognoos 

Peatükis “Peamised eeldused” on kirjeldatud koostatud tariifiprognoosi aluseks olnud 

põhimõtted. 

 

Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniseaduse § 14 kohaselt peab hind olema kujundatud 

selliselt, et see tagaks:  

1) tootmiskulude katmise; 

2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise; 

3) keskkonnakaitse tingimuste täitmise; 

4) põhjendatud tulukuse; 

5) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise vastavalt ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille 

ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi.  

 

Alates 01.04.2009.a  kehtivad vee- ja kanalisatsiooniteenuste osas järgmised tariifid (ilma 

km-ta): 

 
o Vesi 0,94 eur/m

3 

o Kanalisatsioon 1,13 eur/m
3
.
 

 

Finantsprognoosis on veemajanduse tulud ning kulud erinevate teenuse osutamise kohtade 

(Virtsu alevik, Vatla ja Kõmsi külad) osas keskmistatud ning leitud on veele ning 

kanalisatsioonile eraldi tariifimäärad. Teenuseliigi osas omakorda erinevat tarifitseerimist 

ei ole tehtud. Seega on käesolevas analüüsis püütud prognoosida keskmist vee ning 
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kanalisatsioonihinda arvestades opereerimise kulusid kõikides asumistes ning vastavad 

tariifimäärad on tuletatud lähtuvalt arendamise kavas kirjeldatud eeldustele. 

 

Finantsprognoosis prognoositud tariifid on koostatud peatükis “Peamised eeldused” 

kirjeldatud II stsenaariumi põhimõtete kohaselt. II stsenaariumi puhul on tariifide 

korrigeerimisel arvestatud põhimõttega, et aastane suurenemine ei oleks üle 30%. Seega 

perioodidel, kus “saastaja maksab” printsiibi täitmine ja tulususe vähemalt 0% taseme 

saavutamine eeldavad kõrgemat kui 30% tariifide korrigeerimist, toimub korrigeerimine 

eelneva perioodi suhtes siiski maksimaalselt 30% ulatuses. Samas kui eelneval perioodil 

toimunud tariifide korrigeerimise järgselt on järgneval perioodil saavutatud “saastaja 

maksab” printsiibi täitmine ning tulusus on vähemalt 0%, siis tariifide korrigeerimist 

vastaval perioodil ei teostata (st. tariife ei suurendata ega ka vähendata). 

 

Käesolevas arendamise kavas toodud tariifide prognoos ei ole aluseks tariifipoliitika 

sätestamiseks kuna ÜVK arendamise kava on oma olemuselt strateegiline dokument. 

Seetõttu ka arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne, 

üldistatud prognoos ÜVK-ga hõlmatud piirkonna tegevuskulude ja – tulude kohta ning 

sealjuures lähtudes kõikidest prognoosimise aluseks olevatest eeldustest ning põhimõtetest. 

 

Finantsanalüüsis on eristatud veevarustuse ning kanalisatsiooniteenuse osutamise kulud 

ning seetõttu tariifide prognoosimisel on jälgitud kummagi teenuse osas eraldi, et oleks 

tagatud vastavate teenuste osutamisega seotud kulude 100% kaetus. 

 

Järgnevas tabelis on esitatud ÜVK arendamise kava finantsanalüüsi kontekstis leitud 

tariifide prognoos: 

 

  Tabel 7-5 Tariifide prognoos 

 
 

 

Teenuse kättesaadavus ja taskukohasus 

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

netosissetulekust. Täiendavalt tuleb arvestada ka sotsiaalselt vähekindlustatud gruppide 

võimalust tarbida vee- ja kanalisatsiooniteenust normaaltasemel. 

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna netosissetuleku suhtes on 

kasutatud Statistikaameti poolt avaldatud andmeid Läänemaa kohta. Viimased ametlikud 

andmed pärinevad aastast 2007. Finantsanalüüsis on korrigeeritud 2007.a. andmeid 

Rahandusministeeriumi poolt avaldatud nominaalpalga muutuse määraga aastatel 2008 – 

2012. Seega 2012.a. seisuga oli eelpoolnimetatud korrigeerimise tulemusena Läänemaal 

sissetulek ühe leibkonnaliikme kohta 329 eurot. 

 

ÜVK arendamise kava prognoosiperioodil ühisveevarustuse ja – kanalisatsiooniteenuste 

kulu leibkonna sissetulekust moodustab aastal 2012 ca 1,94% ja aastal 2024 ca 2,7%. 

 

Järgnevas tabelis on toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulukuse määr leibkondade 

sissetulekutest. 
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 Tabel 7-6 Teenuse kulukuse määr 

 
 

Tegevustulude prognoos on näidatud käesoleva arendamise kava lisas. 
 

 

 

7.5 INVESTEERINGUTE FINANTSEERIMINE 
 

ÜVK arendamise kavas on määratletud vajalikud investeeringud ning elluviimise ajakava. 

Kuna investeeringud on arvestades vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest laekuvat 

jooksvat tulemit mahukad, siis see tingib vajaduse taodelda finantseerimiseks abiraha ning 

võimaliku omafinantseerimise allikana kaaluda ka laenuvahendite kasutamist. 

 

ÜVK arendamise kava finantsanalüüsis on eeldatud, et vee- ja kanalisatsioonimajandusega 

seotud investeeringute läbiviimisel moodustab omafinantseeringu osa 15 % ning ülejäänud 

osa finantseeritakse tagastamatust abist. 

 

Kuna konkreetsed rahastamistingimused sh. rakendatav abimäär sõltuvad siiski 

konkreetsest meetmest / koostatavast rahastustaotlusest / rahastamisallikast, siis seetõttu 

käesolevas arendamise kavas on vee- ja kanalisatsiooniprojektide finantseerimise 

arvutamisel lähtutud senisest ÜF projektide väljakujunenud rahastamise proportsioonist, 

mille puhul maksimaalne abimäär on 85%. 

 

Finantsanalüüsi kontekstis on eeldatud, et lühi- ja pikaajalise investeerimisprogrammi 

investeeringute elluviimine toimub tervikuna järgmiselt: 

 

Tabel 7-7 Investeeringute elluviimine 

 
 

 

Alljärgnevas tabelis on toodud ÜVK arendamise kavas määratletud 

investeeringukulutused, sh. sadeveesüsteemide ehitus ning finantseerimise jagunemine 

vastavalt eelpoolkirjeldatud eeldustele. 
 

 Tabel 7-8 Investeeringud ja finantseerimine 
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Omafinantseerimise allikana on arendamise kava finantsprognoosis nähtud ette laenude 

kasutamist. Seejuures on tariifipoliitika kujundamisel lähtutud muuhulgas 

laenuteenindamise kattekordaja minimaalse taseme 1,2 saavutamisest. 

 

Alljärgnevas tabelis on näidatud laenuteenindamise kattekordaja väärtused 

prognoosiperioodil. 
 

Tabel 7-9 Laenuteenindamise kattekordaja 

 

 
 

 

Arvestades kõiki finantsanalüüsis aluseks võetud põhimõtteid on prognoosi igal aastal 

tagatud laenuteenindamise kattekordaja minimaalne tase 1,2. 

 

 

7.6 FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 
 

Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava on strateegiline dokument, seetõttu ka 

arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne ning põhineb 

väga paljudel eeldustel. 

 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning tegevuskulusid 

arvestades juba elluviidud ning arendamise kava raames elluviidavaid investeeringute 

projekte. Kulude prognoosis on arvestatud tänaste tegelike tegevuskuludega ning 

olemasolevate varade kulumiga. Täiendavalt on võetud arvesse arendamise kavas 

väljapakutud investeeringute elluviimisest tulenevate mõjudega. 

 

Tulude prognoosi koostamisel on arvesse võetud lisanduvaid tarbijaid ning samuti on 

lähtutud seisukohast, et tänane suhteliselt madal ühiktarbimine mõnevõrra suureneb 

prognoosiperioodi jooksul. Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ning 

testitud on veemajanduse rahavooge 2 stsenaariumiga: 

 

 I stsenaariumi puhul on prognoositud tariifid tasemel, mille korral igal prognoosi 

aastal on kaetud nii rahalised kui ka mitterahalised kulud ning lisaks on saavutatud 

8% tegevustulukus. Nimetatud stsenaariumi korral ületaksid vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse tariifid 4% kulukuse määra leibkonna sissetuleku suhtes. 

 

 II tsenaariumi puhul on seatud eesmärgiks jõuda stsenaariumi kirjelduses olevaid 

põhimõtteid arvesse võttes vähemalt 0% tegevustulukuseni. Nimetatud 

stsenaariumi puhul ei üle teenuse kulukus ühelgi prognoosi aastal leibkonna 

sissetulekust 4%. 
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Finantsprognoosi tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel omavalitsuses. 

 

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine sh. omafinantseerimine 

kujunevad tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele 

kokkulepetele, tegelikele rahastamisvõimalustele ning konkreetsete meetmete ja/või 

rahastajapoolsetele tingimustele. 

 

Arendamise kava finantsanalüüsis toodud finantseerimine ning selle jagunemine on 

näitlik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga testida veemajanduse rahavooge arendamise 

kavas kirjeldatud eeldustel. 

 

Finantsanalüüsi arvutused on ära toodud käesoleva arendamise kava lisas. 

 


