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SISSEJUHATUS 

 

24. oktoobril 2017 jõustus Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla 

ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Lääneranna vald. 

Lääneranna vald asub Pärnu maakonnas. 

 

Vallas on üks linn (Lihula), üks alevik (Virtsu) ja 150 küla. Lääneranna valla pindala on 

1361 km2. Rannajoone pikkus on ligikaudu 216 km, mille hulka ei ole arvestatud laide ja 

saari. 

 

Lääneranna valla territooriumil asuvad mitmed kaitsealad, neist tuntuim on Matsalu 

rahvuspark. Lisaks kaitsealadele paiknevad Lääneranna vallas mitmed hoiualad. Valla 

territooriumil leidub samuti mitmeid kaitsealuste liikide püsielupaiku ja kasvukohti ning 

kaitstavaid looduse üksikobjekte. 

 

Riigi põhimaanteedest läbib Lääneranna valda Risti–Virtsu maantee, nimetatud maantee 

ääres paiknevad mitmed valla ÜVK-teenusega varustatud asulad: Lihula linn, Virtsu 

alevik, Kõmsi, Tuudi ja Kirbla külad. Tugimaanteedest läbib valla ÜVK-alasid  Pärnu-

Lihula maantee: läbib Lõpe küla. Olulisemad kõrvalmaanteed on Audru-Tõstamaa-Nurmsi 

(Varbla, Tõusi) ja Pärnu-Jaagupi-Kalli tee (Koonga) jt. 

 

Vallakeskus, Lihula linn, asub Tallinnast 110, Haapsalust 55 ja Pärnust 60 km kaugusel. 

 

Käesolev Lääneranna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi 

ÜVKA) on koostatud vastavalt Lääneranna Vallavalitsuse ning Ruum ja Keskkond OÜ 

vahel sõlmitud Lepingule nr 2020/13-1/742-1. 

Töö Tellija: Lääneranna Vallavalitsus, Jaama 1, Lihula, 90302 Pärnu maakond; Tellija 

esindaja: Margus Källe, arendusjuht, tel.: +372 47 24637, e-post: 

margus.kalle@laaneranna.ee   ;  

Töö koostaja: Ruum ja keskkond OÜ, Rõõmu tn 14/4, Tallinn 10921; Töövõtja esindaja: 

Sven Otsmaa, projektijuht, tel.: +372 51 37699 e-post: rkeskkond@gmail.com . 

 

Töö eesmärk on koostada Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 

kava aastani 2032 - kava on aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisele, 

rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

piiritletud aladel. Varasemad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavad on 

koostatud eelkirjeldatud valdadele Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla, eri aegadel 

vahemikus 2012-2017. aastal. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kava alusel ning see koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks. Vastavalt 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele tuleb arendamise kava üle vaadata iga nelja 

aasta järel ning seda vajadusel korrigeerida. Ainult niimoodi on võimalik tagada 

operatiivne ja süsteemipärane arendamise kava korrigeerimine vastavalt toimunud 

muudatustele, mis on omakorda aluseks ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide 

vajadustepõhiseks arendamiseks Lääneranna valla territooriumil.  

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud ala 

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

mailto:margus.kalle@laaneranna.ee
mailto:rkeskkond@gmail.com
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üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise kohad ja teised avalikud 

veevõtukohad.  

Käesolev arendamise kava kirjeldab lisaks piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda ning 

keskkonnaseisundit. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 

lähtutud Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud 

Euroopa Liidu direktiividega ning rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 

Töö koostamise käigus analüüsitakse muuhulgas piirkonna põhjavee kvaliteeti. 

Hinnatakse, milline saab olema rahvastiku ja asutuste/ettevõtete veetarbimine ühisveevärgi 

ja -kanalisatsioonisüsteemi. 

Ühtlasi hinnatakse töös ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja 

väljaehitamiseks vajaminevate investeeringute mahte. Lähtuvalt veevärgi ja 

kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks tehtavatest investeeringutest prognoositakse 

arendamise kava elluviimise järgset vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda ning antakse 

ülevaade võimalikest finantseerimisvõimalustest investeeringute rahastamiseks 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni seadus , § 4.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine ja arendamine 

 

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

objektidele ja lisaks varustasid konsultanti väärtusliku informatsiooniga, sealhulgas: 

• Margus Källe, Lääneranna Vallavalitsus, Arendusjuht; 

• Rein Kruusmaa, Lääneranna Vallavalitsus, Arendus- ja hankespetsialist; 

• Martin Tee, Lääneranna Vallavalitsus, Abivallavanem; 

• Mihkel Kalmaru, Lääneranna Vallavalitsus, Maa- ja arendusspetsialist; 

• Hans Liibek, AS Matsalu Veeärk, Juhatuse liige; 

• Meelis Grišin, AS Matsalu Veeärk, tootmisjuht; 

• Tõnu Viherpuu, AS Matsalu Veevärk, võrgumeister; 

• Marju Murumets, AS Matsalu Veeärk, Juhiabi. 

 

ÜVKA koostamisel osalesid: 

 

• Sven Otsmaa – projektijuht, üldosa, olemasoleva olukorra kirjeldus, ÜVKA 

investeeringuprojektid; 

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

kaardimeister;  

• Ene Laur -sotsiaalmajanduslik ülevaade, finantsanalüüs. 

 

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

KANALISATSIOONI KÄSITLEVATEST 

ALUSDOKUMENTIDEST  

1.1 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; 

• Lääne maakonnaplaneering 2030+ ja Pärnu maakonnaplaneering; 

• Lääneranna valla üldplaneeringud; 

• Lääneranna valla arengukava; 

• Muud uuringud, arengukavad ja (detail)planeeringud. 

 

Vee- ja või kommunaalettevõtte tegevuse oluliseks alusdokumendiks on vee erikasutusluba 

(-load). 

1.2 ÜLEVAADE ÜVK-d PUUDUTAVATEST 

ÕIGUSAKTIDEST JA DIREKTIIVIDEST 

ÜVKA koostamine on seotud ja tugineb järgmistele põhiliste õigusaktidele*: 

1. Veeseadus (edaspidi VS); 

2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus (edaspidi ÜVKAS); 

3. Planeerimisseadus; 

4. Ehitusseadustik; 

5. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS); 

6. Asjaõigusseadus ja Asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 

7. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus; 

8. Keskkonnatasude seadus; 

9. Keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61„Nõuded reovee puhastamise ning 

heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, 

nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused” 

(edaspidi KKM määrus nr 61); 

10.  Ehitusseadustikust tulenev keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded 

salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni 

ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu 

projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja 

konserveerimise korra ning puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise, 

ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, 

salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete 

keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu 

lammutamise teatise vormid“; 
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11. Keskkonnaministri 03.10.2019 määrus nr 50 Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse 

suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning 

joogiveehaarde toiteala määramise kord „ 

12.  Keskkonnaministri 15.10.2019 määrus nr 55 „Põhjaveevaru hindamise kord, 

nõuded põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning 

põhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate andmete koosseis“; 

13.  Keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 31 “Kanalisatsiooniehitise planeerimise, 

ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud 

ulatus“; 

14.  Keskkonnaministri 16.12.2005 määrus nr 76 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

kaitsevööndi ulatus. 

15. Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ (edaspidi määrus nr 61); 

16. Keskkonnaministri 02.07.2009 käskkiri nr 1079 Reoveekogumisalad 

reostuskoormusega üle 2000 ie ja Keskkonnaministri 02.07.2009 käskkiri nr 1080 

Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie.  

*Eelnev loetelu ei pea olema lõplik ja annab edasi ainult kõige põhilisema osas ÜVK 

arendamist puudutavatest õigusaktidest/regulatsioonidest. Arvestame kõigi nimetatud 

õigusaktide puhul viimase kehtiva versiooniga. 
 

Viimane VS redaktsioon on sätestanud ka mitmed varem eraldi määrusega täpsustatavad 

valdkonnad nagu: reoveekogumisalade määramine (VS § 93, 99-101) ja Veehaarde 

sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata 

veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (VS § 148 – 151). 

 

Lääneranna valla ÜVK-ga varustatud piirkonnad paiknevad enamasti nõrgalt kaitstud 

(Virtsu, Kõmsi, Vatla, Oidrema, Irta) kohati kaitsmata (Koonga); Kirbla ja Tuudi külad 

on nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega alade piiril; kohati keskmiselt kaitstud (Lihula 

linn, Lõpe küla, Tõusi küla) ning ainukesena Varbla küla suhteliselt kaitstud põhjaveega 

alal. 

 

1.3 ÜLEVAADE RIIKLIKEST JA KOHALIKU 

OMAVALITSUSE ALUSDOKUMENTIDEST 

1.3.1 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Kehtivad veemajanduskavad (perioodiks 2015-2021) on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 

protokollilise otsusega 07.01.2016. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava on 

kättesaadav aadressilt: https://www.envir.ee/sites/default/files/laane-

eesti_vesikonna_veemajanduskava_2.pdf ning täpsemad andmed pinnaveeseisundist:  

https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pinnavesi/pinnavee-

seisund  

 

Järgnevalt edastame väljavõtted Veemajanduskavast Lääne-Eesti vesikonna põhja- ja 

pinnaveekogumite seisundi kohta. 
 

 

https://www.envir.ee/sites/default/files/laane-eesti_vesikonna_veemajanduskava_2.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/laane-eesti_vesikonna_veemajanduskava_2.pdf
https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pinnavesi/pinnavee-seisund
https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pinnavesi/pinnavee-seisund
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Allikas: Keskkonnaamet http://www.keskkonnaamet.ee  

Joonis 1-1 Eesti vesikondade skeem 

 

Vastavalt Lääne-Eesti veemajanduskavas väljatoodud kriteeriumidele punktreostusallikate 

osas, loetakse olulisteks punktreostusallikateks praktiliselt kõiki reoveepuhasteid, 

sealhulgas kuuluvad antud kategooriasse Lihula, Tuudi, Kirbla, Virtsu, Kõmsi, Vatla, 

Koonga, Lõpe, Oidrema, Varbla, Tõusi reoveepuhastid (kõik reostuskoormusega alla 2000 

ie, Irta külas puudub ühiskanalisatsioon); üle 2000 ie-ga RKA-ga reoveepuhasteid 

Lääneranna vallas ei ole. Eelneva tõttu tuleb ka käesolevas ÜVKA-s tähelepanu pöörata 

olemasolevatele reoveepuhastitetele, sealhulgas nende rekonstrueerimisele ja 

väljundnäitajate stabiilsuse tagamisele vastavalt KKM määrusele nr 61. Teisi ÜVK poolt 

pinnaveekogudele avaldatavaid keskkonnamõjureid Lääneranna vallas ei ole. 

 

Lääne-Eesti veemajanduskava sätestab lisaks järgnevaid alltoodud põhimõtteid. 

 

Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada 

haigustekitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama märuselel nr 

61. 

Ühisveevärgi (üle 50 tarbijaga või üle 10 m3/d toodanguga ning avalikkusele suunatud alla 

50 tarbijaga või alla 10 m3/d veevärkide (lasteasutused, puhkekeskused vms)) joogivee 

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

pikendusaeg Eestile lõppes juba aastaid tagasi, tärminiga 31.12.2013. 

Järgnevalt edastame väljavõtted Veemajanduskavast Lääne-Eesti vesikonna Lääneranna 

vallas paiknevate põhja- ja pinnaveekogumite seisundi kohta. 

 

Lääneranna valla olulisemad ÜVK-ga seonduvad pinnaveekogumid on Matsalu lahe 

rannikuveekogum, Liivi lahe kirdeosa rannikuveekogum, Väinamere rannikuvekogum, 

Kasari jõgi, Tuudi jõgi, Paadrema jõgi, Penijõgi.  

 

Lääneranna valla olulisemate veekogumite seisund on järgnev: 

 

http://www.keskkonnaamet.ee/
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Matsalu lahe rannikuveekogum 

Matsalu lahe r_v ökoloogiline seisund on alates 2015. a kuni tänaseni (2019) halb, 

keemiline seisund samuti halb (2019. a seis, põhjus Hg elustikus) ning rannikuveekogumi 

koondseisund on hinnatud halvaks.  

Halva ökoloogilise seisundi põhjused on: füüsikalis- keemilised kvaliteedinäitajad, 

fütoplankton ja suurtaimed (kõik vastavalt keskkonnaministri 28.07.2009 määrus nr 44).  

Matsalu lahe r_v suurim mõjutaja on Kasari jõgi, millele aga lisaks Lääneranna valla 

ÜVK-objektidele avaldavad mõju ka ülesvoolu asuvad teiste valdade (Märjamaa ja Rapla) 

ÜVK reoveepuhastite väljalasud ja põllumajanduslik hajureostus, seega ei saa siinkohal 

mõjurina arvestada ainult Kirbla, Tuudi, Lõpe, Oidrema külade ja enim Lihula linna 

reoveepuhastite väljalaskude mõju. Tervikuna on suurim ÜVK süsteemide poolne 

keskkonnamõju Matsalu lahe rannikuveekogumi akvatooriumile aga kindlasti Lihula linna 

reoveepuhastilt, mille osas näeme ette kapitaalse rekonstrueerimise lühiajalises 

programmis. 

 

Väinamere rannikuveekogum 

Väinamere r_v ökoloogiline seisund on kesine, keemiline seisund aga halb (2019. a seis, 

põhjus Hg elustikus) ning rannikuveekogumi koondseisund on hinnatud halvaks.  

Halva ökoloogilise seisundi põhjused on: füüsikalis-keemilised kvaliteedinäitajad, 

fütoplankton (kõik vastavalt keskkonnaministri 28.07.2009 määrus nr 44) ning kõrge 

toitainete sisaldus.  

Väinamere r_v seisundit mõjutavad ÜVK süsteemidest otseselt Virtsu reoveepuhasti. 

 

Liivi lahe kirdeosa rannikuveekogum 

Liivi lahe kirdeosa r_v veekogumis ökoloogiline seisund on 2019. a seisuga kesine, 

keemiline seisund aga halb (2019. a seis, põhjus Hg kalastikus) ning rannikuveekogumi 

koondseisund on hinnatud halvaks.  

Halva ökoloogilise seisundi põhjuseks on füüsikalis-keemilised kvaliteedinäitajad, 

fütoplankton, toiteained (fosfor, lämmastik) ja vee läbipaistvus Secchi ketta järgi (kõik 

vastavalt keskkonnaministri 28.07.2009 määrus nr 44). 

Liivi lahe kirdeosa r_v seisundit otseselt, Paatsalu lahe suubla kaudu, mõjutavaid 

reoveepuhasteid ei ole. Kaudselt mõjutavad ÜVK süsteemidest veekogumit aga Vatla 

(Saue ja Hõbesalu kraavi kaudu), Kõmsi (Kirsi ja Uustalu kraavi kaudu), Varbla 

(Kaarnajõe ja Paadrema jõe kaudu) ning Tõusi (Korju jõe kaudu) reoveepuhastid.  

 

Kasari jõgi 

Lääneranna vallaga haakub Kasari jõe kolmas lävend - Vigala jõest suudmeni ehk 

Kasari_3. Jõgi on otseselt suublaks Kirbla küla ning kaudsemaks suublaks Lihula linna, 

Tuudi, Lõpe ja Oidrema külade reoveepuhastile. 

Ökoloogiline seisund on jõelõigul kõigil aastatel olnud hea, samas keemiline seisund on 

halb, põhjuseks Hg nii elustikus kui kala lihaskoes, mistõttu koondseisund on hinnatud 

samuti halvaks. 

 

Tuudi jõgi 

Lääneranna vallaga haakub Tuudi jõe alumine lävend – Oidrema peakraavist suudmeni ehk 

Tuudi_2 ning jõgi on otseselt suublaks Tuudi küla reoveepuhastile. 

Jõelõigu ökoloogiline seisund on alates 2013. aastast kuni tänaseni olnud kesine. Põhjus oli 

vastavalt keskkonnaministri 28.07.2009 määrusele nr 44 fütobentos (bentiliste ränivetikate 

kooslus) ning suurselgrootud põhjaloomad.  Koondseisund on eelneva tõttu samuti kesine 

(keemiline seisund on hea põhiliselt seetõttu, et puuduvad seireandmed). 
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Nagu näha, on jõelõigu seisund alates 2013. aastast halvenenud. Eesmärk aastaks 2021 on 

hea seisundi taassaavutamine antud jõelõigul. 

 

Penijõgi 

Penijõgi on lühike Kasari jõe lisajõgi päris Kasari jõe alamjooksul – deltas. Vooluveekogu 

on tegelik Lihula linna (lõpp)heitveesuubla ning omab seega kaudset mõju Matsalu lahe 

akvatooriumile. 

Ökoloogiline seisund Penijõel oli kõigil viimastel aastatel 2010, 2012, 2013 ja 2014. a 

kesine. Põhjuseks erinevatel aastatel nii füüsikalis-keemilised kvaliteedinäitajad, 

suurselgrootud põhjaloomad, fütobentos (bentiliste ränivetikate kooslus) ning toiteained: P, 

O2, 100-TDI (2013). Keemilist seisundit pole sisuliselt seiratud, koondseisund on kesine. 

 

Paadrema jõgi 

Lääneranna valla ÜVK-ga haakub Paadrema jõe alumine lävend – Punaojast suudmeni ehk 

Paadrema_2 ning jõgi on kaudselt (Kirsi kraavi kaudu) suublaks Tõusi küla 

reoveepuhastile. 

Jõelõigu ökoloogiline seisund on alates 2017. aastast kuni tänaseni olnud hea (2013-2016 

oli kesine).  Koondseisund on hea (keemilist seisundit pole seiratud). 

 

Uustalu kraav 

Uustalu kraav (ka Silmajõgi) on tehislik veekogu, mis on kaudselt mõjutatud Kõmsi 

reoveepuhasti poolt (Kirsi kraavi kaudu). Kraavi pikkus on 8,6 km valgala on 38,9 km². 

Tehisveekogu ise suubub Liivi lahe kirdeosa rannikuveekogumisse. 

 

Kraav on alates 2018. aastast hea ökoloogilise potentsiaaliga (kuni 2017. aastani oli kesise 

ökoloogilise potentsiaaliga).  Koondseisund on hea (keemiline seisund on hea, kuna pole 

seiratud; kuni 2017. aastani (kaasa arvatud) oli koondseisund kesine). 

 

Hõbesalu kraav 

Hõbesalu kraav on tehislik veekogu, mis on kaudselt mõjutatud Vatla reoveepuhasti poolt 

(Saue kraavi kaudu). Kraavi pikkus on 9,1 km valgala on 17,1 km². Tehisveekogu ise 

suubub Liivi lahe kirdeosa rannikuveekogumisse (Paatsalu lahte). 

 

Kraav on kogu seireperioodi jooksul alates 2010. aastast hea ökoloogilise potentsiaaliga.  

Koondseisund on hea (keemiline seisund on hea, kuna pole seiratud). 

 

Ülejäänud vooluveekogusid ei ole Lääneranna valda jäävate ÜVK alade lõikes seiratud. 

 

Järgnevalt käsitleme sisemaal asuvate seisuveekogude seisundit. 

 

Lääneranna vallas on väga vähe rannikumerega mitteseonduvaid seisuveekogusid 

(põhiliselt vaid järved, märkimisväärseid veehoidlaid ega tiike vallas ei ole). Järvedest on 

juttu ka alapeatükis 3.2 Pinnaveekogud. 

 

 

Lavassaare järv 

Lavassaare järv paikneb Õepa külas, Lavassaare alevist 5 km loodes, kuid Lääneranna 

valla piires. Järve pindala on 195 ha. Järve lõunaosas leidub väikesi madalaid saarekesi. 

Kaldad on kaetud turbaga. Põhjas on väga paks mudakiht. Lavassaare järve kirdeosas on 

mudakiht allikate tõttu õhem. 
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Ökoloogiline seisund on alates 2019. aastat halb (kuni 2018. aastani, kaasa arvatud, oli 

kesine). Halva seisundi põhjuseks on fütoplankton; kalda- ja veetaimed; suurselgrootud 

põhjaloomad; kalastik; füüsikalis- keemilised kvaliteedinäitajad; klorofüll; pH; P-üld; N-

üld. Keemiline seisund on n.ö hea (hindamata), koondseisund alates 2019. aastast halb 

(varem kesine). 

 

Ülejäänud Lääneranna valla seisusiseveekogumite kohta seireandmed puuduvad, mistõttu 

me ei oma täpsemat infot ka nende seisundi kohta. Ükski alapeatükis 3.2 nimetatud 

siseveekogust seisuveekogu ei ole mõjutatud Lääneranna valla ühisveevärgi ega -

kanalisatsiooni poolt. 

 

Lääneranna valla põhjaveeseisundit käsitleme Keskkonnaseisundi peatükis ning külade 

ÜVK süsteemide alapeatükis põhjaveekvaliteedi iseloomustamise käigus. 

 

1.3.2 Lääne maakonnaplaneering. Pärnu maakonnaplaneering 

https://maakonnaplaneering.ee/laanemaaplaneering  

 

https://maakonnaplaneering.ee/142  

 

1.3.2.1 Lääne maakonnaplaneering 

Riigihalduse minister kehtestas Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ 22.03.2018 

korraldusega nr 1.1-4/70. 

 

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337. 

Planeering on koostatud haldusreformieelse Lääne maakonna territooriumi kohta ning 

seetõttu on sinna arvestatud veel ka endise Lihula ja Hanila valla piirkonna 

arengustrateegiad ja eesmärgid. Lääne maakonnaplaneeringu peamisteks eesmärkideks on: 

 

1. toetada maakonna ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri 

ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb; 

 

2. tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike 

arenguvajaduste ja –võimalustega. 

 

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute 

koostamisele ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+. 

Kuna endised Hanila ja Lihula vald on täna Lääneranna valla osad ja kuuluvad Pärnu 

maakonna koosseisu, siis edaspidi kehtib Pärnu maakonnas, endiste Lihula ja Hanila valla 

territooriumitel, Lääne maakonnaplaneering 2030+. Seega hõlmab planeering täna lisaks 

Lääne maakonnale ka Pärnu maakonda, kuid arvestades, et planeering koostati enne 

haldusreformi, ei ole haldusreformi järgseid muudatusi Lääne maakonnaplaneeringusse 

sisse viidud. 

 

Lääne maakonnaplaneeringu koostamise aluseks olid planeerimisseadus, planeeringu 

lähteseisukohad, maakonna ja valdkondade strateegiad ning planeeringud, erinevad juhedid 

ja prognoosid, samuti erinevate huvigruppide poolt esitatud arenguvajadused. Maakonna 

https://maakonnaplaneering.ee/laanemaaplaneering
https://maakonnaplaneering.ee/142
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peamised ruumilise arengu eesmärgid lähtuvad eelkõige üleriigilise planeeringuga „Eesti 

2030+" seatud eesmärkidest: 

 

1) tänaste toimepiirkondade funktsionaalsuse säilimine; 

2) ruumi mõistlik ettevalmistamine elukvaliteedi säilimiseks ja tõusuks rahvastiku 

kahanemise tingimustes; 

3) olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- 

ja majanduskeskkonna kujundamine; 

4) töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamine 

toimepiirkondadesisese ja omavahelise sidustamise kaudu; 

5) minimaalse avaliku teenuse tagamine toimepiirkondades ja äärealadel; 

6) asustuse säilimine ääremaadel ja eritingimustega piirkondades. 

 

Lääne maavanem algatas 20.06.2014 korraldusega nr 101 maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), mille eesmärk oli keskkonnakaalutluste 

arvestamine maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel, kõrgetasemelise 

keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. KSH raames kirjeldati, selgitati 

ja hinnati planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju nii majanduslikule, 

sotsiaalsele, kultuurilisele kui looduskeskkonnale ning peamisi meetmeid, tegevusi ja 

ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitlevat territooriumi. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandatud tegevusi, millega kaasneks oluline piiriülene 

keskkonnamõju. 

 

Lääne maakonnaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilise hindamist 

korraldas Lääne Maavalitsus koostöös planeeringukonsultant Hendrikson & KO-ga, 

Läänemaa kohalike omavalitsustega, huvitatud isikutega ja riigiasutustega, kelle 

valitsemisalas olevaid küsimusi planeering käsitleb. 

 

Kehtestatud Lääne maakonnaplaneeringuga 2030+ on võimalik tutvuda veebilehel 

http://www.maavalitsus.ee/laane-maakonnaplaneering ja paberil ahandusminsiteeriumi 

Regionaalhalduse osakonna Lääne talituses (Lahe 8, Haapsalu) lahitioleku aegadel. 

 

1.3.2.2 Pärnu maakonnaplaneering 

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/74  maakonnaplaneeringu 

Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, 

Saarde vallas, Tori vallas ja osaliselt Lääneranna vallas (Koonga, Varbla). Lääneranna 

valla osa (Lihula ja Hanila vallad), mis paiknes enne 2017. aasta haldusreformi Lääne 

maakonna haldusterritooriumil, kehtestati 22.03.2018 Lääne maakonnaplaneeringu 

koosseisus. 

Pärnu maakonna planeeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja 

suundumuste määratlemine aastani 2030+. Planeering on loogiliseks jätkuks 21.12.1998 

kehtestatud maakonnaplaneeringule ja seda täpsustavatele teemaplaneeringutele. 

Maakonnaplaneeringus on välja toodud maakonna olulisemad väärtused, mille hoidmiseks 

ja kasutamiseks on seatud üldised põhimõtted ja tingimused teemade kaupa. Olulisemad 

teemad, mida maakonnaplaneeringus käsitletakse on asustuse paiknemine, teenuste 

kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, 

sh väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii 

rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel, sadamatel ning 

turismiettevõtlust toetaval lennuväljal. 
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Maakonnaplaneering on kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamise aluseks. 

Sellega on vaja arvestada ka riigi ja kohalike omavalitsuste arengudokumentide 

koostamisel. 

Planeeringute koostamisel on arvesse võetud ning tasakaalustatud riigi ja kohaliku 

omavalitsuse ruumilise arengu vajadused. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi 

keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mille eesmärk on arvestada 

keskkonnakaalutlusi planeeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline 

keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu 

elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale 

ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud 

arenguks. Maakonnaplaneeringuga ei kavandatud tegevusi, millega kaasneks oluline 

piiriülene keskkonnamõju. 

1.3.3 Lääneranna valla üldplaneering 

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Lääneranna valla 

üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinenud Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla 

valdade üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist kehtestati. 

Liitunud valdade üldplaneeringud: 

- Hanila valla üldplaneering 

- Koonga valla üldplaneering 

- Lihula valla üldplaneering 

- Varbla valla üldplaneering 

 

Endise Lihula valla üldplaneering (edaspidi ÜP) on kehtestatud Lihula Vallavolikogu 

25.09.2003 määrusega nr 22, muudetud Lihula Vallavolikogu 10.06.2004 otsusega nr 30, 

Lihula Vallavolikogu 28.04.2011 määrusega nr 13 ja 31.01.2013 määrusega nr 2 ning 

Lääne Maavanema 25.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/114. 

ÜP valmis Lihula Vallavalitsuse ja AS Entec vahelises koostöös. 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise nõuete osas sätestab ÜP järgmist (ÜVK 

üldise ülevaate anname käesoleva ÜVKA vastavatespeatükkides): 

 

Eesmärgid ja visioonid: 

• Lihula valla suuremate asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni ajakohastamiseks ja 

organiseerimiseks vee ja kanalisatsiooni arengukava koostamine (ehk sisuliselt 

käesolev ja varasemad ÜVKA-d); 

• Lihula linna vesivarustus- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja 

laiendamine, erinevate linna kanalisatsioonisüsteemide ühendamine tervikuks 

(tänaseks suuresti realiseeritud, näeme käesolevas ÜVKA-s ette programmi 

jätkumise); 

• Kirbla ja Tuudi külade vesivarustus- ja kanalisatsioonivõrgu arendamine (Vee- ja 

kanalisatsioonivõrgud tänaseks põhiosas välja arendatud, näeme ette 

reontrueerimise ja kaasajastamise;  

Tänase seisuga on mõned varasemas ÜP-s toodud seisukohad ja eesmärgid ümber 

vaadatud ning perspektiivist välja jäetud, näiteks: Vanamõisa küla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamine ja külale reovee kogumisala määramine. Algse ÜP koostamise 

ajal toimus reoveekogumisalade moodustamine veel ÜP alusel, kuid selles osas on 

https://www.laanerannavald.ee/hanila-uldplaneering
https://www.laanerannavald.ee/koonga-uldplaneering
https://www.laanerannavald.ee/lihula-uldplaneering
https://www.laanerannavald.ee/varbla-uldplaneering
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seadusandlus vahepealsetel aastatel oluliselt muutunud ning reoveekogumisalad kehtestab 

keskkonnaminister VS ning valla taotluse alusel. 

 

Lihula linna ja valla tähtsamate asulate veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi 

ajakohastamiseks koostatakse vee ja kanalisatsiooni arengukava. Vanamõisa reoveepuhasti 

ja kanalisatsiooni rajamise perspektiiv on ÜVK arendamise eesmärkidest tänaseks välja 

jäetud. 

 

Hanila valla ÜP on kehtestatud Hanila Vallavolikogu 17. detsembri 2003. a määrusega nr 

32.  

ÜP valmis Hanila Vallavalitsuse ja AS Entec (tänaseks AS Pöyry Entec) vahelises 

koostöös.  

 

Endise Hanila valla ÜP tervikosa on koostatud juba 2003. aastal ning vähemalt ÜVK osas 

ei ole enam kooskõlas tänase situatsiooni ega vajadustega.  

 

2003. a koostatud ÜP 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. 

 

Tänaseni kehtiv Hanila valla ÜP on oluliselt ajale jalgu jäänud. 

 

Vastavalt planeerimisseaduse § 92 lõikele 1 peab kohaliku omavalitsuse volikogu kehtiva 

valla ÜP üle vaatama iga viie aasta tagant. 

 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõike 11 järgi vaatas 

haldusreformi raames ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste ÜP-d haldusterritoriaalse 

korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus üle hiljemalt 

2018. aasta 01. juuliks. 

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu esitab valdkonna eest vastutavale ministrile kokkuvõtte 

ÜP ülevaatamise tulemusest kuue kuu jooksul ülevaatamisest arvates. 

 

Lääneranna Vallavolikogu algatas  23.08.2018.a otsusega nr 90  Lääneranna valla ÜP 

koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018.a otsusega nr 41 „Varbla, Lihula, Hanila ja Koonga 

valla ÜP ülevaatamine" kinnitati Varbla, Lihula, Hanila ja Koonga valla ÜP ülevaatamise 

tulemused. Ülevaatamise kokkuvõttena järeldati, et Varbla, Lihula ja Hanila valdade ÜP-d 

on aegunud (kehtestatud 1999-2003.a) ning tuleb asuda uue ÜP koostamisele. Kõige 

värskem on Koonga ÜP (kehtestatud 29.06.2016 määrusega nr 21) 

Planeerimisseaduse § 55 lõike 2 järgi on ÜP aluseks 29.03.2018.a kehtestatud Pärnu 

maakonnaplaneering ja 22.03.2018.a kehtestatud Lääne maakonnaplaneering. 

http://www.entec.ee/
http://delta.andmevara.ee/laaneranna_vald/dokument/3193493
http://delta.andmevara.ee/laaneranna_vald/dokument/2939128
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Lääneranna Vallavalitsus koostöös Adepte Ekspert OÜ-ga on koostanud üldplaneeringu 

lähteseisukohtad ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

väljatöötamise kavatsuse (august 2019). 

 

Järgnevalt käsitleme lühidalt kõige kaasaegsema üldplaneeringu – Koonga valla 

üldplaneeringu ÜVK-d puudutavaid eesmärke ja seisukohti. 

 

Endise Koonga valla üldplaneering 

Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine toimub vastavalt Koonga valla 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale (ÜVK). Vastavalt ÜVK-le on Koonga 

vallas ühisveevärk ja -kanalisatsioon ette nähtud Koonga, Lõpe ja Oidrema külades ning 

ühisveevärk Irta külas. 

1.3.4 Lääneranna valla arengukava 2018-2028 

Lääneranna valla arengukava 2018-2028 on kinnitatud Lääneranna Vallavolikogu 

27.09.2018 määrusega nr 31. 

 

Lääneranna valla arengukava on valla lühi- ja pikaajalisi arengu eesmärke määratlev 

seadusandlik dokument. Lääneranna valla arengukava on koostatud aastateks 2018-2028 

ning käsitleb valda kui terviklikku kohalikku omavalitsust, kogukonda ja territooriumi. 

Arengukava annab teavet valla eesmärkide, eelistuste, vallavalitsuse ning valla allasutuste 

poolt ettevõetavatest tegevustest, võimaldades sellega neil paremini kavandada ja 

korraldada oma tegevust ning langetada otsuseid. 

 

Arengukavas kirjeldatakse ÜVK-d ja selle arenguid järgmiselt: 

- Vallas asulate ühisveevärki- ja kanalisatsiooni arendatakse ja laiendatakse vastavalt 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavadele. Ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni haldamise ja arendamisega tegeleb AS Matsalu Veevärk. 

Suurenenud on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud majapidamiste arv. 

- Valla eesmärgiks on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud majapidamiste 

arvu suurenemine ning hajaasustuses asuvate majapidamiste puhta joogivee ja 

nõuetele vastava kanalisatsioonisüsteemiga varustatuse paranemine. 

- Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrke rekonstrueeritakse ja laiendatakse 

lähtudes ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava(de)st. 

Rekonstrueeritakse Lihula linna puhastusseadmed. Suuremates valla asulates 

alustatakse sademeveevõrkude korrastamist ja rekonstrueerimist. 

- Olemasolevate Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 

arendamise kavade põhjal koostatakse Lääneranna valla ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni arendamise kava. Vaadatakse üle valla asulate reoveekogumisalade 

piirid. Kavasse lisatakse sadeveevõrkude arendamise peatükk. 

 

Suur osa ÜVK-d puudutavatest eesmärkidest on tänaseks täidetud – realiseeritud on EL 

Ühtekuuluvusfondi programmi 11 omavalitsuse veemajandusprojekt, ametliku 

nimetusega Matsalu valgala piirkonna veeprojekt, mis puudutas ka Lääneranna valda.   

 

Perspektiivis näeb arengukava ette kvaliteetse joogivee tagamise kogu valla elanikele ja 

ettevõtetele. 

1.3.5 Lääneranna valla kohalikud õigusaktid 

http://delta.andmevara.ee/laaneranna_vald/dokument/3873261
http://delta.andmevara.ee/laaneranna_vald/dokument/3873261
http://delta.andmevara.ee/laaneranna_vald/dokument/3873261
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Lääneranna valla ÜVK käitlust, ehitamist ja arendamist puudutavad põhilised õigusaktid 

on: 

• Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  

Lääneranna Vallavolikogu 20.06.2019 määrus nr 54  

• Lääneranna valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri 

Lääneranna Vallavolikogu 14.11.2018 määrus nr 15; 

• Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri  

Lihula Vallavolikogu 26.06.2008 määrus nr 17; 

• Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri 

Hanila Vallavolikogu 29.10.2008 määrus nr 99; 

• Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri  

Koonga Vallavolikogu 25.02.2010 määrus nr 3; 

• Hanila valla kaevetööde eeskiri 

Hanila Vallavolikogu 19.02.2014 määrus nr 11. 

 

Puudub: 

• Uus ühine Lääneranna valla kaevetööde eeskiri. 

• Haldusleping vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel, mis reguleerib ühisveevärgi 

baasil täidetavatest mahutitest ja (kuiv-)tuletõrjehüdrantidest (ja mahutitest) 

tulekustutusvee võtmist ning avalikest veevõtukohtadest vee võtmist ning tuletõrje 

veevõtukohtade hooldamist. 

1.3.6  Vee erikasutuse keskkonnaload 

Vee erikasutuse keskkonnaload (edaspidi Veeload, Veeluba) on kättesaadavad 

Keskkonnaameti infobaasist KOTKAS. 

Aktsiaseltsile Matsalu Veevärk (registrikood 11055659; aadress: Veski 6, Märjamaa, 

78302 Raplamaa) (edaspidi nimetatud ka loa taotleja või ettevõte) on Lääneranna valla 

piires Keskkonnaameti poolt 2020. a septembri seisuga väljastatud järgmised veeload 

Keskkonnaload): 

1) nr L.VV/327252, väljastatud Aktsiaseltsile Matsalu Veevärk, erikasutuspiirkonnad 

Lääneranna valla Lihula linn, Kirbla ja Tuudi külad, kehtivusaeg: alates 02.02.2016 

(pikendatud 11.12.2017 ja muudetud kehtivusega alates 08.05.2020) tähtajatult; 

2) nr L.VV/324457, väljastatud Aktsiaseltsile Matsalu Veevärk, erikasutuspiirkonnad 

Lääneranna valla Virtsu alevik, Kõmsi küla, Vatla küla. kehtivusaeg: 01.07.2014 

(uuendatud kehtivusega alates: 06.05.2020) tähtajatult; 

3) nr L.VV/327423, väljastatud Aktsiaseltsile Matsalu Veevärk, erikasutuspiirkonnad 

Lääneranna valla Koonga, Lõpe, Oidrema ja Irta külad. kehtivusaeg: alates 

20.04.2020 tähtajatult. 

4) Nr. L.VV/326131, väljastatud Aktsiaseltsile Matsalu Veevärk, 

erikasutuspiirkonnad Lääneranna valla Varbla ja Tõusi külad. kehtivusaeg: alates 

21.05.2020 tähtajatult. 

 

Ülejäänud Läänerannas väljastatud vee- ja keskkonna kompleksload on järgmised (2020. a 

septembri seisuga): 

 

Keskkonnakompleksload: 

 

1. KKL/319084, OÜ Kirbla, Kirbla veisefarm, tegevus: Sea-, veise- ja linnukasvatus - 

Veiste intensiivkasvatus käitises, kus peetakse üle 400 piimalehma või üle 533 
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ammlehma või üle 800 noorveise, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid 

lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle. Kui ühes käitises 

kasvatatakse vähemalt kahte käesolevas punktis nimetatud veiste 

kategooriat,arvutatakse käitises peetavate veiste arv kokku, kasutades järgmisi 

koefitsiente: piimalehm 1,0; ammlehm 0,75; noorveis 0,5. Kompleksloa kohustuslikkus 

otsustatakse võrdluses piimalehmade jaoks sätestatud künnisvõimsusega. Luba 

allkirjastatud viimati 12.03.2018 tähtajatu kehtivusega. 

2. KKL/317249, Lõpe Agro OÜ, Lõpe seafarm, tegevus: Sea-, veise- ja linnukasvatus - 

Sigade intensiivkasvatus käitises kohtade arvuga rohkem kui 2000 seale kehamassiga 

üle 30 kg või 750 emisele. Luba allkirjastatud viimati 14.02.2019 tähtajatu kehtivusega. 

 

Kokkuvõte väljastatud veelubadest ja kehtivustest on esitatud järgnevatel lehekülgedel: 



 

   

 

 

 

Number Seotud objekt Objekti asukoht Omaja Liik Olek Kehtivuse periood 

L.VV/332949 Pärnu maakond, 
Lääneranna vald, 
Hõbesalu küla. Vee 
erikasutustööde ala 
piirneb kinnistutega, 
mille katastritunnus on 
86301:001:0041, 
registriosa nr 1693306 
ja katastritunnus 
86301:001:0040, 
registriosa nr 1692706. 

Lääneranna vald, Pärnu 
maakond 

Tõnu Koplimaa KL Kehtiv 10.06.2019 - 31.12.2021 

L.VV/332209 Roopalu kinnistu 
Muriste küla 
Lääneranna vald 
Pärnumaa (registriosa 
nr 641106, 
katastritunnus 
86301:001:0166). 

Lääneranna vald, Pärnu 
maakond 

Ahti Eesalu KL Kehtiv 04.01.2019 - 07.01.2021 

L.VV/331925 Lääneranna vald, 
Jänistvere küla, 
Jänistvere Lauda 
kinnistu (registriosa 
3828606, katastritunnus 
33404:004:0208) 

Nedrema küla, 
Lääneranna vald, Pärnu 
maakond 

Nedremaa Piiri talu KL Kehtiv 03.12.2018 - .. 

https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?search=1&owner_name=&permit_nr=&permit_status=ISSUED&search_location=68430&category_fields=WATER&issue_date_end=&valid_start_date_end=&valid_start_date_start=&represented_id=&issue_date_start=&permit_id=104489
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?search=1&owner_name=&permit_nr=&permit_status=ISSUED&search_location=68430&category_fields=WATER&issue_date_end=&valid_start_date_end=&valid_start_date_start=&represented_id=&issue_date_start=&permit_id=104428
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?search=1&owner_name=&permit_nr=&permit_status=ISSUED&search_location=68430&category_fields=WATER&issue_date_end=&valid_start_date_end=&valid_start_date_start=&represented_id=&issue_date_start=&permit_id=101693
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Number Seotud objekt Objekti asukoht Omaja Liik Olek Kehtivuse periood 

L.VV/331124 Lääneranna vald, 
Nurmsi küla, Pillapalu 
kinnistu (registriosa 
1171432, katastritunnus 
19501:001:0517). 

Nurmsi küla, 
Lääneranna vald, Pärnu 
maakond 

Nurmsi Agro OÜ KL Kehtiv 02.07.2018 - .. 

L.VV/330657 Pärnumaa, Vatla küla, 
Farmi kinnistu 
(registriosa 479332, 
katastritunnus 
19501:001:0452). 

Paatsalu küla, 
Lääneranna vald, Pärnu 
maakond 

Vilve Säde KL Kehtiv 20.04.2018 - .. 

L.VV/328735 Rooglaiu sadam asub 
Rooglaiu neeme tipus 
Topi lahes, Rannakülas, 
Hanila vallas, 
Läänemaal. Rooglaiu 
sadama kinnistu 
katastritunnus on 
19501:001:0289. 

Lihula linn, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond 

Lääneranna 
Vallavalitsus 

KL Kehtiv 30.01.2017 - 29.01.2022 

L.VV/328462 Virtsu kalasadam asub 
Suure väina idakaldal 
Virtsu alevikus, Hanila 
vallas, Läänemaal, 
Vanalinna sadama 
kinnistul 
katastritunnusega 

Lihula linn, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond 

Lääneranna 
Vallavalitsus 

KL Kehtiv 24.11.2016 - 23.11.2021 

https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?search=1&owner_name=&permit_nr=&permit_status=ISSUED&search_location=68430&category_fields=WATER&issue_date_end=&valid_start_date_end=&valid_start_date_start=&represented_id=&issue_date_start=&permit_id=102250
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?search=1&owner_name=&permit_nr=&permit_status=ISSUED&search_location=68430&category_fields=WATER&issue_date_end=&valid_start_date_end=&valid_start_date_start=&represented_id=&issue_date_start=&permit_id=111341
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?search=1&owner_name=&permit_nr=&permit_status=ISSUED&search_location=68430&category_fields=WATER&issue_date_end=&valid_start_date_end=&valid_start_date_start=&represented_id=&issue_date_start=&permit_id=107995
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?search=1&owner_name=&permit_nr=&permit_status=ISSUED&search_location=68430&category_fields=WATER&issue_date_end=&valid_start_date_end=&valid_start_date_start=&represented_id=&issue_date_start=&permit_id=107996
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Number Seotud objekt Objekti asukoht Omaja Liik Olek Kehtivuse periood 

19502:003:0333. 

L.VV/328456 Pärnumaamaa, Lihula 
linn, Tallinna mnt 62a 

Lihula linn, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond 

Lihula Maaparandus AS KL Kehtiv 01.01.2017 - .. 

L.VV/328249 Salevere küla, Salevere 
veisefarm, Lääneranna 
vald, Läänemaa, 90102 

Salevere küla, 
Lääneranna vald, Pärnu 
maakond 

Lagendi OÜ KL Kehtiv 01.10.2016 - .. 

L.VV/327576 Lääneranna vald, Seira 
küla, Seira kivilauda 
katastriüksus 
(41103:001:0183) 

Kirbla küla, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond 

KIRBLA OÜ KL Kehtiv 26.04.2016 - .. 

L.VV/327466 Rannaküla, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond, 
Hermlini 1, Hermlini 2, 
Hermini 3, Hermlini 4 ja 
Tamme kinnistutele 
ning nendega piirnevale 
alale Liivi lahes. 

Ranna küla, 
Lääneranna vald, Pärnu 
maakond 

Varbla Puhkeküla AS KL Kehtiv 28.03.2016 - 28.03.2021 

L.VV/327445 Laiküla raba, Üdruma 
küla, Lääne-Nigula vald, 
Lääne maakond 

Lihula linn, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond 

Torf AS KL Kehtiv 01.06.2016 - 20.12.2049 

https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?search=1&owner_name=&permit_nr=&permit_status=ISSUED&search_location=68430&category_fields=WATER&issue_date_end=&valid_start_date_end=&valid_start_date_start=&represented_id=&issue_date_start=&permit_id=111831
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?search=1&owner_name=&permit_nr=&permit_status=ISSUED&search_location=68430&category_fields=WATER&issue_date_end=&valid_start_date_end=&valid_start_date_start=&represented_id=&issue_date_start=&permit_id=102285
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?search=1&owner_name=&permit_nr=&permit_status=ISSUED&search_location=68430&category_fields=WATER&issue_date_end=&valid_start_date_end=&valid_start_date_start=&represented_id=&issue_date_start=&permit_id=102287
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?search=1&owner_name=&permit_nr=&permit_status=ISSUED&search_location=68430&category_fields=WATER&issue_date_end=&valid_start_date_end=&valid_start_date_start=&represented_id=&issue_date_start=&permit_id=106878
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?search=1&owner_name=&permit_nr=&permit_status=ISSUED&search_location=68430&category_fields=WATER&issue_date_end=&valid_start_date_end=&valid_start_date_start=&represented_id=&issue_date_start=&permit_id=106840
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Number Seotud objekt Objekti asukoht Omaja Liik Olek Kehtivuse periood 

L.VV/326334 Kõverdama 
turbatootmisala, Karuse 
küla, Lääneranna vald, 
Pärnu maakond 

Lihula linn, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond 

Torf AS KL Kehtiv 03.06.2015 - 30.06.2025 

KMIN-130 Lavassaare 
turbamaardla Põhara 
turbatootmisala 

Kiisamaa küla, 
Lääneranna vald, Pärnu 
maakond 

Jiffy Products Estonia 
AS 

KL Kehtiv 30.12.2015 - 30.12.2050 

KMIN-120 Lavassaare 
turbamaardla Põhara II 
turbatootmisala 

Kiisamaa küla, 
Lääneranna vald, Pärnu 
maakond 

    

https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?search=1&owner_name=&permit_nr=&permit_status=ISSUED&search_location=68430&category_fields=WATER&issue_date_end=&valid_start_date_end=&valid_start_date_start=&represented_id=&issue_date_start=&permit_id=112468
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?search=1&owner_name=&permit_nr=&permit_status=ISSUED&search_location=68430&category_fields=WATER&issue_date_end=&valid_start_date_end=&valid_start_date_start=&represented_id=&issue_date_start=&permit_id=114069
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?search=1&owner_name=&permit_nr=&permit_status=ISSUED&search_location=68430&category_fields=WATER&issue_date_end=&valid_start_date_end=&valid_start_date_start=&represented_id=&issue_date_start=&permit_id=114058


 

   

 

 

1.3.7 Lääneranna valla ÜVK piirkonna varasemad veeprojektid 

Lääneranna valla põhilised varasemad investeeringuprojektid ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni valdkonnas on järgmised. 

 

1.3.7.1 Euroopa Liidu ÜF Projektid 

 

1. 2006-2008 „Matsalu valgala piirkonna ÜF veeprojekt“. 

 

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (edaspidi ÜF) Projektis: „Matsalu valgala piirkonna ÜF 

veeprojekt“ (edaspidi ÜF Projekt), mis viidi läbi aastatel 2006-2008, osales lisaks Lihula 

vallale veel 7 Lääne-, Rapla- ja Pärnumaa valda (suuremalt jaolt kõik tänased AS Matsalu 

Veevärk opereeritavad KOV-id). Lihula valla osas oli mahuks kokku 5,113 miljonit eurot, 

rekonstrueeriti täielikult Lihula ja Kirbla ühisveevärk ja kanalisatsioon ning Tuudi 

ühisveevärk, ehitati välja Lihula veevarustuspumpla, kuhu paigaldati joogivee fluori- ja 

rauasisaldust vähendavad seadmed.  

ÜF projektist eraldi laiendati 2007 aastal ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustikke Lihula 

linna vanema asustuse muinsuskaitsealale mahus 121 000 eurot, millest 90% rahastas SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

 

Projekti üldaandmed: 

• Nimetus: Matsalu valgala piirkonna veeprojekt 

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

• EK rahastamisotsuse algus: 23.12.2004 

• EK rahastamisotsuse lõpp: 31.12.2009 

• EK rahastamisotsuses toodud eelarve: 27 569 000 EUR 

• sh Matsalu alamprojekti eelarve:  17 053 000 EUR 

• EK-poolne abimäär: 80% 

• Kaasrahastaja: KIK, AS Matsalu Veevärk, AS Haapsalu Veevärk 

• Toetuse saaja: AS Matsalu Veevärk, AS Haapsalu Veevärk 

• Projekti piirkond: Rapla-, Pärnu- ja Läänemaa 

 

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

 

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

2008 

Rekonstrueeritud ja 

rajatud torustikud 

(km) 

Lihula Tuudi Kirbla 

Veevarustus 14,611 1,046 1,324 

kanalisatsioon 15,095 - 0,438 

 

Lisaks, nagu eelnevalt kirjeldatud rajati Lihulasse, Kirblasse ja Tuudile uued 

veevarustuspumplad ning Lihulasse lisaks veetöötlusseadmed. 

 

2. Hooldusmasinad ja kaugloetavad arvestid 
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Projekti üldaandmed: 

- Nimetus: AS Matsalu Veevärk poolt opereeritava ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni süsteemi hoolduseks masinate soetamine. 

- Projekti periood: 2007-2013 

- Projekti nr: 2.1.0101.15-0175 

- EK rahastamisotsuse algus: 22.06.2015 

- EK rahastamisotsuse lõpp: 31.12.2015 

- Projekti maksumus: 80 762, 62  EUR 

- sh Matsalu alamprojekti eelarve:  68 647,70 EUR 

- EK-poolne abimäär: 85% 

- Kaasrahastaja: KIK, AS Matsalu Veevärk,  

- Toetuse saaja: AS Matsalu Veevärk, 

- Projekti piirkond: Rapla-, Pärnu- ja Läänemaa. 

 

Matsalu Veevärk AS soetas Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja EL Ühtekuuluvusfondi 

toetusel kaks hooldusmasinat (kaubik ja buss) ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide 

teenindamiseks. 

 

Soetatud kaubikuga teostatakse ülevaatusi ja avariitöid, mis on seotud veearvestitega ja 

veemõõdusõlmedega. Kaubik on varustatud riiulisüsteemidega ja töödeks vajalike 

seadmetega. 

 

Soetatud hooldusbussiga teostatakse suuremamahulisi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

hooldus- ja remonditöid, samuti veetakse kemikaale veetöölus- ja 

reoveepuhastusjaamadesse. Hooldusbuss on varustatud riiulisüsteemidega ja töödeks 

vajalike seadmetega. 

 

Hooldusmasinate ja -seadmete soetamiseks läbiviidud riigihanke võitis ja vastava tarne 

teostas ABC Motors AS maksumusega 80 762, 62 eurot. 

 

3. AS Matsalu Veevärk veearvestite soetamine 

 

Projekti üldaandmed: 

- Nimetus: AS Matsalu Veevärk veearvestite soetamine. 

- Projekti periood: 2007-2013 

- Projekti nr: 2.1.0101.15-0162 

- EK rahastamisotsuse algus: 16.06.2015 

- EK rahastamisotsuse lõpp: 31.12.2015 

- Projekti maksumus123 952 EUR 

- sh Matsalu alamprojekti eelarve:  18 592 EUR 

- EK-poolne abimäär: 85% 

• Kaasrahastaja: KIK, AS Matsalu Veevärk,  

• Toetuse saaja: AS Matsalu Veevärk, 

• Projekti piirkond: Rapla-, Pärnu- ja Läänemaa. 

 

 

Projekti “AS Matsalu Veevärk veearvestite soetamine” on suunatud olemasoleva 

infrastruktuuri paremaks, kaasaegsemaks ja kiiremaks monitoorimiseks ning seeläbi 

parendatakse süsteemi hooldust, töökindlust ning ressursikasutust. Projekti raames soetati 
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1760 uuema põlvkonna veearvestit koos vajalike lisaseadmetega paigalduseks ja andmete 

kogumiseks. 

 

Veearvestite hange viidi läbi Eesti Vee-ettevõtete Liidu poolt ühishankena, mille volitatud 

eestvedajaks oli AS Matsalu Veevärk. Hanke võitis Kamstrup A/S, AS Matsalu Veevärk 

hanke lõplik maksumus on 123 952,45 EUR. 
 

Allikas: KIK koduleht, rubriik: Rahastatud projektid, AS MVV koduleht 

1.3.7.2 Keskkonnaprogrammi projektid 

Lääneranna valda hõlmavad Keskkonnainvesteeringute Keskuse (edaspidi KIK) aastatel 

2011-2019 ellu viidud keskkonnaprogrammi projektid olid järgmised. 

 

Projekti nimi 

ja nr 

Maksumus, 

EUR 

Toetuse 

summa, 

EUR 

Otsuse 

kuupäev  

Tööde 

periood 

Lühikirjeldus ja tööde eesmärk 

Virtsu 

aleviku 

reoveepuhasti 

rekonstruee-

rimine, nr 

10425 

172 582 146 582 09.06.15 2015-

2017 

Integreerida Virtsu aleviku 

reoveepuhasti reoveepuhastuse 

tehnoloogilisse protsessi 

tõhustataud 

lämmastikuärastuse protsess ja 

tagada bioloogilise puhastuse 

ühtlane hüdrauliline ja 

reostuskoormus. Tegevuste 

tulemusel on tagatud Virtsu 

aleviku reoveepuhastist väljuva 

heitvee vastavus Vabariigi 

Valitsuse määrusele nr 99 

"Reovee puhastamise ning 

heit- ja sademevee suublasse 

juhtimise kohta esitatavad 

nõuded, heit- ja sademevee 

reostusnäitajate piirmäärad 

ning nende nõuete täitmise 

kontrollimise meetmed"1. 

Varbla 

reoveepuhasti 

purgimissüste

emi ja 

mudamahuti 

rajamine 

133 227 113 245 21.12.20

15 

2016 Projekti eesmärk oli rajada 

Varbla reoveepuhastile 

purgimisüsteem koos 

ühtlustusmahutiga, et 

lähipiirkonna 

kogumiskaevudest oleks 

võimalik reovesi purgida 

Varbla reoveepuhastisse. 

Samuti rajati projekti raames 

reoveepuhastile mudamahuti. 

Mudamahutis osaliselt 

separeerunud muda väljaveo 

olukorras vähenes oluliselt 

muda väljaveo vajadus. 

Virtsu 26 548 22 566 03.06.14 2014- Täiendavate 
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aleviku 

ühisveevärgi 

rekonstruee-

rimine nr 

8351 

2015 veetöötlusseadmete ja uue 

puurkaevu kasutuselevõtuga 

saavutada Virtsu 

ühisveevarustuspiirkonna 

joogiveekvaliteedi vastavus 

sotsiaalministri 31.07.2001 

määruse nr 82 

Joogiveekvaliteedi 

kontrollnõuded ning 

analüüsimeetodid2 nõuetele 

kõigi kehtestatud näitajate 

osas. Virtsu Tööstuse tn 

veevõrgu väljaehitamine tagab 

vajaliku vee läbilaskevõime 

Kaare pumplast Virtsu 

sadamasse 

Vatla 

joogiveekvali

teedi 

parendamine 

nr 6349 

14 190 12 062 19.06.13 2013-

2014 

Täiendavate 

veetöötlusseadmete ja uue 

puurkaevu kasutuselevõtuga 

saavutatakse Vatla 

ühisveevarustuspiirkonna 

joogiveekvaliteedi vastavus 

sotsiaalministri 31.07.2001 

määruse nr 82 

Joogiveekvaliteedi 

kontrollnõuded ning 

analüüsimeetodid2 nõuetele 

kõigi kehtestatud näitajate 

osas. 

Tuudi 

joogiveekvali

teedi 

parendamine 

59 426 50 834 19.06.20

13 

2013-

2014 

Veekvaliteedi vastavus 

määruse nr 822 nõuetele 

Kõmsi 

joogivee-

kvaliteedi 

parendamine, 

nr 6348 

7 086 6 023 19.06. 13 2013-

2014 

Kõmsi joogiveekvaliteedi 

vastavusse viimine määruse nr 

82 nõuetega2 

Kirbla 

veekvaliteedi 

parendamine 

55 109 47 165 19.06.20

13 

2013-

2014 

Kirbla veekvaliteedi vastavusse 

viimine määruse nr 82 

nõuetega2 

Vatla 

joogivee-

kvaliteedi 

parendamine, 

nr 3397 

5 583 4 746 13.06.12 2012-

2013 

Täiendavate 

veetöötlusseadmete ja uue 

puurkaevu kasutuselevõtuga 

saavutatakse Vatla 

ühisveevarustuspiirkonna 

joogiveekvaliteedi vastavuse 

sotsiaalministri 31.07.2001 

määruse nr 82 

Joogiveekvaliteedi 
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kontrollnõuded ning 

analüüsimeetodid2 nõuetele 

kõigi kehtestatud näitajate osas 

Tuudi 

joogiveekvali

teedi 

parendamine 

6 477 5 183 13.06.20

12 

2012-

2013 

 

Kõmsi 

joogivee-

kvaliteedi 

parendamine 

nr 3800 

9 083 7 721 13.06.12 

 

2012-

2013 

Kõmsi joogiveekvaliteedi 

vastavusse viimine määruse nr 

82 nõuetega2 

Kirbla 

veekvaliteedi 

parendamine 

nr 3797 

6 477 5 183 13.06.12 

 

2012-

2013 

Kirbla veekvaliteedi vastavusse 

viimine määruse nr 822 

nõuetega 

Allikas: KIK koduleht, rubriik: Rahastatud projektid, AS MVV koduleht 

 
Selgitused: 

3. Tänane õigusakt on Keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61„Nõuded reovee 

puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse 

juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse 

piirväärtused”. 

4. Tänane õigusakt on Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61 „Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. 

1.3.8 Veekvaliteedi kontrollikavad 

Vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019. a määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid““ § 11 lg (1) kohaselt peab joogivee käitleja 

koostama ja Terviseametiga kooskõlastama joogivee kontrolli kava. Vastavalt 

varemkehtinud sotsiaalministri 02.01.2003 määrusele nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava 

või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ kohaselt 

joogiveevõtul põhjaveest peab vee erikasutaja koostama ka joogiveeallika kontrolli kava ja 

esitama selle Terviseametile läbivaatamiseks. Viimane määrus ja seega nõue enam ei kehti. 

Määruse nr 61 § 12 järgselt peab joogivee käitleja vajadusel koostama riskihinnagu. 

  

AS Matsalu Veevärk on koostanud ja talle on väljastatud joogivee kontrollikavad 

järgmistele Lääneranna valla veeallikatele: 

 

Lihula piirkond 

 

Joogivee kontrollikava aastateks 2020-2024 

 

Asula Joogivee proovivõtukoht 

Lihula linn Lihula lasteaed 

Kirbla küla Kirbla PK väljuv 

Tuudi küla Tuudi PK väljuv 
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Kuna Lihula piirkonnale on kinnitatud joogivee kontrollikava vastavalt VS viimasele 

redaktsioonile, siis ei ole piirkonnale enam joogiveeallikate kontrolikava väljastatud, mida 

uus VS ei sätesta.  

 

Hanila piirkond 

 

Hanila piirkonna veevarustuspiirkondadele on kehtivad veel vana õigusakti, määrus nr 1 

järgi joogiveeallikate kontrollikavad ja joogivee kontrollikavad. 

 

AS MVV on koostanud ja talle on väljastatud joogiveeallika kontrollikavad järgmistele 

Hanila piirkonna veeallikatele: 

 

Joogiveeallikate kontrollikavad aastateks 2019-2023: 

• Kõmsi küla puurkaevud (edaspidi pk) katastri nr (edaspidi nr) 13949 (Antsu vana) 

ja 25212 (Antsu uus); 

• Vatla küla pk nr: 13955 (vana pk), 25288 (uus pk); 

• Virtsu aleviku pk nr: 13945 (Kaare vana pk); 

 

Joogivee kontrollikavad aastateks 2019-2023 

 

Asula Joogivee proovivõtukoht 

Kõmsi küla Kõmsi lasteaed-algkool 

Vatla küla Vatla PK väljuv 

Virtsu alevik 
tavakontrollil:   Virtsu lasteaed/Virtsu sadam- vaheldumisi 1.a järel 

süvakontrollil: Virtsu lasteaed 

 

Varbla-Koonga piirkond 

 

Varbla-Koonga piirkonna veevarustuspiirkondadele on kehtivad veel vana õigusakti, 

määrus nr 1 järgi nii joogiveeallikate kontrollikavad kui joogivee kontrollikavad (mõlemad 

2018-2022). 

 

AS MVV on koostanud ja talle on väljastatud joogiveeallika kontrollikavad järgmistele 

Varbla_koonga piirkonna veeallikatele: 

 

Joogiveeallikate kontrollikavad aastateks 2018-2022: 

• Irta küla pk nr 6174; 

• Koonga küla pk nr: 6179 (Koonga keskuse); 

• Lõpe küla pk nr: 7935; 

• Tõusi küla pk nr 7980; 

• Oidrema küla pk nr7939; 

• Varbla küla pk nr 7073. 

 

Joogivee kontrollikavad aastateks 2018-2022 

 

Asula Joogivee proovivõtukoht 

Irta küla Irta PK väljuv 

Koonga küla Koonga kool 
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Lõpe küla Lõpe lasteaed-algkool 

Tõusi küla Tõusi PK väljuv 

Oidrema küla Oidrema PK väljuv 

Varbla küla Varbla kool 

 

AS Matsalu Veevärk joogiveekvaliteedi kontrollikavade Lääneranna valda puudutava osa 

koopiad on esitatud lisas 1. Seal on näha ka proovivõtu sagedus ja analüüsitavad 

komponendid. Põgusalt käsitleme infot ka iga asula veekvaliteeti puudutavates 

peatükkides. 

1.3.9 Ülevaade kinnitatud reoveekogumisaladest 

Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie olid algselt kehtestatud 

keskkonnaministri 2. juuli 2009. a käskkirjaga nr 1080, mis alates 13.02.2019 on kehtetu 

ning reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie on uuesti kinnitatud 

keskkonnaministri 13.02.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/131. 

Lääneranna vallas on reoveekogumisalad kinnitatud järgnevalt (varasemaga võrreldes on 

lisatud pindala hektarites 0,1 ha täpsusega): 

 

- Lihula linn – 131,8 ha, 1359 inimekvivalenti (edaspidi ie) 

- Kirbla küla – 13,3 ha, 146 ie-d 

- Tuudi küla – 9,0 ha, 110 ie-d 

- Kõmsi küla - 19,2 ha, 187 ie-d 

- Vatla küla – 17,6 ha, 230 ie-d 

- Virtsu alevik – 79,1 ha, 787 ie-d 

- Koonga küla – 19,7 ha, 253 ie-d 

- Lõpe küla – 12,5 ha, 175 ie-d 

- Varbla küla – 14,2 ha, 297 ie-d 

- Tõusi küla – 13,3 ha, 205 ie-d. 

 

Lihula valla reoveekogumisalade skeemid on esitatud lisas 2. 

1.3.10  Kokkuvõte olemasolevatest lähteandmetest 

Lihula valla ÜVKA koostamiseks aastateks 2020-2032 kasutatavad lähteandmed on 

loetletud peatükis 1.1 ja käsitletud lühidalt alapeatükkides 1.1-1.3. 

 

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

Lääneranna valla ja AS Matsalu Veevärk esindajatega täpsustatud nii ühisveevärgi kui –

kanalisatsioonitorustike asukohti – seda osas, mille kohta puudusid teostusjoonised kui ka 

vajadusi lühi- ja pikaajaliste programmide väljatöötamiseks. 
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2 LÄÄNERANNA VALLA SOTSIAALMAJANDUSLIK 

ÜLEVAADE 

2.1 ÜLDINE ÜLEVAADE 

24. oktoobril 2017 jõustus Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla 

valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Lääneranna vald. 

Lääneranna vald asub Pärnu maakonnas. 

 

Vallas on üks linn (Lihula), üks alevik (Virtsu) ja 150 küla. Lääneranna valla pindala on 

1352 km2. Rannajoone pikkus on ligikaudu 216 km, mille hulka ei ole arvestatud laide ja 

saari. 

Vallas elab 2725 meest ja 2572 naist, kokku 5297 inimest seisuga 31.dets 2019. 

Piirkonniti on hiljuti ühinenud vald jagunenud järgmiselt: 

Hanila piirkond 

Esivere, Hanila, Karuse, Kaseküla, Kause, Kinksi, Kiska, Kokuta, Kuke, Kõera, Kõmsi 

(teeninduskeskus), Linnuse, Lõo, Massu, Mõisaküla, Mäense, Nehatu, Nurmsi, Pajumaa, 

Pivarootsi, Rame, Ridase, Rooglaiu, Salevere, Ullaste, Vatla, Virtsu alevik, Voose, Äila 

 

Koonga piirkond 

Emmu, Hõbeda, Irta, Iska, Joonuse, Jänistvere, Järve, Kalli, Karinõmme, Karuba, Kibura, 

Kiisamaa, Koonga (teeninduskeskus), Kuhu, Kurese, Kõima, Lõpe, Maikse, Mihkli, 

Naissoo, Nedrema, Nätsi, Oidrema, Paimvere, Palatu, Parasmaa, Peantse, Piisu, Pikavere, 

Rabavere, Salavere, Sookatse, Tamme, Tarva, Tõitse, Ura, Urita, Vastaba, Veltsa, Võitra, 

Võrungi, Õepa. 

 

Lihula piirkond 

Alaküla, Hälvati, Jõeääre, Järise, Keemu, Kelu, Kirbla, Kirikuküla, Kloostri, Kunila, 

Laulepa, Lautna, Lihula linn (vallakeskus), Liustemäe, Matsalu, Meelva, Metsküla, 

Mõisimaa, Nurme, Pagasi, Parivere, Peanse, Penijõe, Petaaluse, Poanse, Rannu, Rootsi, 

Rootsi-Aruküla, Rumba, Saastna, Seira, Seli, Soovälja, Tuhu, Tuudi, Vagivere, Uluste, 

Valuste, Vanamõisa, Võhma, Võigaste. 

 

Varbla piirkond 

Varbla vallas oli 40 küla: Allika, Aruküla, Helmküla, Haapsi, Hõbesalu, Kadaka, 

Kanamardi, Kidise, Kilgi, Koeri, Korju, Kulli, Käru, Maade, Matsi, Mereäärse, Muriste, 

Tõusi, Mäliküla, Nõmme, Paadrema, Paatsalu, Piha, Raespa, Raheste, Rannaküla, Rauksi, 

Rädi, Saare, Saulepi, Selja, Sookalda, Tamba, Tiilima, Tõusi, Täpsi, Vaiste, Varbla 

(teeninduskeskus), Õhu, Ännikse. 

Lääneranna valla territooriumil asuvad mitmed kaitsealad, neist tuntuim on Matsalu 

rahvuspark. Lisaks kaitsealadele paiknevad Lääneranna vallas mitmed hoiualad. Valla 

territooriumil leidub samuti mitmeid kaitsealuste liikide püsielupaiku ja kasvukohti ning 

kaitstavaid looduse üksikobjekte.  
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2.2 RAHVASTIK, TÖÖHÕIVE JA MAJANDUS 

2007. kuni 2015. aastani vähenes endiste Koonga, Hanila, Varbla ja Lihula valdade 

rahvaarv. Suurema rahvaarvuga valdadeks olid varasemalt Lihula ja Hanila. 2016. aastal 

valdade rahvaarv kokku veidi kasvas, kuid 2017. aastal rahvaarvu vähenemine jätkus. 

01. jaanuar 2020 seisuga oli tööealiste naiste osakaal tunduvalt madalam kui tööealiste 

meeste osakaal ning pensioniealiste naiste osakaal oluliselt suurem pensioniealistest 

meestest. 

 

 
 

Enne valdade liitumist kuulusid Lihula ja Hanila Lääne maakonda ning Varbla ja Koonga 

Pärnu maakonda. Sellest tulenevalt on oluline vaadata mõlema maakonna näitajaid, et 

mõista tööturu olukorda. Tööturu analüüsimisel on aluseks võetud tööealised inimesed 

vanuses 15-64 eluaastat. Pärnu maakonna tööhõive protsent on aastatel 2007-2016 jäänud 

53,4% ja 68,9% vahele. Kõige madalam on tööhõive määr olnud 2010. aastal ning kõige 

kõrgem 2016. aastal. Samal perioodil on Lääne maakonna tööhõive protsent püsinud 

vahemikus 54%-74,9%. Kõrgeim protsent oli aastal 2016, kui näitaja tõusis 74,9%-ni. 

Aastatel 2007-2008 oli Pärnu maakonna töötuse määr väike, jäädes vahemikku 3,8-4,0%. 

Alates 2009. aastast on töötuse määr märgatavalt tõusnud (10,3% ) ning 2010. aastal ulatus 

see 14,2%-ni. Peale 2012. aastat hakkas Pärnu maakonna töötuse määr langema ning 2016. 

aastaks on töötuse määr 6%. Samal aastal ulatus Pärnu maakonna töötute arv 1802 

inimeseni. Lääne maakonnas oli madalaim töötuse määr aastal 2008 – 6,2%. Alates 2009. 

aastast algas märgatav tõus ning 2010. aastal oli töötuse määraks 22,5%. 2016. aastaks on 

töötuse määr taandunud 6,4%-ni ja töötute arv ulatub 608 inimeseni. 

 

Ettevõtluse arenemise eelduseks on inimesed, kelle arv väheneb kahjuks pidevalt. 

Rahvastiku loomulik iive on viimastel aastatel olnud negatiivne, surmad ületavad sünnid ja 

väljaränne sisserände. mistõttu on valla elanike arv viimastel aastatel vähenenud.  

Lääneranna vallas on kaunis loodus, mets, põllumaa, rabamaastikud, meri ning 

tööstusettevõtted. On olemas hea teedevõrk ja inimressurss. Tegeldakse põllumajanduse ja 
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metsandusega. Turism areneb, maaturismi soosib järjest tõusev huvi puutumata looduse 

vastu. 

2.2.1 Elanikkonda iseloomustavad näitajad 

 
 

 
 

 
 

Leibkonna netosissetulek kuus on Statistikaameti andmetel Pärnumaa keskmine. 

 

2.2.2 Ettevõtlus 
 

Valla majandustegevus on koondunud põhiliselt Lihula linna. Esindatud on toiduainete-, 

tekstiili-, õmblus- ja ehitusmaterjalide tööstus, samuti turbatootmise, transpordi-, 

autoremondi-, ehitus-, jt ettevõtted. Lihulas asuvad tööstuskaupade- ja ehitusmaterjalide jt 

kauplused. Väljaspool Lihula linna on põhitegevusalaks põllumajandus. Omapäraseks 

majandusharuks on Matsalu lahe pilliroo varumine ja pillirookatuste tegemine. Arenemas 

on turism ja puhkemajandus. 

 

Olulisemad ettevõtted on Lihula Tarbijate Ühistu (kaubandus), OÜ Narma (vaipade 

tootmine), K.MET AS, dolomiidi kaevandaja Nordkalk AS, Kvaliteetaken OÜ, 

mootorsõidukite elektrikontaktide kokkupanekuga tegelev EH Connector OÜ, üks 

suuremaid tööandjaid - Virtsu sadam koos parvlaevaliiklusega, AS Lihula Maaparandus 

(kaeve- ja mullatööd), AS Uninaks (ehituskuivsegude tootmine), AS Torf (turbatootmine) 

OÜ Lihula Leib (toiduainete tööstus), OÜ Greencube (majaehitus), AS L&L 

(autotransport), OÜ ProDigi (infotehnoloogia ja side), OÜ Kirbla (põllumajandus), OÜ 

Maaharijad (põllumajandus), OÜ Sereeter (pakendamine), OÜ Vikträ (puidutöötlemine), 

AS Varbla Puhkeküla jt. 

 

Äriühingute kõrval on arvestatav tööandja Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja 

Sotsiaalhoolekande Keskus SA (hooldekodu jt sotsiaalteenused) asukohaga Lihula linnas. 

Valla kõige suurem tööandja on Lääneranna vald ise oma allasutustega (koolid, lasteaiad, 

raamatukogud, rahvamajad). 

2.2.3 Turism, vaatamisväärsused 
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Viimasel aastakümnel on hoogsalt arenenud turismiteenused. Pakutakse erinevat tüüpi 

majutust ja mitmesugust ajaviidet. Enamus Lääneranna valla majutusettevõtetest asuvad 

mere ääres, kus avanevad kaunid vaated ja on võimalik nautida rannamõnusid. 

 

Valla suurimad vaatamisväärsused - Matsalu rahvuspark koos Matsalu lahe linnustikuga 

ning Lihula linnusemägi ja mõis - kuuluvad olulisemate Läänemaa vaatamisväärsuste 

hulka.  

 

Matsalu rahvuspargi peamisteks ülesandeks on lindude ja nende elupaikade kaitse, keda on 

pesitsemas ligikaudu 170 liiki ning läbi rändamas ligi 260 liiki. Matsalu rahvuspark on 

Põhja-Euroopa ja Läänemere suurim lindude peatus- ja sulgimispaik. 

 

Lihula muinaslinnuse (esmamainimine kirjalikes allikates 1211.a.) asemele ehitati 1242 

Saare-Lääne piiskopi poolt uus linnus. Linnuse juurde tekkis linlik asula, mis hävis koos 

linnusega 1558-1583.a. toimunud Liivi sõjas. Klassitsistlikus stiilis Lihula mõisa hooned 

pärinevad 19 sajandi keskpaigast. Mõisas tegutseb Lihula muuseum.  

 

Lihula linna vanem hoonestus pärineb 19 sajandist ja 20 sajandi algusest ning on kaitse all. 

 

Lääneranna vald osaleb Matsalu mõjupiirkonna kahe valla (Lääneranna ja Lääne-Nigula) 

poolt moodustatud mittetulundusühingu Terra Maritima töös. Läbi antud 

mittetulundusühingu kuulub vald ka maakondlikesse ja üleriigilistesse  

turismikatusorganisatsioonidesse. 

2.3 VALLA JUHTIMINE 

Lääneranna Vallavalitsus on valla täitevorgan, mille moodustab vallavanem ja kinnitab 

ametisse vallavolikogu. Lääneranna Vallavalitsus on viieliikmeline. Vallavalitsuses on 

moodustatud struktuuriüksust: 

• arendusosakond 

• hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond 

• kommunaal- ja haldusosakond 

• finantsosakond 

• vallakantselei 
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Lääneranna Vallavolikogu on 21 liikmeline. Volikugus on 6 komisjoni:  

• Eelarve- ja majanduskomisjon 

• Haridus- ja noorsootöökomisjon 

• Kultuurikomisjon 

• Maaelukomisjon 

• Revisjonikomisjon 

• sotsiaalkomisjon 

 

Lääneranna valla 2019. aasta eelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse 

väljaminekute maht oli 14 740 242 eurot. 

2.4 LÄÄNERANNA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –

KANALISATSIOONIETTEVÕTE – AS MATSALU 

VEEVÄRK 

 

Vastavalt Lihula Vallavolikogu otsusele on Lääneranna vallas määratud vee-ettevõtjaks 

alates 01.01.2010. a. AS Matsalu Veevärk. AS Matsalu Veevärk on loodud 2004. aastal 

üheteistkümne Matsalu alamvesikonnas asuva Pärnu-, Lääne- ja Raplamaa omavalitsuse 

poolt, kellest said ka äriühingu aktsionärid. 

 

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

− Märjamaa 

− Rapla (ka Rapla Vesi AS) 

− Lääneranna 

− Lääne-Nigula (ka Haapsalu Veevärk AS) 

 

Aktsiaseltsile kuuluvad varad Rapla vallas on antud rendile AS-le Rapla Vesi ja Kehtna 

vallas OÜ-le Kehtna Elamu.    

 

AS Matsalu Veevärk on Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) liige. 

 

AS Matsalu Veevärk kontor asub Märjamaa alevis, aadressil Veski tn 6, Märjamaa 78302 

Raplamaa.  

 

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 27.02.2019 nr 9-3/2019-003 kehtivad AS Matsalu 

Veevärk teeninduspiirkondades Lääneranna vallas alates 01.04.2019 järgnevad 

veeteenuste hinnad: 

• tasu võetud vee eest 1,401 €/m3 + käibemaks 

• tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,814 €/m3 + käibemaks 

AS Matsalu Veevärk juhatuse liige on Hans Liibek. 
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3 LÄÄNERANNA VALLA KESKKONNASEISUND 

3.1 PINNAVORMID, HÜDROGEOLOOGIA  

3.1.1 Maastik, pinnavormid, geoloogia 

Lääneranna vald paikneb Pärnu maakonna loodeosas ning kuulub Lääne–Eesti madaliku 

piirkonda. Reljeef on valdavalt tasane, kohati nõrgalt lainjas – lamedad paest kõrgendikud 

ja moreentasandikud vahelduvad soostunud sette– ja sootasanditega. Vaheldust reljeefi 

toovad rannavallid ja –astangud. Maapinna absoluutne kõrgus on vahelduvalt mõnest 

meetrist kuni 42 m (Tammiste-Koeri suurvoor). Kõrgus suureneb üldjuhul mere poolt ida 

suunas. 

Lääneranna valla rannajoone pikkus on 215 km. 

 

Tingituna paiknemisest Lääne-Eesti madalikul on Lääneranna vallas ülekaalus mandrijää 

kujundatud lauge pinnamood. Aluspõhja pealiskorra moodustavad Ülem-Ordoviitsiumi ja 

Alam-Siluri lubjakivid ning dolomiidid, mis lasuvad kallakuga lõuna suunas ja mida 

katvate pinnakattesetete paksus kõigub paarikümnest sentimeetrist 30 meetrini. Valdavalt 

on tegu setteliste kivimitega, kuid kohati ka muistseist korallrahudest pärit biohermidega. 

Maapinna kõrgus on tõusev ida suunas, aga valdav osa alast jääb 0–10 m vahemikku. See 

on seotud suurte soomassiivide paiknemisega valla territooriumil. 

Paekõrgendike nõgudes levivad ulatuslikud sood ja rabad. Pinnavormid on formeerunud 

mandrijää ja mere poolt. Aluspõhja reljeefi kujunemine on toimunud juba enne jääaega. 

Mandrijää kulutas paese aluspõhja lainjaks, kuid liikuv jää voolis aluspõhja jää liikumise 

suunaga rööbiti – nii tekkisid voored 

 

Maastikku liigestavad enamalt jaolt kraavitatud väikesed jõed ja ojad, mis suubuvad kas 

väikeste jõgede või kraavide kaudu merre või valla põhja ja loodepiiril asuvasse Eesti 

pikkuselt ja veerohkuselt neljandasse, Kasari jõkke ja viimase kaudu Matsalu lahte. Valla 

loode- ja idaossa jäävad ulatuslikud metsa-, soo- ja rabamassiivid. 

3.1.2 Põhjavesi, hüdrogeoloogia 

Põhjaveevarud on Lääneranna vallas suhteliselt head. 94% põhjaveevarudest lasub kuni 

120 m sügavuses. 10-20 m sügavusel Jaani lademe lubjakivis asuv veehorisont on 

reostunud ning joogiveeks ja toiduainete tööstusele kõlbmatu. 50-100 m sügavusel 

olenevalt asukohast Jaani, Jaagarahu, Adavere lademe lubjakivis asub reostamata 

veehorisont.  

 

Lääneranna valla maa-ala hüdrogeoloogilises läbilõikes eraldatakse vastavalt kivimite 

litoloogilisele koostisele ja filtratsiooni omadustele  järgmisi aluspõhjalisi veekomplekse: 

- Silur-Ordoviitsiumi, 

- Ordoviitsium-Kambriumi ja põhjapoolsmeas osas ka 

- Kambrium-Vendi veekompleksi. 

Pinnakatte ehk Kvaternaari põhjaveekihti vallas sisuliselt ei eksisteeri, kuna pinnakattes 

puuduvad vettsisasldavad setted, liivad, kruusad ja valdavaks on moreen, soo- ja rabasetted 

(saviliiv, liivsavi, kohati savi ja turvas) 
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Silur-Ordoviitsiumi veekompleks on maapinnalt esimene tegelik veekompleks ja selle vesi 

on nii valla ühisveevärkide, ettevõtete kui eramajapidamiste põhiline veeallikas. 

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

asukohast, 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 endised, 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 Lääneranna vallas, kuna teisi veekihte kas ei kasutata üldse või väga harvadel 

juhtudel. 

 

Ordoviitsium- kambriumi veekompleks levib küll kogu 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. 

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 teinekord 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. 

 

Vallas kasutatakse ühisveevärgisüsteemides joogiveeks seega Siluri-Ordoviitsiumi 

põhjaveekompleksi vett. Valla põhjaveevarud ühisveevärgipiirkondades on enamasti 

nõrgalt kaitstud (kohati kaitsmata), harva keskmiselt kaitstud (Lihula, Lõpe, Tõusi) ja 

ainult ühel juhul suhteliselt kaitstud (Varbla), mis tähendab, et 40-100% potentsiaalsest 

reostusest võib jõuda põhjavette. Valla põhjaveele on kohati iseloomulik suhteliselt kõrge 

raua- ja fluorisisaldus. 

3.2 PINNAVEEKOGUD  

Lääneranna valla pinnaveekogudest moodustab põhiosa mererannik - Matsalu lahe, 

Väinamere ja Liivi lahe kirdeosa rannikuveekogumid - Lääneranna valla rannajoone 

pikkus on 215 km ning siseveekogudest Kasari jõgi, pikkus 112 km ja valgala 3210 km2 

ning Tuudi jõgi (pikkus 25 km, valgala 205 km2) ja veehoidla (42 000 m3) veevarud.  

 

Lääneranna vald on väga järvedevaene, üksikud järved on madalad ja rannikuäärsetes 

piirkondades endisest merest eraldunud lahed või osaliselt kinnikasvanud /-kasvavad 

soojärved. Suurim Lääneranna vallas paiknev järv on tõenäoliselt endise Koonga valla 
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piirkonnas Õepa külas asuva Lavassaare järv, suurus 195 ha. Märkimist väärivad ka Virtsu 

piirkonnas paiknev merest eraldunud ja seetõttu soolatoitega Kasselaht, 72,6 ha ning 

Nedremaa rabas asuv 13 ha suurune Nedremaa järv, mis käesolevaks ajaks on samuti 

hakanud kinni kasvama. Järvikuid esineb veel Järve, Ura, Pikavere ja Õepa külade juures 

ning Koonga lähedal. Virtsu piirkonnas on lisaks Kasselahele ka Heinlaht, kuid viimane 

kasvab intensiivselt kinni ja suviti on suuresti kuiv, mistõttu ei saa teda enam püsivaks 

järveks lugeda. Endises Varbla ja Lihula valla piirkonnas veekogud, mida saab järvedeks 

nimetada, sisuliselt puuduvad. 

3.3 LOODUSKAITSE 

Vallas paikneb 22 loodus- ja maastikukaitseala, 18 hoiuala, ligikaudu pool rahvusvahelise 

tähtsusega Matsalu rahvuspargist (Matsalu linnuriik), ulatuslikud soo-, raba- ja metsaalad. 

Vallale on iseloomulikud ulatuslikud poollooduslikud avamaastikud – ranna- ja 

luhaniidud. Arendada saab nii loodus-, linnuvaatlusturismi kui ka puhkealasid mererannas. 

Suur osa rannajoonest on erineval moel võetud kaitse alla. 

 

Matsalu Rahvuspargi peamine ülesanne on lindude kaitse, keda siin on pesitsemas 

ligikaudu 170 liiki ning läbi rändamas ligi 260 liiki. Teine kaitsealune objekt on Matsalu 

lahe rannik ja rannikupiirkonna omanäolised maastikud, mis on välja kujunenud sajandite 

vältel looduse ja inimtegevuse koosmõjul. Pärandkooslusi esineb Lääneranna vallas 5055 

hektaril, mis on jaotunud 145 alaks (Läänemaa pärandkooslused, 2001). 

Maastikukaitsealadest on vallas suurimad Lihula raba hõlmav Lihula Maastikukaitseala, 

Tuhu Maastikukaitseala, loduskaitsealadest Avaste Looduskaitseala. 

 

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. 

3.4 MAAVARAD JA NENDE KAEVANDAMINE 

Maavarade leiukohad paiknevad Lääneranna vallas võrdlemisi ebaühtlaselt ja on esindatud 

suhteliselt tagasihoidlikus koguses. Endise Hanila valla piirkonnas on võrreldes ülejäänud 

vallaga maavarasid suuremate varude ja kogustena: ehitusliiv-kruus, karbonaatkivimid 

(lubjakivi, dolomiit) ja turvas. Varude kasutusvõimalusi suurendavad Hanila piirkonnas 

sadama lähedus ja valda läbivad liiklusmagistraalid. Hanila piirkond on Lääneranna vallas 

ilmselt ainus, kus maavarade kaevandamine ja nende võimalik väärindamine on üks 

potsentsiaalsetest arengusuundadest. 

 

Ülejäänud valla territooriumil on maavarasid vähe. Leidub savi, liiva, kruusa ning turvast. 

Lihula piirkonnas asuvad kruusa ja liiva varud on peaaegu ammendatud. Kruusa ja liiva on 

kaevandatud ka Kirblas ja Matsalus. Kuna mainitud varud asuvad Matsalu rahvuspargis, 

on nende kasutamine küsitav. 

 

Valla piiridesse jäävad ositi väheuuritud Kasari ja Rumba viirsavimaardlad, mille varud on 

kokku ligikaudu 540 000 m3 ja mis on võimalik telliste tooraine.  
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Suur osa valla maavarade leiukohtadest ehk maardlatest paikneb loodus- või 

maastikukaitsealal, mis raskendab nende kasutuselevõttu. 

Vallas asuvate lubjakivimaardlate paas (v.a Hanila piirkond) on üldiselt halva kvaliteediga 

ning ei pea vastu ilmastiku mõjudele, seetõttu pole Lääneranna vallas asuvad lubjakivi- ja 

dolomiidivarud just Eesti kvaliteetseimad. 

3.5 TEHISKESKKOND 

Lääneranna valla tehiskeskkond seisneb paljuski tema paiknemisel Risti-Virtsu 

põhimaantee ja mitmete teiste oluliste maanteede ääres ja piirkonnas. Risti-Virtsu maantee 

ääres või lähialal asuvad ka vallakeskus Lihula linn ja suuruselt teine asula – Virtsu alevik. 

Ülioluline transpordisõlm on ka Virtsu sadam. 

 

Risti-Virtsu põhimaantee on oluline piirkonna arengu huvides, samas negatiivseid 

piiranguid arendustegevusel ja maakasutuses see praktiliselt kaasa ei too. 

3.6 SUURIMAD KESKKONNAOHU ALLIKAD 

Kuna Lääneranna valla põhjaveekihid on suures osas nõrgalt kaitstud (kohati kaitsmata), 

siis reostuse tekkimine ja sattumine maapinnale ja pinnasesse on põhjaveele suureks 

ohuks, sealhulgas inimeste poolt jäätmete nn isetegevuslikesse prügilasse ladustamine ja 

muud taolised tegevused.  

 

Otseselt keskkonnaohtlikku tootmist vallas ei ole, põllumajandustootjatel tuleb lähtuda 

nitraadi direktiivist (91/676EÜ), mille eesmärgiks on eelkõige piirata 

põllumajandustootmisest pärineva reostuse mõju pinna- ja põhjaveele. Vastav Eesti 

Vabariigi õigusakt on: Vabariigi Valitsuse määrus nr 288 “Veekaitsenõuded väetise-ja 

sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste 

kasutamise ja hoidmise nõuded”. 

 

Teatud määral mõjutab Lääneranna valla keskkonnaseisundit turismi- ja puhkemajandus, 

hooajaliste elanike ja puhkajate tegevus, sealhulgas nende jäätmekäitlus. Õnneks on ka 

suvitajate keskkonnaalane teadlikkus hakanud paranema ja nad ladestavad jäätmeid, 

sealhulgas ohtlikke, selleks ettenähtud kogumispaikadesse. 
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4 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI 

HETKESEISUND 

4.1 TÄNASED VEEVARUSTUSPIIRKONNAD JA 

LÜHIÜLEVAADE TARBIJATEST 

Nagu ka järgnevates osades lähemalt kirjeldame, koosneb Lääneranna valla tänane 

ühisveevarustuspiirkond järgmistest asumitest: Lihula linn, Virtsu alevik, Kirbla, Tuudi, 

Kõmsi, Vatla, Koonga, Lõpe, Varbla, Oidrema, Tõusi ja Irta külad (vt lisa 3 ja 5). 

 

Lääneranna valla asumite tänasest ja perspektiivsest varustatusest ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga annab ülevaate lisa 3. 

 

Lihula linn 

Lihula linnas on ühisveevärgiga kaetud 98% elanikkonnast (1173 inimest 1201 elanikust), 

kõik ühiskondlikud asutused ja enamik tööstus- ja teistest eraettevõtetest. Linna 

ühisveevarustussüsteemi veehaareteks on Mäe tn pk nr 23917 ja teine, Vee tn pk nr 8745 

puurkaevpumplad, mis pumpavad vett Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksist. Teatud osa 

ööpäevasest veest pumbatakse lisaks põhiveehaardele välja Vee tänava puurkaevust. 

Lihula linnas on veetarbijateks elanikud (korteriühistud ja eramud) ning asutused, millest 

suurima osakaalu veetarbimisel moodustavad Lihula Gümnaasium, SA Lõuna-Läänemaa 

Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus, Lihula lasteaed, Lihula Vallavalitsus ja 

tööstusettevõtetest AS Uninaks (Baltimaade suurim kuivsegude tootja) ja Lihula Leib OÜ. 

Ülejäänud asutused-ettevõtted on väiksema veetarbimisega. 

 

Virtsu alevik 

Virtsu alevikus on ühisveevärgiga kaetud enamus - 73% (ca 365 inimest 498-st) 

elanikkonnast. Samas võimalus liituda on väidetavalt kõigil elanikel. Virtsu aleviku 

ühisveevarustussüsteemi põhiline veeallikas on Kaare tn vanem puurkaevpumpla koos 

piirkonda rajatud võimsa veetöötlus- ja II astme pumplakompleksiga. Lisaks on kasutatav 

Kvaternaari veekompleksi aastal 2009 rajatud Kaare tn uus puurkaevpumpla nr 25290, 

kuid viimane ei ole ennast 10 aasta jooksul õigustanud, kuna märkimisväärselt kõrge on 

bakterite ja mikrobioloogiliste näitajate tase ning näitajad ei allu UV-seadme pidevale 

tööle. Eradliasetsevana on alevikus Vee tn puurkaevpumpla, mida aga kasutatakse vaid 

kuni kaks tundi päevas, et vesi puurkaevus ei halveneks. Mõlemad puurkaevud – Kaare tn 

vana puurkaev ja Vee tn puurkaev pumpavad (saavad) vett Siluri-Ordoviitsiumi 

veekompleksist.  

Virtsus on veetarbijateks elanikud (korteriühistud ja eramud) ning asutused, millest 

suurima osakaalu veetarbimisel moodustavad Virtsu Kool, Virtsu lasteaed, Virtsu Sadam. 

Ülejäänud asutused-ettevõtted on väiksema veetarbimisega 

 

Kirbla küla 

Kirblas on ühisveevärgiga liitnud ligikaudu 62% küla elanikkonnast: 88 inimest 141 

elanikust. Ülejäänud saavad vee isiklikest puur- või salvkaevudest. Kirbla küla 

ühisveevärk saab vee ühest puurkaevust (Kirbla puurkaev nr 9967), mis pumpab vett Silur-

Ordoviitsiumi veekompleksist. 
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Tuudi küla 

Tuudi külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 94% küla elanikkonnast: 135 inimest 

144-st. Ülejäänud elanikkond saab vee isiklikest puur- või salvkaevudest. Tuudi küla 

ühisveevärk saab vee ühest puurkaevust (Tuudi pk nr 9962), mis pumpab vett Silur-

Ordoviitsiumi veekompleksist. 

 

Kõmsi küla 

Kõmsi külas on ühisveevärgiga võimalik liituda 100 % elanikkonnast. Tegelik varustatuse 

% on aga ligikaudu 72 (110 inimest 152 elanikust). 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 üks tööstusettevõte, mõned 

teenindusettevõtted ja lasteaed-algkool. 

 

Vatla küla 

Vatla külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 85% elanikkonnast, ca 140 inimest kogu 

165 elanikust. Ülejäänud elanikkond saab vee isiklikest puur- või salvkaevudest.  

Veega on varustamata erakinnistud küla hajaasustuspiirkondadest. 

Külas on üks ettevõte: Mõisakompleks -  mõisahoones tegutseb külaselts ja väike 

raamatukogu, aeg-ajalt korraldatakse hoones erinevaid üritusi. kuid kogu veetarbimine on 

siiski suhteliselt väike. Vatlas tegutsev Lihula Tarbijate ühistu Coopi kauplus ei asu ÜVK 

varustuspiirkonnas. 

Küla ühisveevärk saab vee kahest puurkaevust (Vatla vana pk, kat nr 13955 ning Vatla uus 

puurkaev nr 25288), mis pumpavad vett Siluri veekompleksist. Aaastal 2019 oli kasutusel  

sisuliselt vaid uus puurkaev nr 25288, vanast puurkaevust võeti vett vaid 3 m3/a. 

 

Koonga küla 

Koonga külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 93% elanikkonnast, ca 198 inimest 215 

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

Veega on varustamata erakinnistud küla keskusest eemal, sealhulgas küla põhjaosas 

reoveepuhastist itta jääval alal (lisa 5). 

Külas on lisaks elanikest tarbijatele Koonga kool, kus asuvad lisaks lasteaed, 

perearstikeskus, haruraamatukogu ja vähese tarbimisega, enamasti teenindusettevõtted, sh 

Koonga Coopi kauplus jt. 

Küla ühisveevärk saab vee Koonga keskuse puurkaevust (kat nr 6179). Vallale kuuluvat 

puurkaevu nr 6171 kasutatakse tuletõrjeveevõtutiigi täitmiseks. 

 

Lõpe küla 

Lõpe külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 94% elanikkonnast, ca 134 inimest 143-st 

keskuse elanikust. Ülejäänud elanikkond saab vee isiklikest puur- või salvkaevudest. Küla 

koosneb keskuse osast, mis jääb reoveekogumisalasse ja lõunapoole jäävast mõnevõrra 

hajusama asustusega (kuid mitte hajaasustus) alast, kus ühiskanalisatsioon puudub. 

Veega on aga varustamata erakinnistud, mis asuvad küla keskusest võrdlemisi eemal. 

Külas on lisaks elanikest tarbijatele Lõpe kool, kus asuvad lisaks lasteaed, ja 

haruraamatukogu. Lisaks on külas klubi ja Coopi kauplus. 

Küla ühisveevärk saab vee Lõpe keskuse puurkaevust (kat nr 7935).  
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Oidrema küla 

Oidrema külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 89% elanikkonnast, ca 108 inimest 

122 elanikust. Ülejäänud elanikkond saab vee isiklikest puur- või salvkaevudest.  

Külas on lisaks elanikest tarbijatele Oidrema mõis ja sinna juurde kuuluv farm ning 

Oidrema saun ja puhkemaja. Poodi Oidremal pole. 

 

Varbla küla  

Varbla külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 87% elanikkonnast, ca 77 inimest 89 

elanikust. Ülejäänud elanikkond saab vee isiklikest puur- või salvkaevudest 

Varbla küla veetarbijateks on korrus- ja eramajade elanikud ning ettevõtted, kellest 

suurima osakaalu moodustavad valla piirkondlik teeninduskeskus ja kool (endine 

Põhikool). Tarbijaks on ka Varbla kauplus. 

 

Tõusi küla  

Tõusi külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 84% elanikkonnast, ca 73 inimest 87 

elanikust. Ülejäänud elanikkond saab vee isiklikest puur- või salvkaevudest 

Tõusi veetarbijateks on põhiliselt ainult elanikud. Juriidilised isikud on väga väikese 

veetarbimisega. 

 

Irta küla 

Irta külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 86% elanikkonnast, ca 38 inimest 44 

elanikust. Ülejäänud elanikkond saab vee isiklikest puur- või salvkaevudest 

Küla veetarbijateks on eramute elanikud ning küla keskel asuv farm. 

 

Allikad: Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2029; Endise 

Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031, Koonga valla 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; Varbla valla ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; Veekasutusaruanne 2019, MVV info ja 

Konsultandi kogutud andmed 

 

4.2 VEEVARUD, VEEVÕTT JA -MÜÜK 

4.2.1 Põhjaveevarud ja erikasutusloaga lubatud veevõtt 

Endisele Lihula vallale on vastavalt keskkonnaministri 06.04.2006 käskkirjale nr 410 

kinnitatud põhjavee tagatud tarbeveevaru (T1-varud) 300 m3/d ulatuses Siluri (S) 

veekompleksist kuni aastani 2020 ning hinnatud põhjaveevaru (T2-varud) 1700 m3/d 

ulatuses Siluri (S) veekompleksist samuti kuni aastani 2020 – mõlemad nn. Ristiku 

põhjaveevarud. Antud varude arvestus põhineb 1993. aastal teostatud Lihula linna 

veevarude uuringuil, mil linna veevajaduseks prognoositi 2000 m3/d. 

Antud 1993. a uuringuaruanne nägi ette ka Ristiku veehaarde väljaehitamise Lihula linna 

äärde, linna kirdepiirkonda. Kuna Ristiku veehaaret pole seni välja ehitatud ning linna 

tegelik veevajadus on täna ja perspektiivis oluliselt väiksem, siis nimetatud 

põhjaveevarusid reaalselt ei kasutata. 

Tänasel päeval jääb Lihula linna veetarve põhjaveehaarde ühest põhjaveekihist oluliselt 

alla 500 m3/d, mistõttu vastavalt VS § 204 lg (1) ja (2), pole varude määrmine uuringutega 

otseselt kohustuslik. 
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Ühegi teise Lääneranna valla ÜVK-ga varustatud asula põhjaveevõtt ei moodusta 

ligilähedaseltki 500 m3/d. Veevõtul tuleb jälgida Keskkonnaameti väljastatud vee 

erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi Veeluba) nõudeid. Nimetatud lubade veevõtu nõuded 

lisasime ka järgnevalt esitatud tabelisse 4-1. 

4.2.2 Ülevaade Lääneranna valla veekasutusest 

Detailsem ülevaade veevõtu ja –tarbimise seisust on toodud lisas 3, kus kirjeldame 

veebilanssi alates aastast 2019 ja prognoosime näitajaid kuni ÜVKA perioodi lõpuni: 

aastani 2032. 

 

Tuleb märkida, et veetarbimise prognoos juriidiliste isikute osas ei pruugi olla täpne, kuid 

olulisteks muutusteks suurenemise või vähenemise poole, puudub enamasti piisav 

alusmaterjal. Ainuke asula, kus julgesime veidi juriidiliste isikute tarbimist suurendada, oli 

Virtsu alevik, kuna aleviku keskele on ette nähtud rajada tööstuspiirkond (tööstuspark) 

ning lisaks tööstusala detailplaneeringule on alminud ka projekt. 

 

Peamisteks eeldusteks loeme, et elanike arv asumites jätkab perspektiivis väikese jätkuva 

langusega, sest ükski plaan ega arengukava suurt tõusu ette ei näe ja suurem 

langustendents on loodetavasti suuremas osas peatunud. Elanike ühiktarbimine kasvab 

tänaselt kohati madalalt tasemelt aastaks 2032 järk-järgult vähemalt 85 l-ni/el (kus see on 

täna saavutamata). Leiame, et prognoosida ja kopeerida jätkuvalt täpselt tänaseid tarbimisi 

ei ole mõttekas (v.a juriidiliste isikute tarbimine, sest antud valdkonas on väga raske 

prognoose teha). 

 

Täna ühisveevärgiteenuseid kasutavate elanikest tarbijate varustatuse astme jätame väheste 

eranditega senisele, pisut vähenevale tasemele, sest puudub konkreetne perspektiiv 

suurteks uusarendusteks ja ka hajaasutuspiirkondade katmiseks veevarustusteenusega. 

4.2.3 Lääneranna valla puurkaevude üldtehnilised andmed 

Ülevaate Lääneranna valla ühisveevärgi puurkaevude üldtehnilistest näitajatest annab 

järgnev tabel 4-1. 



 

   

 

Tabel 4-1 Lääneranna valla puurkaevude (pk) tehnilised andmed 

Jrk 

nr 

Puurkaev Puurkaevu 

katastri nr 

Ehitusaasta Vee-

kompleks 

Sügavus 

[m] 

Deebit 

[l/s] 

Staatiline 

veetase 

[maapinnast, 

m] 

Dünaamiline 

veetase 

[maapinnast, 

m] 

Keskmine 

veevõtt 

2019 

[m3/d] 

Lubatud veevõtt 

vastavalt 

veeloale [m3/d]* 

1 Lihula Piiri tn pk 23917 2008 S-O 106 4,33 15 30 134 300 

2 Lihula Vee tn pk 8745 1954 S-O 101 4,17 6 6,4 1,1** 100 

4 Virtsu Kaare tn vana 13945 1974 S-O 130 8,27 3,25 26,50 48,6 110 

5 Virtsu tn Kaare uus 25290 2009 S 29,5 1,11 2 13 Reservis 110 

6 Virtsu Vee tn pk 13920 1955 S-O 95 3,3 -0,2 31,8 0,3** 110 

7 Kirbla pk  9967 1965 S-O 80 2,11 15 48 11,1 40 

8 Tuudi pk 9962 1955 S-O 90 2 4,5 4,8 14,2 40 

9 Kõmsi Uus-Antsu (2) 25212 2009 S 29,5 1,44 1,7 16,7 13,7 40 

10 Kõmsi keskus Vana-

Antsu (1) 

13949 1984 S-O 130 5,71 9 15,1 3,3 40 

11 Vatla uus pk 25288 2009 S 46*** 0,43 3,2 3,7 10,8 50 

12 Vatla elamute pk (Vatla 

vana 

13955 1988 S-O 120 6,67 5,2 10,8 3 m3/a**** 50 

13 Koonga keskuse pk 6179 1987 S-O 103 4,44 17,5 26,0 18,2 45 

14 Lõpe keskuse pk 7935 1967 S 100 2,5 8 21 13,2 30 

15 Oidrema pk 7939 1957 S 103 Andmed 

puuduvad 

Andmed 

puuduvad 

Andmed 

puuduvad 

14,2 28 

16 Irta pk 6174 1967 S 100 2,08 13 39 3,8 17 

17 Varbla keskuse pk 7973 1971 S-O 110 4,15 13,1 37,0 12,3 38 

18 Tõusi II elamu 7980 1974 S 45 3,76 7,8 18,4 6,3 25 

*Märkused: *veelubade kirjeldused vt alapeatükk 2.1.6 

** töötas öösiti ligikaudu 2 tundi 

*** Puurkaev puuriti ligikaudu 16,5 m sügavamaks aastal 2019, peale seda ei ole mikrobioloogiliste ja mikrobioloogiliste indikaatornäitajatega seni 

probleeme esinenud. Algselt oli puurkaevu sügavus 29.5 m. Täna aga on ülenormatiivne fluor 

**** puurkaev töötas väga lühiajaliselt töökorras hoidmise eesmärgil, tarbevett 2019 sisuliselt ei võetud 

  

Allikad: Veekasutusaruanne 2019, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed; Keskkonnaregister 4.7.1.7, Veka eelis
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4.3 LIHULA LINNA ÜHISVEEVÄRGI KIRJELDUS 

Lihula linnas on ühisveevärgiga kaetud 98% elanikkonnast (1173 inimest 1201 

elanikust), kõik ühiskondlikud asutused ja enamik tööstus- ja teistest eraettevõtetest. 

4.3.1 Puurkaevude ülevaade 

Lihula linna ÜVK süsteemis on kaks (2) töösolevat ühisveevärgi puurkaevu: Lihula 

peaveehaarde puurkaev ehk Mäe tn puurkaev (nimetatakse ka Piiri puurkaevuks), mis 

katab rohkem kui 95% aleviku veevajadusest (nii ajaliselt kui koguseliselt) kui Vee tn 

puurkaev, mis on samuti kaheastmeline, töötab täpselt üks tund ööpäevas, et oleks 

tagatud minimaalne vajalik veevahetus reservuaaris. Linna veevarustussüsteemi 

automaatika on seadistatud selliselt, et öösel kella 2 – 3 vahel lülitub linna peapumpla 

rõhule 0,8 bari, mis käivitab automaatselt Vee tn II astme pumpla ning vajadusel ka 

puurkaevpumpla töö. 

 

Mäe tn puurkaev nr 23917, on rajatud Siluri (S) veekompleksi, sügavusega 106,00 m 

ning see on Lihula linna põhiline veevarustusallikas. Puurkaev on puuritud aastal 2008 

(tehnilised andmed puurkaevude kohta on esitatud tabeis 4-1). Mäe tn pk on rajatud ca 

300 m kaugusele II astme pumplakompleksist, kuna laohoonete ja garaažide 

piirkonnas paikneva vana puurkaevu juurde polnud võimalik tagada sanitaarkaitseala. 

Puurkaevu päis on paigutatud muldkehasse rajatud šahti (vt joonis 4-1). Puurkaevu 

šahtis paikneb ka osa pumplaseadmed, s.h on-line veearvesti. Elektri- ja 

automaatikablokk on aga veetöötlusjaaama (edaspidi VTJ) ja peapumpla hoones. 

Puurkaevu pumba käivitamine toimub vastavalt veereservuaari tasemeandurile. 

Sanitaarkaitseala on puurkaevule tagatud, kuid see on aiaga piiramata ja tähistamata. 

 

Vee tn puurkaev nr 8745 on rajatud Siluri (S) veekompleksi, sügavusega 101,00 m. 

Puurkaev on puuritud aastal 1954 (tehnilised andmed puurkaevude kohta on esitatud 

tabelis 4-1). 

 

Puurkaevpumpla kaitsme voolutugevus ehk amperaaž on 3 x 25 A. 

 

Vee tn kaheastmelise puurkaevpumpla töötab  täpselt üks tund ööpäevas, et oleks 

tagatud minimaalne vajalik veevahetus reservuaaris. Linna veevarustussüsteemi 

automaatika on seadistatud selliselt, et öösel kella 2 – 3 vahel lülitub linna peapumpla 

rõhule 0,8 bari, mis käivitab automaatselt Vee tn II astme pumpla ning vajadusel ka 

puurkaevpumpla töö.Puurkaevu käivitab ja rõhku reguleerib rõhuanduriga varustatud 

500 l hüdrofoor. II astme pump tagab rõhutsooni veerõhu 3,7 bari. Pumba lülitus 

toimub pehmekäivitusega. Puurkaevpumpla hoone on vana ning mitterahuldavas 

seisundis nii seest kui väljast (vt joonised 4-3 ja 4-4), Puurkaevu päis paikneb 

pumplahoones olevas šahtis, mis on pealt kaetud laudisega (vt joonis 4-4). Pumplas on 

vahetatud sisetorustik ning suhteliselt uus on ka II astme pump. Pumplakompleksi 

sanitaarkaitseala, 30 m, on tagatud ning see on ümbritsetud ka aiaga. Aed vajab 

korrastamiist ja asendamist. Puurkaevu ees paiknev hüdrant on mõeldud tehniliseks 

veevõtuks (kanalisatsioonitorustike läbipesu jmt). 

 

Valuste tee puurkaevu (nimetatud ka KEK-i puurkaevuks), katastri nr 8752, asub 

korterelamute Pärnu nt 12, 14 ja 20 vahel, kuulub käesolevas töös antavate 
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investeeringu soovituste järgselt tamponeerimisele ja likvideerimisele. Likvideerida 

tuleb ka elektriühendus koos peakaitsmega: 3 x 25 A. 

 

Allikad: Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2029;, 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

 

 
Joonis 4-1 Peaveehaarde Mäe tn puurkaevpumpla välisilme 

 

 
Joonis 4-2 Mäe tn puurkaevpumpla šahti sisevaade 

 



 

 

 

Lääneranna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 
 

 

Ruum ja Keskkond OÜ 2020 

50 

 
Joonis 4-3 Vee tn puurkaevpumpla välisvaade 

 

 

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

 

4.3.2 Veetöötlusjaam, survetõstepumpla (Valuste pumpla) ja 

puhtaveereservuaar 

Kuivõrd Lihula peapumpla (nimetatud ka Valuste pumplaks) protsessis on mitmeid 

pumpamise astmeid, siis käsitleme pumplat tavapärase II astme pumpla asemel 

survetõstepumplana (vt joonis 4-7). 

 

Veekompleksi juurde kuulub kaks veereservuaari kogumahuga 500 m3. Mahutid on 

rekonstrueeritud 2007. a ja on heas seisukorras. Reservuaaride juurde kuulub 

ventilatsiooniga õhufilter. 

Veetöötluskompleksi ja Mäe tn puurkaevpumpla peakaitsme voolutugevus ehk 

amperaaž on 3 x 125 A. 
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Veetöötlusjaam on rajatud/installeeritud ja survetõstepumpla rekonstrueeritud aastatel 

2007-2008. 

 

Veetöötlusprotsess koosneb: 

 

• Eelaeratsioonist, mille käigus aereeritakse nii raud kui väävelvesinik (H2S); 

• Rauafiltreerimisest; 

• Pöördosmoosist (edaspidi PO); 

• Puhta vee kogumisest reservuaaridesse ning 

• Ülepumpamisest linnavõrkudesse. 

 

Veekäitlus toimib järgmiselt: puukaevust sisenev vesi suundub eelaeratsioonisüsteemi, 

mille käigus oksüdeeritakse kahevalentne raud kolmevalentseks, õhustatakse toorvees 

sisalduv väävelvesinik – kogu protsessi käigus moodustub kolloidne hägu, mis 

püütakse kinni ja filtreeritakse järgnevas rauaeraldusfiltris, millest väljub juba raua- ja 

häguvaba, kuid osmoosimata vesi ja see suunatakse osmoosimata vee mahutisse (3 

m3). 

 

Vee juhtimiseks (osakaalu määramiseks) PO-seadmesse ja otse peaveereservuaari 

rakendatakse rotameetrit, seejuures suhtvahekorra täpseks eelnevaks määramiseks 

kasutatakse viimaseid veeproovi analüüsitulemusi. Nii osmoositud kui osmoosimata 

vesi juhitakse puhtaveereservuaaridesse (kogumaht 500 m3). Puhtaveereservuaari(de)s 

on veetasemeandurid, mis käivitavad süvaveepumba. Nivoo kõrgus on reguleeritud 

seejuures järgmiselt: süvaveepump käivitub kõrgusel 2,26 m ja seiskub kõrgusel 2,82 

m. Öösel kella 2 – 3 seisab kogu pumplakompleks, kuna survetõstepumpla rõhk langeb 

automaatselt 0,8 barile, mille tagajärjel lülitub töösse Vee tn pumplakompleks. 

 

Puhtaveereservuaarist pumbatakse täielikult töödeldud vesi linna ja filtri pesuks. 

 

Eraldi jaotuvad survetõstepumbad järgmiselt: 

• Linnavõrku pumpavad pumbad (3 tk) (vt joonis 5-8); 

• Nn KEK-i piirkonda pumpavad pumbad (2 tk) ja  

• Pesupump (1) (vt joonis 5-8). 

 

Lisaks täisautomaatsele juhtimissüsteemile, kogutakse kogu info arvutisse: 

 

• Töötunnid 

• Veetasemed 

• Veekogused (vooluhulgad): 

• Linna 

• KEK piirkonda 

• Filtripesuks (uhtumine) 

• PO-seadmesse 

• kanalisatsiooni 

 

Öösel kella 2-3 vahel peapumpla ei tööta, töös on Vee tn pumpla. Samal ajal toimub 

aga puurkaevu süvaveepumba töö, PO ja reservuaari täitmine. 

 

Vaatluse ajal 20.03.2020 oli üks linna vett pumpav pump eemaldatud remondiks. 
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Tänaseks ajaks vajavad väljavahetamist kaks survetõstepumpa ning samuti vajab 

süsteem eraldi tuletõrjeveepumpa Q=36 m3/h). 

Lisaks tuleb lisada pumplahoonesse süsteemi läbimõõdus de110 survetorustik, mis 

võimaldab piisavas koguses töödeldud vett pumbata ringvõrku ja samaaaegselt toita 

hüdrante. 

Käesolevaks ajaks, 2020. suvi, on valminud Piirimäe projekt, mille käigus laiendati, 

ringistati ja rekonstrueeriti veetorustikku nii Piiri tn, Valuste teel, Pärnu mnt kui 

Valuste põik tn, millega parandati oluliselt vee liikumiskiirust torustikus, võimaldati 

liituda uutel tarbijatel nt Päästeamet ning tagati Piirimäe piirkonnas oluliselt paremini 

tuletõrjehüdrantide toimimine. 

 
Joonis 4-5 II astme pumpla ja veetöötlusjaama sisevaade 

 

 
Joonis 4-6 Survetõstepump pöördosmoosseadmesse vee juhtimiseks ja 

pöördosmoosseade 
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Joonis 4-7 Survetõstepumbad, mis pumpavad vee Lihula linna veetorustikku. 

Kõige vasakpoolne on pesupump 

 

Allikad: Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2029; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.3.3 Veekvaliteet Lihula puurkaevudes  

Järgnevas tabelis esitame Lihla linna puurkaevu(de) veekvaliteedi näitajad aastal 2019. 

Vastavalt eeslmise aasta oktoobrist kehtivale veeseadusele (edaspidi VS) ei kehti enam 

endine määrus nr 1, mis sätestas otsesed nõuded veeallika kvaliteedile ning ka 

klassifitseeris veeallika kvaliteediklassid. 

 

Tänane VS määrateb nõuded veeallikale järgmiselt: 

§ 86. Joogiveehaarde asukoha valiku nõuded 

(1) Joogiveehaarde asukoha valikul lähtutakse sanitaarkaitseala moodustamise 

võimalikkusest, asjakohase registri andmetest pinna- ja põhjavee kvaliteedi ja koguse 

ning kehtestatud põhjaveevaru kohta ning vajaduse korral joogiveehaarde toiteala 

kaitsmise võimalustest. 

(2) Joogiveehaaret ei tohi rajada vee võtmiseks veekogust või põhjaveekihist, milles 

vee algne kvaliteet ei võimalda mõistlike kulutustega tagada vee vastavust käesoleva 

seaduse § 85 lõike 2 alusel kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. 

(3) Joogiveehaaret ei tohi rajada kohta, kus ei ole võimalik joogiveehaarde kaitseks 

moodustada nõuetekohast sanitaarkaitseala. 

 

Tabel 4-2 Lihula Mäe tn (Piiri) pk, kat nr 23917 puurkaevu veekvaliteedi 

analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61 

nõuded 

Mäe (Piiri tn) 

puurkaev 

23.09.2019 

1 Värvus kraadi  <3 

2 Hägusus NTU  <0,5 

3 Lõhn Palli  3 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 7,85 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,12 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 

7 Nitraat mg/l 50 <0,2 
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8 Kloriidid mg/l 250 161 

9 Sulfaadid mg/l 250 12 

10 Raud µg/l 200 <20 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,68 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 2,4 

13 Mangaan µg/l 50 <20 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 919 

15 Naatrium mg/l 200 138 

16 Boor mg/l 1,0  

17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100 3 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused 

Allikas: MVV info  

 

Üldine pilt näitab, et põhjaveekvaliteet on omane pigem sügavamete puurkaevude 

veekvaliteedile, näiteks S-O intensiivsema veevahetusega kihtides on kloriidide 

sisaldus enamasti mõnekümne mg piires liitris, kuid antud juhul on näitaja üle 150 

mg/l. 

Nagu tabelist nähtub, vastavad mõõdetud näitajaid kehtivatele veeallika ja 

joogiveenõuetele, v.a piirkonna põhjavee tõsine probleem – fluoriidi ülenormatiivne 

sisaldus. Kuna aga veetöötluseks kasutatakse Lihulas pöördosmoostehnoloogiat, siis 

antud menetlus on piisav vee viimiseks nõutavale joogiveekvalteedi tasemele. 

Peamine järeldus, mida saame eeltoodud näitajate puhul teha, on põhjendatud vajadus 

pöördosmoosseadmete rakendamiseks fluoriidi sisalduse normikohasele tasemele 

viimiseks. Kuna pöördosmoosseadmete membraanfilter eeldab ka vee eelnevat 

puhastamist mistahes raua ühenditest ja hägususest, samuti on vastunäidustatud vee 

karedus, tuleb eelnevalt rakendada ka rauaeraldusseadmeid ja vee pehmendust, mida 

Lihula veetöötlusseadmete puhul ka teostatakse. 

 

Lihula Vee tn pk, kat nr 8745 puurkaevu veekvaliteedi analüüsitulemused on esitatud 

järgnevas tabelis. 

 

Tabel 4-3 Lihula Vee tn pk, kat nr 8745 puurkaevu veekvaliteedi 

analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61 

nõuded 

Vee tn Pk 

09.12.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<3 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<0,5 

3 Lõhn Palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

3 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 7,89 
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5 Ammoonium mg/l 0,50 0,09 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 

7 Nitraat mg/l 50 <0,2 

8 Kloriidid mg/l 250 189 

9 Sulfaadid mg/l 250 19 

10 Raud µg/l 200 330 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,68 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 2,64 

13 Mangaan µg/l 50 <20 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 1006 

15 Naatrium mg/l 200 138 

16 Boor mg/l 1,0 1,0 

17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

1 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused 

Allikas: MVV info 

 

Vee tn pk veekvaliteedi analüüsitulemused sarnanevad üldjoontes Mäe tn puurkaevu 

veekvaliteedi andmetega, samas näiteks Vee tn puurkaevus on ülenormatiivne ka 

üldraua sisaldus ning piiri peal on ka mõõdetud boori näitaja. Fluoriidi sisaldus on 

analoogselt peaveehaarde veega selgelt ülenormatiivne: 2,64 mg/l, mis annab 

tunnistust, et puurkaevu pideval kasutamisel peaks seal samuti ette nägema PO-seadme 

rakendamise. 

4.3.4 Veekvaliteet Lihula joogivees  

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Lihula linnas reguleerib tänase seisuga 

joogivee kontrollikava aastateks 2020-2024. 

Vastavalt nimetatud dokumendile on kohustuslikud (joogivee/võrguvee) 

proovivõtmise kohad: Lihula lasteaed (4 korda) ja Uninaks (üks kord aastas).  

Süvaanalüüs tuleb teostada üks kord 10 aasta jooksul, järgmine proovivõtu aeg 2023. 

 

Järgnevalt esitame joogiveekvaliteedi analüüsitulemused aastast 2019. 

 

Tabel 4-4 Lihula joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik Määrus nr 61 

Lasteaia 

kraan 

25.11.2019  

Uninaks 

23.09.2019 

Lasteaia 

kraan 

18.03.2019  

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<3 <3 <3 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<0,5 <0,5 <0,5 

3 Lõhn Palli Tarbijale 1 1 1 
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vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

4 Maitse  palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 1 1 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,46 7,22 7,46 

6 Ammoonium mg/l 0,50    

7 Nitrit mg/l 0,50    

8 Nitraat mg/l 50    

9 Kloriidid mg/l 250    

10 Sulfaadid mg/l 250    

11 Raud µg/l 200 <20 23 <20 

12 Oksüdeeri-

tavus 

mg/l O2 5,0    

13 Fluoriidid mg/l 1,5 0,82 0,79 0,68 

14 Mangaan µg/l 50    

15 Elektri-

juhtivus 

μS cm-1 

20˚C 

2500    

16 Naatrium mg/l 200    

17 Boor mg/l 1,0 0,791 0,881 0,73 

18 Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100

ml 

0 0 0 0 

19 Echerichia 

Coli 

PMÜ/100

ml 

0 0 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100

ml 

0    

21 Kolooniate 

arv 22oC 

 Ebaloomulike 

muutusteta 

9 8 9 

Allikas: Terviseameti VTI andmebaas 

 

Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud näitajad kehtivatele joogiveenõuetele. 

Veetöötluse tulemusena on muuhulgas paranenud hägususe ja värvuse näitajad. Samal 

ajal vähendab vee eeltöötlus, pehmendamine antiskalandiga (inhibiitoriga) vees 

sisalduvaid vesinikkarbonaate ja sellega seoses pH-d. Olulisi veekvaliteedi erinevusi 

Valuste peapumplale lähemas veevõrgu osas (AS Uninaks), võrreldes linna 

põhivõrguga, täheldada ei saa. 

Terviseameti hinnangul vastab Lihula kraanivesi joogiveenõuetele. 

4.3.5 Lihula veevõrk ja selle seisund 

Lihula linna veevõrku võib käsitleda ühtse tervikuna. Lihula peapumpla (nimetatud ka 

Valuste pumplaks) toidab 95% ulatuses kogu võrku. Lihula linna  reljeef on kõrguste 

vahe poolest veevarustuse ühtse rõhutsooni loomiseks soodne, kuna peapumpla asub 

võrreldes linnaga kõrgemal. 

EL Ühtekuuluvusfondi vahenditest realiseeritud projektide raames on erinevatel 

aastatel rekonstrueeritud kogu linna veetorustik ja laiendamise käigus rajatud 

veetorustik kogu Lihula linna. Aastal 2020 realiseeriti Piirimäe Projekt, mille käigus 

laiendati, ringistati ja rekonstrueeriti torustikke Valuste teel, Valuste põik, Pärnu mnt, 
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Piiri tn. Viimaste mõõtmiste tulemusena (plaanidelt) on Lihula linna veevõrgu 

kogupikkus 16 960 m. Tänane torustik on ehitatud põhiliselt plastist diameetriga 

De32-110. Välja on vahetatud kõik sulgeseadmed tänava ristmikel ja kinnistute 

liitumispunktidesse on paigaldatud maakraan, mis on ühtlasi Tarbija liitumispunktiks. 

Et tagada tarbijale võimalikult hea vee kvaliteet, on enamus Lihula linna veetorustikust 

ringistatud. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et veetorustik on väga heas seisukorras. 

 

Allikad: Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2029; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.3.6 Lihula linna tuletõrjeveevarustus 

Lihula linna tuletõrjeveevarustus on lahendatud peamiselt hüdrantidega, linna de110 

veevõrku on ühendatud vajalikul arvul tuletõrjehüdrante – kokku 36. Osa hüdrantidest 

on viimastel aastatel asendatud ning osaliselt ka eemaldatud, sest paiknesid kas 

ebasobivates kohtades või liiga lähestikku. 

Lisaks paiknevad tuletõrjeveevõtukohad: Valuste tee 6 (vana KEK-i hoidla); Lihula 

katlamaja tuletõrjeveehoidla, Aia tn 16; Lihula Kultuurikeskuse juures ning Penijõe 

teel (AS L&L) (vt ka lisa 5). Viimane on eraomandis ning selle täitmine toimub 

erapuurkaevu nn Autobaasi puurkaevu baasil. Ülejäänud tuletõrjeveevõtukohad – 

reservuaarid on täidetavad Lihula linnavõrgust. 

Tuetõrjeveevarustus on Lihulas täna tagatud ja hüdrantide võrk moodustab piisava 

tiheduse. 

 

Allikad: Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2029; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.4 KIRBLA KÜLA ÜHISVEEEVÄRGI KIRJELDUS 

Kirblas on ühisveevärgiga liitnud ligikaudu 62% küla elanikkonnast: 88 inimest 141 

elanikust. Ülejäänud saavad vee isiklikest puur- või salvkaevudest. 

4.4.1 Kirbla puurkaevupumpla ja veetöötlusseadmete ülevaade 

Kirbla küla ühisveevärgi veevajadust katab üks veevarustuspuurkaev, katastri nr 9967. 

 

Pumpla ja veetöötluskompleksi peakaitse suurus 3x25A. 

 

Pumpla ja veetöötlusjaama seadmestik koosneb järgmistest elementidest ja 

töötsüklitest: 

• Puurkaevpumpla koos süvaveepumba ja seadmestikuga; 

• Raueraldusseade; 

• Veepehmendus; 

• Pöördosmoosseade (edaspidi PO); 

• Puhtaveemahuti; 

• Survetõstepumpla; 

• Uhteveesüsteem, sh. uhteveepumpla. 

 

Kütteks kasutatakse elektriradiaatorit. Pumpla on lisaks varustataud 

ühendustorustikega, möödaviigutorustikega (nii vajadusel kogu veetöötlusest kui PO-
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seadmest möödaviiguks), sulgeseadmete, manomeetrite, tagasilöögiklappide jm 

seadmetega. 

Pumplal on valmidus varugeneraaatori ühenduseks, kuid puudub statsionaarne 

generaator pumplas. 

 

Veetöötlusjaama põhinäitajad: 

• veetöötlusjaama max tootlikkus – 16 m3/d veetöötlusseadmete omatarve 

(pesuvesi, PO kontsentraat max tootlikkusel) – ca 3,5 m3/d; 

• töödeldud vee mahuti – nominaalne 11 m3, kasulik maht 10 m3 (brutomaht 10 

m3) projekteeritud max veetase mahutis – 1,65 m (mahuti imitoru põhja 

tasapinnast) 

• veetöötlusjaama tüüp – kaheastmeline paigaldatavad veetöötlussüsteemid: 

- raua (mangaani) eraldus (nominaalne tootlikkus 2,0 m3/h, max 

tootlikkus 2,5 m3/h) 

- desinfektsioonisüsteem juhusliku mikrobioloogilise reostuse 

likvideerimiseks, (NaOCl doseerimine). 

- katlakivi inhibiitori doseerimine. 

- pöördosmoos fluoriidi ja boori eemaldamiseks - nominaalne tootlikkus 

(permeaat) 600 l/h, kontsentraat 250 l/h 

 

Rauaeraldussüsteem põhineb survelisel aeratsioonil ning survelisel filtreerimisel. 

Seadmes leiab aset raua, mangaani ja väävelvesiniku hapendamine õhuhapniku toimel 

ning seade koosneb aeratsioonisüsteemist ja sellele järgnevatest survefiltritest. 

 

Aeratsiooni teostatakse õhupaagiga varustatud kompressoriga. Puurkaevu 

süvaveepumba juhtimine toimub puhtavee mahuti tasemeanduri järgi. Mahutile on ette 

nähtud ka avariilülitid. Puurkaevu süvaveepump on varustatud sagedusmuunduriga. 

 

Aeratsioonisüsteemist juhitakse vesi edasi survefiltritesse (2 tk) raua, samas ka 

osaliseks mangaani ja väävelvesiniku eralduseks. 

Peale rauafiltrisüsteemi jaguneb vesi kaheks, millest osa juhitakse otse töödeldud vee 

mahutisse ning osa pöördosmoosisüsteemi. Pöördosmoosi seadmest mööda juhitava 

vooluhulga reguleerimiseks kasutatakse reguleerventiili, mis võimaldab seadistada 

vajalikud vooluhulga proportsioonid rotameetri abil. 

 

Nii tarbevee kui ka filtrite pesuvee vajadus tagatakse samade survetõstepumpade abil. 

Teise astme pumpade (survetõstepumpade) arv on 2. Ühe pumba häire korral tagatakse 

asulale vajalik vooluhulk ja filtrite uhtevesi teise pumba abil. 

Veevõrgu survetõstepumpade juhtimine toimub vastavalt rõhule asula veevõrgus, mida 

mõõdetakse väljuvale toruliinile paigaldatud rõhuanduriga. Pumbad on varustatud 

sagedusmuunduritega. 

Peale survetõstepumpasid, on süsteem varustatatud ka hüdrofooriga (hüdrofoor on 

sama, mis enne veetöötlusseadmete paigaldaist töötas üheastmelise süsteemi 

rõhuregulaatorina. 

 

Puhtaveereservuaarid paiknevad pumpla kõrval. Reservuaar on kõrgtihedast 

polüetüleenist PEHD, nominaalse mahuga 11 m3 ning see on varustatud kõigi 

ühendus-, tühjendus-, ja ülevoolutorudega, samuti ventilatsioonitoruga. 
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Pöördosmoossüsteem (PO) on paigaldatud fluoriidi ja boori nõuetekohasele tasmele 

viimiseks joogivees. PO-seadmesse juhitakse olenevalt reguleeringust 40-60% 

eelnevalt rauaeraldusseadme läbinud veest. Ülejäänud vesi juhitakse otse puhtavee 

reservuaari.  

 

Enne PO-seadmesse juhtimist tuleb vesi lisaks rauaeraldusele ka pehmendada. Kirbla 

veetöötlusjaamas kasutatakse pehmendamiseks katlakivi eemaldavat inhibiitorit, mida 

doseeritakse pumbaga. Inhibiitori ehk anitskalandi segamine toimub elektrilise 

seguriga inhibiitori kanistris. 

PO-seadme jõudlus (puhta vee ehk permeaadi toodang) on 600 l/h, mille tulemusena 

moodustub ka 250 l/h kontsentraati ehk fluoriidirikast vett. 

 

PO komplektis olev juhtautomaatika reguleerib kindla aja järel membraanide läbipesu 

ehk uhtumist ning juhib PO kõrgsurvepumba lülitusi. Kui puurkaevupump ei tööta või 

rauafilter on läbipesus, lülitatakse PO-seade automaatselt välja. 

 

PO-süsteemist juhitakse vesi edasi puhtavee reservuaari, kus see seguneb eelnevalt 

vaid rauaeralduse läbinud veega. 

 

Veetöötlusjaama on paigaldatud ka vee desinfitseerimissüsteem NaOCl, 

naatriumhüpokloriti doseerimiseks, kui vees peaks esinema mikrobioloogiline reostus. 

NaOCl ühendusotsikud on paigaldatud torustikule peale PO-seadet ja ka peale 

veereservuaari ja enne II-astme pumpasid. 

 

Survetõstepumpla 

Pumbagrupi toodang - 16 m3/d. 

Maksimaalne vooluhulk tavaolukorras – 2,6 m3/h, maksimaalne vooluhulk pesu 

olukorras 4,0 m3/h; Vajalik tõstekõrgus maksimaalse vooluhulga puhul - 30 mVs. 

Pumbad hakkavad tööle kordamööda eelseadistatud programmi järgi. Töös on korraga 

max 1 pump. 

 

Survetõstepumpade parameetrid on järgmised: 

• Q = 2 x 4,5 m3/h 

• H = 30 m 

• P = 1,1 kW 

• n= 2900 p/min. 

 

Uhteveesüsteem 

Pumpla ja veetöötluskompleks on varustatud tagasipesu ehk uhteveesüsteemiga. 

Uhtumine toimub vastavalt etteantud sagedusele 3-5 korda nädalas öötundidel. 

Uhtumiseks kasutatakse puhast töödeldud vett ning rõhu tagamiseks tavapäraseid 

survetõstepumpa(sid) (eraldi pesupumpa ei ole ette nähtud). Peale puhastusprotsessi 

läbimist juhitakse tekkinud uhtevesi Kirbla kanalisatsiooni. Enne kanalisatsiooni 

suubumist juhitakse filtrist väljuv pesuvesi ja PO kontsentraat vahe-seiremahutisse 

(kaanega PE kaevu). 

Kuna isevoolselt ei ole Kirbla pumpla filtrite ülepumpamis-, PO kontsentraat-, 

tühjendus-, pumpla trapivesi jm vesi kõrguslikult ärajuhitav, on pumpla piirkonda 

rajatud ülepumpamiseks uhteveepumpla. Enne uhteveepumplat on erineva heitvee 

(ülevoolu- PO-kontsentraatvee-, äravoolu, tühjendus- ja uhtevee) vastuvõtmiseks ja 

reguleerimiseks  rajatud kolm kanalisatsioonikaevu koos ühendustorustikega (de90, 
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de110, de160). Survetoruna on kasutusekl de90 PE toru. Survetoru on rajatud kuni 

olemasoleva d1000 betoonkaevuni, kus pumpla uhte- ja muu heitvesi ühineb Kirbla 

ühiskanalisatsiooniga. 

 
Uhtevee pumpla 

Kirbla veetöötlusjaama uhtevee pumpla on tavapärane iseankurduv maa-alune 

kompaktpumpla.  

  

Veetöötlusjaama uhtevee pumpla max vooluhulk on kokku 6 m3/h, pumpla vajalik 

tõstekõrgus on 6 m (arvestades ka rõhukadu torustikus ja pumplas). 

 

Kirbla pumpla ja veetöötlusjaama tehnoloogiline skeem ja asendiplaani teostusjoonis 

asuvad järgnevatel joonistel. 

 

 

 
 

Joonis 4-8 Kirbla pumpla tehnoloogiline skeem, teostusjoonis 
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Joonis 4-9 Kirbla pumpla asendiplaan. Teostusjoonis 

 

Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. 

 

 
Joonis 4-10 Kirbla puurkaevpumpla ja VTJ välisvaade 
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Joonis 4-11 Kirbla pumpla-VTJ sisevaade 

 

Allikad: Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2029; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed; AS Matsalu Veevärk 8 küla 

joogiveekvaliteedi parendamise projeteerimistööd, tööprojekt; Kirbla pumpla 

tehnoloogiline skeem, teostusjoonis 

 

4.4.2 Veekvaliteet Kirbla puurkaevu vees 

Järgnevas tabelis esitame Kirbla küla puurkaevu veekvaliteedi näitajad aastal 2019.  

 

Tabel 4-5 Kirbla pk, kat nr 9967 puurkaevu veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61 

nõuded 

Kirbla pk nr 9967 

09.12.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

 

3 Lõhn Palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 7,87 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,14 

6 Nitrit mg/l 0,50  

7 Nitraat mg/l 50 <0,2 

8 Kloriidid mg/l 250 178 

9 Sulfaadid mg/l 250 40 

10 Raud µg/l 200 100 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  

12 Fluoriidid mg/l 1,5 2,04 

13 Mangaan µg/l 50  

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 1070 

15 Naatrium mg/l 200  
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16 Boor mg/l 1,0 0,887 

17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

34 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused  

Allikas: MVV andmed 

 

Nagu tabelist nähtub, vastab enamus näitajaid kehtivatele veeallika ja 

joogiveenõuetele, v.a piirkonnas levinud põhjavee probleem – fluoriidi ülenormatiivne 

sisaldus. Veepumplas on juurutatud veetöötlus, sealhulgas pöördosmoos (vt alapeatükk 

4.5.1), mis on eelnenud probleemi ka lahendanud. 

4.4.3 Veekvaliteet Kirbla küla joogivees 

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Kirbla külas reguleerib tänase seisuga 

Terviseameti poolt kinnitatud joogivee kontrollikava aastateks 2020-2024. 

Vastavalt nimetatud dokumendile on kohustuslik joogivee proovivõtmise koht pumpla 

väljund (peale töötlemist) üks kord aastas tavakontrolliks ja üks kord 10 a jooksul 

süvakontrolliks. Järgmine süvakontrolli aeg on aasta 2023. 

 

Järgnevalt esitame joogiveekvaliteedi analüüsitulemused aastast 2019. 

 

Tabel 4-6 Kirbla joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik Määrus nr 61 
Kirbla pumpla väljund 

21.10.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<3 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<0.5 

3 Lõhn palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 maitse palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,36 

6 Ammoonium mg/l 0,50  

7 Nitrit mg/l 0,50  

8 Nitraat mg/l 50  

9 Kloriidid mg/l 250  

10 Sulfaadid mg/l 250  

11 Raud µg/l 200 <20 
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12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  

13 Fluoriidid mg/l 1,5 0,58 

14 Mangaan µg/l 50  

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 432 

16 Naatrium mg/l 200  

17 Boor mg/l 1,0 0,917 

18 Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100

ml 

0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100

ml 

0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100

ml 

0  

21 Kolooniate arv 22 

°C  

PMÜ/1 ml ebaloomulike 

muutusteta 

10 

Allikas: Terviseameti VTI andmebaas 

 

Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud näitajad kehtivatele joogiveenõuetele, 

k.a fluoriidi sisaldus. Samal ajal vähendab vee eeltöötlus, pehmendamine 

antiskalandiga vees sisalduvaid vesinikkarbonaate ja sellega seoses pH-d. 

4.4.4 Kirbla veevõrk ja selle seisund 

Kirbla küla veevõrku võib käsitleda ühtse tervikuna. Külas on üks puurkaevpumpla 

(Kirbla pk nr 9967), mis varustab tarbijaid veega. 

 

EL Ühtekuuluvusfondi vahenditest realiseeritud projektide raames on rekonstrueeritud 

kogu veetorustik ja laiendamise käigus rajatud veetorustik kogu Kirbla külale. 

Viimaste mõõtmiste tulemusena (plaanidelt) on Kirbla küla veevõrgu kogupikkus 

1600 m. Tänane torustik on ehitatud põhiliselt plastist diameetriga De32-90. Välja on 

vahetatud kõik sulgeseadmed tänava ristmikel ja kinnistute liitumispunkti on 

paigaldatud maakraanid, mis on ühtlasi tarbija liitumispunktiks. 

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et veetorustik on väga heas seisukorras. 

 

Allikad: Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2029; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.4.5 Kirbla tuletõrjeveevarustus 

Tuletõrjeveevarustus on Kirblas lahendatud tänase seisuga ainult pumpla-veejaama nn 

seinahüdrandi ehk otseväljaviigusiibriga, mis aga ei rahulda tulekustusveevajadusi, 

sest süvaveepumba toodang on kaugelt ebapiisav paakauto paagi täitmiseks piisava 

tootlikkuse ja kiirusega (pumpla toodang 7 m3/h ehk 1,94 l/s, kui vajalik on 10 l/s). 

 

Allikad: Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2029;  

4.5 TUUDI KÜLA ÜHISVEEVÄRGI KIRJELDUS 

Tuudi külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 87% küla elanikkonnast: 125 inimest 

144-st. Ülejäänud elanikkond saab vee isiklikest puur- või salvkaevudest. 
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4.5.1 Tuudi küla puurkaevpumpla ülevaade  

Tuudi küla ühisveevärgi veevajadust katab üks veevarustuspuurkaev, katastri nr 9962. 

 

Pumpla ja veetöötluskompleksi peakaitse suurus 3x25A. 

 

Pumpla ja veetöötlusjaama seadmestik koosneb järgmistest elementidest ja 

töötsüklitest: 

• Puurkaevpumpla koos süvaveepumba ja seadmestikuga; 

• Raueraldusseade; 

• Veepehmendus; 

• Pöördosmoosseade (edaspidi PO); 

• Puhtaveemahuti; 

• Survetõstepumpla. 

• Uhteveesüsteem. 

 

Kütteks kasutatakse elektriradiaatorit. Pumpla on lisaks varustataud 

ühendustorustikega, möödaviigutorustikega (nii vajadusel kogu veetöötlusest kui PO-

seadmest möödaviiguks), sulgeseadmete, manomeetrite, tagasilöögiklappide jm 

seadmetega. 

 

veetöötlusjaama põhinäitajad:  

• veetöötlusjaama tootlikkus - 23 m3/d  

• veetöötlusseadmete omatarve (pesuvesi ja kontsentraat) – ca 5 m3/d  

• töödeldud vee mahuti – nominaalne 12 m3, kasulik maht 11 m3 (brutomaht 12,5 

m3)  

• projekteeritud max veetase mahutis – 1,80 m (mahuti imitoru põhja 

tasapinnast)  

• veetöötlusjaama tüüp – kaheastmeline  

• paigaldatavad veetöötlussüsteemid:  

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

tootlikkus 3,5 m3/h)  

- desinfektsioonisüsteem juhusliku mikrobioloogilise reostuse 

likvideerimiseks, (NaOCl doseerimine).  

- katlakivi inhibiitori doseerimine.  

- pöördosmoos fluoriidi ja boori eemaldamiseks - nominaalne tootlikkus 

(permeaat) 800 l/h, kontsentraat 350 l/h  

 

Rauaeraldussüsteem põhineb survelisel aeratsioonil ning survelisel filtreerimisel. 

Seadmes leiab aset raua, mangaani ja väävelvesiniku hapendamine õhuhapniku toimel 

ning seade koosneb aeratsioonisüsteemist ja sellele järgnevatest survefiltritest. 

 

Aeratsiooni teostatakse õhupaagiga varustatud kompressoriga. Puurkaevu 

süvaveepumba juhtimine toimub puhtavee mahuti tasemeanduri järgi. Mahutile on ette 

nähtud ka avariilülitid. Puurkaevu süvaveepump on varustatud sagedusmuunduriga. 
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Aeratsioonisüsteemist juhitakse vesi edasi survefiltritesse (2 tk) raua, samas ka 

osaliseks mangaani ja väävelvesiniku eralduseks. 

 

Nii tarbevee kui ka filtrite pesuvee vajadus tagatakse samade survetõstepumpade abil. 

Teise astme pumpade (survetõstepumpade) arv on 2. Ühe pumba häire korral tagatakse 

asulale vajalik vooluhulk ja filtrite uhtevesi teise pumba abil. 

Veevõrgu survetõstepumpade juhtimine toimub vastavalt rõhule asula veevõrgus, mida 

mõõdetakse väljuvale toruliinile paigaldatud rõhuanduriga. Pumbad on varustatud 

sagedusmuunduritega. 

Peale survetõstepumpasid, on süsteem varustatatud ka hüdrofooriga (hüdrofoor on 

sama, mis enne veetöötlusseadmete paigaldaist töötas üheastmelise süsteemi 

rõhuregulaatorina. 

 

Puhtaveereservuaar paikneb pumpla kõrval. Reservuaar on kõrgtihedast polüetüleenist 

PEHD, nominaalse mahuga 12 m3 ning see on varustatud kõigi ühendus-, tühjendus-, 

ja ülevoolutorudega, samuti ventilatsioonitoruga. 

 

Pöördosmoossüsteem (PO) on paigaldatud fluoriidi ja boori nõuetekohasele tasmele 

viimiseks joogivees.  

Peale rauafiltrisüsteemi jaguneb vesi kaheks, millest osa juhitakse otse töödeldud vee 

mahutisse ning osa pöördosmoosisüsteemi. Pöördosmoosi seadmest mööda juhitava 

vooluhulga reguleerimiseks kasutatakse reguleerventiili, mis võimaldab seadistada 

vajalikud vooluhulga proportsioonid rotameetri abil. PO-seadmesse juhitakse ca 50% / 

50 % eelnevalt rauaeraldusseadme läbinud veest. Ülejäänud vesi juhitakse otse 

puhtavee reservuaari.  

 

Enne PO-seadmesse juhtimist tuleb vesi lisaks rauaeraldusele ka pehmendada. Tuudi 

veetöötlusjaamas kasutatakse pehmendamiseks katlakivi eemaldavat inhibiitorit, mida 

doseeritakse pumbaga. Inhibiitori ehk anitskalandi segamine toimub elektrilise 

seguriga inhibiitori kanistris. 

PO-seadme jõudlus (puhta vee ehk permeaadi toodang) on 800 l/h, mille tulemusena 

moodustub ka 350 l/h kontsentraati ehk fluoriidirikast vett. 

 

PO komplektis olev juhtautomaatika reguleerib kindla aja järel membraanide läbipesu 

ehk uhtumist ning juhib PO kõrgsurvepumba lülitusi. Kui puurkaevupump ei tööta või 

rauafilter on läbipesus, lülitatakse PO-seade automaatselt välja. 

 

PO-süsteemist juhitakse vesi edasi puhtavee reservuaari, kus see seguneb eelnevalt 

vaid rauaeralduse läbinud veega. 

 

Veetöötlusjaama on paigaldatud ka vee desinfitseerimissüteem NaOCl, 

naatriumhüpokloriti doseerimiseks, kui lähtevees peaks esinema mikrobioloogiline 

reostus. NaOCl ühendusotsikud on paigaldatud torustikule peale PO-seadet ja ka peale 

veereservuaari ja enne II-astme pumpasid. 

 

Survetõstepumpla 

Pumbagrupi toodang - 23 m3/d. 

Maksimaalne vooluhulk tavaolukorras – 3,3 m3/h, maksimaalne vooluhulk pesu 

olukorras 5,5 m3/h; vajalik tõstekõrgus maksimaalse vooluhulga puhul - 30 mVs. 
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Pumbad hakkavad tööle kordamööda eelseadistatud programmi järgi. Töös on korraga 

max 1 pump.. 

 

Survetõstepumpade parameetrid on järgmised: 

• Q = 2 x 5,5 m3/h 

• H = 30 m 

• P = 1,1 kW 

• n= 2900 p/min 

 

Uhteveesüsteem 

Pumpla ja veetöötluskompleks on varustatud tagasipesu ehk uhteveesüsteemiga. 

Uhtumine toimub vastavalt etteantud sagedusele 3-5 korda nädalas öötundidel. 

Uhtumiseks kasutatakse puhast töödeldud vett ning rõhu tagamiseks tavapäraseid 

survetõstepumpa(sid) (eraldi pesupumpa ei ole ette nähtud). Peale puhastusprotsessi 

läbimist juhitakse tekkinud uhtevesi Tuudi kanalisatsiooni. Enne kanalisatsiooni 

suubumist juhitakse filtrist väljuv pesuvesi ja PO kontsentraat vahe-seiremahutisse 

(kaanega PE kaevu). 

Tuudi pumpla filtrite ülepumpamis-, PO kontsentraat-, tühjendus-, pumpla trapivesi jm 

vesi juhitakse küla ühiskanalisatsiooni isevoolselt. Isevoolse torustiku läbimõõt on 

de160. Rajatud on ka kaks uhreveekanalisatsiooni kaevu. Isevoolne toru on rajatud 

kuni olemasoleva de560/500 PE-kaevuni, kus uhte- ja muu heitvesi ühineb Tuudi 

ühiskanalisatsiooniga. 

Tuudi pumpla ja veetöötlusjaama tehnoloogiline skeem ja asendiplaani teostusjoonis 

asuvad järgnevatel joonistel. 

 

 
Joonis 4-12 Tuudi pumpla tehnoloogiline skeem, teostusjoonis 
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Joonis 4-13 Tuudi pumpla asendiplaan. Teostusjoonis 
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Tuudi puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. 

 

 
Joonis 4-14 Tuudi pk-VTJ välisvaade 

 

 
Joonis 4-15 Tuudi pumpla-VTJ sisevaade 

 

Allikad: Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2029; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed; AS Matsalu Veevärk 8 küla 

joogiveekvaliteedi parendamine, tööprojekt, Tuudi pumpla tehnoloogiline skeem, 

teostusjoonis 

4.5.2 Veekvaliteet Tuudi puurkaevu vees 

 

Järgnevas tabelis esitame Tuudi küla puurkaevu viimased veekvaliteedi näitajad aastal 

2017. 

 

Tabel 4-7 Tuudi pk, kat nr 9962 puurkaevu veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 82 ja 

98/83/EC 
04.09.2017 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<3 

2 Hägusus NTU Tarbijale <0,5 
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vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

3 Lõhn palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,06 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,09 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 

7 Nitraat mg/l 50 <0,2 

8 Kloriidid mg/l 250 155 

9 Sulfaadid mg/l 250 19 

10 Raud µg/l 200 110 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 0,88 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 1,3 

13 Mangaan µg/l 50 22 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 858 

15 Naatrium mg/l 200 200 

16 Boor mg/l 1,0  

17 Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0  

20 Kolooniate arv 

22oC 

PMÜ/1ml ebaloomulike 

muutusteta 

8 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused  

Allikas: MVV info 

 

Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik näitajaid kehtivatele joogiveenõuetele, sh. fluoriidi 

osas. Vaid naaatrium on piirnormi piiril: 200 mg/l. 

4.5.3 Veekvaliteet Tuudi küla joogivees 

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Tuudi külas reguleerib tänase seisuga 

Terviseameti poolt kinnitatud joogivee kontrollikava aastateks 2020-2024. 

Vastavalt nimetatud dokumendile on kohustuslik joogivee proovivõtmise koht pumpla 

väljund (peale töötlemist) üks kord aastas tavakontrolliks ja üks kord 10 a jooksul 

süvakontrolliks. Järgmine süvakontrolli aeg on aasta 2023. 

 

Järgnevalt esitame joogiveekvaliteedi analüüsitulemused aastast 2019. 

 

Tabel 4-8 Kirbla joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik Määrus nr 61 
Tuudi pumpla väljund 

09.12.2019   

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

<3 
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muutusteta 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<0.5 

3 Lõhn palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 maitse palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,8 

6 Ammoonium mg/l 0,50  

7 Nitrit mg/l 0,50  

8 Nitraat mg/l 50  

9 Kloriidid mg/l 250  

10 Sulfaadid mg/l 250  

11 Raud µg/l 200 31 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  

13 Fluoriidid mg/l 1,5 0,88 

14 Mangaan µg/l 50  

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500  

16 Naatrium mg/l 200  

17 Boor mg/l 1,0 0,807 

18 Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100

ml 

0 0* 

19 Echerichia Coli PMÜ/100

ml 

0 0* 

20 Enterokokid PMÜ/100

ml 

0  

21 Kolooniate arv 22 

°C  

PMÜ/1 ml ebaloomulike 

muutusteta 

1* 

*Märkus: veeproovid on võetud: 25.11.2019 

Allikas: Terviseameti VTI andmebaas 

 

Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud näitajad kehtivatele joogiveenõuetele. 

4.5.4 Tuudi veevõrk ja selle seisund 

Tuudi küla veevõrku võib käsitleda ühtse tervikuna. Külas on üks puurkaevpumpla 

(Tuudi pk nr 9962), mis varustab tarbijaid veega. 

 

EL Ühtekuuluvusfondi vahenditest realiseeritud projektide raames on rekonstrueeritud 

kogu veetorustik Tuudi külas. Viimaste mõõtmiste tulemusena (plaanidelt) on Tuudi 

küla veevõrgu kogupikkus 1015 m. Tänane torustik on ehitatud põhiliselt plastist 

diameetriga De32-63 mm. Välja on vahetatud kõik sulgeseadmed tänava ristmikel ja 
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kinnistute liitumispunktidesse on paigaldatud maakraan, mis on ühtlasi Tarbija 

liitumispunktiks. 

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et veetorustik on väga heas seisukorras. 

Allikad: Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2029; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.5.5 Tuudi tuletõrjeveevarustus 

Tuletõrjeveevarustus on lahendatud eelnevates osades (alapeatükk 4.6.1) kirjeldatud 

veejaama pumpla nn seinahüdrandi ehk otseväljaviigusiibriga, mis aga ei rahulda 

tulekustusveevajadusi, sest nii süvavee kui survetõstepumba toodang on kaugelt 

ebapiisav paakauto paagi täitmiseks piisava tootlikkuse ja kiirusega (survetõstepumpla 

toodang on maksimaalselt 5,5 m3/h ehk 1,5 l/s, kui vajalik on 10 l/s). Seetõttu on 

hädavajalik lühiajalises programmis näha Tuudi külale ette tuletõrjeveemahuti 

rajamine kas veevõtukaevu või veel parem, kuivhüdrandiga. Mahuti suuruseks peab 

olema 108 m3, et oleks tagatud veevajadus 10 l/s kolme tunni jooksul ning mahuti 

peab olema täidetav ühisveevõrgust.  

 

Tuudi külas on veel korrusmajade läheduses kaks tuletõrjeveemahutit. Kummagi 

mahuti suurus on väidetavalt ca 100 m3, samas on mahutite seisund nii AS Matsalu 

Veevärk kui Lääneranna valla esindajate sõnul teadmata ning mahutid ei ole 

ühisveevärgist täidetavad. 

 

Allikad: Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2029;  

4.6 LÄÄNERANNA VALLA LIHULA PIIRKONNA 

ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 

Lihula piirkonna ühisveevärgisüsteemides täna märkimisväärseid probleeme ei ole. 

Kõigi kolme asula: Lihula linna ja Kirbla, Tuudi külade 

veevarustuspumplates/veejaamades on kaasaegsed veetöötlus- ja pumplaseadmed, mis 

tagavad tarbijatele häireteta ja kvaliteetse joogivee saamise. Lihula Valuste VTJ-s on 

vajalik täiendada pumplatorustike diameetreid kuni de110 tööstuspiirkonda suunduvas 

osas, samuti asendada kaks survetõstepumpa ja lisada üks tuletõrjepump. 

 

Lühiajalises programmis vajab lahendamist Tuudi küla tulekustutusvee saamise 

lahendus. 

 

4.7 VIRTSU ALEVIKU ÜHISVEEVÄRGI KIRJELDUS 

Virtsu alevikus on ühisveevärgiga kaetud enamus - 73% (ca 365 inimest 498-st) 

elanikkonnast. Samas võimalus liituda on väidetavalt kõigil elanikel. 

4.7.1 Puurkaevude ülevaade 

4.7.1.1 Kaare tn puurkaev 
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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 ning on heas seisukorras.  

4.7.1.2 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.  

Mõlemale puurkaevule on tagatud nõuetekohane sanitaarkaitseala. 

 

Vastavalt veeloale nr L.VV/324457 on mõlemast kaevust lubatud veevõtt 110 m3/d. 

4.7.1.3 Vee tn puurkaev 

Virtsu aleviku kolmas puurkaev - Vee tn puurkaev nr 13920 (asub Vee tänaval), on 

rajatud 1955. aastal. Antud puurkaevu seisund on mitterahuldav (vt joonised 4-18, 4-

19). Puurkaev on üheastmeline, võrkuantava vee rõhku on võimalik reguleerida 1 m3 

hüdrofooriga. Pumplas puudub nii veearvesti kui proovivõtukraan. Kuna pumpla 

paikneb vahetult tänava ääres ning läheduses paiknevad erakinnistud (joonis 4-18), ei 

ole tagatud ka sanitaarkaitsealal kehtivad nõuded. 

Vee tn puurkaevu kasutamine on küll vastavalt veeloale lubatud ka ühisveevarustuse 

tarbeks, kuid viimastel aastatel kasutatakse puurkaevu vaid 1-2 h päevas ning 

põhiliselt selleks, et veekvaliteet puurkaevus säiliks.  

 

 

 

 

Joonis 4-16 Virtsu Kaare tn pumpla välisilme 
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Joonis 4-17 Kaare tn puurkaevpumpla päis paikneb pumplas 

 

 

Joonis 4-18 Virtsu Vee tn puurkaevpumpla välisilme 

 

 

 

Joonis 4-19 Vee tn puurkaevpumpla sisevaade 

Ülevaate kõigi Hanila valla ühisveevärgi puurkaevude tehnilistest omadustest annab 

tabel 4-1.  
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4.7.2 Veetöötlusjaam, survetõstepumpla ja puhtaveereservuaar 

Virtsu alevikus on suurem osa veetootmiskompleksist 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 jaa 

indikaatornäitajate põhine bakteriaalne reostus ja seetõttu pole puurkaev seni ennast 

õigustanud, kuigi 2015. a rekonstrueerimise käigus lisati puurkaevu tarbeks UV-seade 

ehk bakteritsiidlambid. Seega kahjuks Projekt nr 8351 veekvalitedile lahendust ei 

toonud. 

 

Veetöötlusseadmed koosnevad rauaeraldussüsteemist ja pöördosmooseadmetest. 

Seadmete mark: Rauafilter: EURA GS 500/2T; PO seade: HOH RO 2080 

 

Tänane veetootmine Kaare tn peapumplas koosneb järgmistest etappidest: 

 

• Veevõtt peapuurkaevust; 

• Veetöötlus rauaeraldusfiltrist (õhustamine kompressoriga); 

• Vee pehmendamine inhibiitori – antiskalandiga; 

• Vee (osaline) töötlemine pöördosmoosseadmes; 

• Töödeldud vee juhtimine puhtaveereservuaaridesse; 

• Vee pumpamine aleviku veevõrku. 

 

Nagu eelnevalt kirjeldatud, algab Kaare tn peapumpla (üldvaade, joonis 4-20) 

veetöötlusprotsess rauaärastusega, seadmes EURA GS 500/2T. Vee pehmendus 

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

juba töödeldud vesi pumbatakse seejärel pöördosmoosseadmesse (joonis 4-22). 

 

Veepehmendi puudub ja katlakivi tõrje toimub antiskalandiga. 

Kui varem, ligi 10 aasta jookslu oli PO seade Virtsu aleviku jaoks aladimensioneeritud 

ning lisaks ei vastanud seadmesse juhitav vesi täielikult eeldatavatele nõuetele, töötas 

PO seade varem suure koormusega ja praktiliselt vahetpidamata. Tänaseks on vee-

ettevõtja, AS-l Matsalu Veevärk paigaldanud pumplasse uue ja võimsama PO-seadme 

ning olemasolev seade on paigutatud Vatla pumplasse (vt alapeatükk 4-9). 

 

Peale töötlust juhitakse puhastatud vesi kahte maa-alusesse reservuaari kogumahuga 

2 x 20 m3 = 40 m3 (välisilme vt joonis 4-23). 

II-astme pumpla paikneb samuti pumplakompleksis koos puurkaevu pealisehitise, 

rauaeraldus- ja pöördosmoosseadmetega (joonis 4-24). 

Pumpla koosneb kahest Nocchi tsentrifugaalpumbast, mida reguleeritakse 

sagedusmuunduritega (kummagi pumba jaoks eraldi). Kogu süsteemi 

tasakaalustamiseks on kompleksi paigutatud ka kaks hüdrofoori: 1,5 m3 ja 100 l. 
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Joonis 4-20 Kaare tn veetöötlus- ja pumplakompleksi üldsisevaade 

 

Joonis 4-21 Kaare tn pumplakompleksis paiknevad rauaeraldusfiltrid 

 

 

Joonis 4-22 Kaare tn pumplakompleksi pöördosmoosseadmed (PO) 
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Joonis 4-23 Kaare tn pumplakompleksi puhtaveereservuaaride maapealne 

nähtav osa 

 

  
Joonis 4-24 Kaare tn II astme pumpla tsentrifugaalpumbad 

 

Allikad: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-

2031, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.7.3 Veekvaliteet Virtsu puurkaevudes  

Joogiveeallika kvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Virtsus reguleerib tänase seisuga 

joogiveeallika kontrollikava aastateks 2019-2023. 

Vastavalt nimetatud dokumendile võetakse Virtsu Kaare tn vanast puurkaevust nr 

13945 veeproove ja analüüsitakse neid iga-aastaselt. Virtsu aleviku Kaare puurkaevu 

veeproovide analüüsitulemused aastal 2019 on esitatud järgnevas tabelis. Puurkaev nr 

25290 ehk uus puurkaev ennast tänase seisuga pole õigustanud, puurkaevus on 

jätkuvalt ülenormatiivsed indikaatornäitajad - Coli-laadsed bakterid ning 

mikrobioloogilised näitajad: Escherichia coli ja enterokokkide arv ning puurkaev 

aastal 2019 ja tänavu ei ole töötanud 

 

Järgnevas tabelis esitame Virtsu aleviku puurkaevu veekvaliteedi näitajad aastal 2019. 

 

Tabel 4-9 Virtsu Kaare tn vana pk, kat nr 13945 puurkaevu veekvaliteedi 

analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61  

 

Pk nr 13945,  

09.12.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale vastuvõetav, 4 
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ebaloomulike 

muutusteta 

2 Hägusus NTU Tarbijale vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

0,6 

3 pH  6,5≤pH≤9,5 8,31 

4 Ammoonium mg/l 0,50 0,09 

5 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 

6 Nitraat mg/l 50 <0,2 

7 Kloriidid mg/l 250 195 

8 Sulfaadid mg/l 250 35 

9 Raud µg/l 200 67 

10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 2,0 

11 Fluoriidid mg/l 1,5 5,76 

12 Mangaan µg/l 50 41 

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 1080 

14 Naatrium mg/l 200 234 

15 Boor mg/l 1,0 1,69 

16 Coli-laadsed bakterid arv / 100 ml 0 0 

17 Echerichia Coli arv / 100 ml 0 0 

18 Kolooniate arv 22oC  Ebaloomulike 

muutusteta 

15 

19 Enterokokid arv/100 ml 0  

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused  

Allikas: MVV info 

 

Nagu tabelist nähtub, on ülenormatiivsed kolm näitajat: Lääne- ja Pärnumaa ühine 

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

näha, et ka kloriid-iooni sisaldus on üsna kõrge: 195 mg/l. Seejuures on fluoriidi 

sisaldus puurkaevuvees üle normi küllalt märkimisväärselt, näitaja on 5,76 mg/l!). 

 

Seega peab teooria paika ka puurkaevuvee fluoriidi kõrgema sisalduse seostes 

kõrgema pH, naatrium- ja kloriidioonidega. 

 

Virtsu Vee tn pk, kat nr 13920 puurkaevu veekvaliteedi analüüsitulemused on esitatud 

järgnevas tabelis. 

 

Tabel 4-10 Virtsu Vee tn pk, kat nr 13920 puurkaevu veekvaliteedi 

analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61 

nõuded 

Vee tn Pk 

17.06.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<3 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<0,5 

3 Lõhn Palli Tarbijale 

vastuvõetav, 
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ebaloomulike 

muutusteta 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,72 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,1 

6 Nitrit mg/l 0,50  

7 Nitraat mg/l 50 <0,2 

8 Kloriidid mg/l 250  

9 Sulfaadid mg/l 250  

10 Raud µg/l 200 160 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  

12 Fluoriidid mg/l 1,5 5,88 

13 Mangaan µg/l 50 22 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 1103 

15 Naatrium mg/l 200 196 

16 Boor mg/l 1,0 1,73 

17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

25 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused 
Allikas: MVV info 

 

Vee tn pk veekvaliteedi analüüsitulemused sarnanevad üldjoontes Kaare tn puurkaevu 

veekvaliteedi andmetega, samas näiteks Vee tn puurkaevu vees on normi piires 

naatriumi sisaldus. Fluoriidi sisaldus on analoogselt peaveehaarde veega selgelt 

ülenormatiivne: 5,88 mg/l, mis annab tunnistust, et puurkaevu pideval kasutamisel 

peaks seal samuti ette nägema PO-seadme rakendamise (kaevu kasutatakse öösiti 

lühikest aega) 

4.7.4 Veekvaliteet Virtsu joogivees  

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Virtsus reguleerib tänase seisuga joogivee 

kontrollikava aastateks 2019-2023. 

Vastavalt nimetatud dokumendile on kohustuslikud (joogivee/võrguvee) 

proovivõtmise kohad: Virtsu lasteaed ja Virtsu Sadam (vaheldumisi 1 aasta järel).  

Süvaanalüüs tuleb teostada üks kord 10 aasta jooksul, järgmine proovivõtu aeg 2023 

Virtsu lasteaiast. 

 

Järgnevalt esitame joogiveekvaliteedi analüüsitulemused aastast 2019. 

 

Tabel 4-11 Virtsu joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61  

 

Virtsu Kool, 

25.11.2019 

Virtsu sadam, 

15.10.2018 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<3 <3 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

<0.5 <0,5 
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muutusteta 

3 Maitse pall Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 2 

4 Lõhn pall Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 0 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,66 8,59 

6 Ammoonium mg/l 0,50 <0.05  

7 Nitrit mg/l 0,50 <0.003  

8 Nitraat mg/l 50   

9 Kloriidid mg/l 250   

10 Sulfaadid mg/l 250   

11 Raud µg/l 200   

12 Permanganaatne 

hapendumus 

mg/l O2 5,0   

13 Fluoriidid mg/l 1,5 0,87 0,66 

14 Mangaan µg/l 50   

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 342 182 

16 Naatrium mg/l 200   

17 Boor mg/l 1,0 0,96 1,0 (piiri peal) 

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

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC  Ebaloomulike 

muutusteta 

4 9 

Allikas: Terviseameti VTI andmebaas 

 

Nagu tabelist nähtub, on veevõrgu vees kõik tabelis kirjeldatud joogiveenäitajad 2018. 

ja 2019. a laias laastus normi piires. Virtsu Sadama veekraanis oli boori näitaja 

15.10.2018 võetud veeproovis piiri peal (1,0 mg/l). Vastavalt Terviseameti VTI 

andmetele oli Kaare tn pumpla väljundist 21.03.2018 võetud veeproovis boor ka 

ülenormatiivne: 1,5 mg/l. Samas, kuna teada on, et Virtsu Kaare pumplasse paigaldati 

AS Matsalu Veevärk poolt aastal 2020 senisest suurema võimsusega PO-seade, siis 

laheneb tõenäoliselt ka antud probleem (2020. a analüüsitulemusi veel pole). 

4.7.5 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 aeg-ajalt ebapiisav. 

Tuleb kaaluda De63 läbimõõdus peatorustiku asendamist vähemalt De90 läbimõõduga 

torustikuga. 

 

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). 

 

Virtsu aleviku veetorustiku üldine kogupikkus on kaardilt mõõdetuna ~9720 m, sellest 

vanemat (põhiliselt) terastorustikku on ligikaudu 6500 m. 
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Aleviku peatorustik koosneb enamuses PE de90 ja de63 torustikest ja hargvõrk 

peamiselt de50 ja 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 ligikaudu 6500 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).  

 

Allikad: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-

2031, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.7.6 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 asulate (enamasti külad) 

veetorustike diameetrid tsentraalset veetorustikul baseeruvate hüdrantide süsteemi ei 

võimalda, tuleb tuletõrjeveevarustus näha ette kergesti ligipääsetavate ja 

juurdesõidetavate veevõtukohtade ja (maa-aluste) reservuaaridega. 

 

Allikad: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-

2031 ja Konsultandi kogutud andmed 

4.8 KÕMSI KÜLA ÜHISVEEVÄRGI KIRJELDUS 

Kõmsi külas on ühisveevärgiga võimalik liituda 100 % elanikkonnast. Tegelik 

varustatuse % on aga ligikaudu 72 (110 inimest 152 elanikust). Liitumata on kinnistud 

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

isiklikest puur- või salvkaevudest. 

4.8.1 Kõmsi küla puurkaevpumplate ülevaade 

Kõmsi Antsu vana puurkaevu nr 13949 päis paikneb uues pumplahoones (joonis 5-

10), mis rajati Matsalu veeprojekti käigus, aastal 2009.  

 

Kõmsi ühisveevarustuse vanem Antsu puurkaev on rajatud 1984. a. (vt ka tabel 4-1). 

 

Üheaegselt uue pumplahoone (-kompleksi) ehitusega puuriti pumpla kõrvale ka täna 

põhiliselt töös olev Antsu uus puurkaev, sügavusega 29,5 m, kat. nr 25212. 

Puurkaev ei andnud esialgu piisavalt vett ja seda töödeldi happega. 
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Kaevu vesi vastas puurimisjärgselt veeallika kvaliteedinõuetele, kuid väidetavalt 

hakkas mõningase ekspluatatsiooni järel andma järvelupja. Täiendavad OÜ Keila 

Puurtööd poolt tehtud uuringud tuvastasid, et veevõtu korral kuni 3 m3/h, ei ole uuest 

puurkaevust veepumpamisel ohtu järvelubja sissetõmbamiseks puurkaevu. 

 

Puurkaev on varustatud süvaveepumbaga,  

 

• toodang: 9 m3/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 

katastri nr 13934. 

Puurkaev on  kasutusest väljas, seadmed maha monteeritud. 

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

 

Täna annab ligikaudu 3/4 Kõmsi veest uus Antsu puurkaev nr 25212 (sügavus 29,5 m 

S.veekiht), mille veekvaliteediga tänasel päeval probleeme pole. Kasutusel on ka 

Antsu vana puurkaev, mille sügavus on 130 m (vt tabel 4-1 ja lisa 3). 

4.8.2 Kõmsi veetöötlusseadmed 

Kõmsi ühisveevärgi veetöötlusseadmed on paigutatud eelnimetatud pumplakompleksi. 

Paigaldatud on Schöttli Keskkonnatehnika AS-i poolt eelaeratsioonipaak (hiljem 

täiendatud) ja rauaeralduseks paarisfilter EURA IRA 65 võimsusega 3 m3/h. 

Komplektis aeratsioonimahuti ja kompressor. Kompressor on hiljuti vahetatud ja uus.  

Veetöötlusjaama põhinäitajad: 

 

• veetöötlusjaama tootlikkus – 16,4 m3/d;  

• veetöötlusjaama tüüp – üheastmeline;  

• olemasolevad veetöötlussüsteemid: 

- raua (mangaani) eraldus EURA IRA65 (nominaalne tootlikkus 4,0 m3/h) 

• paigaldatavad veetöötlussüsteemid: 

- mehaalinilne eelfilter puurkaevu vees esineva sademe eemaldamiseks ja 

kaevust väljakanduva sademe koguse hindamiseks. Paigaldatakse uue 

puurkaevu nr 25212 päisele 
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- desinfektsioonisüsteem juhusliku mikrobioloogilise reostuse 

likvideerimiseks, (NaOCl doseerimine).  

 

Pumplas on peale 2009. a rekonstrueerimist aastal 2013 asendatud elektri- ja 

automaatikaseadmed. Vana sujuvkäiviti asendati sagedusmuunduriga. 

 

Pumplas on vee desinfitseerimise valmidus naatriumhüpokloriidiga. 

 

Pumplas on õhukuivati ja kütteks elektriradiaator. 

 

Uhtevesi juhitakse de160 toruga kolmekambrilisse septikusse ja juhitakse peale 

puhastamist naabruses asuvasse kraavi. 

 

 
Joonis 4-25 Kõmsi pumpla ja VTJ skeem, teostusjoonis 

 

 
Joonis 4-26 Kõmsi pumpla ja VTJ välisvaaade 
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Joonis 4-27 Kõmsi Uus-Antsu puurkaevu nr 25212 päis paikneb šahtkaevus 

 

 
Joonis 4-28 Kõmsi VTJ sisevaade, eelaeratsioonipaak 

 

Allikad:Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-

AS Matsalu Veevärk 8 küla joogiveekvaliteedi parendamine, tööprojekt; Kõmsi 

pumpla ja VTJ skeem, teostusjoonis 

4.8.3 Veekvaliteet Kõmsi puurkaevude vees 

Joogiveeallika kvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Kõmsis reguleerib tänase seisuga 

joogiveeallika kontrollikava aastateks 2019-2023, mille järgi tuleb vana-Antsu 

puurkaevuvett analüüsida igal aastal, kuid uus-Antsu puurkaevuvett üks kord kolme 

aasta jooksul.  

 

Tabel 4-12 Kõmsi uue (Antsu) pk nr 25212 veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61 

nõuded 

Antsu uus pk 

10.12.2018 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

 

3 Lõhn Palli Tarbijale  
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vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 7,34 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,06 

6 Nitrit mg/l 0,50  

7 Nitraat mg/l 50  

8 Kloriidid mg/l 250 127 

9 Sulfaadid mg/l 250 88 

10 Raud µg/l 200 57 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 3,12 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,52 

13 Mangaan µg/l 50  

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 1090 

15 Naatrium mg/l 200  

16 Boor mg/l 1,0 0,218 

17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

26 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused  

Allikas: MVV info 

 

Üldine pilt näitab, et põhjaveekvaliteet on omane pigem sügavamete puurkaevude 

veekvaliteedile, näiteks S-O intensiivsema veevahetusega kihtides on kloriidide 

sisaldus enamasti mõnekümne mg piires liitris, kuid antud juhul on näitaja üle 100 

mg/l. 

Nagu tabelist nähtub, vastavad mõõdetud näitajaid kehtivatele veeallika ja 

joogiveenõuetele. Tänaste andmete põhjal on uus ja madal puurkaev (29,5 m) sobiv nii 

joogiveeallikaks kui vanema sügavama kaevu fluoriidi sisalduse normi viimiseks. 

 

Kõmsi Vana-Antsu pk nr 13949 veekvaliteedi analüüsitulemused on esitatud järgnevas 

tabelis. 

 

Tabel 4-13 Kõmsi Vana-Antsu pk nr 13949 veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61 

nõuded 

Vana-Antsu Pk 

13949 09.12.2019 

1 Värvus kraadi  <3 

2 Hägusus NTU  1,2 

3 Lõhn Palli  1 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,11 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,07 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 

7 Nitraat mg/l 50 <0,2 

8 Kloriidid mg/l 250 106 

9 Sulfaadid mg/l 250 44 

10 Raud µg/l 200 420 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 2,64 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 3,8 

13 Mangaan µg/l 50 27 
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14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 904 

15 Naatrium mg/l 200 132 

16 Boor mg/l 1,0 1,47 

17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100 6 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused 

Allikas: MVV info 
 

Antsu vana pk veekvaliteedi analüüsitulemused erinevad oluliselt uue puurkaevu 

veekvaliteedi analüüsitulemustest ning on halvemad. Joogiveenorme ületavad nii 

üldraud, fluor kui ka boor, mistõttu pumbatakse täna oluliselt rohkem vett uuest ja 

madalamast puurkaevust. 

4.8.4 Veekvaliteet Kõmsi küla joogivees 

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Kõmsis reguleerib joogivee kontrollikava 

aastateks 2019-2023. 

Vastavalt nimetatud dokumendile on kohustuslik (joogivee/võrguvee) proovivõtmise 

koht: Kõmsi Lasteaed-Algkool sagedusega üks kord aastas.  

Süvaanalüüs tuleb teostada üks kord 10 aasta jooksul, järgmine proovivõtu aeg 2023. 

 

Järgnevalt esitame joogiveekvaliteedi analüüsitulemused aastast 2019. 

 

Tabel 4-14 Kõmsi joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61  

 

Kõmsi Lasteaed-Algkool, 

21.10.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

4 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<0.5 

3 Maitse pall Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 Lõhn pall Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,44 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,09 

7 Nitrit mg/l 0,50 <0.003 

8 Nitraat mg/l 50  

9 Kloriidid mg/l 250  

10 Sulfaadid mg/l 250  

11 Raud µg/l 200 21 

12 Permanganaatne mg/l O2 5,0  
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hapendumus 

13 Fluoriidid mg/l 1,5 1,36 

14 Mangaan µg/l 50  

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 978 

16 Naatrium mg/l 200  

17 Boor mg/l 1,0 0,641 

18 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC  Ebaloomulike 

muutusteta 

15 

Allikas: Terviseameti VTI andmebaas 

 

Nagu tabelist nähtub, on veevõrgu vees kõik tabelis kirjeldatud joogiveenäitajad 2019. 

a normi piires.  

4.8.5 Kõmsi veevõrk ja selle seisund 

Kõmsi veevõrk on sisuliselt kogu ulatuses renoveeritud ja rajatud Matsalu 

veemajandusprojekti käigus – aastatel 2008-2009. 

 

Kõmsi ühisveevõrgu pikkus on ligikaudu 1550 m, torustik on heas seisukorras. 

 

Allikad: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-

2031, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.8.6 Kõmsi tuletõrjeveevarustus 

Kõmsi ühisveevärgi tuletõrjeveevarustus on tänasel päeval lahendatud kahel viisil – 

2008. a ehitatud pumplahoonele on rajatud otseväljaviigu armatuur ehk nn. 

Seinahüdrant, mis aga ei taga tulekahjuolukorras vajalikku veekogust - puurkaevu 

süvaveepumba toodang on kõigest 9 m3/h. 

Lasteaed-algkooli piirkonnas asub kaks 150 m3 tuletõrje veehoidlat, mille täitmine 

toimub samuti ühisveevõrgu pealt. 

 

Aastal 2004 valminud kunagise ÜVKA alusel on küla Risti-Virtsu-Kuivastu-

Kuressaare maantee piirkonnas ka töökorras tuletõrjehüdrant, mille seisundist aga täna, 

aastal 2020, puudub ülevaade. 

 

Kuna ühisveevõrgu torustiku diameeter on Kõmsi külas maksimaalselt kuni de90, siis 

ei ole uuele veevõrgule hüdrantide paigaldamine tulemuslik ning perspektiivis peab 

olema tagatud vähemalt lasteaed-algkooli veehoidlate korrasolek. 

 

Allikad: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-

2031 ja Konsultandi kogutud andmed 

4.9 VATLA KÜLA ÜHISVEEVÄRGI KIRJELDUS 

Vatla külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 85% elanikkonnast, ca 140 inimest 

kogu 165 elanikust. Ülejäänud elanikkond saab vee isiklikest puur- või salvkaevudest.  

Veega on varustamata erakinnistud küla hajaasustuspiirkondadest. 
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4.9.1 Vatla küla puurkaevpumplate ülevaade  

Vatla küla varustab hetkel vaid 2009. a rajatud ning 2018. a lõpus sügavamaks 

puuritud Vatla uus puurkaev nr 25288, mille sügavus on peale süvendamist 46 m 

(algselt 29,5 m). Uus puurkaev asub 2008. a rajatud pumpla vahetus läheduses. 

Vanem Vatla puurkaev on rajatud aastal 1988, katastri nr on 13955 ning sügavus 120 

m. Puurkaev andis aastal 2019 vett vaid 3 m3/a. 

Uus hoone rajati ja veetöötlusseadmed paigaldati eelpoolkirjeldatud Matsalu 

veeprojekti käigus aastatel 2008-2009 (hoone ja seadmed), Vatla vanema puurkaevu 

päis asub pumplahoones. 

 

4.9.2 Vatla veetöötlusseadmed 

Pumpla on varustatud kahe paralleelse asetusega survefiltriga rauaeralduseks.  

 

Filtri mark: EURA IRA 50. 

Q = 3 m3/h 

 

Aeratsioon enne vee filtreerimist tagatakse kompressoriga. Komplektis on 

aeratsioonimahuti. 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 sagedusmuundurit ning reservina 

membraanhüdrofoori (300 l) ja rõhuandurit. Pumba töö tagatakse rõhu vahemikus 2,4 

– 4,4 bar. 

 

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 

 

 
Joonis 4-29 Vatla pumpla ja VTJ välisvaaade 
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Joonis 4-30 Vatla uus puurkaev (šahtis) ja VTJ sisevaade, eelaeratsioonipaak 

 

Allikad: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-

2031, MVV info  

4.9.3 Veekvaliteet Vatla puurkaevude vees 

Joogiveeallika kvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Vatlas reguleerib tänase seisuga 

joogiveeallika kontrollikava aastateks 2019-2023, mille alusel vana puurkaevu 

veekvaiteeti tuleb analüüsida iga-aastaselt, uue puurkaevu veekvaliteeti üks kord 

kolme aasta jooksul. 

 

Tabel 4-15 Vatla uue pk nr 25288 veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61 

nõuded 

Vatla uus pk 

31.05.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

5 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

0,98 

3 Lõhn Palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,3 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,07 
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6 Nitrit mg/l 0,50 <0,004 

7 Nitraat mg/l 50 <0,4 

8 Kloriidid mg/l 250 30,5 

9 Sulfaadid mg/l 250 46,5 

10 Raud µg/l 200 30 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,4 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 2,40 

13 Mangaan µg/l 50 <20 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 395 

15 Naatrium mg/l 200 66,3 

16 Boor mg/l 1,0  

17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

51 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused  

Allikas: MVV info 

 

Nagu tabelist nähtub, vastavad mõõdetud näitajaid üldiselt joogiveenõuetele v.a 

fluoriid, mille sisaldus muutus ülenormatiivseks peale uue puurkaevu süvendamist 46 

meetri sügavuseni.  

 

Vatla vana pk nr 13955 veekvaliteedi analüüsitulemused on esitatud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 4-16 Vatla vana pk nr 13955 veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61 

nõuded 

Vatla vana pk  

09.12.2019 

1 Värvus kraadi  3 

2 Hägusus NTU  0,6 

3 Lõhn Palli  1 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,31 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,07 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 

7 Nitraat mg/l 50 <0,2 

8 Kloriidid mg/l 250 135 

9 Sulfaadid mg/l 250 23 

10 Raud µg/l 200 100 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 2,72 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 4,6 

13 Mangaan µg/l 50 27 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 808 

15 Naatrium mg/l 200 148 

16 Boor mg/l 1,0 1,25 

17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100 6 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused 

Allikas: MVV info 
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Vatla vana pk vees ületavad joogiveenorme mikrokomponendid fluor ja boor, mistõttu 

pumbatakse täna oluliselt rohkem vett uuest ja madalamast puurkaevust. 

4.9.4 Veekvaliteet Vatla küla joogivees 

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Vatlas reguleerib joogivee kontrollikava 

aastateks 2019-2023. 

Vastavalt nimetatud dokumendile on kohustuslik (joogivee/võrguvee) proovivõtmise 

koht: Vatla pumpla väljund sagedusega üks kord aastas.  

Süvaanalüüs tuleb teostada üks kord 10 aasta jooksul, järgmine proovivõtu aeg 2023. 

 

Järgnevalt esitame joogiveekvaliteedi analüüsitulemused aastast 2019. 

 

Tabel 4-17 Vatla joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61  

 

Vatla pumpla ja VTJ 

väljund, 09.12.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<0.5 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

 

3 Maitse pall Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 Lõhn pall Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,58 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,05 

7 Nitrit mg/l 0,50 <0.003 

8 Nitraat mg/l 50  

9 Kloriidid mg/l 250  

10 Sulfaadid mg/l 250  

11 Raud µg/l 200  

12 Permanganaatne 

hapendumus 

mg/l O2 5,0  

13 Fluoriidid mg/l 1,5 1,5 

14 Mangaan µg/l 50  

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 736 

16 Naatrium mg/l 200  

17 Boor mg/l 1,0 0.811 

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

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0* 

20 Kolooniate arv 22oC  Ebaloomulike 

muutusteta 

8* 

*Märkus: Proovid on võetud 25.11.2019 
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Allikas: Terviseameti VTI andmebaas 

 

Nagu tabelist nähtub, on veevõrgu vees analüüsitud joogiveenäitajad 2019. a küll 

normi piires, kuid fluoriidi sisaldus on lubatud piiril. Tänaseks on Vatla pumplasse 

paigaldatud varem Virtsu Kaare pumplas kasutusel olnud PO seade, nii et eeldatavalt 

toimib tänaseks ka fluoriidieraldus ning tulemus jääb alla 1,5 mg/l. 

4.9.5 Vatla veevõrk ja selle seisund 

Vatla veevõrk on sisuliselt kogu ulatuses renoveeritud ja rajatud Matsalu 

veemajandusprojekti käigus – aastatel 2008-2009. 

 

Vatla ühisveevõrgu pikkus on ligikaudu 2180 m, millest ligikaudu 1900 m on heas 

seisukorras, kuid ligikaudu 280 m moodustavad DN50 ja DN80 terastorustikud, mis 

tuleb osaliselt rekonstrueerida ja osaliselt üleliigsed torustikud ka maha jätta ja/või 

likvideerida. 

 

Allikad:Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-

2031, MVV info  

4.9.6 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 m3/h. 

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

territooriumil tiik, kuid antud tuletõrjeveeallika osas puudub hetkel täpne ülevaade 

selle seisundist ja ligipääsust. 

 

Kuna ühisveevõrgu peatorustiku diameeter on külas vaid de63 (kohati de63-lt jätkatud 

de75), siis ei ole võimalik uuele veevõrgule hüdrantide paigaldamine ning 

perspektiivis peab vald ette nägema Vatlasse vähemalt ühe nõuetekohase 

tuletõrjeveemahuti (108 m3) või teist liiki Päästeteenistuse poolt aktsepteeritava 

tuletõrjeveehoidla rajamise. 

 

Allikad:Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-

2031 ja Konsultandi kogutud andmed 

 

4.10  LÄÄNERANNA VALLA HANILA PIIRKONNA 

ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 

1. Virtsu aleviku ühisveevärgi torustik vajab nii rekonstrueerimist kui laiendamist 

Tallinna tn elu- kui tööstuspiirkonda, aleviku kirdeossa, detailplaneeringuga 

kavandatavasse tööstuspiirkonda. 

2. Virtsu 2009. a rajatud 30 m sügavuse puurkaevu (nr 25290) vees on jätkuvalt 

ülenormatiivsed mikrobioloogilised komponendid (bakterite) sisaldus, 

puurkaev ei ole kasutuskõlbulik ning on mõistlik kaaluda selle tamponeerimist. 

3. Olemasolev Virtsu veevõrk tekitab läbilaskevõime- ja rõhuprobleeme – kohati 

vaid de63 PE peatorustik tekitab häireid ja ebakindlust nii laevade veega 
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varustamisel sadamast kui tavatarbijatel. Sadama veevajadus laevadelt 

moodustab 15 m3 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. 

4. Ülekontrollimist ja vajadusel renoveerimist vajab Kõmsi 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 

m3/h). 

5. Vatla küla joogiveekvaliteet ei vasta kohati nõuetele fluori ja boori sisalduse 

osas (või on lubatud piiri peal) ning võrku antav vesi vajab kas fluori-

boorieraldust. Uus madalam puurkaev puuriti 2018. a lõpul 16,5 m sügavamaks 

ja seetõttu kasvasid puurkaevu vees fluoriidi- ja boori sisaldused. Kuna aga 

tänane Virtsu Kaare pumpla PO-seade paigaldatakse Vatla puurkaevpumplasse, 

siis probleem suure tõenäosusega laheneb. 

6. Ülekontrollimist vajab väidetav Vatla tuletõrje veehoidla, kuna Matsalu 

veeprojekti käigus puurkaevpumplale rajatud otseväljaviigu siiber (hüdrant) ei 

taga reaalset veevajadust süvaveepumba tuletõrje veevõtuks madala tootlikkuse 

tõttu (max 9 m3/h). Soovitav on ehitada välja uus vähemalt 108 m3 mahuga 

(110 l/s 3 h jooksul) tuletõrjevee reservuaar Vatla mõisakompleksi piirkonda. 

4.11  KOONGA KÜLA ÜHISVEEVÄRGI KIRJELDUS 

Koonga külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 93% elanikkonnast, ca 198 inimest 

215 elanikust. Ülejäänud elanikkond saab vee isiklikest puur- või salvkaevudest.  

Veega on varustamata erakinnistud küla keskusest eemal, sealhulgas küla põhjaosas 

reoveepuhastist itta jääval alal (lisa 5). 

4.11.1  Koonga puurkaevpumplad ja veetöötlusseadmete ülevaade 

Koonga küla ühisveevärk baseerub keskuses staadioni läheduses asuval Koonga 

puurkaevul nr 6179. 

 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaev-pumplal on tagatud 30 meetrine 

sanitaarkaitseala, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur 

ning seadmestik on rekonstrueeritud 2008. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rajati 

uus pumplahoone, asendati toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning 

paigaldati pumplasse II astme pumbasüsteem ning veetöötlusseadmed. Puhta vee 

mahuti mahuga 20 m3 paigaldati hoone kõrvale muldesse. Puurkaev-pumpla hoone on 

ehituslikult heas seisukorras. Veetöötlusseadmetena on puurkaev-pumplas kasutusel 

rauaeraldusfilter, veepehmendi ning PO seadmed.  

VTJ tehase tüüp on: B 0,5-4-2 LE/MT, eesmärk: rauaärastus, veepehmendus, 

fluoriidide ja boori ärastus. 

 

Koongas on tulekustutusveeallikana või toitekaevuna kasutusel vallale kuuluv Koonga 

Võitsehhi Puurkaev, nr 6171, mis asub küla keskuse lääneosas kaupluse läheduses. 

Puurkaev asub pumplahoone kõrval maa-aluses šahtis. Käesoleval ajal ühisveevärgi 

tarbeks puurkaevust vett ei võeta ning see on kasutusel reservkaevuna. Puurkaev-

pumplal puudub nõuetekohane sanitaarkaitseala ning ala pole piiratud aiaga. 

Pumplahoones paikneb 7 m3 hüdrofoor, elektrikilp ja vajalik ühendustorustik. 
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Puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur ning seadmestik on amortiseerunud. Puurkaev-

pumpla hoone on ehituslikult rahuldavas seisukorras. Veetöötlusseadmed puuduvad. 

 

Puurkaev on ühisveevõrgust välja lülitatud ja toidab üksnes tulekustutusveevõtu tiiki, 

mis paikneb küla keskel (vt ligikaudne skeem lisa 5). 

 

 
Joonis 4-31 Koonga ÜVK puurkaevpumpla 6179 välisvaade (esiplaanil maa-aluse 

puhtaveemahuti pealisehitis) 

 

 
Joonis 4-32 Koonga ÜVK puurkaevpumpla 6179 sisevaade 

 

Allikad: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.11.2  Veekvaliteet Koonga puurkaevu vees 

Joogiveeallika kvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Koongas reguleerib tänase seisuga 

joogiveeallika kontrollikava aastateks 2018-2022, mille järgselt tuleb puurkaevu 

veeproove võtta ja analüüsida igal aastal. 

 

Järgnevas tabelis esitame Koonga küla puurkaevu veekvaliteedi näitajad aastal 2019. 

 Tabel 4-18 Koonga pk nr 6179 veekvaliteedi analüüsitulemused 
Nr Näitaja Ühik Määrus nr 61 Koonga pk nr 



 

 

 

Lääneranna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 
 

 

Ruum ja Keskkond OÜ 2020 

95 

nõuded 6179 09.12.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<3 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<0,5 

3 Lõhn Palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

2 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,13 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,08 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 

7 Nitraat mg/l 50 <0,2 

8 Kloriidid mg/l 250 211 

9 Sulfaadid mg/l 250 6,9 

10 Raud µg/l 200 150 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 2,72 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 4,12 

13 Mangaan µg/l 50 <20 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 1052 

15 Naatrium mg/l 200 223 

16 Boor mg/l 1,0 1,26 

17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

2 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused  

Allikas: MVV info 

 

Nagu tabelist nähtub, ületab joogivee piirnorme piirkonnas levinud põhjavee probleem 

– fluoriidi, kuid antud puurkaevus ka boori ülenormatiivne sisaldus. Veepumplas on 

juurutatud veetöötlus, sealhulgas pöördosmoos, mis on eelnenud probleemi ka 

lahendanud. 

4.11.3 Veekvaliteet Koonga küla joogivees 

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Koonga külas reguleerib tänase seisuga 

Terviseameti poolt kinnitatud joogivee kontrollikava aastateks 2018-2022. 

Vastavalt nimetatud dokumendile on kohustuslik joogivee proovivõtmise koht Koonga 

kool üks kord aastas tavakontrolliks ja üks kord 10 a jooksul süvakontrolliks. Järgmine 

süvakontrolli aeg on aasta 2021. 

 

Järgnevalt esitame joogiveekvaliteedi analüüsitulemused aastast 2019. 
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Tabel 4-19 Koonga joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik Määrus nr 61 
Koonga kooli kraan 

18.11.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

3 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

0,5 

3 Lõhn palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 maitse palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,36 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,08 

7 Nitrit mg/l 0,50 0,003 

8 Nitraat mg/l 50  

9 Kloriidid mg/l 250  

10 Sulfaadid mg/l 250  

11 Raud µg/l 200 24 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  

13 Fluoriidid mg/l 1,5 1,17 

14 Mangaan µg/l 50  

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 377 

16 Naatrium mg/l 200  

17 Boor mg/l 1,0 0,978 

18 Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100

ml 

0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100

ml 

0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100

ml 

0  

21 Kolooniate arv 22 

°C  

PMÜ/1 ml ebaloomulike 

muutusteta 

3 

Allikas: Terviseameti VTI andmebaas 

 

Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud näitajad kehtivatele joogiveenõuetele, 

k.a fluoriidi sisaldus. Samal ajal vähendab vee eeltöötlus, pehmendamine 

antiskalandiga vees sisalduvaid vesinikkarbonaate ja sellega seoses pH-d. 
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4.11.4 Koonga veevõrk ja selle seisund 

Koonga küla veevõrku võib käsitleda ühtse tervikuna. Külas on üks puurkaevpumpla 

(nr 6179), mis varustab tarbijaid eelnevalt töödeldud veega. 

 

Koonga küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 4920 meetrit, millest suurem osa 

on rekonstrueeritud ja ligikaudu 110 m moodustab vallale kuuluvast Võitsehhi 

puurkaevust nr 6171 tuletõrjeveevõtukoha toiteks kasutatav torustik (vt lisa 5).  

Enamik torustikust on plasttorustikud De32...110 mm. Koonga küla veevõrk on 

rekonstrueeritud 2008. aastal ning lekked ja veekaod on võrdlemisi väikesed. 

 

Allikad:Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.11.5  Koonga tuletõrjeveevarustus 

Koonga küla keskuses on tuletõrje veevõtuks eelkõige võimalik kasutada Koonga-

Pärnu-Jaagupi-Kalli maantee (tee nr 19201) ääres  olevat veevõtutiiki, mida täidetakse 

vajadusel eelpoolkirjeldatud Võitsehhi puurkaevu veega. Veevõtukoha seisukorra 

kohta täpsemad andmed puuduvad.  

Teine tuletõrjeveevõtukoht asub küla keskuse kirdeosas remonditöökoja ja Antsu baari 

juures, samuti Koonga-Pärnu-Jaagupi-Kalli maantee lähistel. Veevõtukohad on 

kasutatavad ning tähistatud, kuid puuduvad nõuetekohased veevõtukaevud. Samuti ei 

pruugi veevõtukohad olla aastaringi kasutatavad.  

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

veetorustiku otseväljaviik on toodud puurkaev-pumpla hoone välisseinale. Puurkaev 

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

 

Allikad:Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 ja 

Konsultandi kogutud andmed 

4.12  LÕPE KÜLA ÜHISVEEVÄRGI KIRJELDUS 

Lõpe külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 94% elanikkonnast, ca 134 inimest 

143-st keskuse elanikust. Ülejäänud elanikkond saab vee isiklikest puur- või 

salvkaevudest. Küla koosneb keskuse osast, mis jääb reoveekogumisalasse ja 

lõunapoole jäävast mõnevõrra hajusama asustusega (kuid mitte hajaasustus-) alast, kus 

ühiskanalisatsioon puudub. 

Veega on aga varustamata erakinnistud, mis asuvad küla keskusest võrdlemisi eemal. 

(lisa 5). 

4.12.1  Lõpe puurkaevpumplad ja veetöötlusseadmete ülevaade 

Lõpe küla Keskuse puurkaev nr 7935 asub küla keskuses korrusmajade ja lasteaia 

läheduses. Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaev-pumplal on tagatud 30 

meetrine sanitaarkaitseala, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla hoone, 

toruarmatuur ning seadmestik on rekonstrueeritud 2008. aastal. Rekonstrueerimistööde 

käigus renoveeriti puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur, elektri- ja 

automaatikaseadmed ning paigaldati pumplasse II astme pumbasüsteem ning 

veetöötlusseadmed. Puhtavee mahuti mahuga 20 m3 paikneb hoone kõrval muldes. 

Puurkaev-pumpla hoone on ehituslikult heas seisukorras. 
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VTJ tehase tüüp on: B 0,5-4-2 LE/MT, eesmärk: rauaärastus, veepehmendus, 

fluoriidide ja boori ärastus. 

 

. 

Joonis 4-33 Lõpe ÜVK puurkaevpumpla 7935 külgvaade (esiplaanil maa-aluse 

puhtaveemahuti pealisehitis) 

 

 
Joonis 4-34 Lõpe ÜVK puurkaevpumpla 7935 sisevaade, rauaeraldusfilter ja 

veepehmendi 

 

Allikad: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.12.2  Veekvaliteet Lõpe puurkaevu vees 

Joogiveeallika kvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Lõpes reguleerib tänase seisuga 

joogiveeallika kontrollikava aastateks 2018-2022, mille järgselt tuleb puurkaevu 

veeproove võtta ja analüüsida igal aastal. 

 

Järgnevas tabelis esitame Lõpe küla puurkaevu veekvaliteedi näitajad aastal 2019. 

  

Tabel 4-20 Lõpe pk nr 7935 veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61 

nõuded 

Lõpe pk nr 7935 

09.12.2019 
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1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<3 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1,4 

3 Lõhn Palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,17 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,12 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 

7 Nitraat mg/l 50 <0,2 

8 Kloriidid mg/l 250 173 

9 Sulfaadid mg/l 250 14 

10 Raud µg/l 200 160 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 0,72 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 4,16 

13 Mangaan µg/l 50 <20 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 901 

15 Naatrium mg/l 200 186 

16 Boor mg/l 1,0 1,55 

17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

1 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused  

Allikas: MVV info 

 

Nagu tabelist nähtub, ületab joogivee piirnorme piirkonnas levinud põhjavee probleem 

– fluoriidi ja boori ülenormatiivne sisaldus. Veepumplas on juurutatud veetöötlus, 

sealhulgas pöördosmoos, mis on eelnenud probleemi ka lahendanud. 

4.12.3 Veekvaliteet Lõpe küla joogivees 

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Lõpe külas reguleerib tänase seisuga 

Terviseameti poolt kinnitatud joogivee kontrollikava aastateks 2018-2022. 

Vastavalt nimetatud dokumendile on kohustuslik joogivee proovivõtmise koht Lõpe 

lasteaed-algkool üks kord aastas tavakontrolliks ja üks kord 10 a jooksul 

süvakontrolliks. Järgmine süvakontrolli aeg on aasta 2021. 

 

Järgnevalt esitame joogiveekvaliteedi analüüsitulemused aastast 2019. 

 

Tabel 4-21 Lõpe joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik Määrus nr 61 
Lõpe lasteaed-algkooli 

kraan 18.11.2019 
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1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

3 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

0.5 

3 Lõhn palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 maitse palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,33 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,05 

7 Nitrit mg/l 0,50 0,003 

8 Nitraat mg/l 50  

9 Kloriidid mg/l 250  

10 Sulfaadid mg/l 250  

11 Raud µg/l 200 20 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  

13 Fluoriidid mg/l 1,5 0,8 

14 Mangaan µg/l 50  

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 439 

16 Naatrium mg/l 200  

17 Boor mg/l 1,0 0,856 

18 Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100

ml 

0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100

ml 

0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100

ml 

0  

21 Kolooniate arv 22 

°C  

PMÜ/1 ml ebaloomulike 

muutusteta 

4 

Allikas: Terviseameti VTI andmebaas 

 

Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud näitajad kehtivatele joogiveenõuetele, 

k.a fluoriidi sisaldus. Samal ajal vähendab vee eeltöötlus, pehmendamine 

antiskalandiga vees sisalduvaid vesinikkarbonaate ja sellega pH-d. 

4.12.4 Lõpe veevõrk ja selle seisund 

Lõpe küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 4260 meetrit, millest enamus on 

rekonstrueeritud.  

Enamik torustikust on PE materjalist De32...110. Lõpe küla veevõrk on 

rekonstrueeritud 2008. aastal ning lekked ja veekaod on võrdlemisi väikesed. 
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Allikad:Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.12.5  Lõpe tuletõrjeveevarustus 

Lõpe külas on tuletõrje vett võimalik võtta küla keskuses puurkaev-pumpla, kaupluse 

ning korrusmajade läheduses olevatest tuletõrje veevõtumahutitest (3 tk).  

Tuletõrje veevõtu võimalus on rajatud ka Lõpe küla keskuse puurkaevu juurde, kus 

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

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

Lõpe tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud lisas 5. 

 

Allikad:Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.13  OIDREMA KÜLA ÜHISVEEVÄRGI KIRJELDUS 

Oidrema külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 89% elanikkonnast, ca 108 

inimest 122 elanikust. Ülejäänud elanikkond saab vee isiklikest puur- või 

salvkaevudest.  

Külas on lisaks elanikest tarbijatele Oidrema mõis ja sinna juurde kuuluv farm ning 

Oidrema saun ja puhkemaja. Poodi Oidremal pole. 

Veega on aga varustamata erakinnistud, mis asuvad küla keskusest võrdlemisi eemal. 

(lisa 5). 

4.13.1  Oidrema puurkaevpumplad ja veetöötlusseadmete ülevaade 

Oidrema küla puurkaev nr 7939 asub küla keskuses mõisakompleksi läheduses. 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaev-pumplal on tagatud 30 meetrine 

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

ning seadmestik on rekonstrueeritud 2008. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus 

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

ning paigaldati pumplasse II astme pumbasüsteem ning veetöötlusseadmed. Puhtavee 

mahuti mahuga 6,4 m3 paikneb hoones. Puurkaev-pumpla hoone on ehituslikult heas 

seisukorras. 

VTJ tehase tüüp on: B 0,5-4-2 LE/MT, eesmärk: rauaärastus, veepehmendus, 

fluoriidide ja boori ärastus. 
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Joonis 4-35 Oidrema ÜVK puurkaevpumpla 7939 välis- ja sisevaade, PO-seade 

 

Pumplasse on rauaeraldusseadmetele lisatud eelaeratsioonipaak. Tänane  

rauaärastusfilter ei ole piisavalt efektiivne, vajalik on täiendada kas ühe 

paralleelfiltriga või paigutada pumplasse uus paarisfilter. Rauaeraldussüsteemi 

ebaefektiivsus väljendub ka joogiveenäitajas, pumpla väljundis oli vee üldraua sisaldus 

190 µg/l. 

Allikad: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.13.2  Veekvaliteet Oidrema puurkaevu vees 

Joogiveeallika kvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Oidremas reguleerib tänase seisuga 

joogiveeallika kontrollikava aastateks 2018-2022, mille järgselt tuleb puurkaevu 

veeproove võtta ja analüüsida igal aastal. 

 

Järgnevas tabelis esitame Oidrema küla puurkaevu veekvaliteedi näitajad aastal 2019. 

  

Tabel 4-22 Oidrema pk nr 7939 veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61 

nõuded 

Oidrema pk nr 

7939 09.12.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<3 
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2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<0,5 

3 Lõhn Palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 7,68 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,11 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 

7 Nitraat mg/l 50 <0,2 

8 Kloriidid mg/l 250 91 

9 Sulfaadid mg/l 250 21 

10 Raud µg/l 200 500 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 2,08 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 2,56 

13 Mangaan µg/l 50 <20 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 733 

15 Naatrium mg/l 200 107 

16 Boor mg/l 1,0 1,0 

17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

10 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused 

Allikas: MVV info  

 

Nagu tabelist nähtub, ületab joogivee piirnorme piirkonnas levinud põhjavee probleem 

– fluoriidi sisaldus. Lisaks on joogiveenõuete osas ülenormatiivne üldraud ning 

lubatud piiril boor. Veepumplas on juurutatud veetöötlus, sealhulgas pöördosmoos, 

mis on eelnenud probleemi ka lahendanud. Samas on rauaeraldusseade mõnevõrra 

väheefektiivne. 

4.13.3 Veekvaliteet Oidrema küla joogivees 

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Oidrema külas reguleerib tänase seisuga 

Terviseameti poolt kinnitatud joogivee kontrollikava aastateks 2018-2022. 

Vastavalt nimetatud dokumendile on kohustuslik joogivee proovivõtmise koht 

Oidrema pumpla väljund üks kord aastas tavakontrolliks ja üks kord 10 a jooksul 

süvakontrolliks. Järgmine süvakontrolli aeg on aasta 2021. 

 

Järgnevalt esitame joogiveekvaliteedi analüüsitulemused aastast 2019. 

 

Tabel 4-23 Oidrema joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik Määrus nr 61 
Oidrema VTJ väljund 

21.10.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

3 
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ebaloomulike 

muutusteta 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

0,8 

3 Lõhn palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 maitse palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,75 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,05 

7 Nitrit mg/l 0,50 0,003 

8 Nitraat mg/l 50  

9 Kloriidid mg/l 250  

10 Sulfaadid mg/l 250  

11 Raud µg/l 200 190 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  

13 Fluoriidid mg/l 1,5 1,25 

14 Mangaan µg/l 50  

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 574 

16 Naatrium mg/l 200  

17 Boor mg/l 1,0 1,0 

18 Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100

ml 

0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100

ml 

0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100

ml 

0  

21 Kolooniate arv 22 

°C  

PMÜ/1 ml ebaloomulike 

muutusteta 

2 

Allikas: Terviseameti VTI andmebaas 

 

Nagu tabelist nähtub, vastavad küll kõik analüüsitud näitajad kehtivatele 

joogiveenõuetele, kuid üsna normi piiri lähedal on üldraud: 190 µg/l ning piiri peal on 

boor 1,0 mg/l. 

4.13.4 Oidrema veevõrk ja selle seisund 

Oidrema küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2630 meetrit, millest enamus: 

1890 m on rekonstrueeritud.  

Enamik torustikust on PE materjalist De32...110. Oidrema küla veevõrk on 

rekonstrueeritud 2008. aastal ning lekked ja veekaod on võrdlemisi väikesed. 

Rekonstrueerimata torustikud koosnevad malm- ja terastorudest. 
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Allikad:Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.13.5  Oidrema tuletõrjeveevarustus 

Oidrema külas on tuletõrje vett võimalik võtta Oidrema farmi territooriumil asuvast 

veemahutist (veehoidlast). Täpsemad andmed veevõtukoha seisukorra ning vee 

kättesaadavuse kohta puuduvad.  

Tuletõrje veevõtu võimalus on rajatud ka Oidrema küla keskuse puurkaevu juurde, kus 

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

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

Oidrema küla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud lisas 5. 

 

Allikas: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 

4.14  IRTA KÜLA ÜHISVEEVÄRGI KIRJELDUS 

Irta külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 86% elanikkonnast, ca 38 inimest 44 

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

Küla veetarbijateks on eramute elanikud ning küla keskel asuv farm (lisa 5). 

4.14.1  Irta puurkaevpumplad ja veetöötlusseadmete ülevaade 

Irta küla puurkaev nr 6174 asub küla keskuses Irta-Kiisamaa maantee ääres (tee nr 

19215). Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevule on tagatud 30 meetrine 

sanitaarkaitseal, kuid see pole piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur 

ning seadmestik on rekonstrueeritud 2009. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus 

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

ning paigaldati pumplasse II astme pumbasüsteem, veemahuti ning 

veetöötlusseadmed. Puhtavee mahuti mahuga 7 m3 paikneb hoones. Puurkaev-pumpla 

hoone on ehituslikult heas seisukorras. 

VTJ tehase tüüp on: B 0,5-4-2 LE/MT, eesmärk: rauaärastus, veepehmendus, 

fluoriidide ja boori ärastus. 

 

    
Joonis 4-36 Irta ÜVK puurkaevpumpla 6174 välis ja sisevaade, II-astme pumpla 

 

Allikad:Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; 

Veekasutusaruanne 2019, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 
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4.14.2  Veekvaliteet Irta puurkaevu vees 

Joogiveeallika kvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Irtas reguleerib tänase seisuga 

joogiveeallika kontrollikava aastateks 2018-2022, mille järgselt tuleb puurkaevu 

veeproove võtta ja analüüsida igal aastal. 

 

Järgnevas tabelis esitame Irta küla puurkaevu veekvaliteedi näitajad aastal 2019. 

  

Tabel 4-24 Irta pk nr 6174 veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61 

nõuded 

Irta pk nr 6174 

09.12.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

<3 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

2,1 

3 Lõhn Palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,25 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,13 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 

7 Nitraat mg/l 50 <0,2 

8 Kloriidid mg/l 250 194 

9 Sulfaadid mg/l 250 6,0 

10 Raud µg/l 200 510 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 2,32 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 4,16 

13 Mangaan µg/l 50 <20 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 1002 

15 Naatrium mg/l 200 223 

16 Boor mg/l 1,0 1,43 

17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

1 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused 

Allikas: MVV info  

 

Nagu tabelist nähtub, ületab joogivee piirnorme põhjavees üldraua, fluoriidi, naatriumi 

ja boori sisaldus. Veepumplas on juurutatud veetöötlus, sealhulgas pöördosmoos, mis 

on eelnenud probleemi lahendanud. 

4.14.3 Veekvaliteet Irta küla joogivees 

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Irta külas reguleerib tänase seisuga 

Terviseameti poolt kinnitatud joogivee kontrollikava aastateks 2018-2022. 
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Vastavalt nimetatud dokumendile on kohustuslik joogivee proovivõtmise koht Irta 

pumpla väljund üks kord aastas tavakontrolliks ja üks kord 10 a jooksul 

süvakontrolliks. Järgmine süvakontrolli aeg on aasta 2021. 

 

Järgnevalt esitame joogiveekvaliteedi analüüsitulemused aastast 2019. 

 

Tabel 4-25 Irta joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik Määrus nr 61 
Irta VTJ väljund 

18.11.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

3 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

0,5 

3 Lõhn palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 maitse palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,38 

6 Ammoonium mg/l 0,50  

7 Nitrit mg/l 0,50  

8 Nitraat mg/l 50  

9 Kloriidid mg/l 250  

10 Sulfaadid mg/l 250  

11 Raud µg/l 200 100 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  

13 Fluoriidid mg/l 1,5 0,93 

14 Mangaan µg/l 50  

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 326 

16 Naatrium mg/l 200  

17 Boor mg/l 1,0 0,993 

18 Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100

ml 

0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100

ml 

0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100

ml 

0  

21 Kolooniate arv 22 

°C  

PMÜ/1 ml ebaloomulike 

muutusteta 

2 

Allikas: Terviseameti VTI andmebaas 
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Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud näitajad kehtivatele joogiveenõuetele. 

4.14.4  Irta veevõrk ja selle seisund 

Irta küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1980 meetrit, millest valdav enamus 

on rekonstrueeritud 2008. aastal (osaliselt oleme kokku lugenud ka kinnistutel 

paiknevad ühisveevärgitorud) 

Enamik torustikust on PE-torustikud De32...De63. Irta küla veevõrk on suures osas 

rekonstrueeritud ning lekked ja veekaod on võrdlemisi väikesed. Probleemiks on küla 

ida ja kaguosas veetorustiku puudumine. Mitmed kinnistuomanikud on avaldanud 

soovi liituda ühisveevärgiteenusega. 

 

Allikad:Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.14.5  Irta tuletõrjeveevarustus 

Irta külas on tuletõrje vett võimalik saada farmikompleksi läheduses olevast kahest 

veevõtumahutist. Veevõtumahutid on teadaolevalt kasutuskõlblikud, näeme ette nende 

toite ühisvõrgust ja veemõõdukaevu paigaldamise.  

Tuletõrje veevõtu võimalus on rajatud ka Irta küla puurkaevu juurde, kus veetorustiku 

väljaviik on toodud puurkaev-pumpla hoone välisseinale. Puurkaev pole aga sobilik 

tuletõrje veevõtuks, kuna puurkaevu pumba tootlikkus on liiga väike.  

Irta küla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud lisas 5. 

 

Allikad:Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 
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4.15  LÄÄNERANNA VALLA KOONGA PIIRKONNA 

ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 

1. Oidrema küla ühisveevärgi puurkaevpumpla veetöötlusseadmed on 

rauaeralduse osas ebapiisavad, näitaja on pumpla väljundis piiri peal, mistõttu 

vajab süsteem kas ühte lisa filtermahutit või olemasolev filtripaak asendamist 

paraleel- või paarisfiltriga. 

2. Oidrema küla keskuses puuduvad tuletõrje veevõtukohad, mistõttu pole tagatud 

piirkonna vajalik tuletõrjevee kogus. Oidrema külas on tuletõrje vett võimalik 

võtta Oidrema farmi territooriumil asuvast veemahutist (veehoidlast), kuid see 

asub küla keskusest mõnevõrra eemal. Täpsemad andmed veevõtukoha 

seisukorra ning vee kättesaadavuse kohta samuti puuduvad. Tuletõrje veevõtu 

võimalus on rajatud küll Oidrema küla puurkaevu juurde, kus veetorustiku 

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

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

3. Irta küla ühisveevõrk vajab laiendamist küla ida- ja kaguossa (farmi piirkond), 

kus on soovijaid teenusega liitumiseks. 

4.16  VARBLA KÜLA ÜHISVEEVÄRGI KIRJELDUS 

Varbla külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 87% elanikkonnast, ca 77 inimest 

89 elanikust. Ülejäänud elanikkond saab vee isiklikest puur- või salvkaevudest. 

4.16.1 Varbla küla puurkaevpumpla ja veetöötlusseadmete ülevaade  

Varbla küla teenindab Keskuse puurkaev nr 7973. Puurkaevu päis paikneb uues 

pumplahoones.  

 

Puurkaevu olemasolev maapealne osa, süvaveepump ja teised seadmed vahetati välja 

ja renoveeriti üheaegselt uue pumpla rajamisega, 2008. a.  

 

Puurkaev (puurkaevu pealisehitis) asub aastal 2008 rajatud veetöötlus- ja 

pumplakompleksi sees ning on heas seisukorras.  

 

Täpsemad andmed Varbla puurkaevu kohta kajastuvad tabelis 4-1. 

 

Pumpla on varustatud kahe paralleelse asetusega survefiltriga rauaeralduseks. 

Survefiltri mark on: ARS 500 Duplex. Varbla veetöötlusjaama survefiltri sisu on 

hiljuti vahetatud, asendatud on ka kompressor ja parandatud aeratsioonisüsteemi 

filtrisse sisenevale veele. Ku varem esines kohati probleeme rauaeraldusega, siis peale 

nimetatud meetmeid läks pilt paremaks. 

 

Filtri tagasipesu toimub süvaveepumba ja puurkaevuvee baasil. 

 

Tagasipesuvett töödeldakse ühekambrilises septikus, peale mida juhitakse uhtevesi 

kraavi. 

 

Rõhuregulaatorina kasutatakse membraanhüdrofoori (500 l) ja rõhuandurit.  

Pumba rõhu töövahemik pumplas on: 2,0-3,8 bar’i. 
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Pumpla on lisaks varustatud on-line veearvesti (kulumõõtja) ja proovivõtukraaniga.  

 

Pumplaruumi on paigutatud ka õhukuivati, mark Munthers. 

 

 

Joonis 4-37 Varbla keskuse puurkaev-pumplakompleksi välisvaade 

 

Joonis 4-38 Varbla keskuse pumplakompleksi sisevaade. Esiplaanil on 

rauaeraldusfiltrid, tagapool puurkaevu päis ning hüdrofoor 

Allikad: Varbla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; 

Veekasutusaruanne 2019, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.16.1 Veekvaliteet Varbla puurkaevu vees 

Joogiveeallika kvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Varblas reguleerib tänase seisuga 

joogiveeallika kontrollikava aastateks 2018-2022, mille järgselt tuleb puurkaevu 

veeproove võtta ja analüüsida üks kord kolme aasta jooksul. 

 

Järgnevas tabelis esitame Varbla küla puurkaevu veekvaliteedi näitajad aastal 2019. 

  

Tabel 4-26 Varbla pk nr 7973 veekvaliteedi analüüsitulemused 
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Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61 

nõuded 

Varbla pk nr 7973 

23.09.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

5 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

2,1 

3 Lõhn Palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 7,61 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,19 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 

7 Nitraat mg/l 50 <0,2 

8 Kloriidid mg/l 250 11 

9 Sulfaadid mg/l 250 11 

10 Raud µg/l 200 700 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 4,16 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,71 

13 Mangaan µg/l 50 <20 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 516 

15 Naatrium mg/l 200 34 

16 Boor mg/l 1,0  

17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

2 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused  

Allikas: MVV info 

 

Nagu tabelist nähtub, ületab joogivee piirnorme põhjavees vaid üldraua sisaldus. 

Fluoriidi, boori jt probleemid Varbla piirkonda ei ulatu. 

4.16.2 Veekvaliteet Varbla küla joogivees 

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Varbla külas reguleerib tänase seisuga 

Terviseameti poolt kinnitatud joogivee kontrollikava aastateks 2018-2022. 

Vastavalt nimetatud dokumendile on kohustuslik joogivee proovivõtmise koht Varbla 

kooli kraanist üks kord aastas tavakontrolliks ja üks kord 10 a jooksul süvakontrolliks. 

Süvakontrolli aeg on aasta 2020. 

 

Järgnevalt esitame joogiveekvaliteedi analüüsitulemused aastast 2019, sest 2020. a 

süvaanlüüsi tulemused pole veel laekunud (proovivõtu aeg septembris 2020). 
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Tabel 4-27 Varbla joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik Määrus nr 61 
Varbla Põhikool 

23.09.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

6 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

0,6 

3 Lõhn palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 maitse palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,45 

6 Ammoonium mg/l 0,50  

7 Nitrit mg/l 0,50  

8 Nitraat mg/l 50  

9 Kloriidid mg/l 250  

10 Sulfaadid mg/l 250  

11 Raud µg/l 200 94 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  

13 Fluoriidid mg/l 1,5  

14 Mangaan µg/l 50  

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 496 

16 Naatrium mg/l 200  

17 Boor mg/l 1,0  

18 Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100

ml 

0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100

ml 

0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100

ml 

0  

21 Kolooniate arv 22 

°C  

PMÜ/1 ml ebaloomulike 

muutusteta 

1 

Allikas: Terviseameti VTI andmebaas 

 

Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud näitajad kehtivatele joogiveenõuetele. 

4.16.3 Varbla veevõrk ja selle seisund 

Varbla küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2020 meetrit, millest enamus on 

rekonstrueeritud Matsalu veemajandusprojekti käigus aastatel 2008-2009. 
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Enamik torustikust on PE-torustikud De32...De75. Varbla küla veevõrk on suures osas 

rekonstrueeritud ning lekked ja veekaod on võrdlemisi väikesed. 

 

Allikad: Varbla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; 

Veekasutusaruanne 2019, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

 

4.16.4  Varbla tuletõrjeveevarustus 

Varbla külas on tuletõrjeveevarustus lahendatud veemahutitega. Külas on kokku kolm 

tuletõrjeveemahutit/-kohta järgmistes piirkondades: vallamaja, klubi ja töökoda. Valla 

esindajate seisukohalt on olemasolevad tuletõrje veevõtukohad kasutuskõlblikud ja 

renoveerimist ei vaja. 

Lisaks eelnimetatutele on Varbla puurkaevpumpla varustatud veevõtuks 

otseväljaviigusiibri ehk tuletõrje seinahüdrandiga. Viimast on võimalik kasutada 

veevõtuks, kuid süvaveepumba toodangust, 9 m3/h, ei piisa reaalselt tuletõrjeauto 

paagi täitmiseks piisavalt kiire ajaga.  

Varbla küla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud lisas 5. 

 

Allikad: Varbla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 

4.17  TÕUSI KÜLA ÜHISVEEVÄRGI KIRJELDUS 

Tõusi külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 84% elanikkonnast, ca 73 inimest 87 

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

Tõusi veetarbijateks on põhiliselt ainult elanikud. Juriidilised isikud on väga väikese 

veetarbimisega. 

4.17.1  Tõusi küla puurkaevpumpla ja veetöötlusseadmete ülevaade  

 

Tõusi II elamu puurkaev nr 7980, pumpla ja seadmed on analoogsed Varbla küla 

vastavate rajatiste ja seadmetega.  

 

Pumpla paikneb korruselamute naabruses, ümbrus on planeerimata, kuid korrastatud.  

 

Tõusi II elamu puurkaevpumpla koosneb puurkaevust ja veetöötlus- ja 

rõhuregulaatorseadmetest.  

 

Puurkaevu nr 7980 päis paikneb uues pumplahoones.  

 

Puurkaevu olemasolev maapealne osa, süvaveepump ja teised seadmed vahetati välja 

ja renoveeriti üheaegselt uue pumpla rajamisega, 2008. a.  

 

Puurkaev (puurkaevu pealisehitis) asub aastal 2008 rajatud veetöötlus- ja 

pumplakompleksi sees ning on heas seisukorras.  

 

Täpsemad andmed Tõusi puurkaevu kohta, kajastuvad tabelis 4-1. 

 

Pumpla on varustatud kahe paralleelse asetusega survefiltriga rauaeralduseks.  
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Survefiltri mark on: ARS410 Duplex; 

 

Filtri tagasipesu toimub süvaveepumba ja puurkaevuvee baasil. 

 

Tagasipesuvett töödeldakse ühekambrilises septikus, peale mida juhitakse uhtevesi 

ühiskanalisatsiooni. 

 

Rõhuregulaatorina kasutatakse membraanhüdrofoori (500 l) ja rõhuandurit.  

 

Pumpla on lisaks varustatud on-line veearvesti (kulumõõtja) ja proovivõtukraaniga.  

 

Pumplaruumi on paigutatud ka õhukuivati, mark Munthers. 

 

 

Joonis 4-39 Tõusi II elamu puurkaevpumplakompleksi välisvaade 

 

 

Joonis 4-40 Tõusi pumplakompleksi sisevaade. Esiplaanil on puurkaevu päis, 

tagapool rauaeraldusfiltrid ning hüdrofoor 
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Joonis 4-41 Tõusi pumpla hüdrofoor ja otseväljaviigusiiber 

Allikad: Varbla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.17.2 Veekvaliteet Tõusi puurkaevu vees 

Joogiveeallika kvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Tõusis reguleerib tänase seisuga 

joogiveeallika kontrollikava aastateks 2018-2022, mille järgselt tuleb puurkaevu 

veeproove võtta ja analüüsida üks kord kolme aasta jooksul. Viimane proovivõtt 

toimus aastal 2017 ning järgmine analüüsiaasta on käesolev, 2020. aasta. 

 

Järgnevas tabelis esitame Tõusi küla puurkaevu veekvaliteedi näitajad aastal 2017. 

  

Tabel 4-28 Tõusi pk nr 7973 veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 61 

nõuded 

Tõusi pk nr 7980 

20.11.2017 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

3 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1,3 

3 Lõhn Palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

2 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 7,45 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,23 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,003 

7 Nitraat mg/l 50 <0,2 

8 Kloriidid mg/l 250 15 

9 Sulfaadid mg/l 250 24 

10 Raud µg/l 200 500 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,44 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,57 
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13 Mangaan µg/l 50 48 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 564 

15 Naatrium mg/l 200 15 

16 Boor mg/l 1,0  

17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

2 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused  

Allikas: MVV info 

 

Nagu tabelist nähtub, ületab joogivee piirnorme põhjavees vaid üldraua sisaldus. 

Fluoriidi, boori jt probleemid Tõusi piirkonda ei ulatu. 

4.17.3 Veekvaliteet Tõusi küla joogivees 

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu Tõusi külas reguleerib tänase seisuga 

Terviseameti poolt kinnitatud joogivee kontrollikava aastateks 2018-2022. 

Vastavalt nimetatud dokumendile on kohustuslik joogivee proovivõtmise koht Tõusi 

puurkaevpumpla väljundist üks kord aastas tavakontrolliks ja üks kord 10 a jooksul 

süvakontrolliks. Süvakontrolli aeg on aasta 2020. 

 

Järgnevalt esitame joogiveekvaliteedi analüüsitulemused aastast 2019, sest 2020. a 

süvaanlüüsi tulemused pole veel laekunud (proovivõtu aeg septembris 2020). 

 

Tabel 4-29 Tõusi joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik Määrus nr 61 
Tõusi pumpla väljund 

25.11.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

5 

2 Hägusus NTU Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

0,5 

3 Lõhn palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

4 maitse palli Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,46 

6 Ammoonium mg/l 0,50  

7 Nitrit mg/l 0,50  

8 Nitraat mg/l 50  
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9 Kloriidid mg/l 250  

10 Sulfaadid mg/l 250  

11 Raud µg/l 200 120 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  

13 Fluoriidid mg/l 1,5  

14 Mangaan µg/l 50  

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 565 

16 Naatrium mg/l 200  

17 Boor mg/l 1,0  

18 Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100

ml 

0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100

ml 

0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100

ml 

0  

21 Kolooniate arv 22 

°C  

PMÜ/1 ml ebaloomulike 

muutusteta 

6 

Allikas: Terviseameti VTI andmebaas 

 

Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud näitajad kehtivatele joogiveenõuetele. 

4.17.4  Tõusi veevõrk ja selle seisund 

Tänasel päeval võib analoogselt Varbla külale lugeda ka Tõusi veetorustiku seisundit 

väga heaks, kuna sisuliselt kogu torustik rekonstrueeriti Matsalu veemajandusprojekti 

käigus, aastatel 2008-2009. 

 

Tõusi külade ühisveevõrgu  kogupikkuseks on tänase seisuga 1460 m (skeemidelt 

mõõdetuna). 

Enamik torustikust on PE-torustikud De32...De75. Tõusi küla veevõrk on suures osas 

rekonstrueeritud ning lekked ja veekaod on võrdlemisi väikesed. 

 

Allikad: Varbla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; 

MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.17.5  Tõusi tuletõrjeveevarustus 

Tõusi külas puuduvad tänase seisuga tuletõrjeveevarustuseks vettpidavad lahendused 

ja veemahutid. Me ei arvesta siinkohal erakinnistutel asuvaid võimalikke tiike ja 

teadmata seisundis mahuteid. 

 

Tõusi II elamu puurkaevpumpla on küll varustatud veevõtuks otseväljaviigusiibri ehk 

tuletõrje seinahüdrandiga, mida aga ei ole võimalik kasutada reaalselt tuletõrjevee 

saamiseks, kuna süvaveepumba toodangust, 7,2 m3/h, ei piisa reaalselt tuletõrjeauto 

paagi täitmiseks piisavalt kiire ajaga. 

 

Allikad: Varbla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; 

Veekasutusaruanne 2019, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 
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4.18  LÄÄNERANNA VALLA VARBLA PIIRKONNA 

ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 

1. Praktiliselt puuduvad, kuna on süsteemid on suhteliselt hiljuti ehitatud ja/või 

renoveeritud. Puuduseks on kinnitustorustike oluliselt kõrgem vanus kui 

tänavatorustikel, millest on tingitud ka kohatised suured müümata vee kogused 

(veekaod). 

Samuti töötavad kohati ebastabiilselt mõlema küla veetöötlusseadmed 

rauaärastuse osas. 

2. Esimese puuduse osas on vee-ettevõtjal raske konkreetseid meetmeid 

tarvitusele võtta, sest kinnistutorustik ei kuulu tema tegevuspiirkonda, samas 

Varbla veetöötlusseadmete filtermaterjal on asendatud ning 

aeratsioonisüsteemi parandatud, mis on varasema probleemi lahendanud. 

4.19  LÄÄNERANNA VALLA KANALISATSIOON 

4.20  TÄNASED ÜHISKANALISATSIOONIGA 

VARUSTATUD PIIRKONNAD 

Lääneranna valla tänane ja perspektiivne ühiskanalisatsiooniteenuste tarbimisbilanss 

on esitatud lisas 3. 

 

Nagu ka järgnevates osades lähemalt kirjeldame, koosneb Lääneranna valla tänane 

ühiskanalisatsiooni tegevuspiirkond järgmistest asumitest: Lihula linn, Virtsu alevik, 

Kirbla, Tuudi, Kõmsi, Vatla, Koonga, Lõpe, Varbla, Oidrema, Tõusi külad (vt lisa 3 ja 

5).  

Ülejäänud külades, kus ühiskanalisatsioon puudub, on reoveekäitlus lahendatud 

erinevate majapidamiste ja juriidiliste isikute lõikes väga erinevalt. 

Ühiskanalisatsiooniga varustamata majapidamistes ja ühiskanalisatsiooniga 

mitteliitunud juriidiliste isikute puhul rakendatakse Lääneranna valla reovee 

kohtkäitluse ja äraveo eeskirja (Lääneranna Vallavolikogu 14.11.2018 määrus nr 15 

https://www.riigiteataja.ee/akt/421112018005?leiaKehtiv ) ning valla andmetel 

peetakse antud dokumendist ka kinni. Lääneranna valla reovee kohtkäitluse ja äraveo 

eeskiri arvestab omakorda kõigi üleriiklike õigusaktidega: veeseadus, ehitusseadustik, 

keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61 ning Keskkonnaministri 31.07.2019 

määrus nr 31. Vallavalitsus ja varasemad vallavalitsused on menetlenud kõigi 

eramajapidamiste kanalisatsioonisüsteemide kohtkäitlusega seonduvaid projekte 

(ehitusluba, ehitusteatis, kasutusluba). Olulisemad väljavõtted Lääneranna 

Vallavolikogu määrusest nr 15 on järgmised (vt dokumenti tervikuna ülalesitatud 

lingil): 

- § 3 (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks 

üldjuhul selle tekkekoha kinnistu piires. 

-  § 3 (2) Mitme kinnistu tarbeks on lubatud paigaldada reovee kogumismahuti 

või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja 

keskkonnakaitseliselt põhjendatud. 

- § 3 (3) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine on lubatud olmereovee 

tekkekohas nendel maa-aladel, mis Lääneranna vallas kehtivate 

üldplaneeringute ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavade 

(edaspidi ÜVKA) kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/421112018005?leiaKehtiv
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- § 3  (4) Kirbla, Koonga, Kõmsi, Lihula, Lõpe, Tuudi, Tõusi, Varbla, Vatla ja 

Virtsu reoveekogumisaladel, kus puudub ühiskanalisatsioon, on lubatud 

immutada ainult bioloogiliselt puhastatud reovett. 

- § 5 (3) Omapuhasti rajamisel tuleb aluseks võtta veeseaduses, 

ehitusseadustikus ja keskkonnaministri 08.11.2019 määruses nr 61„Nõuded 

reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee 

suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning 

saasteainesisalduse piirväärtused” ning Keskkonnaministri 31.07.2019 

määruses nr 31 “Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise 

nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“* sätestatud 

tingimused. 

-  § 5 (4) Uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone rekonstrueerimisel 

ehitusprojekti alusel tuleb lahendada reovee kogumismahuti, septiku või 

omapuhasti rajamine koos hoone ehitusprojektiga. 

-   § 5 (5) Olemasoleva hoone reovee kogumismahuti või septiku 

paigaldamiseks, ümberehitamiseks või laiendamiseks, tuleb Lääneranna 

Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitada elektrooniliselt ehitisregistri 

kaudu 10 päeva enne kohtkäitlussüsteemide ehitamist ehitusseadustiku kohane 

ehitusteatis. 
*Märkus: Konsultandi ajakohastatud õigusaktid  

 

Suuremate vett tarbivate ettevõtetete, sealhulgas põllumajanduslike ettevõtete, 

suurfarmide jt kanalisatsioonikäitlust reguleeritakse lisaks ka vee erikasutuse 

keskkonnalubade ja keskkonnakomplekslubadega (vt alapeatükk 1.3.6).  

 

Kohtkäitluses kasutataksegi Lääneranna vallas enamasti vastavalt põhjavee kaitstusele 

kas septikuid koos imbväljakutega (keskmiselt, suhteliselt kaitstud või kaitstud 

põhjveekiht) või bioloogilisi väikepuhasteid (nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjavee 

korral). Vastavalt määrus nr 15 § 3 lg (4) on kehtestatud reoveekogumisaladel: Kirbla, 

Koonga, Kõmsi, Lihula, Lõpe, Tuudi, Tõusi, Varbla, Vatla – lubatud kohtkäitluse 

raames immutada vaid bioloogiliselt puhastatud reovett. Teine võimalus on 

tühjendatavad veetihedad kogumiskaevud või -mahutid. 

 

Lääneranna valla asumite tänasest ja perspektiivsest varustatusest ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga annab ülevaate lisa 3. 

 

Lihula linn 

Lihula linnas on ühiskanalisatsiooniga kaetud 95% elanikkonnast (1143 inimest 1201 

elanikust), kõik ühiskondlikud asutused ja enamik tööstus- ja teistest eraettevõtetest. 

Lihula linnas on kanalisatsiooniteenuse tarbijateks elanikud (korteriühistud ja eramud) 

ning asutused, millest suurima osakaalu teenuse tarbimisel moodustavad Lihula 

Gümnaasium, SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus, Lihula 

lasteaed, Lihula Vallavalitsus ja tööstusettevõtetest AS Uninaks (Baltimaade suurim 

kuivsegude tootja) ja Lihula Leib OÜ. 

Ülejäänud asutused-ettevõtted on väiksema veetarbimisega. 

Käesolevas töös teeme ettepaneku reoveekogumisala laiendamiseks 23,1 ha võrra. 

 

Virtsu alevik 

Virtsu alevikus on ühiskanalisatsiooniga kaetud ligikaudu 69% (ca 342 inimest 498-st) 

elanikkonnast. Samas võimalus liituda on väidetavalt kõigil elanikel.  
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Virtsus on kanalisatsiooniteenuse tarbijateks elanikud (korteriühistud ja eramud) ning 

asutused, millest suurima osakaalu ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimisel moodustavad 

Virtsu Kool, Virtsu lasteaed, Virtsu Sadam. Ülejäänud asutused-ettevõtted on 

väiksema ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimisega. 

Käesolevas töös teeme ettepaneku reoveekogumisala laiendamiseks 39 ha võrra. 

 

Kirbla küla 

Kirblas on ühiskanalisatsiooniga liitnud ligikaudu 60% küla elanikkonnast: 84 inimest 

141 elanikust. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve. 

Käesolevas töös teeme ettepaneku reoveekogumisala vähendamiseks 1,8 ha võrra. 

 

Tuudi küla 

Tuudi külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 87% küla elanikkonnast: 125 

inimest 144-st. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve. 

Käesolevas töös teeme ettepaneku reoveekogumisala laiendamiseks 0,1 ha võrra. 

 

Kõmsi küla 

Kõmsi külas on ühiskanalisatsiooniga võimalik liituda 100 % elanikkonnast. Tegelik 

varustatuse % on aga ligikaudu 72 (110 inimest 152 elanikust). Liitumata on kinnistud 

Kõmsi teest vasakule (läände) jäävas küla osas. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve.  

Lisaks elanikele on juriidilistest isikutest tarbijateks üks tööstusettevõte, mõned 

teenindusettevõtted ja lasteaed-algkool. 

 

Vatla küla 

Vatla külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 84% elanikkonnast, ca 138 

inimest kogu 165 elanikust. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve.  

Ühiskanalisatsiooniga on varustamata erakinnistud küla hajaasustuspiirkondadest. 

Külas on üks ettevõte: Mõisakompleks -  mõisahoones tegutseb külaselts ja väike 

raamatukogu, aeg-ajalt korraldatakse hoones erinevaid üritusi. kuid kogu 

ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimine on siiski suhteliselt väike. Vatlas tegutsev Lihula 

Tarbijate ühistu Coopi kauplus ei asu ÜVK varustuspiirkonnas. 

Käesolevas töös teeme ettepaneku reoveekogumisala vähendamiseks 4,0 ha võrra. 

 

Koonga küla 

Koonga külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 93% elanikkonnast, ca 198 

inimest 215 elanikust. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve.  

Ühiskanalisatsiooniga on varustamata erakinnistud küla keskusest eemal, sealhulgas 

küla põhjaosas reoveepuhastist itta jääval alal (lisa 5). 

Külas on lisaks elanikest tarbijatele Koonga kool, kus asuvad lisaks lasteaed, 

perearstikeskus, haruraamatukogu ja vähese tarbimisega, enamasti teenindusettevõtted, 

sh Koonga Coopi kauplus jt. 

 

Lõpe küla 

Lõpe külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 80% elanikkonnast, ca 115 

inimest 143-st keskuse elanikust. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve. Küla koosneb 

keskuse osast, mis jääb reoveekogumisalasse ja lõunapoole jäävast mõnevõrra 

hajusama asustusega (kuid mitte hajaasustus) alast, kus ühiskanalisatsioon puudub. 

Külas on lisaks elanikest tarbijatele Lõpe kool, kus asuvad lisaks lasteaed ja 

haruraamatukogu. Lisaks on külas klubi ja Coopi kauplus. 
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Oidrema küla 

Oidrema külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 73% elanikkonnast, ca 89 

inimest 122 elanikust. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve.  

Külas on lisaks elanikest tarbijatele Oidrema mõis ja sinna juurde kuuluv farm ning 

Oidrema saun ja puhkemaja. Poodi Oidremal pole. 

Käesolevas töös teeme ettepaneku reoveekogumisala moodustamiseks 11,4 ha 

ulatuses. 

 

Varbla küla  

Varbla külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 72% elanikkonnast, ca 63 

inimest 89 elanikust. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve. 

Varbla küla ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijateks on korrus- ja eramajade elanikud 

ning ettevõtted, kellest suurima osakaalu moodustavad valla piirkondlik 

teeninduskeskus ja kool (endine Põhikool). Tarbijaks on ka Varbla kauplus. 

 

Tõusi küla  

Tõusi külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 84% elanikkonnast, ca 73 

inimest 87 elanikust. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve. 

Tõusi ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijateks on põhiliselt ainult elanikud. Juriidilised 

isikud on väga väikese ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimisega. 

 

Allikad: Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2029; 

Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031, 

Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; Varbla 

valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024; 

Veekasutusaruanne 2019, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.21  LIHULA LINNA ÜHISKANALISATSIOON 

Lihula linnas on vee-ettevõtja info kohaselt tänase seisuga ühiskanalisatsiooniteenuse 

valmidus kindlustatud sisuliselt kogu elanikkonnale 100% ja sisuliselt kõigile 

juriidilistele isikutele (asutused ja ettevõtted).  

 

Lihula linnas on ühiskanalisatsiooniga reaalselt kaetud täna 95% elanikkonnast (1143 

inimest 1201 elanikust), kõik ühiskondlikud asutused ja enamik tööstus- ja teistest 

eraettevõtetest. 

 

Lihula linnas on kanalisatsiooniteenuse tarbijateks elanikud (korteriühistud ja eramud) 

ning asutused, millest suurima osakaalu teenuse tarbimisel moodustavad Lihula 

Gümnaasium, SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus, Lihula 

lasteaed, Lihula Vallavalitsus ja tööstusettevõtetest AS Uninaks (Baltimaade suurim 

kuivsegude tootja) ja Lihula Leib OÜ. 

Ülejäänud asutused-ettevõtted on väiksema veetarbimisega 

 

Reoveekogumisala piires on varustamata üksikud eramud - eraldi piirkonda, kus 

ühiskanalisatsioon puudub, välja tuua ei saa. 

 

Järgnevates peatükkides käsitleme muuhulgas Lihula linna reovekogumisala 

laiendamist, selle põhjusi ja eeldusi. 
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4.21.1  Lihula linna kanalisatsioonivõrk 

Enamus EL Ühtekuuluvusfondi vahenditest realiseeritud projektide raames on 

erinevatel aastatel rekonstrueeritud kogu linna reoveetorustik ja laiendamise käigus 

rajatud reoveetorustik kogu Lihula linnas. Viimaste mõõtmiste tulemusena (plaanidelt) 

on Lihula linna reoveetorustiku isevoolsete kollektorite kogupikkus 14 610 m ning 

2220 m on survekanalisatsioonitorustik. Kõige uuem osa torustikust valmis Piirimäe 

piirkonnas aastal 2020. Tänane torustik on ehitatud põhiliselt plastist diameetriga 

De110-315 mm, isevoolsed kollektorid de110-160 PVC ja alates de200 ja suremad PP 

materjalist ning survetorustikud PE materjalist de110. Kõik tänased torustiku on 

ehitatud alates 2007. a aastast, vahemikus 2007-2009 ja uusimad 2019-2020. Torustiku 

seisund on hea. 

 

Lihula linnas on viis reoveepumplat, millest üks on reoveepuhasti juures asuv 

peapumpla. 

 

Käesolevas töös teeme ettepaneku reoveekogumisala laiendamiseks 39 ha võrra. 

4.21.2 Reoveepumplad 

Lihula linnas on viis reoveepumplat, millest neli on rajatud aastatel 2007-2008 ja kõige 

uuem aastal 2020. Kõik reoveepumplad, v.a peapumpla on valmistatud PE-korpuses 

kahe sukelpumbaga maa-aluste kompaktpumplatena. 

 

Alaküla piirkonna reoveepumpla RP-1 pumpab Tallinna maantee läänepoolsest otsast, 

Hiie tn ja Alaküla teelt kogutud reovee Tallinna mnt isevoolsesse reoveetorustikku. 

Saue – Soo tänava ristis asuvasse pumplasse RP-2 kogutakse reovesi Veski, Soo, 

Allika, Põllu ja Saue tänavalt. Saue tänava reoveepumplasse RP-3 kogutakse reovesi 

Saue, Vee, Jaama ja Metsa tänavalt ning uusimasse Piiri tn pumplasse (RP-4) 

kogutakse reovesi Piiri tn aastal 2020 valminud isevoolsetest uutest torustikest. 

Reoveepuhasti juurde rajatud peapumpla pumpab kogu Lihula linna reovee puhastile. 

Valuste teelt, Valuste põik, Pärnu mnt ja linna keskosast kogutud reovesi juhitakse Oja 

tn-ni ja peapumpani isevoolselt.  

4.21.2.1 Peapumpla 

Peapumpla asub vahetult reoveepuhasti eel ning pumpab kogutud reovee puhasti 

võrekambrisse. 

 

Reovee peapumpla on klassikaline klaasplastist korpusega kompaktpumpla. Pumplas 

asub kaks pumpa, mis töötavad kordamööda režiimidel ja mida käivitatakse ujukitega. 

Automaatika ümberseadistamine laseks korraga käivitada ka kaks pumpa, kuid hetkel 

pole see võimalik, kuna puhastil puudub selleks vastuvõtuvõime. Pump käivitub nivoo 

juures 15% vastuvõtureservuaari kõrgusest ja seiskub kõrgusel 10%. Probleem on 

liigvee kõrge osakaal Lihula linnas tervikuna, mistõttu tuleb teinekord hoida pumpla 

veetaset kõrgemal, et siseneva reovee liikumiskiirus ei suureneks üle lubatava piiri ja 

ei ületaks puhasti vastuvõtuvõimet. Pumbad töötavad vaheldumisi ja seisavad: tööaeg 

on 10 minutit, millele järgneb 3 minutiline paus – põhjusel et puhastisse siseneks 

vähem sademe- ja infiltratsioonivett (looduslik vesi jõuaks seguneda reoveega). 

 

Pumba mark on Sarlin ja tootlikkus: 28 m3/h. 
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Joonis 4-42 Lihula reovee peapumpla paikneb vahetult reoveepuhasti juures 

4.21.3  Lihula reoveepuhasti  

4.21.3.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Lihula reoveepuhasti on ehitatud / rekonstrueeritud aastatel 1996-1997 ning töötas 

hästi kuni aastateni 2014-2015. Puhastiks on tehasevalmidusega bioloogiline 

biorootorpuhasti (konteinerreoveepuhasti), mis töötab biofiltertehnoloogiaga - 

tööorganiks on ketasbiofilter ehk biorootor. Tänaseks on puhastil ilmnenud esimesed 

amortisatsiooniprobleemid. 

 

Reoveepuhasti kirjeldusel on kasutataud OÜ Vetepere 2016. a tööd nr. E – 2016 – 003 

„Uuring Lihula linna reoveepuhastusjaama tehnilise seisukorra ja 

rekonstrueerimisvõimaluste kohta“, mis viidi läbi 29.04 – 14.09.2016. Uuringutööde 

käigus teostati ka reoveeuuringud pideva vooluhulga mõõtmise ja keskmistatud 

proovide võtmise/analüüsiga, mida käesolevas töös ka kajastame. 

 

Reoveepuhastusprotsess koosneb lisaks reoveepumplale järgmistest sõlmedest ja 

protsessidest: 

- Võre  (vt joonis 4-43) 

- Eelsetiti  (vt joonis 4-44) 

- Biorootor (põhipuhasti)  (vt joonis 4-45, 4-46) 

- Segurid  (vt joonis 4-47) 

- Järelsetiti  (vt joonis 4-48) 

- Mudatihendi  (vt joonis 4-49) 

- Mudatahendi (vt joonis 4-50) 

- Toormudamahuti ja –pumpla (vt joonis 4-51) 

- Purgla (vt joonis 4-52) 

 

Lisaks kuulub reoveepuhasti koosseisu: koagulandi - raudsulfaadi ladu, mudatahendi 

ehk veetustamine (tsentrifuugi abil), jääkmuda (toormuda) mahuti teistest piirkonna 

puhastitest. 

 

Puhasti ja reovee peapumpla RVP-5 kaitsme voolutugevus ehk amperaaž on 3 x 125 

A. 
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Puhastusprotsess on järgmine: mehaaniline puhastus: sisenev reovesi läbib võred, 

liigub eelsetitisse, sealt põhipuhastusprotsessi – biorootorisse, järgnevalt segistisse, 

kuhu doseeritakse ka raudsulfaati fosforiärastuseks ning peale seda järelsetitisse.  

Liigmuda kogutakse nii eelsetitist kui järelselgitist ja see juhitakse mudatihendisse. 

Muda juhitakse tihendist tsentrifuugi, kus see veetustatakse (tahendatakse) ja 

ladustatakse mudaväljakule. 

Lisaks on puhasti varustatud toormudamahuti ja pumplaga (vt joonis 5-24). 

Tihendatud muda võetakse vastu: Lihula valla: Tuudi, Kirbla; Hanila valla: Virtsu, 

Vatla, Kõmsi; Varbla valla: Varbla ja Tõusi ning Koonga valla: Koonga, Oidrema ja 

Lõpe reoveepuhastitelt. 

Kraav esimese biotiigini, viis biotiiki, biolodu ja neid ühendavad kraavid - paiknevad 

väljaspool põhipuhasti territooriumi. 

Põhipuhasti: bioloogiline keemilise P ärastusega biokilepuhasti 

(ketasbiofilter/biorootor). 

Reovee põhipuhasti projektijärgne jõudlus: Q = 300 m3/d; 21 m3/h; R = 60 kg BHT7/d, 

800 ie; BHT7 = 200 mg O2/l. Lubatud koormus biorootori pinnale Rbr = 0,004 

kgBHT7/m
2/d. 

Nagu on näha järgnvas osas, on puhasti sisendkoormus aastal 2016 olnud kohati 

kümneid kordi üle lubatud kontsentratsiooni BHT7 osas. 

Biorootori ketaste sektorite fiksaatorvardad on kulunud, ülekoormatud (biokilet on 

ketastel ülemäära palju) ja aegajalt need purunevad - biokile ketaste sektorid kukuvad 

ära (vt joonised 4-45 ja 4-46). Ülekaalu tõttu väändusid biorootori käivitamisel 

amortisaatori kinnitused, millest tuleneb oht, et puruneda võib ka rootori võll. 

Biorootoril on mitmekordne ülekoormus ja biokile on mustjaspruuni värvusega. 

Biokile on ummistanud ketaste vahed ja neid ei ole võimalik puhastada – 

survepesuriga on võimalik puhastada 0,3 – 0,5 m biorootori pinnalt sissepoole.  

Biorootor on väga halvas tehnilises seisukorras ning soovitatav on see tulevikus välja 

vahetada. Biorootorist juhitakse reovesi keemilise puhastuse kontaktbasseinidesse. 

 

Reoveepuhasti on mitmekordselt ülekoormatud; biorootori fiksaatorvõllid on läbi 

kulunud ja purunevad; reovee vooluhulga mõõtja ei toimi; põhipuhasti mitmed 

seadmed ja konstruktsioonielemendid on halvas tehnilises seisukorras ja need vajavad 

remonti või välja vahetamist. Arvestades lisaks reoveepuhastisse juhitava reovee 

vooluhulga ja reostuskoormuse suurt ülekoormust, tuleb reovee põhipuhasti 

rekonstrueerida ja tulevikus asendada uue reoveepuhastiga. 

 

Järelpuhasti: Viis biotiiki kogupindalaga 7000 m2. Reovee järelpuhasti projektijärgne 

jõudlus: Q = 300 m3/d; 21 m3/h; R = 24 kg BHT7/d. Kuna biotiikides on veetase alla 

lastud (veekiht ca 30 cm) ja biotiigid on taimestikku (pilliroogu) täis kasvanud, siis 

praegu ei ole võimalik nende jõudlust arvutuslikul teel hinnata. 

 

Keemiline puhastus.  

Keemiline puhastus toimub kahes järjestikku läbivooluga 4,5 m3 mahuga 

segamis(kontakt)kambris TM 1300. Kontaktkamber on metallist korpusega ning selles 

reovee ja kemikaali PIX (raudsulfaadi) segamiseks kasutatakse puidust labadega 

raamsegureid Kontaktkambrite kogumaht on 9 m3. Teisest segamiskambrist juhitakse 

reovesi järelsetititesse. Kontaktkambrite tehniline seisukord on hea. Segurite 

jõuallikaks on ülekandega 0,18 kW elektrimootor, pöörlemissagedusega 5,0 p/min. 

Kemikaali PIX doseerimiseks kasutatakse dosaatorpumpa ProMinent alpha 

tootlikkusega 1 – 18,5 l/h. Kemikaal pumbatakse I korrusel paiknevatest 1 m3 mahuga 
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mahutitest esimesse segamiskambrisse. Tulevikus on plaanis ehitada reoveepuhasti 

territooriumile suurem kemikaali mahuti. 

 

Järelsetitid ja vooluhulga mõõtmine. 

Biokeemilise muda eraldamiseks veest on kaks metallist korpusega Dortmund tüüpi 

aerliftiga järelsetitit. Setitite sügavus on 3,4 m. Järelsetitite pindala on 2 x 12,25 = 24,5 

m2. Järelsetitites on vee tõusukiirus 0,3 m/h ja kogujõudlus 2 x 7,35 m3/h = 14,7 m3/h, 

2 x 176 m3/d. Eraldatav muda pumbatakse aerliftidega mudatihendajasse. Aerliftid 

töötavad iga 20 minuti järel 20 sekundit. Kompressor paikneb I korrusel.  

 

Järelsetitite hammasülevooludel puuduvad pinnakõntsa väljavoolu takistavad 

külgseinad. Setitite väljavoolus on kolmnurkülevool, kuid vooluhulga mõõtmise 

elektroonikaseadmed ei ole töökorras. Uus magnetinduktiivne vooluhulga mõõtja on 

soovitatav paigaldada reoveepumpla survetorustikule. Järelsetititest juhitakse heitvesi 

isevoolsena ca 90 m kaugusel paiknevasse kuivenduskraavi, mis suubub ca 600 m 

kaugusel esimesse biotiiki. 

 

 
Joonis 4-43 Lihula reoveepuhasti võre 

 

 
Joonis 4-44 Eelsetiti (altvaates) 
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Joonis 4-45 Biorootor (näha on biorootori ketaste sektorite kulumine ja 

paindumine) 

 
Joonis 4-46 biokile ketaste sektorid kukuvad suurest ülekoormusest kohati ära 

 

 
Joonis 4-47 Puidust labadega raamsegurid 

 



 

 

 

Lääneranna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 
 

 

Ruum ja Keskkond OÜ 2020 

127 

 
Joonis 4-48 Järelsetiti (altvaates) 

 

 
Joonis 4-49 Mudatihendi 

 

 
Joonis 4-50 Mudatahendi dekanter/tsentrifuug 
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Joonis 4-51 Toormudapumpla ja kõrvalasuv –mahuti 

 

 
Joonis 4-52 Puhasti purgla 

 

Järelpuhastus ja suubla.  

Reovee järelpuhastamiseks on ehitatud 5 biotiiki kogupindalaga 7000 m2 (vt joonis 5-

25) ja nende järele biolodu kogupindalaga 9,5 ha.  

 

  
Joonis 4-53 Taimestikku täis kasvanud biotiigid 
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Biotiikide veetase on alla lastud, biotiigid on osaliselt mudastunud ja taimestikku 

(peamiselt pilliroogu) täis kasvanud. Biotiikide tehniline seisukord on mitterahuldav. 

Praegu on võimatu hinnata biotiikide puhastusvõimet ehk jõudlust. Biotiigid tuleb 

puhastada, kas kõik tiigid või osa neist või biotiikidest hoopis loobuda. Heitvee 

proovid võetakse peale viimast biotiiki. Heitvesi juhitakse Alaküla peakraavi ja sealt 

650 m pikkuse kraaviga biolodusse. Biolodu paikneb Alaküla peakraavi ja Kloostri-

Kirikuküla tee vahel. Biolodust juhitakse heitvesi kraaviga Tuudi jõe, Penijõe ja Kasari 

jõe vahelisse roostikku. Kraavides on aastaringselt vesi. Biolodu tehniline seisukord on 

rahuldav. 

 

Muda tihendamine ja tahendamine. 

Mudatihendaja. 

Kasutatakse metallist korpuse ja kammsegajaga TM 2750 tüüpi mudatihendajat, mille 

tehnilised näitajad on järgmised: 0,18 kW elektrimootor, reduktorülekanne 5600 Nm, 

kammsegur mis põõrleb sagedusega 0,12 p/min. Mudatihendaja kasulik maht on 20 m3 

ja pindala 6,5 m2. Muda pumbatakse eelsetitist ja järelsetititest aerliftidega 

mudatihendajasse: iga 20 sekundi järel 20 minutit pumpamist. Mudatihendaja 

ülevooluvesi juhitakse reovee peapumplasse ja tihenenud muda muda tahendamise 

hoonesse. Mudatihendaja tehniline seisukord on rahuldav. Elektrimootoril tuleb 

remontida ventilaatori osa, mille kaitse on korrodeerunud. 

 

Muda tahendamise hoones paiknevad seadmed. 

Settekäitluse hoones paiknevad: muda kruvipump (muda etteande pump) NEMO 

NM045BY-ser. nr 410519; polümeeri pumbad ja segamise seadmed Zetag 81610 

Article 50111957 Prominent; dekanter/tsentrifuug tüüp GEA Westfalia Separator 

UCD305-00-02/32 (jõudlus kuni 4 m3/h, primaar mootor 7,5 kW ja sekundaar mootor 

1,0 kW); tahendatud sette kruvitransportöör MND250/4500; traktor tahendatud sette 

vedamiseks kompostimisplatsile. Muda pumbatakse tsentrifuugi, tsentrifuugitakse, 

kogutakse kruvitransportööriga traktori kasti ning veetakse ja ladustatakse õue, kus 

sete kompostitakse koos haljastusjäätmetega. Settekäitluse hoone ja selles paiknevate 

kõigi tehnoloogiliste seadmete tehniline seisukord on hea. 

 

Muda ladustamis- ja kompostimisväljak. 

Muda ladustamiseks ja kompostimiseks kasutatakse puhasti territooriumil 

betoonplaatidest kattega ca 400 m2 pindalaga platsi. Kompostimist siiski praegu ei 

toimu ja platsi kasutatakse tahendatud muda ladustamise platsina. Sademevett ei 

koguta ja puhastusse ei juhita. Tehniline seisukord on halb. Muda kompostimiseks 

kõlbmatu lahendusega. Tugiainena on kasutatud haljastusjäätmeid. 

 

Muud tehnoloogilised seadmed. 

Reoveepuhasti hoones ja settekäitluse hoones paiknevate tehnoloogiliste torustike ja 

toruarmatuuri tehniline seisukord on hea.  

Kaablite, juhtmete ja valgustite tehniline seisukord on reoveepuhasti hoones 

mitterahuldav ja need tuleb välja vahetada. 

Mõõteriistad (O2, toC, Q mõõtja) reoveepuhasti hoones on rikkis ja need tuleb välja 

vahetada, st näiteks Q mõõtja asendada magnetinduktiivse vooluhulgamõõtjaga 

peapumpla survetorustikul.  

Puhurite ja aeraatorite tehniline seisukord on hea. 

 

Reoveepuhastusjaama hoonetes muud süsteemid. 
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Kasutatakse kahte hoonet: reoveepuhasti ja settekäitluse hoonet. Reoveepuhasti hoone 

reoveepuhastuse osa mõõdud on: kõrgus põrandast laeni 5,43 m, kõrgus 

vahepõrandani 2,8 m. Muud hoone mõõdud on toodud joonisel 1. 

Hoonete metallkonstruktsioonide tehniline seisukord settekäitluse hoones on hea ja 

reoveepuhasti hoones on rahuldav. Reoveepuhasti rekonstrueerimise korral tuleb osa 

metallkonstruktsioone välja vahetada. Reoveepuhasti hoonel tuleb räästarennid välja 

vahetada. 

Reoveepuhasti hoone puitkonstruktsioonide tehniline seisukord on hea. 

Ventilisatsiooniseadmete tehniline seisukord on mõlemis hones rahuldav. 

Reoveepuhasti hoones tuleb elektriseadmed ja kaabeldus välja vahetada. 

Elektrikütte tehniline seisukord on rahuldav. 

Tehnoloogiliste seadmete remondiruumi tehniline seisukord on rahuldav. 

Laopindade tehniline seisukord on rahuldav. Ja neid ei ole juurde vaja. 

Operaatori töö- ja puhkeruumide seisukord on hea. 

 

Hinnang puhastusprotsessile. 

Reovee mehaaniline puhastus töötab rahuldavalt. Treppvõre töös häireid ei esine. 

Eelsetiti aerlifti tööd häirib aegajalt setiti põhja settiv liiv. Bioloogiline 

puhastusprotsess on aga tõsiselt häiritud seoses ülekoormusega. Biorootori ketaste 

vahed täituvad kiiresti ohtra hallikat värvi biokilega ja häiritud on õhu juurdepääs 

biokilele. Biorootorit on väga raske puhastada liigsest biokilest, millest tingituna 

seoses tekkiva ülekaaluga kuluvad läbi ja purunevad biorootori ketaste sektorite 

fiksaatorvardad ja on väändunud biorootori käivitamise amortisaatori kinnitused. 

Keemilise puhastuse aste ja järelsetitid toimivad hästi vaatamata suurele 

ülekoormusele. Järelsetititest voolab välja kergelt hallikas, kuid siiski küllaltki hea 

väljanägemisega vesi. Settekäitlus toimib hästi ja probleeme ei esine. Põhiprobleemid 

seonduvad seega põhipuhastiga, samuti suure koormusega, reoveepuhasti töötab 

pidevalt suure koormuse tingimustes. 

 

Allikad:„Uuring Lihula linna reoveepuhastusjaama tehnilise seisukorra ja 

rekonstrueerimisvõimaluste kohta“ OÜ Vetepere 2016, MVV, Konsultandi kogutud 

andmed, Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 

2017-2029. 

4.21.3.2 Lihula reoveepuhasti reostuskoormus 

Käsitleme esmalt reostuskoormust 2019. a ametlike proovivõttude ja reoveeanalüüsi 

alusel. 

 

Lihula reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr 

L.VV/327252, mille kehtivusaeg on alates 02.02.2016 (pikendatud 11.12.2017) 

tähtajatult. 

   

Vastavalt veeloale on Lihula reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

- 146 400 m3/a 

- 36 600 m3/kvartalis 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid on:  

pH min (6) ; pH maks (9), 

BHT7 : 25 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 
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KHT: 125 mg/l, 

Üldlämmastik (Nüld): 60 mg/l, 

Üldfosfor (Püld): 2 mg/l. 

 

Lihula reoveepuhasti viimased ametlikud tõhususe kontrolli ja reoveesisendi näitajad 

on järgmised: (mõõdetud 2019). 

 

Tabel 4-30 Lihula reoveepuhasti siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi 

võrdlevad tulemused 2019 

Saasteaine 

nimetus 

Reovee-

sisendi 

väärtus, 

mg/l  

Heitvee 

väljund, 

mg/l 

Puhastus-

aste, % 

Keskmine 

puhastatud 

reovee 

vooluhulk, 

m3/d 

Reostus-

koormus, 

kg/d 

Reostus-

koormus 

60 g/ie 

BHT7 270 5,5 98 123 33,2 554 

Heljum  330 5,8 98,3 123 40,6   

Nüld 45 7,1 84,2 123 5,5   

Püld 7,93 0,6 92,7 123 0,98   

KHT 412 52 87,4 123 50,7   

Allikas: Veekasutusaruanne 2019. 

 

Nagu eelnevatest arvutustest nähtub, oli tegelik Lihula linna reostuskoormus 

juhuproovide alusel aastal 2019, 554 ie, mis on tingitud suhteliselt madalast sisendi 

orgaanikast BHT7 järgi. Parema ülevaate annab OÜ Vetepere 2016. a läbiviidud 

uuringukäigus läbiviidud reostuskoormuse uuring, millest ananame lühiülevaate 

järgnevalt. 

 

Reostusobjektide vooluhulk ja reostuskoormus. 

Lihula linnas oli 2016. a seisuga ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv ligikaudu 

1240.  

 

Kokku oli 2016. a elanike ja juriidilistest isikutest tarbijate arvutuslik reovee 

vooluhulk ja reostuskoormus: Q = 90-95 m3/d; R =~ 64 kg BHT7/d. 

 

Tootmisettevõtetest ja asutustest kanaliseeritakse valdavalt olmereovesi: 

AS UNINAKS – kuivsegud, ca 60 töölist – olmereovesi. 

Narma OÜ – vaipade valmistamine, ca 30 töölist – olmereovesi. 

SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande keskus - ca 30 töölist, ca 50 

hoolealust, köök – olmereovesi. 

Lihula Leib OÜ - ca 30 töölist, valmistatakse külmutatud pirukaid – olmereovesi. 

Lihula lasteaed ja kool – ca 60 mudilast ja 140 õpilast, õpetajaid ja koolitädisid ca 30, 

köök – olmereovesi. 

 

Kooli köögi ja SA-se Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande keskus köögi 

kohtpuhastamiseks on rasvapüünised. 

 

Sademe- ja infiltratsioonivesi Lihula linna ühiskanalisatsioonis aastal 2016. 
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2016. a juhiti sademevett ühiskanalisatsiooni veel Lihula Gümnaasiumi territooriumilt, 

tegevus, mis alates aastast 2019 on lõpetatud. 

Ülejäänud ühiskanalisatsioonivõrk oli ka varem niivõrd-kuivõrd lahkvoolne. Osa 

sademeveest juhitakse kuivenduskraavidesse, osa immutatakse kohapeal haljasaladel. 

Enamus ühiskanalisatsioonist on renoveeritud. Korrusmajadel on eraldi drenaaži- ja 

sademeveekanalisatsioon ja vesi juhitakse kuivenduskraavidesse. 

Drenaaživett kogutakse korruselamute ja ühepereelamute ümbert. Suuremate ja 

pikaajaliste sademete ajal esineb drenaaživee ühiskanalisatsiooni pumpamist. 

Probleem vajab pikemaajalist uurimist ja jälgimist. Korteriühistute territooriumil kõik 

vanad kanalisatsiooni vaatluskaevud ja torud mingil määral lekivad. Ühepereelamute 

kinnistutel vaatluskaevud ja torustikud on rekonstrueerimata ja täpset tehnilist 

seisukorda ei teata. 

 

Ühiskanalisatsiooni juhitav maksimaalne sademevee vooluhulk Q = 400 m3/d. 

Ühiskanalisatsiooni juhitav drenaaživesi ja keldritest pumbatav vesi Q = 50 m3/d. 

Infiltratsioonivee hulk kanalisatsioonisüsteemi sademete ja lume sulamise ajal Q = 50 

m3/d. 

 

Kogu reovee vooluhulk asulast. 

2016. a järgi juhitakse Lihula linnast kuival ajal reovett reoveepuhastisse keskmiselt 

130-150 m3/d, kuival ajal ca 100 m3/d (arvutuslik 119 m3/d). Sademete ja 

lumesulamise ajal juhitakse ca 400 m3/d sademe- ja reovett reoveepuhastisse ja 

ülejäänud läbi reoveepumpla avariilasu kraavi ja sealt biotiikidesse. Limiteerivaks on 

reovee peapumpla pumpade jõudlus. Reovee kogu arvutuslik maksimaalne 

vooluhulk asulast on: reovesi asulast 119 m3/d + sademevesi 400 m3/d + drenaaži ja 

keldrite vesi 50 m3/d + vaatluskaevude ja torustike infiltratsioonivesi 50 m3/d = 619 

m3/d. 

Enne reoveepuhastusjaama rekonstrueerimist või uue projekteerimist-ehitamist tuleb 

teostada uued uuringud,mille käigus mõõta vooluhulk ja eeldatav reostuskoormus 

võimalikult detailselt välja arvutada. 

 

Reovee vooluhulk purglast. 

Purgimissõlme toodav reovee vooluhulk on viimastel aastatel olnud keskmiselt 115 

m3/a. Lähitulevikus on see sama või 10% vähem. Varbla külas on valminud uus 

purgla, mis tõsi küll, leiab üsna vähest kasutamist, kuna vastuvõtuvõime on äärmiselt 

madal – keskmiselt maksimaalselt 1 m3/d (tegelikult veelgi vähem: 7-8 m3/10 päeva 

jooksul, lähemalt Varbla küla käsitleva peatüki juures). Lihula linna purgla (töötab ka 

Q ühtlustina) mahuti maht on 12 m3. Purglas on üks pump, millega pumbatakse 

reovesi Lihula mõisa poolt tulevasse kanalisatsiooni kollektorisse, ca 100 m kaugusel 

reovee peapumplast. Kogu reovesi tuuakse suvel, talvel praktiliselt ei tooda. Korraga 

tuuakse kuni 10 m3 reovett, mis pumbatakse ööpäeva jooksul reoveepuhastisse. 

 

Konsultant kasutab hinnagu andmiseks RVP-sse siseneva reovee ja väljuva heitvee 

koostise 2016. a näitajaid. Tulemused on esitatud järgnevates tabelites. Siseneva 

reovee osas on kasutada BHT7 andmeid. 
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Tabel 4-31 Lihula reoveepuhasti sisendi keskmistatud analüüsi tulemused 

Saasteaine 

nimetus 
Ühik 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg:  

29.07 kl. 08.30 

-  

30.07.2016, kl. 

08.30 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

30.07 kl.8.40- 

31.07.2016, kl. 

08.40 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

31.07 kl. 

08.45- 

01.08.2016, kl. 

08.45 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

01.08 kl.08.40- 

02.08.2016, kl. 

08.40 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

02.08 kl.08.45- 

03.08.2016 kl. 

0 8.45 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

03.08 kl.08.35- 

04.08.2016, kl. 

08.35 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

04.08 kl.08.40- 

05.08.2016, kl. 

08.40 

Keskmine 

vooluhulk 
m3/d 

 

103 

 

112 

 

114 

 

89 

 

104 

 

97 

 

89 

BHT7 mgO2/l 2600 2100 2600 2451 2651 1801 1081 

Tegelik 

tinglik ie-

de arv 

Inim-

ekv. 
4463 3920 

 

4940 

 

3636 

 

4595 

 

2912 

 

1603 

Allikas:„Uuring Lihula linna reoveepuhastusjaama tehnilise seisukorra ja rekonstrueerimisvõimaluste kohta“ OÜ Vetepere 2016, 

 

Tabel 4-32 Lihula reoveepuhasti väljundi heitvee üksikproovide analüüsi tulemused aastal 2019 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

vastavalt 

määrus nr 61  

Suurim lubatud 

sisaldus 

vastavalt (uus) 

vee 

erikasutusluba  

nr  

L.VV/327252 

Ühik 

 

 

2019 I 

 

 

2019 II 

 

 

 

 

2019 III 

 

 

 

 

2019 IV 

BHT7 25 25 mgO2/l 4,2 4,5 4,5 8,7 

Heljum 35 35 mg/l 4 6 5 8 

KHT 125 125 mgO2/l 15 61 56 61 

Püld 2,0 2,0 mgP/l 0,267 0,23 0,505 1,32 

Nüld 60 60 mgN/l 5,02 9,16 8,68 5,50 

pH 9 9  7,30 7,31 6,91 7,02 
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Eelnevate mõõtmiste põhjal võib öelda, et juhuproovide alusel mõõdetud reoveesisendid ei anna lõplikku 

pilti ega selgust asula reaalsest, veel vähem maksimaalsest reostuskooormusest, kuivõrd 2019. vastavate 

sisendnäitajate põhjal on Lihula linna reostuskoormsu vaid 554 ie, mida aga ei saa aluseks võtta ei 

jooksvat ega reoveepuhasti rekonstrueerimise projekti koostades. Nagu näitavad 2016. a nädalased 

pidevmõõtmised 29.07-05.08.2016, võib reostuskoormus linnas küündida ka 4595 ie-ni. 

 

Nagu tabelist 4-31 näha, oli reovee sisendkoormus Lihula reoveepuhastile juuli lõpul-augusti algul 2016 

olnud väga suur kõigi näitajate, sealhulgas keskmistatud BHT7 näitajate osas. Tabelis toodud BHT7 ja 

selle alusel arvutatud väga kõrged tinglikud inimekvivalendi näitajad on põhjustatud pikaaegsetest 

kuivadest ilmadest juulis 2016 ja sellele  järgnevast sajuperioodist, mis “aitas kaasa” torudest sinna kuiva 

ilmaga settinud sette väljapesemisele. Viimase tulemusel on reoveepuhastisse sisenevas reovees väga 

kõrged hõljuvaine (heljumi) ja BHT7 näitajad. 

Samal ajal on üllatavalt kõrge reoveepuhasti puhastusefektiivsus vaatamata rootori tehnilisele seisundile, 

reoveekoormusele ja eelkirjeldatud vigastustele. Veeloaga lubatud piirväärtusi ei ületatud kordagi. Sellele 

vaatamata vajab reoveepuhasti täiemahulist rekonstrueerimist. Lähemalt kirjeldame 

rekonstrueerimistööde eeldusi, alternatiive ja kaasnevaid investeeringuid peatükis 6.  

 

Lihula reoveepuhasti suublaks on veeloa järgi Karukopli kraav, suubla kood VEE1117702. 

 

Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb puhasti piirkond 

kaitsmata põhjaveega alale. 

 

Reoveepuhasti on ümbritsetud nõuetekohase kujaga, milleks on vastavalt määrusele nr 31, 50 m (hoones 

paiknevad reovee puhastusseadmed). Biotiikide kuja on 100 m. 

 

Puhastikompleks on piiratud piirdeaiaga, kuid mitte kogu ulatuses ja mitte terve kuja ulatuses. 

 

Kokkuvõttes saab öelda, et Lihula RVP on ennast tehnoloogiliste seadmete osas (rootorid) füüsiliselt 

ammendanud, kuid on ehituslikult endiselt heas seisundis ja töötab hästi. 

 

Allikad: Lihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029, 

Veekasutusaruanne 2019, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

 

Kokkuvõte Lihula reoveepuhasti puudustest on järgmine.  

Otseseks ohuks puhastusprotsessile on ühiskanalisatsiooni juhitava sademevee (Qmax = 400 m3/d), 

drenaaži ja keldrite vee (50 m3/d), lumesulamise vee  ja infiltratsioonivee (50 m3/d) suur osatähtsus kogu 

asulareovee vooluhulgast. Vähendada tuleb drenaaživee, keldritest pumbatava vee ja infiltratsioonivee 

hulka ja lahti tuleb saada sademeveest, mis juhitakse puhastisse peamiselt Lihula Gümnaasiumi 

territooriumilt. 

Reovee põhipuhasti tehniline seisukord on tänaseks väga halb: reoveepuhasti on mitmekordselt 

ülekoormatud; biorootori fiksaatorvõllid on läbi kulunud ja purunevad; reovee vooluhulga mõõtja ei 

toimi; põhipuhasti mitmed seadmed ja konstruktsioonielemendid on halvas tehnilises seisukorras ja need 

vajavad remonti või välja vahetamist. Arvestades lisaks reoveepuhastisse juhitava reovee vooluhulga ja 

reostuskoormuse suurt ülekoormust, tuleb reovee põhipuhasti rekonstrueerida ja tulevikus asendada uue 

reoveepuhastiga. 

 

Allikas: :„Uuring Lihula linna reoveepuhastusjaama tehnilise seisukorra ja rekonstrueerimisvõimaluste 

kohta“ OÜ Vetepere 2016 
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4.21.4  Lihula sademeveesüsteemid 

Lihula linna on tänaseks välja ehitatud juba suuremalt jaolt lahkvoolne sademeveesüsteem. 

Sademeveetorustik on välja ehitatud: Jaama ja Oja tänaval ning Lasteaia, Pioneeri, Lihula mõisa, Ristiku 

tänava korrusmajade piirkonnas. Väga palju on kasutatud tänavatel kraavitust, mis on sademeveesüsteemi 

rajamisel kõige odavam. Suurel määral on Lihula linnas rajatud drenaažitorustikku, seda eriti just suurte 

majade piirkonnas. Sademeveesüsteemide eelvooludeks on linna ääres olevad maaparanduskraavid ja Oja 

tn asuv reoveepuhasti väljundkraav.  

 

Probleemiks on senini säilinud mõned n.ö ühisvoolsed sademeveekanalisatsiooni ühendused. Alates 

2019. aastast sademevett enam Lihula Gümnaasiumi territooriumilt õnneks ühisreoveekanalisatsiooni ei 

juhita. 

Ülejäänud ühiskanalisatsioonivõrk on niivõrd-kuivõrd lahkvoolne. Osa sademeveest juhitakse 

kuivenduskraavidesse, osa immutatakse kohapeal haljasaladel. Enamus ühiskanalisatsioonist on 

renoveeritud. Renoveerimise järgselt jäeti mõnedel tänavatel ka vana reoveekaalisatsioonikollektor 

sademevett koguma, mille käigus tekkisid mitmetele tänavatele sademeveekanalisatsiooni 

topelttorustikud: Pioneeride tn (alates Aia ristmiust lasteaia juures), Uus tn, Jaama tn, Oja tn. 

Korrusmajadel on eraldi drenaaži- ja sademeveekanalisatsioon ja vesi juhitakse kuivenduskraavidesse. 

Probleemiks on see, et pikaajalisemate sademete korral juhitakse või satub osa drenaažveest ka sealt 

süsteemidest ühiskanalisatsiooni. 

Korteriühistute territooriumil lekivad kõik vanad kanalisatsiooni vaatluskaevud ja torud mingil määral. 

Ühepereelamute kinnistute vaatluskaevud ja torustikud on rekonstrueerimata ja täpne tehniline seisund on 

teadmata. 

 

Käesolevas töös näeme ette nii uusi kraave rajada kui olemasolevaid rekonstrueerida. Torustike osas on 

juba palju tehtud. Lõplikult tuleb likvideerida sademevee väljalasud reoveekanalisatsiooni (v.a 

pumpamine hädaolukorras) näiteks vallamaja territooriumilt Jaama tn 5. 

 

Allikas: Lihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029; 

Konsultandi kogutud andmed 2020 

 

4.22  KIRBLA ÜHISKANALISATSIOON 

Kirbla külale on kehtestatud reoveekogumisala pindalaga 13,3 ha, koormus 146 ie. 

4.22.1  Lühiülevaade ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest ja reovee vooluhulkadest 

Kirblas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 60% küla elanikkonnast: 84 inimest 141 elanikust. ja 

kaks juriidilisest isikust tarbijat: Kirbla OÜ kontor ja külaseltsi maja. Ülejäänud piirkonnad kasutavad 

kogumiskaeve. 

Osa ülejäänud elanikkonnast paikneb keskusest eemal, kuhu ühiskanalisatsiooni laiendamine ei ole 

lähiajal mõeldav ega perspektiivikas. 

 

Reoveekogumisala piires on varustamata Risti-Virtsu maanteest lõuna poole jäävad elamud ja Coop 

A&O kauplus. 

4.22.2  Kirbla ühiskanalisatsioonivõrk 

Esimesed reoveetorud rajati Virtsu alevikku 1970.-ndatel koos korruselamute ja vana reoveepuhastiga. 

Risti-Virtsu maanteest lõunapoolne ala on kaetud kunagiste kanalisatsioonivõrkudega, kuid need ei toimi 

ja täna puudub tegelik ühendus küla keskuse põhitarbimispiirkonnaga. Olemas on maanteealune 
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läbiviiguhülss, mida saab eeldatavalt kasutada Coop kaupluse ja lähipiirkonna ühiskanalisatsiooniteenuse 

taaskäivitamiseks. 

Kogu tänane toimiv reoveetorustik renoveeritud EL Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Viimaste andmete 

põhjal on Kirbla küla  reoveetorustiku kogupikkus 2390 m, mis on kogu ulatuses isevoolne. Torustiku 

suur pikkus on tingitud reoveepuhasti asukohast ja suhteliselt pikkadest kollektorist sinnani. Suur osa 

torustikust, 1398 m, sealhulgas reoveepuhasti poole suunduv torustik, rekonstrueeriti aastatel 1997 – 

1998. Torustik on ehitatud PVC-materjalist, ringjäikusega Sn8 diameetriga De160 mm. Torustiku seisund 

on hea. 

 

Kogu Kirbla kanalisatsioonisüsteem on isevoolne, ainus reoveepumpla paikneb vahetult enne 

reoveepuhastit, olles sisusliselt reoveepuhasti osa. Reoveepuhastina kasutatakse eelenvalt nimetatud 

rekonstrueerimistööde käigus 1998. a rajatud kolmekambrilist kompaktpuhastit Bioclere B280. 

Reoveepuhastil on ka biotiigid, mis tänase seisuga efektiivistavad puhastusprotsessi. 

 

Käesolevas töös teeme ettepaneku reoveekogumisala vähendamiseks 1,8 ha võrra. 

4.22.3 Reoveepumplad 

Kirbla külas on üks reoveepumpla, mis on rajatud aastal 1998. Reoveepumpla paikneb vahetult enne 

reoveepuhastit. Tegemist on klassikalise klaasplastist korpusega kahepumbalise pumplaga. Pumba 

käivitus toimub ujukitega antavate signaalide põhjal. Pumplasse on paigaldatud ABS pumbad. 

4.22.4  Kirbla reoveepuhasti ja reostuskoormus 

4.22.4.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Reoveepuhastina kasutatakse 1998. a rajatud kompaktpuhastit Bioclere B280, mis koosneb septikust ning 

biofiltrist.  

 

Puhasti tehnilised tööparameetrid on järgmised: 

Qmax = 70 m3/d, 13,2 m3/h; 

R = 16,8 kg BHT7/d; 280 ie. 

 

Kaitse suurus on 3x25A, mis on arvestatud nii reoveepumpla kui puhasti peale. 

 

Septikusse jääb pidama praht, liiv ja jämeheljum ning biofilter kõrvaldab vees lahustunud orgaanilise 

aine ja peenheljumi. Kirbla Bioclere puhasti koosneb  kolmekambrilisest klaasplastseptikust. Septikust 

voolab mehaaniliselt puhastatud reovesi biofiltri all olevasse kaevu, kust väike sukelpump pumpab ta 

filtri pinnale. Biofilter koosneb soojustatud klaasplastkerest, plastelementidest koosnevast filtritäidisest ja 

vett täidise pinnale pihustavast jaotus(pihustus)seadmest. Biofiltri täidiseelementidele moodustunud 

biokiles elunevad bakterid lagundavad orgaanilise aine. Bakteritele vajalik õhuhapnik antakse filtrisse 

ventilaatori abil. Osa biokilest irdub aja jooksul ning langeb kaevu põhja, kust ta eemaldatakse. 

Filtrialune kaev toimib ühtaegu järelsetitina.  

 

Periooditi peab septiku kambrite põhjast, kõige sagedamini esimese kambri ehk eelsetiti põhjast 

jääkmuda välja pumpama. Väljapumbatav liigmuda transporditakse Lihula reoveepuhasti 

mudakäitlussüsteemi.  

 

Puhasti puuduseks on asjaolu, et puudub võredesüsteem, mis laseb septikusse ja samuti jaotusseadmesse 

sattuda jämeheljumil, põhjustades pihustite ummistumist ja ka purunemisi. Lisaks puhasti 

vähemefektiivset töötamist. Reoveepuhastil puudub koagulandi ladustamiseks ja doseerimissüsteemiks 
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vajalik (piisava temperatuuriga) ruum. Reoveepuhastil on ka biotiigid, mis tänase seisuga efektiivistavad 

puhastusprotsessi ja –astet. 

 

Tänaseks on reoveepuhasti füüsiliselt ja moraalselt vananenud ning vajab täielikku rekonstrueerimist, 

sisuliselt uue puhasti rajamist. 

 

Kuigi järgnevas alapeatükis nähtub, et heitvee väljundnäitajad vastavad normidele, ei saa sellest 

järeldada, et reoveepuhasti töötab probleemideta, pigem on puhastustulemus saavutatud operaatori pideva 

ja aegnõudva seadistus-, kontroll- ja hooldustöö ehk sisuliselt mõistlikust oluliselt suurem tööjõukuluga. 

Reoveepuhasti vajab täielikku rekonstrueerimist. 

 

 
Joonis 4-54 Kirbla reoveepuhasti Bioclere280 välisvaade ja järelsetiti: 20 torufiltrit 

4.22.4.2 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenäitajad 

Kirbla reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr 327252, mille kehtivusaeg on 

alates 02.02.2016 (muudetud 11.12.2017) tähtajatult. 

   

Vastavalt veeloale on Kirbla reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

• 14640 m3/a 

• 3660 m3/kvartalis 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  

BHT7 : 40 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 150 mg/l. 

 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse on Nüld; Püld. 

 

Järgnevalt käsitleme reoveepuhasti sisendkoormuseid ja puhastusefektiivsust. Vastavalt veeloale oli 

nõutav puhasti reostuskoormuse määramine 2016. a ja edaspidi igal viiendal aastal nädala jooksul 

keskmistatud reoveeproovide alusel ning reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamiseks igal aastal ühe 

sisendi üksikproovi analüüsi alusel. Käsiteleme esmalt 2019. a puhastusefektiivsuse hindamist 

üksikproovi alusel ja seejärel koormushinnagut 2016. a nädala jooksul keskmistatud reoveeproovide 

alusel. 

 

Kirbla reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja reoveesisendi näitajad 2019. a on järgmised. 
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Tabel 4-33 Kirbla reoveepuhasti siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi võrdlevad tulemused 

2019 

Saasteaine 

nimetus 

Reovee-

sisendi 

väärtus, mg/l  

Heitvee 

väljund, mg/l 

Puhastusaste, 

% 

Keskmine 

puhastatud 

reovee 

vooluhulk, 

m3/d 

Reostus-

koormus, kg/d 

Reostus-

koormus 60 

g/ie 

BHT7 280 5,5 97,1 10,3 2,9 48 

Heljum  180 12 98,3 10,3 1,9   

Nüld 84,8 10,32 87,8 10,3 0,9   

Püld 10,6 0,824 92,2 10,3 0,11   

KHT 598 51 91,5 10,3 6,2   

Allikas: Veekasutusaruanne 2019. 

 
Nagu eelnevatest arvutustest nähtub, oli tegelik Kirbla küla reostuskoormus juhuproovide alusel aastal 

2019, 48 ie, mis on tingitud suhteliselt madalast sisendi orgaanikast BHT7 ja tegelikkuses suhtelise 

väikesest tarbijate arvust. 

 

Keskkkonnaametile esitatud aruaandes olevad heitvee väljundnäitajad aastal 2019 on esitatud järgnevas 

tabelis. 

 

Tabel 4-34 Kirbla küla reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 2019  

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

vastavalt 

määrus nr 61  

Suurim lubatud 

sisaldus 

vastavalt 

veeluba nr 

327252 

 

 

Ühik 

 

 

 

2019 I  

 

 

 

2019 II*  

 

 

 

 

2019 III* 

 

 

 

2019 

IV  

BHT7 40 40 mgO2/l 10 5,50 5,50 11 

Heljum  35 35 mg/l 6 2 2 22 

Nüld Ei limiteerita Ei limiteerita mgP/l 22,30 1,94 1,94 18,70 

Püld Ei limiteerita Ei limiteerita mgN/l 0,81 0,527 0,527 1,12 

KHT 150 150 mgO2/l 60 45 45 57 

pH 6-9 6-9  7,91 7,65 7,65 7,04 

Allikas: Veekasutusaruanne 2019 

 

Vastavalt eeltoodud näitajatele vastavad heitvee väljundid Kirbla puhastil nõuetele, mis aga kindlasti ei 

näita et puhasti oleks korrras ja ei vajaks investeeringuid. 

 

Kirbla reoveepuhasti suublaks on veeloa järgi Kolga kraav, suubla kood VEE1107006. 

 

Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb puhasti piirkond 

kaitsmata põhjaveega alale. 

 

Järgnevalt anname ülevaate Kirbla reoveepuhastil 2016. a läbiviidud sisendi keskmistatud analüüsi 

tulemustest. 

 

Elanike ja juriidilistest isikutest tarbijate arvutuslik reovee vooluhulk ja reostuskoormus aastal 2016 oli 

järgmine: Q = 7 m3/d; R =~ 5,5 kg BHT7/d. Üksikutest Kirbla ettevõtetest kanaliseeritakse samuti 

olmereovett. 
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Tabel 4-35 Kirbla reoveepuhasti sisendi keskmistatud analüüsi tulemused aastal 2016 

Saasteaine 

nimetus 
Ühik 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg:  

29.07 kl. 09.20 

-  

30.07.2016, kl. 

09.20 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

30.07 kl. 9.30- 

31.07.2016, kl. 

9.30 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

31.07 kl. 9.35- 

01.08.2016, kl. 

9.35 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

01.08 kl.9.30- 

02.08.2016, kl. 

9.30 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

02.08 kl.9.45- 

03.08.2016 kl. 

9.45 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

03.08 kl.9.40- 

04.08.2016, kl. 

9.40 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

04.08 kl.9.40- 

05.08.2016, kl. 

9.40 

Keskmine 

vooluhulk 
m3/d 

 

13 

 

9,2 

 

10,2 

 

7,9 

 

8,9 

 

8,7 

 

7,8 

BHT7 mgO2/l 481 401 421 441 281 311 331 

Tegelik 

tinglik ie-

de arv 

Inim-

ekv. 
104 61 

 

72 

 

58 

 

42 

 

45 

 

43 

„Uuring Lihula linna reoveepuhastusjaama tehnilise seisukorra ja rekonstrueerimisvõimaluste kohta“ OÜ Vetepere 2016 

 

Nädalase uuringuperioodi: 29.07.-05.08.2016, tulemused peegeldavad sama tendentsi, mis oli jälgitav Lihula puhastil – peale pikka kuiva 

perioodi alanud sademetest tingituna olid tavapärasest oluliselt kõrgemad BHT7 näitajad ning tavapäraselt oluliselt suurem koormus 

reoveepuhastile. Erinevalt Lihula sisendist, olid Kirblas aga oluliselt ühtlasemad vooluhulgad, kõikudes vaid 13 – 7,8 m3/d vahel, mis on reovee 

puhul täiesti aktsepteeritav. 
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4.22.5 Kirbla sademeveesüsteemid 

Virtsu alevikku ei ole lahkvoolseid sademeveesüsteeme seni rajatud. Vähesel määral on 

rajatud drenaažitorustikku. Sadevesi immutatakse pinnasesse. Võttes arvesse küla 

hoonestust, kõvakattega tänavatevõrgu hajusust, suurt haljasalade pindala külas, ei ole 

sademeveekanalisatsioonivõrgu rajamine külasse tervikuna perspektiivne, kuid pikaajalise 

programmis näeme ette sademevesüsteemide rajamise võimaluse kõige probleemsemasse 

piirkonda Luha põik korterelamute juures ning ulatuslike sademeveekraavide rajamist. 

Sademeveekraav on ühtlasi ka eesvooluks sademeveetorustikule. Kraav suundub 

analoogselt reoveepuhasti suublaga Kolga kraavi, mis lukaraavi kaudu suubub Kasari 

jõkke. 

 

Allikas: Lihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-

2029 

4.23 TUUDI ÜHISKANALISATSIOON 

Tuudi külale on kehtestatud reoveekogumisala pindalaga 9,0 ha, koormus 110 ie. 

4.23.1  Lühiülevaade ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest ja reovee 

vooluhulkadest 

Tuudi külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 87% küla elanikkonnast: 125 

inimest 144-st. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve. 

 

Reoveekogumisala piires on kas ühiskanalisatsiooniga varustatud või varustusvõimalusega 

kindlustatud kõik elanikud. 

4.23.2  Tuudi ühisanalisatsioonivõrk 

Esimesed reoveetorud rajati Tuudi külla 1970.-ndatel. Kanalisatsioonitorustiku 

kogupikkus Tuudi külas on täna ca 2490 m, millest pea poole moodustab isevoolne 

torustik ligi 1 km kaugusel asula keskusest asuvasse reoveepuhastisse. Erinevalt Kirbla 

külast, on Tuudi kanalisatsioonivõrk rekonstrueerimata, v.a PK kanalisatsioon Antsuküla 

teeni. RP survetoru lõpeb Risti-Virtsu mnt-l bussipeatuse juures, sealt edasi läheb 

isevoolne kanalisatsioon kuni puhastini - selle torustiku seisundist puudub ülevaade. 

Kanalisatsioonivõrk on ehitatud asbotsementtorudest, välja arvatud 

survekanalisatsioonitorustik, mis 1997. aastal rajati PE De90 mm torust. Põhivõrk on 

rajatud torudest DN200. Tuudi külas on kaks reoveepumplat. Vahetult enne reoveepuhastit 

asuv pumpla rekonstrueeriti aastal 1998 ja teine rajati Tuudi külla 2000. aastal. Mõlemad 

pumplad on rahuldavas seisukorras, kuid on tänaseks füüsiliselt ja moraalselt vananenud. 

Kuna torustik on vana, siis probleemiks on suur infiltratsioonivee kogus 

reoveekanalisatsioonivõrgus.  

 

Allikas: Lihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-

2029 

 

Käesolevas töös teeme ettepaneku reoveekogumisala laiendamiseks 0,1 ha võrra. 
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4.23.3 Reoveepumplad 

Tuudi külas on kaks reoveepumplat. Üks reoveepumpla paikneb vahetult enne 

reoveepuhastit (vt joonis 4-55) ja on rekonstrueeritud aastal 1998, mille käigus paigaldati 

ka pumplasse tolleaegsed uued ABS pumbad. Teine reoveepumpla (vt joonis 4-55) 

paikneb küla keskuses ning selle puhul on tegemist klassikalise klaasplastist korpusega 

kahepumbalise pumplaga (vt foto), mis rajati Tuudi külla 2000. a. Pumplas asub kaks 

pumpa (ABS), mis töötavad kordamööda režiimidel ja mille režiime juhitakse ujukitega. 

Peakaitse tugevus on  3 x 25 A. 

 

      
Joonis 4-55 Reoveepumpla enne reoveepuhastit ja Tuudi küla keskuse reoveepumpla 

 

Allikas: Lihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-

2029 

 

4.23.4  Tuudi reoveepuhasti ja reostuskoormus 

4.23.4.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Tuudi reoveepuhastiks on kolmekambriline BIOCLERE B280 kompaktpuhasti (vt joonis 

4-56), mis on rajatud 1998. aastal. Vahetult puhasti eel paikneb reoveepumpla, mis 

pumpab reovee puhasti septikusse (vt joonis 4-55). 

 

Puhasti tehnilised tööparameetrid on järgmised:  

Qmax = 70 m3/d, 13,2 m3/h; 

R = 16,8 kg BHT7/d; 280 ie. 

 

Kaitse suurus on 3x32 A, mis katab nii reoveepumplat kui -puhastit. 

 

Bioclere B280 koosneb septikust ning biofiltrist. Septikusse jääb pidama praht, liiv ja 

jämeheljum ning biofilter kõrvaldab vees lahustunud orgaanilise aine ja peenheljumi. 

Tuudi Bioclere koosneb  kolmekambrilisest klaasplastseptikust. Septikust voolab 

mehaaniliselt puhastatud reovesi biofiltri all olevasse kaevu, kust väike sukelpump 

pumpab ta filtri pinnale. Biofilter koosneb soojustatud klaasplastkerest, plastelementidest 

koosnevast filtritäidisest ja vett täidise pinnale pihustavast jaotus(pihustus)seadmest. 

Biofiltri täidiseelementidele moodustunud biokiles elunevad bakterid lagundavad 

orgaanilise aine. Bakteritele vajalik õhuhapnik antakse filtrisse ventilaatori abil. Osa 
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biokilest irdub aja jooksul ning langeb kaevu põhja, kust ta eemaldatakse. Filtrialune kaev 

toimib ühtaegu järelsetitina.  

 

Periooditi peab septiku kambrite põhjast jääkmuda välja pumpama. Väljapumbatav 

liigmuda transporditakse Lihula reoveepuhasti mudakäitlussüsteemi.  

 

Puhasti puuduseks on asjaolu, et puudub võredesüsteem, mis laseb septikusse ja samuti 

jaotusseadmesse sattuda jämeheljumil, põhjustades pihustite ummistumist ja ka 

purunemisi. Konsultandi objekti ülevaatuse ajal asendati üks Tuudi jaotusseade. Lisaks 

puudub puhastil koagulandi ladustamiseks ja doseerimissüsteemiks vajalik (piisava 

temperatuuriga) ruum.  

 

 
Joonis 4-56 Tuudi reoveepuhasti BIOCLERE280 välisvaade 

 

Tänaseks on reoveepuhasti füüsiliselt ja moraalselt vananenud ning vajab täielikku 

rekonstrueerimist, sisuliselt uue puhasti rajamist. 

 

Tuudi reoveepuhastile suunatud lubatav maksimaalne reovee vooluhulk on 

Keskkonnaameti väljastatud veeloa järgi 3660 m3/kv, tegelik vooluhulk 2019. aasta 

andmete järgi on keskmiselt 896 m3/kvartalis.  

 

Kuigi järgnevas alapeatükis nähtub, et heitvee väljundnäitajad vastavad normidele, ei saa 

sellest järeldada, et reoveepuhasti töötab probleemideta, pigem on puhastustulemus 

saavutatud operaatori pideva ja aegnõudva seadistus-, kontroll- ja hooldustööga. 

Reoveepuhasti vajab täielikku rekonstrueerimist. 

 

Allikad: Lihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-

2029, Veekasutusaruanne 2019, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.23.4.2 Tuudi reoveepuhasti reostuskoormus 

Vastavalt veeloale nr 327252 on Tuudi reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 14 640 

m3/a ehk ~40 m3/d. 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  

BHT7 : 40 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 150 mg/l. 
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Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse on 

Nüld; Püld. 

 

Reovesi on täielikult olmelise päritoluga, ainsast Tuudi kanaliseeritavast ettevõttest, 

metallitöökojast, Vamet OÜ, juhitakse ühiskanalisatsiooni samuti olmereovett. 

 

Vastavalt veeloale on nõutav puhasti reostuskoormuse määramine 2016. a ja edaspidi igal 

viiendal aastal nädala jooksul keskmistatud reoveeproovide alusel ning reoveepuhasti 

puhastusefektiivsuse hindamiseks igal aastal ühe sisendi üksikproovi analüüsi alusel.  

 

Konsultant kasutab hinnagu andmisel puhasti tõhususe hinnagu andmeid. 

Tuudi reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja reoveesisendi näitajad on järgmised (mõõdetud 

2019). 

 

Tabel 4-36 Tuudi reoveepuhasti siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi 

võrdlevad tulemused 2019 

Saasteaine 

nimetus 

Reoveesisendi 

väärtus, mg/l  

Heitvee 

väljund, mg/l 

Puhastusaste, 

% 

Keskmine 

puhastatud 

reovee 

vooluhulk, m3/d 

Reostus-

koormus, kg/d 

Reostus-

koormus 60 

g/ie 

BHT7 370 7,25 98 9,8 3,6 60 

Heljum  270 13,5 95 9,8 2,6   

Nüld 159 11,09 93 9,8 1,6   

Püld 15,2 2,105 86,2 9,8 0,15   

KHT 654 51,5 92,1 9,8 6,4   

Allikas: Veekasutusaruanne 2019. 

 

Nagu eelnevatest arvutustest nähtub, oli tegelik Tuudi küla reostuskoormus juhuproovide 

alusel aastal 2019, 60 ie. Puhasti töö näib arvandmeid jälgides tõhus, kuid arvestada tuleb, 

et see saavutatakse operaatori suure tööjõukulu tulemusena. 

 

Heitvee väljundnäitajad aastal 2019 on esitatud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 4-37 Tuudi reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 2019  

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

vastavalt 

määrus nr 61  

Suurim lubatud 

sisaldus vastavalt 

veeluba  327252 Ühik 

 

 

 

2019 I  

 

 

 

2019 II  

 

 

 

 

2019 III 

 

 

 

2019 IV  

BHT7 40 40 mgO2/l 17 3,5 3,5 11 

Heljum  35 35 mg/l 10 4 4 23 

Nüld Ei limiteerita Ei limiteerita mgP/l 25,9 2,38 2,38 19,80 

Püld Ei limiteerita Ei limiteerita mgN/l 1,04 0,67 0,67 3,54 

Sulfaat Ei limiteerita Ei limiteerita mg/l     

KHT 150 150 mgO2/l 53 45 45 58 

pH 6-9 6-9  8,03 7,65 7,65 7,04 
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Allikas: Veekasutusaruanne 2019 

 

Tuudi reoveepuhasti suublaks on veeloa järgi Tõnise kraav, suubla kood VEE1117904. 

 

Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 

puhasti piirkond kaitsmata põhjaveega alale 

 

Järgnevalt 2016. a sisendkoormuse nädalaste uuringute tulemused.  

Perioodi alguse 29.07 ja 30.07.2016 BHT7 ja selle alusel arvutatud suhteliselt kõrged 

tinglikud inimekvivalendi näitajad on järjekordselt tõenäoliselt põhjustatud pikaaegsetest 

kuivadest ilmadest juulis 2016 ja sellele  järgnevast sajuperioodist, mis põhjustas torudest 

sinna kuiva ilmaga settinud sette väljapesemise. Viimase tulemusel on reoveepuhastisse 

sisenevas reovees keskmistatud mõõtmisperioodi algul väga kõrged hõljuvaine (heljumi) 

ja BHT7 näitajad, kuid perioodi keskel ja teisel poolel: 31.07-05.08.2017, vähenevad nii 

heljumi kui BHT näitajad (viimased märkimisväärselt). Vooluhulkade kõikumine on 

reoveekollektoreid ja -puhastit arvestades  aktsepteeritav: 8-12 m3/d. 
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Tabel 4-38 Tuudi reoveepuhasti sisendi keskmistatud analüüsi tulemused 

Saasteaine 

nimetus 
Ühik 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg:  

29.07 kl. 9.00 -  

30.07.2016, kl. 

9.00 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

30.07 kl. 9.10- 

31.07.2016, kl. 

9.10 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

31.07 kl. 9.15- 

01.08.2016, kl. 

9.15 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

01.08 kl.9.10- 

02.08.2016, kl. 

9.10 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

02.08 kl.9.40- 

03.08.2016 kl. 

9.40 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

03.08 kl.9.40- 

04.08.2016, kl. 

9.40 

Keskmistatud 

proov 

Proovivõtuaeg: 

04.08 kl.9.20- 

05.08.2016, kl. 

9.20 

Keskmine 

vooluhulk 
m3/d 

 

12 

 

11,1 

 

9,5 

 

8,6 

 

7,9 

 

8,5 

 

8,0 

BHT7 mgO2/l 921 861 361 321 321 221 301 

Tegelik 

tinglik ie-

de arv 

Inim-

ekv. 
184 159 

 

57 

 

46 

 

42 

 

31 

 

40 

 „Uuring Lihula linna reoveepuhastusjaama tehnilise seisukorra ja rekonstrueerimisvõimaluste kohta“ OÜ Vetepere 2016 
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4.23.5  Tuudi sademeveesüsteemid 
Tuudi külla ei ole lahkvoolseid sademeveesüsteeme rajatud. Vähesel määral on rajatud 

drenaažitorustikku. Sadevesi immutatakse pinnasesse. Võttes arvesse küla hoonestust, 

kõvakattega tänavatevõrgu vähesust ja hajusust, suurt haljasalade pindala külas, ei ole 

suuremahuline sademeveekanalisatsioonivõrgu rajamine külasse perspektiivikas, kuid 

näeme ette lühikese lõigu rajamise võimaluse küla läänepoolsesse ossa põhimaantee 

piirkonda, koos sademevee juhtimisega maantekraavi. 

Allikas: Lihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-

2029 

 

4.24  LÄÄNERANNA VALLA LIHULA PIIRKONNA 

ÜHISKANALISATSIOONI PROBLEEMID 

1. Jätkuvalt suhteliselt kõrge sademe- ja drenaažvee osakaal Lihula linna 

ühiskanalisatsioonis – osaliselt toimub jätkuvalt ka drenaažvee juhtimine 

ühiskanalisatsiooni korterelamute drenaažsüsteemidest, eeskätt valingvihmade 

perioodil. Vähesel määral toimub ka infiltratsioon torudesse, kuid selle nähtuse 

osakaal on vähenemas, kuna linna kanalisatsioonivõrk on suhteliselt uus ja heas 

korras, samuti korrastatakse lahkvoolseid sademeveesüsteeme ja kavas on 

suuremahuline sademe- ja drenaažveekraavide korrastamine. 

2. Lihula reoveepuhasti on ülekoormatud; biorootori fiksaatorvõllid on läbi kulunud 

ja purunevad; reovee vooluhulga mõõtja ei toimi; põhipuhasti mitmed seadmed ja 

konstruktsioonielemendid on halvas tehnilises seisukorras ja need vajavad välja 

vahetamist. Tulenevalt eelnevast, vajab reoveepuhsti tervikuna täiemahulist 

rekonstrueerimist. 

3. Lihula reoveepuhasti liigmuda kompostimisväljak ei vasta nõuetele. Koos 

reoveepuhasti rekonstrueerimisega tuleb lahendada ka nimetatud, aastaid väldanud  

probleem. Hetkel muda komposteerimist sisuliselt ei toimu, väljakul toimub vaid 

tahendatud muda ladustamine. N.n „kompostimismaterjalina“ kasutatakse 

haljastusjäätmeid. 

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

samuti jaotusseadmesse sattuda jämeheljumil, põhjustades pihustite ummistumist 

ja ka purunemisi. Reoveepuhastil puudub koagulandi ladustamiseks ja 

doseerimissüsteemiks vajalik (piisava temperatuuriga) ruum. Tänasel päeval Kirbla 

ja Tuudi puhastitel keemilist fosforiärastust ei toimu. Nii Kirbla kui Tuudi 

reoveepuhastd vajavad täiemahulist rekonstrueerimist, kuna tegemist on 

BIOCLERE tüüpi kompaktpuhastitega, siis tähendab rekonstrueerimine 

tegelikkuses nende asendamist uute puhastitega. 

5. Tuudi ühiskanalisatsioonivõrk on amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist. 

4.25  VIRTSU ÜHISKANALISATSIOON 

Virtsu alevikule on kehtestatud reoveekogumisala pindalaga 79,1 ha, koormus 787 ie. 

4.25.1  Lühiülevaade ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest ja reovee 

vooluhulkadest 

Virtsu alevikus on ühiskanalisatsiooniga kaetud ligikaudu 69% (ca 342 inimest 498-st) 

elanikkonnast. Samas võimalus liituda on väidetavalt kõigil elanikel.  
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Virtsus on kanalisatsiooniteenuse tarbijateks elanikud (korteriühistud ja eramud) ning 

asutused, millest suurima osakaalu ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimisel moodustavad 

Virtsu Kool, Virtsu lasteaed, Virtsu Sadam. Ülejäänud asutused-ettevõtted on väiksema 

ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimisega. 

4.25.2  Virtsu ühiskanalisatsioonivõrk 

Virtsu ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus tänasel päeval on MVV plaanidelt mõõdetuna 

6270 m. Sellest moodustab survekanalisatsioonitorustik ca 2540 m. 

 

Matsalu veemajandusprojekti raames ehitati ja rekonstrueeriti ligikaudu 4630 m 

kanalisatsioonitorustikku.  

 

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 

1190 -1200 m – seega ~ 1/5 kogu aleviku torustikust. 

 

Suhteliselt madal on infiltratsioonivee osakaal isevoolsesse kanalisatsioonitorustikku, ca 

20%. 

 

Suurimaks reaalseks probleemiks Virtsu ühiskanalisatsiooni puhul on Tööstuse ja Metsa 

reoveepumplatest (edaspidi RP-d) lähtuvad ja reoveepuhastiga ühendatud survetorustikud, 

milleks on kahe survetoru kokkujõudmisel 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 

survetorustiku läbimõõdu suurendamine, soovitavalt de160-ni, sest kogu reovesi ei 

mahutu olemasolevasse DN100 torustikku, mis põhjustab korrusmajade keldrite 

üleujutusi. 

 

Käesolevas töös teeme ettepaneku reoveekogumisala laiendamiseks 39 ha võrra. 

4.25.3 Reoveepumplad 

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

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

lasteaia kõrval, ülejäänud on MVV varad.  

 

Kõik pumplad on kaasaegsed maa-alused plastkorpuses kahe sukelpumbaga 

kompaktpumplad, millest viiel, mis on rajatud aastal 2008, on pumpade režiimi 

reguleerimiseks kasutusel nivooandurid, kuid kahel põhilisel pumplal: Metsa RP-5 ja 

Tööstuse RP-6, mis on rajatud aastal 2000 ja mis pumpavad kogutud reovee puhasti 

suunas, kasutatakse pumpade käivitamiseks ujukeid. Samuti on viimased rajatud 

klaasplastkorpusesse, kuna ülejäänute puhul on tegemist PE-korpusega. Pumplate 

asukohtadest annavad ülevaate joonised, lisa 5. Järgnevalt lähemalt kahest peapumplast. 

Reoveepumpla RP-5 (Tööstuse RP) 

RVP-5 paikneb Tööstuse tänaval Tööstuse ja Kaare tn ristumiskohal (lisa 5) 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 5).  
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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. 

 

 

Joonis 4-57 RP-5 (Tööstuse) 

Reoveepumpla RP-6 (Metsa RP) 

RP-6 paikneb Metsa tänava lõpul ristumiskohal Tööstuse tänavaga (lisa 5) 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 (RP-5) lähtuva survetorustikuga, mis juhib kogu aleviku reovee Virtsu 

reoveepuhastini (vt lisad 5). Nii Tööstuse kui Metsa RP-dest lähtuvad survetorustikud on 

probleemsed, kuna peale nende ühinemist ei taga üks DN100  läbimõõduga malmtorustik 

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 

rekonstrueerimise PE torustikuks ning läbimõõdu suurendamise kuni de160-ni ja seda 

alates Tööstuse RP-st. 

 

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

analoogselt RP-5-ga lisaks kavandatavale automaatikaprogrammile kogu seadmestiku 

väljavahetamist. Seega on tegemist rekonstrueeritava reoveepumplaga. 

 

 

Joonis 4-58 RP-6 (Metsa) 

Allikas: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031 

4.25.4 Virtsu reoveepuhasti ja reostuskoormus 

4.25.4.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Virtsu aleviku tänane reoveepuhasti on rajatud algselt 2002. aastal ja paikneb kinnistul 

Tallinna mnt 35b. Reoveepuhasti on ümbritsetud piirdeaiaga. Reovee puhastusprotsess 

toimub läbivooluga üheliinilises aktiivmudapuhastis.  

 

Reoveepuhastit rekonstrueeriti ja laiendati aastal 2016 peale eelnevalt teostatud Infragate 

Eesti AS poolt koostatud uuringut ja tehnoloogilist projekti „Virtsu aleviku reoveepuhasti 

rekonstrueerimine“. Rekonstrueerimistööde käigus ehitati puhastile juurde 

ühtlustusmahuti ja denitrifikatsioonimahuti. Puhasti kõrvale paigaldati metanoolimahuti ja 

varu mudamahuti. 

 

Reoveepuhasti projekti autor on Keskkond & Partnerid OÜ, Virtsu aleviku reoveepuhasti 

laiendamine. Põhiprojekt. Töö nr. 073/2015. 

 

Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus on järgmine:  

- hüdrauliline koormus: Q = 100 m3/d 

- tunni maksimaalne:  Q = 13,8 m3/h 

- tunni keskmine: Q = 4,2 m3/h 

- reostuskoormus BHT7: 51,0 kg/d 

- reostuskoormus: R = 850 IE  

Eeldatud on, et suuremat reovee vooluhulka, kui lühiajaliselt 13,8 m3/h, reoveepuhasti 

bioloogilisse etappi ei juhita, sest suuremad vooluhulgad ühtlustatakse 61,7 m3 kasuliku 

mahuga ühtlustusmahutis. 



 

 

 

Lääneranna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 
 

 

Ruum ja Keskkond OÜ 2020 

150 

Detailsemalt saab parameetritega tutvuda Keskkond & Partnerid OÜ töös: Virtsu aleviku 

reoveepuhasti laiendamine. Põhiprojekt. Töö nr. 073/2015. 

 

Reovee puhastamine toimub tänapäeval järgmistes etappides:  

 

- Mehaaniline puhastus automaatvõres;  

- reovee hüdraulilise koormuse ühtlustamine ühtlustusmahutis (maht  61,7 m3);  

- bioloogiline puhastus eeldenitrifikatsiooniga aktiivmudaseadmes;  

- lämmastikuärastus nitrifikatsiooni- ja eeldenitrifikatsiooniprotsessi käigus;  

- fosforiärastus keemilise sadestamise teel.  

Jääkmuda käitlemine toimub järgmistes etappides:  

- jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis)  

- jääkmuda hoidmine varu mudamahutis  

 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest:  

- tehnohoone, milles on  

- kemikaaliruum (PIX-115 ja väävelhape)  

- puhuriruum  

- võreruum  

- kilbiruum  

- WC  

- abiruum  

- aktiivmudapuhasti mahutid  

- jaotuskaev; 

- ühtlustusmahuti;  

- denitrifikatsioonimahuti;  

- nitrifikatsioonimahuti;  

- järelsetiti  

- mudamahuti  

- muud mahutid  

- metanoolimahuti  

- varu mudamahuti 1  

- varu mudamahuti 2. 
 

Allikas: Virtsu aleviku reoveepuhasti laiendamine. Põhiprojekt. Töö nr. 073/2015 
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Joonis 4-59 Virtsu aleviku reoveepuhasti välisilme kevadel 2020, esiplaanil muldes 

ühtlustusmahuti 

 

 
Joonis 4-60 Virtsu aleviku reoveepuhasti sisevaaade, järelsetiti 

 

Asulast tuleval survetorul paikneb induktiivne vooluhulgamõõtur. Vooluhulgamõõtur on 

paigaldatud lahuspaigaldusena ja signaalimuundur paikneb olemasoleva elektrikilbi 

kõrval. 

 

Järgnevalt anname reoveepuhasti puhastusprotsessi lühikirjelduse. 

 

Mehaaniline puhastus 

Reovee mehaaniline puhastus toimub automaatselt treppvõrega. Treppvõre poolt kogutud 

praht pressitakse kokku ja juhitakse võreprahi juhttoru kaudu I korrusel paiknevasse 

prügikonteinerisse. 

 

 

 

 

Jaotuskaev 
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Pärast mehaanilist puhastust juhitakse reovesi jaotuskaevu. Jaotuskaevul on kaks 

väljavoolu. Ühe toruga juhitakse reovesi ühtlustusmahutisse ja teise toruga bioloogiliselt 

puhastusest mööda otse suublasse. 

 

Ühtlustusmahuti 

Tavaolukorras juhitakse reovesi jaotuskaevu põhjast väljuva toruga ühtlustusmahutisse. 

Ühtlusmahutisse viival torul paikneb elektriajamiga nugasiiber DN200, millega on 

võimalik reovett bioloogilisest puhastust mööda juhtida. See on vajalik bioloogilise 

puhastuse kaitsmiseks suurte hüdrauliliste koormuste eest. Kui vihmavalingu ajal asulast 

tulev reovesi suureneb viis korda ehk sisaldab üks osa reovett ja neli osa sademevett siis 

saab elektriajamiga siiber vooluhulgamõõturilt signaali ja sulgub. Seejärel voolab 

lahjenenud reovesi ülevoolu toru kaudu puhastist mööda suublasse. 

Puhastist mööda võib reovett juhtida ainult suure lahjenduse korral. Siis kui see sisaldab 

üks osa reovett ja neli osa sademevett. Virtsu reoveepuhasti korral on reovesi liigselt 

lahjendatud kui vooluhulk ületab 21 m3/h. 

 

Ühtlustusmahuti on mõeldud asulast tuleva reovee ebaühtluse tasandamiseks. 

Ühtlustusmahuti vee maht on 61,7 m3. Ühtlustusmahuti varustatakse kahe avarii 

ülevooluga. Ühe kaudu voolab vesi denitrifikatsioonimahutisse ja teise kaudu otse 

suublasse. Kui veetase tõuseb nii kõrgele, et avariiülevool rakendub siis annab ujuklüliti 

sellest teada. 

 

Ühtlustusmahuti pumbd 

Ühtlustusmahutist pumbatakse reovesi denitrifikatsioonimahutisse. Selle jaoks on 

ühtlustusmahutis kaks reoveepumpa, millest üks on reservpump. Pumbad lülitatakse tööle 

vaheldumisi. Reoveepumbad varustatakse juhtsiini (AISI316) ja tõsteketiga (AISI316). 

Pumbad töötavad ajagraafiku alusel ja veetasemeanduri järgi. Kuivkäivituskaitseks 

paigaldatakse ujuklüliti.  

Ühtlustusmahuti tühjenduspumpade parameetrid on järgmised:  

- jõudlus Q = 3,5 l/s  

- surve H = 4,5 m  

- võimsus P = 1,9 kW  

 

Mikser 

Ühtlustusmahutis paikneb mikser. Mikseri eesmärk on anoksilise kambri sisu läbi segada 

takistamaks aktiivmuda settimist mahuti põhja. 

 

Denitrifikatsioonimahuti 

Ühtlustusmahutist pumbatakse vesi denitrifikatsioonimahutisse. Veetase 

denitrifikatsioonimahutis on 3,25 m ja vee maht on 64,8 m3.  

Kuna denitrifikatsioonimahutis on lahustunud hapniku väga vähe või puudub see üldse, 

käivitub seal denitrifikatsiooniprotsess, mille käigus nitraatlämmastik redutseeritakse 

gaasiliseks lämmastikuks. Protsessi toimumiseks vajalik süsinik saadakse värskest 

reoveest. 

Denitrifikatasioonimahutis paikneb mikser. Mikseri eesmärk on mahuti sisu läbi segada 

takistamaks aktiivmuda settimist mahuti põhja 

 

 

 

Nitrifikatsioonimahuti  
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Denitrifikatsioonimahutist voolab pumbatakse nitrifikatsioonimahutisse ning ringluse vesi 

voolab isevoolselt tagasi denitrifikatsioonimahutisse. Veetase nitrifikatsioonimahutis on 

3,55 m ja vee maht on 101,1 m3. Nitrifikatsioonimahutis toimub reostuse biodegradtsioon 

ja lämmastikühendite oksüdeerimine nitraatideks. seadmed demonteeritakse ning 

mittevajalikud avad suletakse. Nitrifikatsioonimahutisse paigaldatakse uued seadmed.  

 

Aeratsioon  

Õhustuskambrisse puhutava õhu hulk, sõltub vees lahustunud hapniku sisaldusest, mida 

pidevalt jälgib õhustuskambris paiknev hapnikuandur. Hapnikuandur annab signaali 

sagedusmuundurile, mis omakorda reguleerib puhuri pöörded selliselt, et õhustuskambri 

vees oleks lahustunud hapniku sisaldus vahemikus 2…3 mg/l.  

Aktiivmudaprotsessi jaoks vajalik õhuhulk 160 m3/h.  

 

Järelsetiti  

Nitrifikatsioonimahutist voolab reovesi järelsetitisse. See on monoliitbetoonist püstsetiti, 

mille põhjas on kaks sette kogumise lehtrit (hopperit). Vee maht järelsetitis kokku on 34,6 

m3 ning järelsetiti pindala kokku on 15,0 m2. Aktiivmudasegu juhitakse järelsetiti lehtrite 

põhjadesse läbi kahe suunatoru PVC De160. Olemasolevad järelsetiti seadmed 

demonteeritakse ning mittevajalikud avad suletakse. Järelsetisse paigaldatakse uued 

seadmed. Järelsetiti põhja lehtritesse tuleb valada 20 cm paksune betoonikiht, millega 

suureneb lehtri põhja pindala. See on vajalik reoveepumpade paigaldamiseks.  

 

Muda tagastamine ja liigmuda eemaldus  

Muda tagastamiseks anoksilisse kambrisse ja liigmuda eemaldamiseks mudamahutisse on 

mõlemasse järelsetiti lehtrisse projekteeritud mudatagastuse ja –eemalduse pump. Pumbad 

töötavad perioodiliselt. Pumpade sisselaskmiseks paigaldatakse juhtsiinid (AISI316) ning 

pumbad varustatakse tõstekettidega (AISI316).  

Mudatagastuse ja –eemalduse pumpade parameetrid on järgmised:  

- vooluhulk: Q = 2 l/s  

- tõstekõrgus: H = 3 m  

- võimsus P = 0,8 kW  

 

Mõlema pumba survetorul paiknevad tagasilöögiklapid. Pärast klappe juhitakse torud 

kokku. Sealt edasi hargneb toru kahes suunas ning mõlemal suunal on elektriajamiga 

siiber. Siibritega reguleeritakse, kas toimub muda tagastamine denitrifikatsioonimahutisse 

või liigmuda eemaldamine mudamahutisse. 

 

Allikas: Virtsu aleviku reoveepuhasti laiendamine. Põhiprojekt. Töö nr. 073/2015 

 

Virtsu reoveepuhastis ei toimu alates 2016. a enam reovee purgimist, kuna purgla likvideeriti.  

4.25.4.2 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenäitajad 

Virtsu reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr L.VV/324457, 

mille kehtivusaeg on alates 01.07.2014 (muudetud 11.12.2017) tähtajatult. 

   

Vastavalt veeloale on Virtsu reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

• 44 000 m3/a 

• 11 000 m3/kvartalis 
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Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  

pH min (6) ; pH maks (9), 

BHT7 : 25 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 125 mg/l, 

Üldlämmastik (Nüld): 60 mg/l, 

Üldfosfor (Püld): 2 mg/l, 

Nafta: 1 mg/l. 

 

Järgnevalt käsitleme reoveepuhasti sisendkoormuseid ja puhastusefektiivsust. Käsitleme 

esmalt 2019. a puhastusefektiivsuse hindamist üksikproovi alusel ja seejärel anname ka 

ülevaate viimatisest  põhjalikust koormushinnagut 2014. a nädala jooksul 

eelpoolkirjeldatud uuringu käigus võetud keskmistatud reoveeproovide alusel. Nimetatud 

töö oli aluseks eelkirjeldatud Keskkond & Partnerid põhiprojekti koostamisel. 

 

Virtsu reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja reoveesisendi näitajad 2019. a on järgmised. 

 

Tabel 4-39 Virtsu reoveepuhasti siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi 

võrdlevad tulemused 2019 

Saasteaine 

nimetus 

Reovee-

sisendi 

väärtus, mg/l  

Heitvee 

väljund, mg/l 

Puhastusaste, 

% 

Keskmine 

puhastatud 

reovee 

vooluhulk, 

m3/d 

Reostus-

koormus, kg/d 

Reostus-

koormus 60 

g/ie 

BHT7 1281 4,6 99,6 45 57,6 961 

Heljum  750 4,75 99,4 45 33,8   

Nüld 536 11,475 97,9 45 24,1   

Püld 39,3 0,231 99,4 45 1,77   

KHT       45 0,0   

Allikas: Veekasutusaruanne 2019. 

 
Nagu eelnevatest arvutustest nähtub, oli tegelik Virtsu aleviku reostuskoormus 

juhuproovide alusel aastal 2019, 961 ie, mis on tingitud väga kõrgest sisendi orgaanikast 

BHT7 ja samas minimaalsest lahjendusest, inflitratsioon vaid 20%. Reoveepuhasti 

projektkoormus on 850 ie, mida antud näitaja küll ületab, kuid efektiivsus on sellele 

vaatamata väga kõrge ning eeldame, et koormust BHT7: 1281 mg/l ei esine pidevalt. 

 

Keskkkonnaametile esitatud aruaandes olevad heitvee väljundnäitajad aastal 2019 on 

esitatud järgnevas tabelis. 

Tabel 4-40 Virtsu aleviku reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 2019  

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

vastavalt 

määrus nr 61  

Suurim lubatud 

sisaldus vastavalt 

veeluba nr 

L.VV/324457 

 

 

Ühik 

 

 

 

2019 I  

 

 

 

2019 II  

 

 

 

 

2019 III 

 

 

 

2019 IV  

BHT7 25 25 mgO2/l 2,7 6,8 5,7 3,2 

Heljum 35 35 mg/l 2 5 6 6 
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KHT 125 125 mgP/l 15 77 43 41 

Püld 2,0 2,0 mgN/l 0,13 0,287 0,28 0,225 

Nüld 60 60 mgO2/l 8,9 12,9 10,8 13,3 

pH 9 9  7,29 7,28 6,87 6,73 

Nafta 1 1 mg/l 0,25 0,25 0,5 0,7 

Allikas: Veekasutusaruanne 2019 

 

Vastavalt eeltoodud näitajatele vastavad heitvee väljundid Virtsu puhastil nõuetele ning 

tulemused on väga head. 

 

Virtsu reoveepuhasti suublaks on veeloa järgi Suure Väina lääneosa, suubla kood 

VEE3325030. 

 

Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 

puhasti piirkond nõrgalt kaitstud põhjaveega alale. 

 

Järgnevalt anname ülevaate Virtsu reoveepuhastil 2014. a läbiviidud sisendi keskmistatud 

analüüsi tulemustest 29.04.-6.05.2014 (tabel 4-41) ning Virtsu reoveepuhasti hüdraulilise 

koormuse dünaamikat 2014. aasta lõikes (tabel 4-42). 

Tabelis 4-42 esitatud ööpäeva keskmised hüdraulilised koormused on arvutatud 

kalendrikuu päevade arvu ja vastava kuu summaarse vooluhulga põhjal. Seega ei peegelda 

need vooluhulgad suuremate vihmade ja lumesula perioodil esinevaid maksimaalseid 

hüdraulilisi koormusi, mis vastavatel päevadel esinevad. Lume sulamisest tingitud 

suurema hüdraulilise koormuse periood kestab tüüpiliselt 2-3 nädalat. Tabeli põhjal on 

näha, et suvekuude vooluhulk on võrreldes märtsi, novembri ja detsembri vooluhulkadega 

ligikaudu 2,7 korda väiksem. 
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Tabel 4-41. Virtsu reoveepuhastisse siseneva reovee kontsentratsioonid ja koormus 2014 kevadel 

  Vooluhulk pH KHT BHT7 Heljuvaine Nüld Püld 
BHT/Nüld suhe 

  m3/d   mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d 

Projekteeritud 100 6,5-7,7 - 62 - 31 - 36,2 - 5,7 - 0,9 5,44 

29.-30.04.2014 41 7,72 530 21,73 380 15,58 217 8,90 107 4,39 11,2 0,46 3,55 

30.04-1.05-2014 43 8,03 726 31,22 440 18,92 332 14,28 227 9,76 16 0,69 1,94 

1.-2.05.2014 40,1 8,01 1004 40,26 880 35,29 428 17,16 232 9,30 15,2 0,61 3,79 

2.-3.05.2014 43 7,96 863 37,11 460 19,78 290 12,47 168 7,22 21,5 0,92 2,74 

3.-4.05.2014 71 8,1 1024 72,70 550 39,05 490 34,79 213 15,12 19 1,35 2,58 

4.-5.05.2014 50 7,8 755 37,75 381 19,05 270 13,50 132 6,60 17,4 0,87 2,89 

5.-6.05.2014 48 7,6 816 39,17 481 23,09 230 11,04 134 6,43 17 0,82 3,59 

Keskmine 48 7,9 817 39,99 510 24,39 322 16,02 173 8,40 16,8 0,82 3,01 

Maksimaalne 71 8,1 1024 72,70 880 39,05 490 34,79 232 15,12 21,5 1,35 3,79 

Minimaalne 40 7,6 530 21,73 380 15,58 217 8,90 107 4,39 11,2 0,46 1,94 
 

Allikas: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031   
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Tabel 4-42. Virtsu reoveepuhasti hüdrauliline koormus 2014. aastal 

Kuu m3/kuus m3/d 

Jaanuar 2327 75,065 

Veebruar 2136 76,286 

Märts 3995 128,871 

Aprill 2674 89,133 

Mai 1288 41,548 

Juuni 1150 38,333 

Juuli 1378 44,452 

August 1603 51,710 

September 1528 50,917 

Oktoober 1452 46,839 

November 3412 113,733 

Detsember 3147 101,516 

Keskmine 2174 71,534 

Maksimaalne 3995 128,871 

Minimaalne 1150 38,333 

Allikas: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031     

4.25.5 Virtsu sademeveesüsteemid 

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

uputuse probleeme. 

 

Allikas: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031   

4.26  KÕMSI ÜHISKANALISATSIOON 

Kõmsi külale on kehtestatud reoveekogumisala pindalaga 19,2 ha, koormus 187 ie. 

4.26.1  Lühiülevaade ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest ja reovee 

vooluhulkadest 

Kõmsi külas on ühiskanalisatsiooniga võimalik liituda 100% reoveekogumisala 

territooriumil elavast elanikkonnast. Tegelik varustatuse % on aga ligikaudu 72 (110 

inimest 152 elanikust). Liitumata on kinnistud Kõmsi teest vasakule (läände) jäävas küla 

osas. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve.  

Lisaks elanikele on juriidilistest isikutest tarbijateks üks tööstusettevõte, mõned 

teenindusettevõtted ja lasteaed-algkool. 

4.26.2  Kõmsi ühiskanalisatsioonivõrk 

Kõmsi isevoolse ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus tänasel päeval on hinnanguliselt 

1280 m (kaardilt mõõdetuna). Sellele lisandub survekanalisatsioonitorustik ca 255 m. 

 

Matsalu veemajandusprojekti raames ehitati ja rekonstrueeriti 1075 m 

kanalisatsioonitorustikke. Kogu Projekti käigus rekonstrueeritud torustik on väga heas 

seisukorras.  
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Ligikaudu 100 - 125 m vana malmtorustikku ei ole perspektiivis vajalik ja tuleb maha 

jätta. Lühiajalises programmis kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimis- /laiendamistöid 

külas ette ei nähta, kuid pikaajalises programmis on avas katta võrkude ja 

liitumisvõimalusega Kõmsi tee seni liitumata tarbijad, põhiliselt eramute elanikud.  

4.26.3 Reoveepumplad 

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

survetorustik on heas seisundis 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. 

 

Pumpla tuleb liita üldisesse automaatsesse andmeedastus- ja kaugjuhtimissüsteemi. 

 

 
Joonis 4-61 Kõmsi reoveepumpla 

4.26.4 Kõmsi reoveepuhasti ja reostuskoormus 

4.26.4.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Kõmsi reoveepuhasti (edaspidi: RVP puhul on tegemist vertikaalse läbivooluga 

nõrgbiofiltriga, mis töötab väga ebastabiilselt ning on plaanis Mastalu Veevärk AS oma 

vahendite ja jõududega ehitada ümber läbivooluga aktiivmudapuhastiks (analoogne 

ümberehitatud puhsti Koongal on ennast juba õigustanud). Puhasti juurde kuulub 

fosforiärastus (P-ärastus) koagulandiga. 

 

RVP suublaks on vastavalt veeloale nr L.VV/324457, Kirsi kraav. 

 

Tänane Kõmsi reoveepuhasti on ehitatud aastal 2007-2008 ning on küll välimuselt heas 

seisukorras, kuid jätab soovida efektiivsuses.  

 

RVP põhiandmed on järgmised:  

• Tootlikkus (jõudlus): 27 m3/d 

• Vastuvõetav reostuskoormus: 9,45 kg BHT7/d 

• Koormus Projekti järgi: 222 ie 
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Kõmsi külas on ligikaudu 110 ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijat, lisandub ametkondlik 

tarbimine (kool-lasteaed, kauplus, Hanila Teeninduskeskus, AS K-Met jt). 

Tegelik reostuskoormus aastal 2019 oli ligikaudu 5 kg BHT7/d, mis moodustab ca 80 ie-d 

ja vastab enamvähem tavapärasele olmekoormusele. Purgimissõlme reoveepuhastil ei ole. 

Purgimine toimub vallas Lihula puhasti purgimissõlme. 

 

RVPJ koosneb üldjoontes järgmistest puhastusetappidest ja sõlmedest: 

 

• 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. Analoogne puhasti on töös Koonga külas, kus see 

on juba ümber ehitatud läbivooluga biopuhastiks. Sama töö võetakse Kõmsis ette aastal 

2020. 

 

Allikad: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-

2031, Veekasutusaruanne 2019, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.26.4.2 Kõmsi reoveepuhasti reostuskoormus 

Vastavalt veeloale nr 324457 on Kõmsi reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 14 600 

m3/a ehk ~40 m3/d. 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  

BHT7 : 40 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 150 mg/l. 

 

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

Nüld; Püld. 

 

Reovesi on täielikult olmelise päritoluga, ainsast Kõmsi kanaliseeritavast 

tööstusettevõttest, metallitöökojast K-Met OÜ, juhitakse ühiskanalisatsiooni samuti 

olmereovett. 
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Konsultant kasutab reoveepuhasti efektiivsusele hinnagu andmisel puhasti tõhususe 

andmeid. 

Kõmsi reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja reoveesisendi näitajad on järgmised (mõõdetud 

2019). 

 

Tabel 4-43 Kõmsi reoveepuhasti siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi 

võrdlevad tulemused 2019 

Saasteaine 

nimetus 

Reoveesisendi 

väärtus, mg/l  

Heitvee 

väljund, mg/l 

Puhastus-aste, 

% 

Keskmine 

puhastatud 

reovee 

vooluhulk, m3/d 

Reostus-

koormus, kg/d 

Reostus-

koormus 60 

g/ie 

BHT7 521 10,45 98 13,0 6,8 113 

Heljum  360 5 98,6 13,0 4,7   

Nüld 97,5 9,42 90,3 13,0 1,3   

Püld 12 0,975 91,9 13,0 0,16   

KHT       13,0 0,0   

Allikas: Veekasutusaruanne 2019. 

 

Nagu eelnevatest arvutustest nähtub, oli tegelik Kõmsi küla reostuskoormus juhuproovide 

alusel aastal 2019, 113 ie. Puhasti töö näib arvandmeid jälgides tõhus, kuid tegelikkuses 

on saavutatav puhastustulemus ajas väga ebastabiilne. 

Tabel 4-44 Kõmsi reoveepuhasti analüüsi tulemused aastal 2019 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim lubatud 

sisaldus 

vastavalt 

määrus nr 61 ja 

veeluba  nr  

L.VV/324457 

Ühik 

2019 

I kvartal 

2019 

II kvartal 

 

 

2019 

III 

kvartal 

 

 

2019 

IV 

kvartal 

pH 6,0-9,0  7,50 7,50 6.91 6.91 

Heljum 35 mg/l 4 4 6 6 

BHT7 40 mgO2/l 9,20 9,20 11,70 11,70 

KHT 150 mgO/l 37 37 49 49 

Püld  mg/l 0,47 0,47 1,48 1,48 

Nüld  mg/l 4,54 4,54 14.30 14.30 

Allikad: Veekasutusaruanne 2019 

 

2019. a saastearuande ja –deklaratsiooni järgi reoveepuhastist väljuvas heitvees 

ülenormatiivseid näitajaid ei esinenud (tabel 4-44). Nagu tabelist näha, vastab puhastist 

väljuv heitvesi nõuetele, kuid on esinenud juhuseid, mil omakontrolli analüüsid ei vasta 

nõuetele. Tervikuna puhasti MVV hinnagul siiski stabiilset ja pidevat puhastustulemust ei 

taga. 
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Joonis 4-62 Kõmsi RVPJ võreruum 

 

 
Joonis 4-63 Eelsetiti üks kambritest 

 

 
Joonis 4-64 Kõmsi RVPJ I. astme nõrgbiofilter 
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Joonis 4-65 Kõmsi RVPJ 2. astme nõrgbiofilter 

 

Kõmsi reoveepuhasti suublaks on veeloa järgi Kirsi kraav, suubla kood VEE119201. 

 

Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 

puhasti piirkond nõrgalt kaitstud põhjaveega alale. 

 

Allikad: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-

2031, Veekasutusaruanne 2019, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.26.5  Kõmsi sademeveesüsteemid 

Kõmsi külas tänasel päeval sademeveesüsteemid puuduvad. 

 

Allikad: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-

2031, Veekasutusaruanne 2019, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.27  VATLA ÜHISKANALISATSIOON 

Vatla külale on kehtestatud reoveekogumisala pindalaga 17,6 ha, koormus 230 ie. 

4.27.1  Lühiülevaade ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest ja reovee 

vooluhulkadest 

Vatla külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 84% elanikkonnast, ca 138 inimest 

kogu 165 elanikust. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve.  

Ühiskanalisatsiooniga on varustamata erakinnistud küla hajaasustuspiirkondadest. 

Külas on mõned ettevõted: Mõisakompleks -  mõisahoones tegutseb külaselts ja väike 

raamatukogu, aeg-ajalt korraldatakse hoones erinevaid üritusi; kõrval asub spordihoone, 

kuid kogu juriidiliste isikute ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimine on siiski suhteliselt 

väike. Vatlas tegutsev Lihula Tarbijate ühistu Coopi kauplus ei asu reoveekogumisalal ega 

ÜVK varustuspiirkonnas. 

4.27.2  Vatla ühiskanalisatsioonivõrk 

Vatla isevoolse ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus tänasel päeval on hinnanguliselt 

1540 m (kaardilt mõõdetuna). Sellele lisandub survekanalisatsioonitorustik ca 350 m. 
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Matsalu veemajandusprojekti raames ehitati ja rekonstrueeriti 1075 m 

kanalisatsioonitorustikke. Kogu Projekti käigus rekonstrueeritud torustik on väga heas 

seisukorras.  

Sisuliselt kogu tänane torustik on rajatud Matsalu veemajandusprojekti raames, isevoolse 

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

seisukorras.  

 

Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimistöid ette ei nähta. Laiendamisvõimaluse näeme ette 

pikaajalises programmis Vatla mõisakompleksi (endise Vatla kooli) ühinemiseks 

ühiskanalisatsiooniga.  

 

Käesolevas töös teeme ettepaneku reoveekogumisala vähendamiseks 4,0 ha võrra farmi 

(lautade) piirkonna võrra. Piirkond eraldus juba varem ühisveevärgi teenuse tarbimisest 

ning ühiskanalisatsiooniteenust pole piirkonnas kunagi olnud ja omanikul puudub ka soov 

selleks. 

 

Allikad: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-

2031, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.27.3  Reoveepumplad 

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

ca 136 m kaugusel. Nii reoveepumpla kui survetorustik on heas seisundis (vt ka lisa 2) ja 

rekonstrueerimist ei vaja. 

 

Pumpla on klassikaline PE-korpusesse paigaldatud kompaktpumpla koos kahe 

sukelpumba, elektri- ja automaatikasedmetega.  

 

Pumpla tuleb perspektiivis liita ka MVV üldisesse automaatsesse andmeedastus- ja 

kaugjuhtimissüsteemi. 

 

 
Joonis 4-66 Vatla reoveepumpla pildistatuna reoveepuhastilt 136 m kauguselt 

 

Allikad: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031 
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4.27.4  Vatla reoveepuhasti 

4.27.4.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Vatla reoveepuhasti (edaspidi: RVP) on harilik kestvusõhutusega rekonstrueerimistööde 

käigis moderniseeritud rõngasaktiivmudapuhasti, mark: PRP 135. 

 

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

 

RVP projektijärgsed põhiandmed on järgmised:  

• Tootlikkus (jõudlus): 30 m3/d 

• Vastuvõetav reostuskoormus: 9 kg BHT7/d. 

 

Vatla külas on ligikaudu 138 ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijat, ametkondlik (juriidiliste 

isikute) tarbimine on minimaalne. 

 

RVPJ koosneb üldjoontes järgmistest puhastusetappidest: 

 

• 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 RVP mudakäitlussõlme. 

Aerotankist juhitakse heitvesi järelsetitisse.  

Peale põhipuhastusprotsessi läbib heitvesi kaht biotiiki, kogupindalaga: 900 m2. 

 

Allikad: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031 

4.27.4.2 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenäitajad 

Vatla reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr L.VV/324457, 

mis kehtib alates 01.07.2014 tähtajatult. Veeluba on korra muudetud, 11.12.2017. 

 

Vastavalt veeloale on Vatla reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

• 16 000 m3/a 

• 4000 m3/kvartalis 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  

pH min (6) ; pH maks (9), 

BHT7 : 40 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 150 mg/l. 

 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse on: 
Nüld ; Püld. 
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Tegelik reostuskoormus aastal 2019 oli ligikaudu 2,6 kg BHT7/d, mis moodustab ca 44 ie-

d ja näitab madalat sisendi orgaanikasisaldust. 

 

Reoveepuhasti suublaks on Saue kraav, suubla kood: VEE119501. 
 

Reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja asulasisendi näitajad on järgmised. 

Tabel 4-45 Vatla reoveepuhasti siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi võrdlevad 

tulemused 2019 

Saasteaine 

nimetus 

Reoveesisendi 

väärtus, mg/l  

Heitvee 

väljund, mg/l 

Puhastusaste, 

% 

Keskmine 

puhastatud 

reovee 

vooluhulk, m3/d 

Reostus-

koormus, kg/d 

Reostus-

koormus 60 

g/ie 

BHT7 271 21 92,3 9,7 2,6 44 

Heljum  90 9 90 9,7 0,9   

Nüld 105 34,8 66,9 9,7 1,0   

Püld 13,2 0,153 98,8 9,7 0,13   

KHT       9,7 0,0   

Allikad: Veekasutusaruanne 2019 

 

Puhastatud reovee vooluhulk aastal 2019 oli 3534 m3/a, mis moodustab ~ 9,7 m3/d. 

 

2019. a saastearuande ja –deklaratsiooni järgi reoveepuhastist väljuvas heitvees 

ülenormatiivseid näitajaid ei esinenud (tabel 4-46). 

Tabel 4-46 Vatla reoveepuhasti heitvee analüüsi tulemused 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim lubatud 

sisaldus 

vastavalt 

määrus nr 61 ja 

veeluba  nr  

L.VV/324457 

Ühik 
2019 

I 

kvartal 

2019 

II 

kvartal 

 

 

2019 

III 

kvartal 

 

 

2019 

IV 

kvartal 

pH 6,0-9,0  6,96 6,96 6,53 6,53 

Heljum 35 mg/l 10 10 8 8 

BHT7 40 mgO2/l 15 15 27 27 

KHT 150 mgO/l 42 42 33 33 

Püld  mg/l 0,16 0,16 0,15 0,15 

Nüld  mg/l 17,20 17,20 52,40 52,40 

Allikad: Veekasutusaruanne 2019 

 

Nagu tabelist näha, vastab puhastist väljuv heitvesi nii veeloa kui määruse nr 61 nõuetele, 

kuid näiteks heljumi ja üldlämmastiku juures näeb korralikke kõikumisi. 
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Joonis 4-67 Vatla RVPJ võreruum 

 

 
Joonis 4-68 Vatla RVPJ töötav aerotank 

 

 
Joonis 4-69 Vatla RVPJ biotiigid 

 

Vatla reoveepuhasti suublaks on veeloa järgi Saue kraav, suubla kood VEE119501. 
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Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 

puhasti piirkond nõrgalt kaitstud põhjaveega alale. 

 

Allikad: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-

2031, Veeluba L_VV_327423, Põhjavee kaitstuse kaart, EGK 2001 

4.27.5  Vatla sademeveesüsteemid 

Vatla külas tänasel päeval sademeveesüsteemid puuduvad. 

 

Allikad: Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031 

 

4.28  LÄÄNERANNA VALLA HANILA PIIRKONNA 

ÜHISKANALISATSIOONI PROBLEEMID 

1. Virtsu ühiskanalisatsioonivõrk vajab tervikuna rekonstrueerimist, sealhulgas 

Tööstuse ja Metsa reoveepumplad ning pumplate ühine survetorustik peale 

pumplatest lähtuvate survetorustike ühinemist. 

2. Virtsu ühiskanalisatsioon vajab laiendamist analoogselt veevõrguga, samadesse 

piirkondadesse. 

3. Kõmsi reoveepuhasti vajab ümberehitamist analoogselt Koonga reoveepuhastil 

tehtuga, v.a koonuse väljalõhkumine. 

4.29  KOONGA ÜHISKANALISATSIOON 

Koonga külale on kehtestatud reoveekogumisala pindalaga 19,7 ha, koormus 253 ie. 

4.29.1  Lühiülevaade ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest ja reovee 

vooluhulkadest 

Koonga külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 93% elanikkonnast, ca 198 

inimest 215 elanikust. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve.  

Ühiskanalisatsiooniga on varustamata erakinnistud küla keskusest eemal, sealhulgas küla 

põhjaosas reoveepuhastist itta jääval alal (lisa 5). 

Külas on lisaks elanikest tarbijatele Koonga kool, kus asuvad lisaks lasteaed, 

perearstikeskus, haruraamatukogu ja vähese tarbimisega, enamasti teenindusettevõtted, sh 

Koonga Coopi kauplus jt. 

4.29.2  Koonga ühiskanalisatsioonivõrk 

Koonga isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus tänasel päeval on hinnanguliselt 4150 

m (kaardilt mõõdetuna). Sellele lisandub survekanalisatsioonitorustik ca 1140 m. 

 

Isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud peamiselt plasttorusid (PVC) läbimõõduga 

De160...De200. Survetorustikud on rajatud PE torudest läbimõõduga De110. Koonga küla 

ühiskanalisatsiooni torustikud on rekonstrueeritud 2008. aastal, kanalisatsioonisüsteemi 

seisukord on valdavalt hea. 

Tulenevalt vanemate eelkõige kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest 

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

infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi.  
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4.29.3 Reoveepumplad 

Koongas asub kokku kolm reoveepumplat, üks neist asub vahetult reoveepuhasti kinnistul 

ja on sisuliselt puhasti osa. Põhiline reoveepumpla RP-2 asub küla keskuses, selle lääne 

osas ning on rajatud reovee juhtimiseks keskusest reoveepuhastisse. Küla idaosas paiknev 

RP-1 on kasutusel küla idaosas paiknevate ettevõtete reovee juhtimiseks 

ühiskanalisatsioonisüsteemi. Kõik reoveepumplad on rajatud aastal 2008 ning on senini 

heas seisukorras. 

Reoveepumplad on klassikalised PE-korpusesse paigutatud kompaktpumplad, kus on töös 

kaks sukelpumpa. Pumba tööd ja käivitamist juhib nivooandur, pumbad on seadistatud 

töötama kordamööda. Rikete tarbeks on pumplad lisaks nivooandurile varustatud ka 

avariiujukitega, mis peavad ära hoidma pumba jäämise kuivale. Pumpla juures paikneb 

elektri-automaatikablokk, kus saab koha peal fikseerida ka andmeid vooluhulkadest, 

pumpla parameetritest (käivitus, väljalülitus- ja avariinivoo) ja teistest näitajatest. Nagu 

enamikel pumplatel, puudub side MVV keskarvutiga ehk Scada süsteem. 

 

. 

 

 
Joonis 4-70 Koonga idapoolse piirkonna reoveepumpla RP-1 

 

 
Joonis 4-71 Koonga keskuse ehk peapumpla RP-2 
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4.29.4  Koonga reoveepuhasti ja reostuskoormus 

4.29.4.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Koonga reoveepuhasti on ehituslikult ja tehnoloogiliselt analoogne eelkirjeldatud Kõmsi 

reoveepuhastiga. Tegemist on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest puhastusprotsessist 

koosneva kaheastmelise nõrgbiofilter puhastiga, mis on rajatud 2008. aastal.  

 

Puhasti projekteeritud jõudlus reostuskoormuse järgi on: 

R= 9,51 kgBHT7/d (158,5 ie) ning  

Q = 26,8 m3/d.  

 

Kuivõrd nõrgbiofilter oli meie tingimustes ebastabiilne ja ebaefektiivne, teostas AS MVV 

oma jõududega aastal 2018 reoveepuhasti ümberehituse, mille käigus ehitati esimene 

nõrgbiofilter I ümber aerotankiks koos klassikaliste aeraatoritega ning süsteemi lisati 

õhupuhur ja mudamahuti. Nõrgbiofiltrist lõhuti välja ka koonused, kuigi tagantjärele oleks 

saanud ilmselt ka ilma selleta. Teine nõrgbiofilter (II) täna seisab ja kasutust ei leia. 

Imbpeenart samuti ei kasutata, puhastatud ja järelsetiti läbinud heitvesi juhitase suublasse. 

 

Reoveepuhastus koosneb tänasel päeval järgnevatest etappidest:  

• Kaks eelseptikut ehk eelsetitit; 

• Fosfori keemiline ärastus, koagulandi Fe2(SO4)3 doseerimine; 

• vahepumpla 

• aerotank; 

• järelsetiti; 

• suubla; 

• mudamahuti. 

 

Reoveepumplast pumbatav reovesi juhitakse tehnohoones asuvale treppvõrele (võre ava 3 

mm). Treppvõrel puhastatud reovesi juhitakse kolmekambrilisse septikusse (üldmaht 46 

m3), septikusse doseeritakse ka raud(III)sulfaati (koagulanti) reovee keemilise 

fosforiärastuse korraldamiseks.. Septikust juhitakse heitvesi I nõrgbiofiltrist aerotankiks 

ümberkohandatud mahutisse, Aerotankist liigub heitvesi isevoolselt järelsetitisse, millest 

juhitakse otse suublasse. Pinnasfiltrit ei kasutata, kuna see ei ole ennast õigustanud. 

Vahetult enne suublakraavi paikneb ka proovivõtukoht. Järelsetiti põhja kogunev sete 

pumbatakse mudapumbaga perioodiliselt 50% ulatuses tagastusmudana aerotanki ja 50% 

mudamahutisse.  

  

Koonga küla reoveepuhasti on peale ümberehitust heas seisukorras ning tagab reovee 

nõuetekohase puhastuse. Reoveepuhasti töös võib põhjustada häireid sademetevesi saju- ja 

sulaperioodidel.  

 

Allikad: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.29.4.2 Koonga reoveepuhasti reostuskoormus 

Koonga heitvee või saasteainete suublasse juhtimist reguleerib terves Koonga piirkonnas 

veeluba nr L.VV/327423. 
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Vastavalt veeloale nr L.VV/327423 on Koonga reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 

8000 m3/a ehk ~22 m3/d. 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  

BHT7 : 40 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 150 mg/l. 

 

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

Nüld; Püld. 

 

Reovesi on täielikult olmelise päritoluga, sest ettevõtetest ja asutustest nagu Koonga kool, 

lasteaed, perearstikeskus, haruraamatukogu ja vähese tarbimisega enamasti 

teenindusettevõtted, juhitakse ühiskanalisatsiooni samuti olmereovett. 

 

Koonga reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja reoveesisendi näitajad on järgmised 

(mõõdetud 2019). 

 

Tabel 4-47 Koonga reoveepuhasti siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi 

võrdlevad tulemused 2019 

Saasteaine 

nimetus 

Reoveesisendi 

väärtus, mg/l  

Heitvee 

väljund, mg/l 

Puhastusaste, 

% 

Keskmine 

puhastatud 

reovee 

vooluhulk, 

m3/d 

Reostus-

koormus, kg/d 

Reostus-

koormus 60 

g/ie 

BHT7 421 13,5 96,8 16,0 6,7 112 

Heljum  290 17,25 94,1 16,0 4,6   

Nüld 105 20,525 80,5 16,0 1,7   

Püld 12,7 1,665 86,9 16,0 0,20   

KHT 433 62,75 85,5 16,0 6,9   

 Allikas: Veekasutusaruanne 2019. 

 

Nagu eelnevatest arvutustest nähtub, oli tegelik Koonga küla reostuskoormus 

juhuproovide alusel aastal 2019, 112 ie. 

Tabel 4-48 Koonga reoveepuhasti analüüsi tulemused aastal 2019 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

vastavalt 

määrus nr 61  

Suurim lubatud 

sisaldus vastavalt 

veeluba  327423 Ühik 

 

 

 

2019 I  

 

 

 

2019 II  

 

 

 

 

2019 III 

 

 

 

2019 IV  

BHT7 40 40 mgO2/l 13 17 7 17 

Heljum  35 35 mg/l 6 26 16 21 

Nüld Ei limiteerita Ei limiteerita mgP/l 10,40 21,90 21,40 28,40 

Püld Ei limiteerita Ei limiteerita mgN/l 0,445 0,805 1,62 3,72 

KHT 150 150 mgO2/l 50 80 39 82 

pH 6-9 6-9  7,65 7,87 6,92 7,02 
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Allikad: Veekasutusaruanne 2019 

 

2019. a saastearuande ja –deklaratsiooni järgi reoveepuhastist väljuvas heitvees 

ülenormatiivseid näitajaid ei esinenud (tabel 4-48). Nagu tabelist näha, vastab puhastist 

väljuv heitvesi nõuetele ning paariaastane kogemus näitab, et nõrgbiofilter reoveepuhasti 

ümberehitus õigustas ennast. 

Koonga reoveepuhasti suublaks on veeloa järgi Nurme kraav, suubla kood VEE1116201. 

Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 

puhasti piirkond kaitsmata põhjaveega alale. 

 

Allikad: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed, Veeluba L_VV_327423, Põhjavee 

kaitstuse kaart, EGK 2001 

 
Joonis 4-72 Koonga RVP välisvaade 
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Joonis 4-73 Koonga reoveepuhasti I nõrgbiofiltrist ümberehitatud aerotank 

 

Allikad: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.29.5  Koonga sademeveesüsteemid 

Koonga külas puudub sademeveekanalisatsioon. Sademevee ärajuhtimiseks kasutatakse 

vajadusel kraave. 

 

Allikas: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024 

4.30  LÕPE ÜHISKANALISATSIOON 

Lõpe külale on kehtestatud reoveekogumisala pindalaga 12,5 ha, koormus 175 ie. 

4.30.1  Lühiülevaade ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest ja reovee 

vooluhulkadest 

Lõpe külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 80% elanikkonnast, ca 115 inimest 

143-st keskuse elanikust. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve. Küla koosneb keskuse 

osast, mis jääb reoveekogumisalasse ja lõunapoole jäävast mõnevõrra hajusama 

asustusega (kuid mitte hajaasustus) alast, kus ühiskanalisatsioon puudub. 

Külas on lisaks elanikest tarbijatele Lõpe kool, kus asuvad lisaks lasteaed ja 

haruraamatukogu. Lisaks on külas klubi ja Coopi kauplus. 
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4.30.2  Lõpe ühiskanalisatsioonivõrk 

Lõpe isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus tänasel päeval on hinnanguliselt 3100 m 

(kaardilt mõõdetuna). Sellele lisandub survekanalisatsioonitorustik ca 180 m. 

Ühiskanalisatsiooniga on varustatud eelkõige küla keskasula piirkonna kortermajade ning 

eramajade elanikud ning asutused ja ettevõtted. Mujal on reovee kogumiseks ja 

käitlemiseks kasutusel kogumiskaevud-mahutid. 

Lõpe küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, küla kirdeosas paikneb reoveepumpla, 

mille kaudu reovesi pumbatakse küla kirdeosas olevasse reoveepuhastisse. 

 

Isevoolsete torustik koosneb peamiselt plasttorudest (PVC) läbimõõduga de160...de200. 

Survetorustik on rajatud PE torudest läbimõõduga De110. Lõpe küla ühiskanalisatsiooni 

torustikud on rekonstrueeritud 2008. aastal, kanalisatsioonisüsteemi seisukord on tänagi 

valdavalt hea. 

 

Allikad: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.30.3 Reoveepumplad 

Lõpes asub üks reoveepumpla, mis pumpab kogutud reovee reoveepuhastile. 

Reoveepumpla on rajatud aastal 2008 ning on senini heas seisukorras. 

Reoveepumpla on klassikaline PE-korpusesse paigutatud kompaktpumpla, töös on 

kordamööda kaks sukelpumpa. Pumba tööd ja käivitamist juhib nivooandur. Rikete 

tarbeks on pumplad lisaks nivooandurile varustatud ka avariiujukitega, mis peavad ära 

hoidma pumba jäämise kuivale. Pumpla juures paikneb elektri-automaatikablokk, kus saab 

koha peal fikseerida ka andmeid vooluhulkadest, pumpla parameetritest (käivitus, 

väljalülitus- ja avariinivoo) ja teistest näitajatest. Nagu enamikel pumplatel, puudub side 

MVV keskarvutiga ehk Scada süsteem. 

 

Allikad: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024 

 

 
Joonis 4-74 Lõpe reoveepumpla 
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4.30.4  Lõpe reoveepuhasti ja reostuskoormus 

4.30.4.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Lõpe küla reovee puhastamine toimub küla keskusest kirdesuunas asuvas reoveepuhastis. 

Puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest puhastusprotsessist koosnev 

klassikaline läbivooluga aktiivmudapuhasti, mis on rajatud 2008.-2009. aastal.  

 

Puhasti mark: BioDry-SB-30 

Reoveepuhasti on kestusõhutusega aktiivmudapuhasti, mille projekteeritud jõudlus 

reostuskoormuse järgi on: 

 

R= 10 kgBHT7/d (167 ie) ning 

Q = hüdraulilise koormuse põhjal 20 m3/d.  

 

Puhasti protsessimahuti paikneb väljas ja koosneb järgmistest sektsioonidest: 

• Anoksiline kamber; 

• Õhustuskamber; 

• Järelsetiti. 

Reovesi juhitakse puhasti tehnohoones olevale treppvõrele (võre ava 3 mm) surveliselt 

küla keskuses oleva reoveepumpla abil. Võreseadmest voolab reovesi edasi isevoolselt 

jaotus- ja ülevoolukaevu kaudu anoksilisse mahutisse. Ülevoolukaevu kaudu on võimalik 

juhtida avariiolukorras reovesi otse suublasse.  

Anoksiline mahuti on hüdrauliliselt ühendatud seguriruumiga. Järgneb aerotank ja 

järelsetiti. Kogu protsessimahuti ruumala on 30 m3. Järelsetiti põhjast toimub 

mudatagastus aeratsioonimahutisse ning liigmuda eemaldus eelsetitisse.  

Aeratsioonimahutisse vajaliku hapniku sisestamiseks on tehnohoonesse paigaldatud 2 

õhupuhurit. Suruõhk surutakse mahutisse läbi perforeeritud aeratsioonielementide, mis 

tagavad peenmullide tekke ning efektiivse hapnikuülekande õhust vedelikku. 

Puhastusprotsessi doseeritakse fosforiärastuseks koagulanti, mille tulemusel 

fosforiühendid sadestuvad mudasse ning eemaldatakse protsessist koos liigmudaga. 

Järelsetitist juhitakse heitvesi ülevoolu kaudu proovivõtukaevu ning sealt edasi suublasse. 

 

Allikad: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.30.4.2 Lõpe reoveepuhasti reostuskoormus 

Lõpe heitvee või saasteainete suublasse juhtimist reguleerib veeluba nr L.VV/327423. 

 

Vastavalt veeloale nr L.VV/327423 on Lõpe reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk: 

4000 m3/a, 1000 m3/kvartalis ehk ~11 m3/d. Kuna reoveepuhastuskogus ja väljalastav 

vooluhulk on praktiliselt täna juba piiri peal: 10,9-11 m3/d (3961 m3/a), siis on soovitav 

lähiajal veeluba korrigeerida ja lubatud kogust 2000 – 3000 m3/a suurendada. 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  

BHT7 : 40 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 150 mg/l. 
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Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse on 

Nüld; Püld. 

 

Reovesi on täielikult olmelise päritoluga, sest ettevõtetest ja asutustest nagu kool, lasteaed, 

haruraamatukogu, klubi ja kauplus, juhitakse ühiskanalisatsiooni samuti olmereovett. 

 

Lõpe reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja reoveesisendi näitajad on järgmised (mõõdetud 

2019). 

 

Tabel 4-49 Lõpe reoveepuhasti siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi võrdlevad 

tulemused 2019 

  

Saasteaine 

nimetus 

Reoveesisendi 

väärtus, mg/l  

Heitvee 

väljund, mg/l 

Puhastusaste, 

% 

Keskmine 

puhastatud 

reovee 

vooluhulk, 

m3/d 

Reostus-

koormus, kg/d 

Reostus-

koormus 60 

g/ie 

BHT7 381 8,85 97,7 10,9 4,2 69 

Heljum  300 12,5 95,8 10,9 3,3   

Nüld 105 15,8 85 10,9 1,1   

Püld 17,1 0,828 95,2 10,9 0,19   

KHT 418 54,5 87 10,9 4,6   

 Allikas: Veekasutusaruanne 2019 

 

Nagu eelnevatest arvutustest nähtub, oli tegelik Lõpe küla reostuskoormus juhuproovide 

alusel aastal 2019, 69 ie. 

Tabel 4-50 Lõpe reoveepuhasti analüüsi tulemused aastal 2019 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

vastavalt 

määrus nr 61  

Suurim lubatud 

sisaldus vastavalt 

veeluba  327423 Ühik 

 

 

 

2019 I  

 

 

 

2019 II  

 

 

 

 

2019 III 

 

 

 

2019 IV  

BHT7 40 40 mgO2/l 9,7 9,7 8 8 

Heljum  35 35 mg/l 9 9 16 16 

Nüld Ei limiteerita Ei limiteerita mgP/l 11,5 11,5 20,1 20,1 

Püld Ei limiteerita Ei limiteerita mgN/l 1,05 1,05 0,605 0,605 

KHT 150 150 mgO2/l 58 58 51 51 

pH 6-9 6-9  7,67 7,67 6,80 6,80 

Allikad: Veekasutusaruanne 2019 

 

2019. a saastearuande ja –deklaratsiooni järgi reoveepuhastist väljuvas heitvees 

ülenormatiivseid näitajaid ei esinenud (tabel 4-50). Nagu tabelist näha, vastab puhastist 

väljuv heitvesi nõuetele ning reoveepuhasti töötab piisava efektiivsusega. 
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Joonis 4-75 Lõpe RVP välis- ja sisevaade. Protsessimahuti(d) paikneb(vad) kaetult 

väljas, tehnohoones paikneb võre, puhurid ja keemilise fosforiärastussüsteemi 

dosaatorseadmed, fotol automaatvõre 

Lõpe reoveepuhasti suublaks on veeloa järgi Lõpe kraav, suubla kood VEE1116101. 

Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 

puhasti piirkond nõrgalt kaitstud põhjaveega alale. 

 

Allikad: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed, Veeluba L_VV_327423, Põhjavee 

kaitstuse kaart, EGK 2001 

4.30.5 Lõpe sademeveesüsteemid 

Lõpe külas puudub sademeveekanalisatsioon. Sademevee ärajuhtimiseks kasutatakse 

vajadusel kraave. 

 

Allikas: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024 

4.31 OIDREMA ÜHISKANALISATSIOON 

Oidrema külale ei ole tänase seisuga kehtestatud reoveekogumisala, kuid vastavalt vee-

ettevõtja soovile näeme ette reoveekogumisala pindalaga: 11,4 ha. 
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4.31.1  Lühiülevaade ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest ja reovee 

vooluhulkadest 

Oidrema külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 73% elanikkonnast, ca 89 

inimest 122 elanikust. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve.  

Külas on lisaks elanikest tarbijatele Oidrema mõis ja sinna juurde kuuluv farm ning 

Oidrema saun ja puhkemaja. Poodi Oidremal pole. 

4.31.2  Oidrema ühiskanalisatsioonivõrk 

Oidrema isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus tänasel päeval on hinnanguliselt 1480 

m (kaardilt mõõdetuna). Survetorustikku Oidrema külas tänavatorustikuna ei ole, 

ühiskanalisatsioon on ühisvoolne ning ainus reoveepumpla asub reoveepuhasti koosseisus, 

vahetult enne puhastusprotsessi, puhasti territooriumil paikneva survetorustiku pikkus on 

14 m. 

 

Olemasolevate isevoolsete torustike materjal on peamiselt malm ja asbotsementtorud 

läbimõõduga DN150...DN200 mm. Üksnes puurkaev-pumplat ühiskanalisatsiooniga 

ühendava torustiku rajamisel on kasutatud plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160 mm. 

Survetorustik reoveepumplast puhastisse on rajatud PE torudest läbimõõduga De110 mm.  

Enamus torustikest on rajatud enam kui 40 aastat tagasi. Tulenevalt vanemate torustike ja 

kanalisatsioonikaevude vanusest, on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub 

sademe- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

 

Oidrema küla keskuses on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 

eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Ühiskanalisatsiooni juhitakse üksnes 

olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett piirkonnas ei ole. 

 

Allikad: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.31.3 Reoveepumplad 

Oidremas asub üks reoveepumpla, mis asub reoveepuasti territooriumil ja pumpab 

kogutud reovee reoveepuhastile. Reoveepumpla on rajatud aastal 2008 ning on senini heas 

seisukorras. 

Reoveepumpla on klassikaline PE-korpusesse paigutatud kompaktpumpla, töös on 

kordamööda kaks sukelpumpa. Pumba tööd ja käivitamist juhib nivooandur. Rikete 

tarbeks on pumplad lisaks nivooandurile varustatud ka avariiujukitega, mis peavad ära 

hoidma pumba jäämise kuivale. Pumpla juures paikneb elektri-automaatikablokk, kus saab 

koha peal fikseerida ka andmeid vooluhulkadest, pumpla parameetritest (käivitus, 

väljalülitus- ja avariinivoo) ja teistest näitajatest. Nagu enamikel pumplatel, puudub side 

MVV keskarvutiga ehk Scada süsteem. 

 

Allikad: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024 
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Joonis 4-76 Oidrema reoveepuhastil paiknev reoveepumpla 

4.31.4 Oidrema reoveepuhasti ja reostuskoormus 

4.31.4.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Oidrema küla reovee puhastamine toimub küla põhjaosas asuvas reoveepuhastis. Oidrema 

küla puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest puhastusprotsessist 

koosnev pinnasfilterpuhasti, mis on rajatud 2008. aastal. Reoveepuhasti on vertikaalse 

läbivooluga pinnasfilterpuhasti, mille projekteeritud jõudlus reostuskoormuse järgi on: 

 

R= 0,72 kgBHT7/d (12 ie) ning  

Q = 5,2 m3/d.  

 

Reovesi juhitakse puhasti territooriumil olevasse reoveepumplasse isevoolselt. 

Reoveepumpla survetorustik suubub voolurahustuskaevu kaudu kolmekambrilisse 

septikusse. Septiku maht on 10 m3. Septiku viimasesse kambreisse on paigaldatud 

reoveepump, mis pumpab eelpuhastatud reovee pinnasfilterisse. Pump käivitatakse 

ujukitega antava signaali põhjal. 

Reovee bioloogiline puhastusprotsess toimub kahes vaheldumise koormatavas 

pinnasfiltris, mis on täidetud erineva fraktsiooniga killustikuga. Filtersüsteemi läbinud 

heitvesi juhitakse nivookaevu kaudu retsirkulatsioonipumplasse ning sealt suublasse. 

Retsirkulatioonipumpla kaudu juhitakse osa reovett tagasi septikusse.  

 

Liigmuda eemaldamine toimub septiku esimesest ning teisest kambrist. Septiku 

tühjendamine mudast toimub perioodiliselt paakautoga ja muda veetakse lõppkäitluseks 

vastavat tehnoloogiat omavale puhastile (näiteks Lihula RVP). 

Puhastusprotsessi doseeritakse ka fosforiärastuseks koagulanti, mille tulemusel 

fosforiühendid sadestuvad mudasse ning eemaldatakse protsessist koos liigmudaga. 

Koagulandi (raudsulfaat) doseerimine toimub reoveepumpla kõrval asuvasse kaevu. 

 

Augustis 2020 vahetati vertikaalse läbivooluga pinnasfiltrites välja killustik ning sellega 

on loodetavasti tagatud reoveepuhasti tööiga vähemalt ÜVKA kehtivuse lõpuni ehk 

aastani 2032. Peale killustikfiltri sisu vahetamist võeti ka reovee- ja heitveeproovid, mille 

analüüsitulemused lisasime järgnevasse alapeatükki. 

Oidrema küla reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab üldjuhul reovee nõuetekohase 

puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustab aeg-ajalt häireid vaid sademetevesi, mis suurte 

saju- ja sulaperioodidel Oidrema puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 
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Allikad: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.31.4.2 Oidrema reoveepuhasti reostuskoormus 

Oidrema heitvee või saasteainete suublasse juhtimist reguleerib veeluba nr L.VV/327423. 

 

Vastavalt veeloale nr L.VV/327423 on Oidrema reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 

2708 m3/a, 677 m3/kvartalis ehk ~7,4 m3/d. 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  

BHT7 : 40 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 150 mg/l. 

 

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

Nüld; Püld. 

 

Reovesi on täielikult olmelise päritoluga. 

 

Oidrema reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja reoveesisendi näitajad on järgmised 

(mõõdetud 2019). 

 

Tabel 4-51 Oidrema reoveepuhasti siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi 

võrdlevad tulemused 2019  

Saasteaine 

nimetus 

Reovee-

sisendi 

väärtus, mg/l  

Heitvee 

väljund, mg/l 

Puhastusaste, 

% 

Keskmine 

puhastatud 

reovee 

vooluhulk, 

m3/d 

Reostus-

koormus, kg/d 

Reostus-

koormus 60 

g/ie 

BHT7 311 12,85 95,9 6,0 1,9 31 

Heljum  70 14 80 6,0 0,4   

Nüld 74,3 43,85 41 6,0 0,4   

Püld 11,3 0,32 97,2 6,0 0,07   

KHT 486 47 90,3 6,0 2,9   

Allikas: Veekasutusaruanne 2019 

 

Nagu eelnevatest arvutustest nähtub, oli tegelik Oidrema küla reostuskoormus 

juhuproovide alusel aastal 2019, 31 ie. 

Tabel 4-52 Oidrema reoveepuhasti analüüsi tulemused aastal 2019 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

vastavalt 

määrus nr 61  

Suurim lubatud 

sisaldus vastavalt 

veeluba  327423 Ühik 

 

 

 

2019 I  

 

 

 

2019 II  

 

 

 

 

2019 III 

 

 

 

2019 IV  

BHT7 40 40 mgO2/l 8,7 8,7 17 17 

Heljum  35 35 mg/l 8 8 20 20 
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Nüld Ei limiteerita Ei limiteerita mgP/l 33,10 33,10 54,60 54,60 

Püld Ei limiteerita Ei limiteerita mgN/l 0,3 0,3 0,345 0,345 

0,345 150 150 mgO2/l 41 41 53 53 

pH 6-9 6-9  6,93 6,93 6,75 6,75 

Allikad: Veekasutusaruanne 2019 

 

Oidrema reoveepuhasti reovee sisend- ja heitvee väljundnäitajad peale killustikfiltri sisu 

vahetamist on järgmised (proovid võetud 03.08.2020) 

 

Tabel 4-53 Oidrema reoveepuhasti siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi 

tulemused 03.08.2020 peale vertikaalfiltri killustiktäidise vahetamist  

Saasteaine 

nimetus 

Reovee-

sisendi 

väärtus, mg/l  

Heitvee 

väljund, mg/l 

Puhastus-aste, 

% 

Keskmine 

puhastatud 

reovee 

vooluhulk, 

m3/d 

Reostus-

koormus, kg/d 

Reostus-

koormus 60 

g/ie 

BHT7 561,0 3,8 99,3 6,0 3,4 56 

Heljum  370,0 18 95,1 6,0 2,2   

Nüld 83,6 15,2 81,8 6,0 0,5   

Püld 11,0 0,88 92,0 6,0 0,07   

KHT 934,0 44 95,3 6,0 5,6   

pH 7,0 7,1   6,0     

Allikas: MVV info, reovee ja heitvee analüüs, 03.08-10.08.2020 

 

Nagu tulemustest näha, suurenes killustikfilterelemendi asendamisega reoveepuhasti 

tõhusus võrreldes 2019. a näitajatega. 

 

2019. a ja 2020. a analüüsitulemuste põhjal vastab puhastist väljuv heitvesi igati nõuetele 

ning reoveepuhasti töötab piisava efektiivsusega. 
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Joonis 4-77 Oidrema reoveepuhasti, paremal septik, vasemal vertikaalse läbivooluga 

pinnasfiltrid 

 

Oidrema reoveepuhasti suublaks on veeloa järgi Mõisakraav, suubla kood VEE1118103. 

Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 

puhasti piirkond nõrgalt kaitstud põhjaveega alale. 

 

Allikad: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed, Veeluba L_VV_327423, Põhjavee 

kaitstuse kaart, EGK 2001 

4.31.5 Oidrema sademeveesüsteemid 

Oidrema külas puudub sademeveekanalisatsioon. Sademevee ärajuhtimiseks kasutatakse 

vajadusel kraave. 

 

Allikas: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024 

 

4.32  LÄÄNERANNA VALLA KOONGA PIIRKONNA 

ÜHISKANALISATSIOONI PROBLEEMID 

1. Oidrema külas pole moodustatud reoveekogumisala. 

2. Oidrema vanemad kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud on amortiseerunud ning 

toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

Olemasolevad Oidrema ühiskanalisatsiooni torustikud on rajatud enam kui 40 

aastat tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

4.33  VARBLA ÜHISKANALISATSIOON 

Varbla külale on kehtestatud reoveekogumisala pindalaga 14,2 ha, koormus 297 ie. 

4.33.1  Lühiülevaade ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest ja reovee 

vooluhulkadest 

Varbla külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 72% elanikkonnast, ca 63 inimest 

89 elanikust. Ülejäänud elanikud kasutavad kogumiskaeve. 

 

Varbla küla ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijateks on korrus- ja eramajade elanikud ning 

ettevõtted, kellest suurima osakaalu moodustavad valla piirkondlik teeninduskeskus ja 

kool (endine Põhikool). Tarbijaks on ka Varbla kauplus. 

4.33.2  Varbla ühiskanalisatsioonivõrk 

Varbla ühiskanalisatsioonivõrk koosneb isevoolsest torustikust, kahest reoveepumplast ja 

survetorustikest. 

 

Varbla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus tänasel päeval on hinnanguliselt 1740 

m (kaardilt mõõdetuna) ning survetorustiku pikkus kokku 480 m. 
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Kuna küla reljeef on suhteliselt lauge, siis osutus vajalikuks ka kahe reovee ülepumpla 

rajamine ühiskanalisatsioonisüsteemi, üks neist küla põhja- ja teine keskosas enne reovee 

juhtimist puhastile.  

 

Matsalu veemajandusprojekti raames ehitati ja rekonstrueeriti sisuliselt kogu 

kanalisatsioonivõrk.  

Küla tänava- ehk peatorustik on suhteliselt uus, kuid kinnistustorustikud on üle 30 aasta 

vanad, samas märkimisväärseid liigvee- ehk infiltratsiooniprobleeme ei ole. 

 

Allikad: Varbla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.33.3 Reoveepumplad 

Varbla külla on rajatud kaks reoveepumplat, neist kaugem pumpab küla põhja- ja 

keskosast kogutud reovett puhastini, teine, mis paikneb reoveepuhastist vaid ca 30 m 

kaugusel, pumpab reovee puhastini küla lõunaosast kogutud reovee. Nii reoveepumplad 

kui survetorustikud on heas seisundis (vt ka lisa 5) ja rekonstrueerimist ei vaja. 

 

Pumplad on rajatud aastal 2009 ning tegemist on klassikaliste plastkorpuses paiknevate 

reovee kompaktpumplaga, milles toimub pumpade käivitamine nivooandurilt. Kaks 

pumplatesse paigaldatud pumpa töötavad kordamööda režiimil. 

 

 

 

 
Joonis 4-78 Varbla RP-1 (taamal paistab reoveepuhasti) 
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Joonis 4-79 Varbla RP-2. 

 

Allikad: Varbla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.33.4 Varbla reoveepuhasti ja reostuskoormus 

4.33.4.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Varbla reoveepuhasti puhul on tegemist klassikalise läbivoolu biopuhastiga.  

Aastal 2016-2017 laiendati nii reoveepuhastit tehnohoone näol kui täiendati seda 

mudamahuti ja purgimissõlmega, mõlema mahud: 15 m3. Puhasti laienduse projekteeris 

Schöttli Keskkonnatehnika AS, ehitajaks oli Terrat AS. 

 

Puhasti mark: BioDRY-SB-50. 

 

Reoveepuhasti on peale laiendamist dimensioneeritud järgmistele tööparameetritele: 

• Reovee maksimaalne vooluhulk  - 21,0 m3/d 

• Maksimaalne tunnivooluhulk   - 2,8 m3/h; 

• Keskmine reostuskoormus   - 10,02 kgBHT7/d (167 ie); 

 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest seadmetest ja puhastusetappidest: 

 

• Treppvõre; 

• Koagulandi doseerimissüsteem; 

• Anoksiline kamber (sisuliselt eelsetiti); 

• Aerotank; 

• Järelsetiti; 

• Liigmudamahuti; 

• Purgimissõlm.  

 

Puhasti protsessimahuti paikneb väljas ja koosneb omakorda järgmistest sektsioonidest: 

• Eelsetiti; 

• Seguriruum; 

• Aerotank; 

• Järelsetiti. 
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Varbla külast kogutud reovesi juhitakse treppvõrele, kus eemaldatakse mehaaniliselt 

reoveest lahustumatu jämedam praht. Võrest langeb praht prügikonteinerile. 

 

Reoveest fosforiühendite eraldamiseks doseeritakse anoksikambrisse (eelsetitisse) 

koagulanti raudsulfaati (Fe2SO4)3), koagulandi mahuti asub tehnohoone põranda all, 

Dosaatorpump asetseb võreruumi seinal. 

 

Mehaanilise puhastuse läbinud heitvesi juhitakse BioDry-SB-50 anoksilisse kambrisse, 

kus segatakse järelsetitist eemaldatud mudaga. Anoksilises kambris lagundatakse 

mikroorganismide toimel biolagunevaid reoaineid ning vees leiduvad lämmastikuühendid 

gaasiliseks (lenduvaks) lämmastikuks ehk denitrifaktsiooniprotsess. 

 

Anoksilisest kambrist juhitakse vesi aerotanki, kus toimub peenmullaeratsiooniprotsess 

ning kus bakterite ja õhustamise toimel eraldatakse veest biokeemiliselt lagunevad 

süsinikuühendid. Õhu pihistamiseks reovette on aerotanki põhja paigaldatud peenmull 

difuusorid. Õhupuhurid paiknevad teenindushoones. 

 

Puhasti anoksiline ehk eelsetiti kamber on hüdrauliliselt ühendatud seguriruumiga. 

Järgneb aerotank ja järelsetiti. Kogu protsessimahuti ruumala on 50 m3. Mudatagastus 

toimub nii aerotanki kui eelsetitisse. Sealhulgas toimub liigmuda tagastamine nii 

eelsetitisse kui aerotanki, mis raskendab muda eemaldamist süsteemist (puudub 

mudaeraldusmahuti). Tekkinud liigmuda tuleb paakautosse pumbata ning transportida 

suuremale puhastile (Märjamaa, Lihula). 

 

Puhasti eelsetiti ees on nii jaotus- kui ülevoolukaev. Viimase kaudu on võimalik juhtida 

reovesi vajadusel otse suublasse. 

 

Reoveepuhasti teenindus- ehk tehnohoones paiknevad järgmised tehnoloogilised seadmed: 

• Treppvõre; 

• Kemikaali doseerimissõlm; 

• Õhupuhurid; 

• Pesuvee mahuti; 

• Reoveepuhasti juhtkontroller; 

• Elektrikilp; 

• Prügikonteiner. 

 

Reoveepuhasti koosseisus on nii liigmudamahuti kui purgimissõlm. Rekontrueerimis- ja 

laiendusprojekti käigus varustati reoveepuhasti lisaks eelnimetatud seadmetele veega. 

 

Reovee vooluhulga mõõtmine toimub elektroonselt magnteinduktiivse mõõtmisseadme 

„Magflo“ abil, viimane koosneb andurist ja signaalmuundurist. Kulumõõtja 

signaalmuunduri ekraanilt saab lugeda nii hetkelist kui kogu mõõturit läbinud vooluhulka. 

 

Treppvõre ülesandeks on eraldada reovees sisalduv praht, mis häiriks puhasti normaalset 

ekspluateerimist ja tehnoloogiliste seadmete tööd. Mehaaniline puhastus toimub 

liikurvõrel – osised, mille suurus ületab 3 mm, sõelutakse reoveest välja. Koos jämeda 

osisega püütakse kinni ka suur osa liivast. 
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Reoveepuhastil puudub automaatproovivõtja, heitveeproove võetakse käsitsi enne suublat 

rajatud proovivõtukaevust. 

Liigmuda mahuti ruumala on 15 m3.  

 

Purgla koosneb:  

• vastuvõtusõlmest,  

• purgla automaatvõrest,  

• purgla mahutist. 

 

Purgla mahuti ruumala on 15 m3. Mahutis on segur ja pump. Puhasti projekteeritud 

purgimiskoormus Q = 10 m3/d, kusjuures maksimaalne koormus, Rmax=1 kgBHT7/d. 

Tegelikkuses ei saa Varbla reoveepuhasti purglasse purgida rohkem kui ligikaudu 1 m3/d 

ning 10 m3 paakauto purgimise puhul toimub purgitava reovee juhtimine puhastile 10 

ööpäeva jooksul. Eelneva tõttu ei saa Varbla puhastile toimuv purgimine olla kuigi 

intensiivne, sest tegemist on väikepuhastiga. Teadaolevalt kasutatakse Varbla puhasti 

purglat purgimisteenuseks harva. 

 

Seoses purgla ja mudamahuti rajamisega laiendati ligi 1/3 pindala osas ka reoveepuhasti 

tehnohoonet. 

 

Reoveepuhasti probleemiks on kortermajade drenaažist reoveetorustike kaudu puhastile 

juhitav drenaažvesi, mis tekitab aeg-ajalt reoveepuhastis hüdraulilist ülekoormust. 

 

Allikad: Varbla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed; Varbla reoveepuhasti purgimissüsteemi 

ja mudamahuti rajamine. Tööprojekt, AS Schöttli Keskkonnatehnika, 2016 

4.33.4.2 Varbla reoveepuhasti reostuskoormus 

Varbla piirkonna (Varbla ja Tõusi) heitvee või saasteainete suublasse juhtimist reguleerib 

veeluba nr nr L.VV/326131, kehtivusega alates 01.07.2015 tähtajatult. 

 

Vastavalt veeloale nr L.VV/326131 on Varbla reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 

14 200 m3/a, 3550 m3/kvartalis ehk ~19,5 m3/d. 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  

BHT7 : 40 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 150 mg/l. 

 

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

Nüld; Püld. 

 

Reovesi on täielikult olmelise päritoluga. 

 

Varbla reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja reoveesisendi näitajad on järgmised (mõõdetud 

2019). 
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Tabel 4-54 Varbla reoveepuhasti siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi 

võrdlevad tulemused 2019  

Saasteaine 

nimetus 

Reovee-

sisendi 

väärtus, mg/l  

Heitvee 

väljund, mg/l 

Puhastusaste, 

% 

Keskmine 

puhastatud 

reovee 

vooluhulk, 

m3/d 

Reostus-

koormus, kg/d 

Reostus-

koormus 60 

g/ie 

BHT7 240 12,85 94,6 7,6 1,8 30 

Heljum  260 8,55 96,7 7,6 2,0   

Nüld 57,3 36,7 36 7,6 0,4   

Püld 6,57 0,38 94,2 7,6 0,05   

KHT 341 64,5 81,1 7,6 2,6   

Allikas: Veekasutusaruanne 2019 

 

Nagu eelnevatest arvutustest nähtub, oli tegelik Varbla küla reostuskoormus juhuproovide 

alusel aastal 2019, 30 ie. 

 

Tabel 4-55 Varbla reoveepuhasti analüüsi tulemused aastal 2019 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

vastavalt 

määrus nr 61  

Suurim lubatud 

sisaldus vastavalt 

veeluba  327423 Ühik 

 

 

 

2019 I  

 

 

 

2019 II  

 

 

 

 

2019 III 

 

 

 

2019 IV  

BHT7 40 40 mgO2/l 8,10 21 21 4,70 

Heljum  35 35 mg/l 19 8 8 9,10 

Nüld Ei limiteerita Ei limiteerita mgP/l 25,20 20,30 20,30 53,10 

Püld Ei limiteerita Ei limiteerita mgN/l 0,34 0,63 0,63 0,13 

KHT 150 150 mgO2/l 42 91 91 38 

pH 6-9 6-9  6,83 7,60 7,60 6,72 

Allikad: Veekasutusaruanne 2019 

 

2019. a saastearuande ja –deklaratsiooni järgi reoveepuhastist väljuvas heitvees 

ülenormatiivseid näitajaid ei esinenud (tabel 4-54). Nagu tabelist näha, vastab puhastist 

väljuv heitvesi nõuetele ning reoveepuhasti töötab enam-vähem piisava efektiivsusega. 
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Joonis 4-80 Varbla reoveepuhasti, vasemal fotol vasakul purgla vastuvõtusõlm, 

paremal mudamahuti imitoru; parempoolsel fotol purgla automaatvõre 

 

 
Joonis 4-81 Protsessimahuti. Esiplaanil anoksiline kamber (eelsetiti) ja seguriruum, 

järgnevad aeratsioonimahuti (keskel) ja järelsetiti (lõpus) 

 

Varbla reoveepuhasti suublaks on veeloa järgi Kaarnajõgi, suubla kood VEE1120800. 

Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 

puhasti piirkond suhteliselt kaitstud põhjaveega alale. 
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Allikad: Varbla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed, Veeluba L.VV/326131, Põhjavee 

kaitstuse kaart, EGK 2001 

4.33.5 Varbla sademeveesüsteemid 

Varbla külas tänasel päeval sademeveesüsteemid puuduvad ja esilagu neid plaanis rajada 

ei ole. Samal ajal on reoveepuhasti koormuse osas aeg-ajalt tunda andma hakanud 

korterelamute piirkonnast pärinev reoveekanalisatsiooni juhitav drenaažvesi. 

 

Allikas: Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024 

4.34  TÕUSI ÜHISKANALISATSIOON 

Tõusi külale on kehtestatud reoveekogumisala pindalaga 13,3 ha, koormus 205 ie. 

 

4.34.1  Lühiülevaade ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest ja reovee 

vooluhulkadest 

Tõusi külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 84% elanikkonnast, ca 73 inimest 

87 elanikust. Ülejäänud kasutavad kogumiskaeve. 

Tõusi ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijateks on põhiliselt ainult elanikud. Juriidilised 

isikud on väga väikese ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimisega. 

4.34.2  Tõusi ühiskanalisatsioonivõrk 

Tõusi isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus tänasel päeval on hinnanguliselt 1520 m 

(kaardilt mõõdetuna), sisse oleme arvestanud ka veetöötlusjaama uhteveetorustiku ja 

biotiikidest suublasse viiva torustiku. Survekanalisatsioonitorustikku on Tõusi külas 

ligikaudu 350 m. 

 

Paariskülla on rajatud lisaks kanalisatsioonivõrgule kaks reovee ülepumplat. 

Matsalu veemajandusprojekti raames ehitati ja rekonstrueeriti sisuliselt kogu külade 

kanalisatsioonitorustik (lisa 5).  

 

Külade tänava- ehk peatorustik on uus, kinnistustorustikud on aga üle 30 aasta vanad ning 

viimaste tõttu koguneb aeg-ajalt peatorustikku ning juhitakse reoveepuhastile liigvett. 

 

Allikad: Varbla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.34.3 Reoveepumplad 

Tõusi küll on rajatud kaks reoveepumplat, neist kaugem paikneb küla põhjaosas, teine on 

reoveepuhasti piirkonnas ning pumpab kogutud reovett puhastisse. Viimane kuulub 

reoveepuhasti juurde. Nii reoveepumplad kui survetorustikud on heas seisundis ja 

rekonstrueerimist ei vaja. 

 



 

 

 

Lääneranna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 
 
 

Ruum ja Keskkond OÜ 2020 

189 

Pumplad on rajatud aastal 2009 ning tegemist on klassikaliste plastkorpuses paiknevate 

reovee kompaktpumplaga, milles toimub pumpade käivitamine nivooandurilt. Kaks 

pumplatesse paigaldatud pumpa töötavad kordamööda režiimil. 

 

RVP-2-s ehk peapumplas paikneb koagulandi doseerimissõlm reoveepuhastisse siseneva 

reovee fosforiärastuseks. 

 

 
Joonis 4-82 Tõusi RVP-1 

 

 
Joonis 4-83 Tõusi RVP-2 (enne reoveepuhastit) 

 

 
Joonis 4-84 Tõusi RVP-2 koagulandi doseerimiskaev 
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4.34.4 Tõusi reoveepuhasti ja reostuskoormus 

4.34.4.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Ametliku nimetusega Tõusi reoveepuhasti puhul on tegemist vertikaalse läbivooluga 

pinnasfilter-biopuhastiga. Reoveepuhasti on rajatud aastatel 2008-2009. 

 

Reoveepuhasti on dimensioneeritud järgmistele tööparameetritele: 

• Reovee keskmine vooluhulk   -  21,0 m3/d 

• Maksimaalne tunnivooluhulk   -  2,8 m3/h; 

• Keskmine reostuskoormus   -  3,40 kgBHT7/d; 

• Dimensioneeritud nimikoormus (jõudlus) -  57 ie. 

 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest seadmetest ja puhastusetappidest: 

 

• Kolmekambriline septik (paikneb eelpoolkirjeldatud reoveepumplas); 

• Koagulandi doseerimissõlm (paikneb eelpoolkirjeldatud reoveepumplas); 

• Võrekaev; 

• Vertikaalse läbivoooluga tehismärgala; 

• Biotiigid. 

 

Tõusi külast kogutud reovesi juhitakse läbi veemõõdukaevu kolmekambrilisse septikusse. 

Septikus puhastatakse reovett mehaaniliselt ja samas toimub ka fosfori eelsadestamine. 

Reoveepuhasti eel asuvasse reoveepumplasse manustatakse kemikaalidoseerimissõlmest 

koagulanti (raud(III) sulfaat fosfori keemiliseks ärastuseks. Reoveepumplas toimub reovee 

ja ja kemikaali esmane segunemine. Septikus toimub fosfori settimine esimese kambri 

põhja. 

Septikust liigub heitvesi isevoolselt läbi võrekaevu, milles eemaldatakse veest sellega 

kaasa voolanud sodi ja praht. 

 

Mehaanilise ja keemilise puhastuse läbinud vesi liigub isevoolselt vertikaalse läbivooluga 

tehismärgala puhastisse, kus toimub vee bioloogiline puhastus. Bioloogilise puhastuse 

läbinud vesi voolab biotiikidesse, milles toimub järelpuhastus. Biotiikidest juhitakse vesi 

isevoolselt suublasse. Biotiikide kogupindala on: 800 m2. 

 

Reovee vooluhulga mõõtmiseks on Tõusi reoveepumplasse RP-2 sissevoolule reovee 

magnetinduktiivne kulumõõtja Siemens SITRANS FM MAGFLO andur. Kulumõõtja 

signaalmuunduri ekraanilt saab lugeda hetkelist reovee vooluhulka ja kogu pumplat 

läbinud vooluhulka. 

Meie hinnangul ei ole käesolev pinnasfilterpuhasti, vaatamata käesoleval hetkel reovee 

nõuetekohasele puhastamisele, pikemas perspektiivis jätkusuutlik, kuna filtermaterjali 

(killustiku) asendamine muldes ja pinnases asuvas vertikaalfiltris on tülikas. Teeme 

ettepaneku reoveepuhasti asendamiseks Eestis juba väikepuhastite (alla 300 ie) puhul 

proovitud ja ennast õigustanud süsteemiga: automaatvõre, septik, (puhastatud) biotiik. 

Süsteem on suhteliselt odav (am), lihtsalt käideldav ning mõistliku kasutuseaga (nii septik 

kui võre on kasutatavad 25-30 a, vaid võreautomaatika (suhteliset lihtne) vajab aeg-ajalt 

uuendamist. 
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Joonis 4-85 Tõusi reoveepuhasti välisilme (maapealne osa). 

Allikad: Varbla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed 

4.34.4.2 Tõusi reoveepuhasti reostuskoormus 

Tõusi heitvee või saasteainete suublasse juhtimist reguleerib veeluba nr L.VV/326131. 

 

Vastavalt veeloale on Tõusi reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 7200 m3/a, 1800 

m3/kvartalis ehk ~19,7 m3/d. 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  

BHT7 : 40 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 150 mg/l. 

 

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

Nüld; Püld. 

 

Reovesi on täielikult olmelise päritoluga. 

 

Tõusi reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja reoveesisendi näitajad on järgmised (mõõdetud 

2019). 

 

Tabel 4-56 Tõusi reoveepuhasti siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi võrdlevad 

tulemused 2019  

Saasteaine 

nimetus 

Reoveesisendi 

väärtus, mg/l  

Heitvee 

väljund, mg/l 

Puhastusaste, 

% 

Keskmine 

puhastatud 

reovee 

vooluhulk, m3/d 

Reostus-

koormus, kg/d 

Reostus-

koormus 60 

g/ie 

BHT7 370,0 7,5 98,0 7,8 2,9 48 

Heljum  790,0 7,5 99,1 7,8 6,2   

Nüld 78,6 9,84 87,5 7,8 0,6   

Püld 10,0 0,434 95,7 7,8 0,08   
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KHT 800,0 67 91,6 7,8 6,2   

Allikas: Veekasutusaruanne 2019 

 

Nagu eelnevatest arvutustest nähtub, oli tegelik Tõusi külade reostuskoormus 

juhuproovide alusel aastal 2019, 48 ie. 

Tabel 4-57 Tõusi reoveepuhasti analüüsi tulemused aastal 2019 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

vastavalt 

määrus nr 61  

Suurim lubatud 

sisaldus vastavalt 

veeluba  327423 Ühik 

 

 

 

2019 I  

 

 

 

2019 II  

 

 

 

 

2019 III 

 

 

 

2019 IV  

BHT7 40 40 mgO2/l 1,50 5,80 5,80 9,20 

Heljum  35 35 mg/l 6 7 7 8 

Nüld Ei limiteerita Ei limiteerita mgP/l 12,10 13,10 13,10 6,58 

Püld Ei limiteerita Ei limiteerita mgN/l 0,10 0,617 0,617 0,25 

KHT 150 150 mgO2/l 15 67 67 67 

pH 6-9 6-9  7,80 7,71 7,71 7,69 

Allikad: Veekasutusaruanne 2019 

 

2019. a analüüsitulemuste põhjal vastab puhastist väljuv heitvesi nõuetele ning 

reoveepuhasti töötab piisava efektiivsusega. 

 

Tõusi reoveepuhasti suublaks on veeloa järgi Korju jõgi, suubla kood VEE1120500. 

Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 

puhasti piirkond keskmiselt kaitstud põhjaveega alale. 

 

Allikad: Varbla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-

2024, MVV info ja Konsultandi kogutud andmed, Veeluba L_VV 326131, Põhjavee 

kaitstuse kaart, EGK 2001 

4.34.5 Tõusi sademeveesüsteemid 

Tõusi külas puudub sademeveekanalisatsioon. Sademevee ärajuhtimiseks kasutatakse 

vajadusel kraave või immutamist pinnasesse. 

4.35  LÄÄNERANNA VALLA VARBLA PIIRKONNA 

ÜHISKANALISATSIOONI PROBLEEMID 

1. Analoogselt veetorustikule on probleeme kinnistutorustikega, mille kaudu 

toimub reovee infiltratsioon ja puhastuskoormuse suurenemine selle tagajärjel. 

2. Kaaluda tuleb Tõusi reoveepuhasti rekonstrueerimist ja pinnasfilterpuhastist 

loobumist, kuivõrd puhasti eluiga on piiratud ning filtermatejali (killustiku) 

väljavahetamine vertikaalfiltritest tülikas. 

3. Varbla reoveepuhastit laiendati aastatel 2016-2017 ning  lisati süsteemi 

muuhulgas ka purgimissõlm, samas tohib puhastile purgida keskmiselt 1 m3/d, 

mis tähendab, et 10 m3 tsisterniga purgides, peab reovett puhastisse nõrutama 

ligikaudu 10 päeva vältel, et puhastusrežiim ei halveneks. 
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5 INVESTEERINGUPROJEKTIDE EESMÄRGID JA 

INVESTEERINGUTE STRATEEGIA 

5.1 EESMÄRGID 

Eelnevas osas andsime ülevaate Lääneranna valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni 

põhiprobleemidest. 

 

Lääneranna ÜVK tegevuspiirkonna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni investeeringute 

vajaduste ja nende realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel tuleb 

arvestada: 

 

Tehniliste aspektidega: 

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

vajadus; 

• Joogiveetöötluse vajadus ja/või täiustamise vajadus; 

• Tuletõrje veevarustussüsteemide olemasolu ja korrasolek, täiendavate tuletõrje 

veevarustussüsteemide rajamine; 

• Reoveepuhastite seisund ja perspektiivne heitvee nõuetelevastavusele tagamine;  

• Reoveepuhastite rekonstrueerimise ja/või ehitamise vajadus. 

Keskkonnaaspektidega: 

• Võimalik mõju pinnaveekogudele ja/või pinnasele; 

• Reoveepuhastite heitvee nõuetelevastavusele tagamine; 

Sotsiaalsete aspektidega: 

• Tuletõrje veevarustussüsteemide olemasolu ja korrasolek. 

• Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse jätkuvalt taskukohane tariif tarbijatele. 

Majanduslike aspektidega: 

• Lääneranna valla ja AS Matsalu Veevärk rahalised vahendid on vee- ja 

kanalisatsioonimajanduses vajalike investeeringute iseseisvaks läbiviimiseks sageli 

ebapiisavad, mistõttu tuleb elluviidavad vajalikud tööd õigesti prioritiseerida. 

 

Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda tegevuspiirkonna(dade) ühisveevärgi 

ja –kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK-süsteemide) seisundist ning järgmistest eeldustest, 

nõuetest ja seadusandlusest:  

 

Investeeringuprojektide realiseerimisega peab olema tagatud: 

• Joogivee vastavus Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ nõuetele (edaspidi SM määrus nr 61);  

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

• Suublasse juhitava heitvee vastavus Keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 

„Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee 

suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning 

saasteainesisalduse piirväärtused” (edaspidi KKM määrus nr 61).  

• Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavaga seatud ülesannete täitmine Lääneranna 

valla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja väljaarendamise 

abil. Arvestada tuleb, et valla reovepuhasti(d) annavad teatud osa Matsalu lahe 

reostuskoormusest ning Matsalu lahe rannikuveekogumi r_v ökoloogiline seisund on 

kesine, keemiline seisund aga halb.  
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5.2 INVESTEERINGUTE STRATEEGIA 

5.2.1 Elanikkonna tervis  

Elanike tervisega seondub eeskätt joogiveekvaliteet vastavalt SM määrusele nr 61 ja selle 

tagamine mistahes olukorras – seega tuleb esimese prioriteedina näha ette 

veetöötlusseadmete olemasolu ja vastavus veekvaliteedi tagamiseks ning veeallikate ehk 

puurkaevude, reservuaaride ja pumplate korrasolek. Tänase seisuga ning käesolevas 

ÜVKA-s ei ole veetöötlusseadmete paigaldamine ja rekonstrueerimine esmane prioriteet, 

kuna seaamded on uued või jätkuvalt heas seisundis ning nõutav joogiveekvaliteet 

ühisveevärgipiirkondades on üldjoontes tagatud. Samas reservkaevudesse me esialgu 

veetöötlusseadmeid ette ei näe (Lihula ja Virtsu Vee tn puurkaevud) ning Oidrema 

veetöötlusfiltri täiendamine filtripaagi või paarisfiltriga on suhteliselt väike rahaline 

paigutus. 

5.2.2 Loodushoiualad 

Lääneranna valla ÜVK süsteemidega täna ja perspektiivis kaetud maa-alad otseselt 

loodushoiualadega kokku ei puutu või on nende mõju ebaoluline. 

5.2.3 ÜVK tegevusest tulenevate keskkonnanõuete täitmine 

Keskkonnanõuete täitmine, mis ÜVK tegevustest seondub peamiselt reoveepuhastite 

väljalaskude ja heitvee emissiooniga, on täna üldjuhul nõuetekohaselt tagatud, kuid kõigi 

mõne asula, näiteks: Lihula, Kirbla ja Tuudi reoveepuhastid on füüsiliselt ja moraalselt 

vananenud ja vajavad täiemahulist rekonstrueerimist (Lihula, Kirbla ja Tuudi) või 

ümberehitamist (Kõmsi). Meiepoolne soovitus on valmistuda ka Tõusi reovepuhasti 

asendamiseks lihtsamat tüüpi, kuid vähemalt sama efektiivse puhastussüsteemiga: 

pinnasfilterpuhasti asendamine võre-septik-biotiik tüüpi puhastiga, kuna piirkonnas on 

olemas korralikud biotiigid (Oidremas näiteks ei olnud, seetõttu asendati seal aastal 2020 

filterkillustik). 

5.2.4 Taskukohasus 

Investeeringute kavandamisel peab arvestma veehinna piiranguid (maksimaalselt 4% 

keskmisest leibkonnaliikme sissetulekust). 

5.3 ALTERNATIIVIDE KIRJELDUS 

5.3.1 Üldist 

Käesolevas töös käsitleme investeeringute väljatöötamisel lahendusalternatiive järgmistes 

asulates ja valdkondades: 

• Lihula linna reoveepuhasti rekonstrueerimise alternatiivid; 

• Tuudi ja Kirbla küla reoveepuhastite rekonstrueerimine. 

 

NB! Kuivõrd Kirbla ja Tuudi külade reoveepuhastite rekonstrueerimise (asendamise) 

eeltingimused ja lähteandmed on väga sarnased, siis lähtume Tuudi reoveepuhasti 

lahenduse kavandamisel Kirbla (või vastupidi) alternatiivide hindamistulemustest. 
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Reoveepuhastite arendamiskavade juures on olulised vaid tehnoloogilised alternatiivid, 

sest tehnilisi alternatiive – võimalust juhtida kogutav reovesi mõnele teisele, 

naabertegevuspiirkonna reoveepuhastile, Lihula valla ÜVK tegevuspiirkondade puhul ei 

ole. 

Tõusi reoveepuhasti hinna poolest konkurentsivõimelist alterntiivi hetkel ei ole, kaaluda 

võib Tõusi reoveepuhasti rekonstrueerimise edasilükkamist pikaajalisse programmi, juhul 

kui järgnevatel aastatel on jätkuvalt ja stabiilselt tagatud nõutavate tulemuste saavutamine 

käesoleva märgala- ehk pinnasfilterpuhastiga. 

5.3.2 Lihula linna reoveepuhasti rekonstrueerimise alternatiivid 

Lihula linna reoveeepuhasti rekonstrueerimise alternatiivide ja investeeringute hindamisel 

lähtume OÜ Vetepere tööst nr E-2016-003, kuivõrd töö Tellijaks oli vee-ettevõtja AS 

Matsalu Veevärk ja töö teostati suhteliselt hiljaaegu, 2016. aasta maist kuni septembrini.  

 

Reoveepuhasti täielik rekonstrueerimine on esialgse kava kohaselt nähtud ette hiljemalt 

aastatel 2022-23, kuid Konsultant eeldab käesolevas töös, et ettevalmistuste ja võimalike 

taotlustega tuleb alustada juba aastal 2021. Esimesed tööd on täiendavad uuringud nii 

vooluhulga kui siseneva reovee koostise näol. Teostada tuleb mõõtmisi neljal eri nädalal, 

millest vähemalt 1-2 on sademeterohked nädalad. Perspektiivis Lihula linna reostusallikate 

koosseis eriti ei muutu, kuid vee-ettevõtja prognooside kohaselt väheneb purgitava reovee 

hulk ligikaudu 10%. Kuna üheaegselt tuleb jätkata ka linna reovee- ja 

sademeveekollektorite rekonstrueerimist ja täiendavate sademeveesüsteemide rajamist-

korrastamist, näeme ette ka jätkuvat hüdraulilise koormuse vähenemist puhastile. On eriti 

tähtis, et reoveepuhasti rekonstrueerimise lõppfaasi ajaks oleks lõpetatud sademe- ja 

drenaažvee juhtimine ühiskanalisatsiooni ning keldritest sademevee pumpamine 

ühiskanalisatsiooni. 

Kui sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimisega seonduv on reguleeritud, siis võib 

arvestada järgmiste puhastamist vajava reovee Q ja R näitajatega: 

Q = 180 m3/d;  

R = 250 kg BHT7/d, 4167 ie;  

BHT7 = 1389 mg O2/l. 

Lisaks reovee väga kõrgetele reoainete kontsentratsioonidele tuleb uue reoveepuhasti 

projekteerimisel arvestada suure reovee Q ja R kõikumisega, mis sõltub sademetest, 

toodava reovee purgimisest ja sette tsentrifuugimisest. Reovee purgimine ja sette 

tsentrifuugimine tuleb korraldada nii, et see ei toimuks samaaegselt asulast tuleva 

tippkoormusega. Lisaks tuleb projekteerida reovee Q ja R ühtlusti.  

Tulevikus uue reoveepuhasti ehitamise käigus rekonstrueeritakse platsitorustikud nii, et 

oleks võimalik eraldi mõõta asulareovee, tehnoloogilise reovee ja purgitava reovee 

vooluhulka ja peale reovee peapumplat kogu puhastusprotsessi juhitavat reovee 

vooluhulka.  

Suure tõenäosusega ei pea viie aasta pärast uut settekäitlushoonet koos selle sisuga 

projekteerima ja asendama uuega. Samuti jäävad alles purgimissõlm ja väikepuhastite 

vastuvõtu sõlm. Projekteerida ja ehitada tuleb: 

1. Reoveepuhasti platsitorustikud koos reovee vooluhulga mõõtmisseadmetega. 

2. Uus reovee põhipuhasti koos reovee Q ja R ühtlustusmahuti ja mudatihendajaga. 

Annuspuhasti valiku korral saab reovee ühtlustina kasutada reovee kogumismahutit. 

3. Reoveepuhastuse tehnoloogilises skeemis asendatakse olemasolev sette 

komposteerimisväljak sette ladustamise ja tugiainega segamise hoonega. 
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Rekonstrueeritud reovee põhipuhasti efektiivsus peab ilma biotiikide ja bioloduta vastama 

vee-erikasutusloas nr L.VV/327252 toodud kriteeriumitele (vt alapeatükk 2.3.5). Tuleb 

otsustada, millist rolli ja kas üldse jäävad täitma biotiigid ja biolodu. 

5.3.2.1 Lihula reovee põhipuhasti alternatiivide kirjeldus 

Reoveepuhasti kinnistul paiknevate olemasolevate kanalisatsioonirajatiste asukoht jääb 

põhimõtteliselt samaks, mis praegu. Kuna vastavalt kehtivale seadusandlusele tuleb uue 

reoveepuhasti ehitamise ajal tagada reovee puhastamine, siis vana reoveepuhastit ei saa 

enne likvideerida, kui uus on kasutusse võetud. Uus reovee põhipuhasti ehitatakse 

tõenäoliselt kinnistu kaguossa ja sette ladustamise ja tugiainega segamise hoone vana 

reoveepuhasti hoone loodeotsa juurde, kus pragu paikneb sette ladustamise plats. 

Reoveepuhastusjaama platsitorustike uus asukoht valitakse projekteerimistööde käigus. 

Alternatiivseteks lahendusteks saavad siin olla uute rajatiste nihutamine kinnistul vanade 

suhtes, eesmärgiga leida parim lahendus kinnistusisesele logistikale ning VK torustike ja 

maakaablite paiknemisele kinnistul. 

 

Reoveepuhastustehnoloogia ja –meetodi võrdlev valimine. 

Reoveepuhastusmeetodi valikut limiteerivad sageli kohalikud tingimused, nagu kõrge 

põhjavesi, ebasobivad geoloogilised tingimused, suubla puudumine, puhastite asukohaks 

sobiva maa-ala kaugusest tekkivad probleemid, ehitustegevuseks ja rajatiste tarbeks oleva 

maa-ala suurus jpm. Puhastusmeetodi valikut piirab ka vajalik puhastustase (suublasse 

juhitava heitvee piirnormid) ning kindlasti ka reoveepuhasti tellija majanduslikud 

võimalused. Valiku aluseks olevad tehnoloogilised tingimused on toodud vee 

erikasutusloas nr L.VV/327252. 

Lihula linna uus reovee põhipuhasti ehitatakse olemasoleva reoveepuhastusjaama 

territooriumile, mida iseloomustavad järgmised tingimused: 

1. Reoveepuhasti territoorium on lauskjas ja sama kõrge ümbritseva reljeefiga. Kinnistu 

paikneb ülemise ordoviitsiumi põhjaveekihi suhtes nõrgalt kaitstud ja kaitsmata ala piiril. 

2. Suurt maa-ala nõudvate reovee põhipuhasti puhastusmeetodite, looduslähedased 

meetodid (pinnasfiltrid) kasutamine põhipuhasti territooriumil on komplitseeritud, sest 

selleks puudub vaba maa ja ebasoodsad on hüdrogeoloogilised tingimused. Juba on 

olemas järelpuhastuseks biotiigid ja biolodu.  

 

Reovee puhastustehnoloogia valikuks analüüsime järgmiste puhastusmeetodite sobivust: 

1. Aktiivmudapuhastus. 

2. Biokile reoveepuhastus. 

3. Uputatud biofilter või täidisega aerotank. 

4. Looduslähedased puhastussüsteemid. 

 

Aktiivmuda reoveepuhastid ja selle rajamise eeldused ja tingimused. 

Aktuuvmudapuhasti: 

1. Peab olema lihtsa konstruktsiooniga ja töökindel, opereerimisel ohutu ja ei vaja 

kõrge kvalifikatsiooniga hooldajat - operaatorit. 

2. On võimeline vastu võtma laias diapasoonis kõikuvaid koormuseid. Peab olema    

projekteeritud selliselt, et miinimum- ja maksimumkoormuste suhe on 1:5.   

3. Võib olla annuspuhasti või klassikaline kestusõhustusega väljatõrjesüsteem. 

Kestuspuhasti ehk kestusaeratsiooniga reoveepuhasti on aktiivmudapuhasti, milles 

on reovee viibeaeg üks ööpäev või pikem (käesoleval juhul, arvestades reovee 

väga kõrget kontsentratsiooni, minimaalselt 30 tundi) ning orgaanilised ained 

mineraliseeruvad suures osas reoveepuhastis ja jääkmuda tekib vähe.  
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4. Eelistatult on see bioloogilise P ja N ärastusega annuspuhasti või kestusõhustusega 

väljatõrjesüsteem, milles kasutatakse kaasaegseid peenmullaeraatoreid. 

Reoveepuhastile on projekteeritud keemilisel sadestamisel põhinev fosforiärastus. 

5. Talviste soojuskadude vähendamiseks on reoveepuhasti pealt kaetav/kaetud või 

asub hoones. Pealt katmise korral peavad soojustusluugid olema kergelt avatavad, 

et nendega tuleks toime ka naisterahvas. 

6. Reovee mehaaniliseks puhastamiseks kasutatakse automaatvõre ja käsivõre 

avariilasul, tagamaks biotiikidel, nende olemasolu korral, esteetiline välimus.  

7. Reoveepuhastist tuleb regulaarselt iga päev või ülepäeviti eraldada liigmuda. 

8. Liigmuda tarbeks tuleb paigaldada mudatihendaja. Suurematel puhastitel 

kasutatakse eraldi muda tahendamist, näiteks tsentrifuugimisega. 

9. Kestusõhustusega väljatõrjesüsteemi aktiivmudapuhasti protsessikamber on 

jagatud vähemalt 3 osaks: anaeroobne, anoksiline ja aeroobne (kasutatakse 

lühendit  A2O või AAO). 

10. Aktiivmuda reoveepuhasti korral võib tulla kõne alla ka biotiikide puudumine, 

kuid sellisel juhul on soovitatav seade varustada sundläbipesuga liivafiltriga 

protsessi läbinud vee järelpuhastamiseks. 

11. Tavaliselt on sellise reoveepuhasti juures ette nähtud jääkmuda käitlus ja reovee 

purgimine, mille läbiviimine eeldab täiendavaid teadmisi. 

12. Reoveepuhasti operaator peab olema vastavalt tema tööülesannetele koolitatud, 

operaatori töö peab olema korrektne ja täpne ning operaator peab oskama koolituse 

abil omandatud teadmisi rakendada.    

 

Biokile reoveepuhastid: 

Eestis kasutatakse järgmiseid biokile reoveepuhasteid:  

a) nõrgbiofiltrid,  

b) biorootorid,  

c) uputatud biofiltrid, 

d) biorootorsüsteemid koos aktiivmudapuhastusega.  

Vähem on segasüsteemseid reoveepuhasteid, kus on esindatud nii biokile- kui 

aktiivmudaprotsess. 

 

Nõrgbiofiltrite ja biorootorite kasutamisel:  

a) käideldav reovesi peaks olema maksimaalselt tahkete osiste (heljumi) vaba ning 

orgaaniline reostus peab olema esindatud peasjalikult lahustunud ja kolloidsel kujul;  

b) käideldava reovee BHT kontsentratsioon peaks olema ennem madal (nõrgbiofiltritel 

tavaliselt maksimaalselt 250 mg O2/l ja biorootoritel kuni 500 mg O2/l), kui kõrge, mis 

järeldub reoveealastes käsiraamatutes kirjeldatud projekteerimisjuhistest (puhastusefekt ≤ 

90 %, väljavool BHT5  ≤ 15 mg O2/l): Gray, N. F. Biology of Wastewater Treatment. 

2004. Seoses reovee kõrge kontsentratsiooniga ei saa Lihulas üheastmelise puhastina neid 

kasutada; 

c) tingimata peab kasutama eelsetitit; 

d) regulaarselt tuleb eelsetitist setet eemaldada ja jälgida, et sette tase ei oleks liiga kõrge; 

e) soovitav on, et eelsetiti ees paikneks peenvõre (treppvõre, trummelsõel jne). Selle 

puudumisel ummistub biokile kandematerjal;  

f) nõrgbiofiltri torustikud, vihmutid ja nende düüsid peavad olema puhtad ja ummistused 

tuleb kõrvaldada koheselt. Pumbad ja ventilaator peavad töötama vastavalt 

etteprogrammeeritud töörežiimile; 

g) fosfori sadestamise kemikaali dosaatorpump peab olema töökorras ja kemikaali 

puudumist või selle pealt kokkuhoidmist ei tohi esineda; 
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h) kui kemikaali on ette nähtud manustada kahte või enamasse punkti, siis igat punkti peab 

teenindama eraldi dosaatorpump. Ühise dosaatorpumba korral võib osa voolikuid 

ummistuda ning tavaliselt jääb siis tööle üks voolik; 

i) kui objektil (Lihula puhul näiteks) on kaks puhastit ja kui reoveepuhastite jõudlused 

seda võimaldavad, siis nende järjestikune ühendus on soovitatavam kui paralleelne; 

j) biokilepuhastitele peab järgnema järelpuhastus, milleks tavaliselt kasutatakse biotiike; 

k) reovee järelpuhastuse dimensioneerimisel tuleks lähtuda eeldusest, et üheastmeline 

biokilepuhastus kõrvaldab sõltuvalt reoveepuhasti tüübist heades tingimustes kuni 90 % 

reostusest ning ülejäänu jääb järelpuhastuse kanda. 

 

Täidisega aerotankil on biokile kandematerjal aeratsioonikambris vee sees ning sellele 

kinnitunud biokile omastab hapnikku otse veest, kuhu seda viiakse aereerimise teel.  

Täidisega aerotank on kombinatsioon aktiivmudapuhastist ja biokilepuhastist. Aerotanki 

lisatakse vees heljuvat või paigalemonteeritud inertset materjali (enamasti plastelemendid, 

harvem sünteetilise kanga ribad vms), millele kinnitub biokile nagu biofiltriski. Sellises 

reoveepuhastis saab orgaanilist ainet lagundavaid organisme olla tunduvalt rohkem, kui 

tavalises aerotankis. Biokile vanus on aktiivmuda omast suurem ja seetõttu toimib 

põhjalikum nitrifikatsioon, mis omakorda on eelduseks denitrifikatsioonile. Mudaindeks 

paraneb ja jääkmuda tekib vähem. Õhumullid viibivad kauem vees (jäävad täidisesse 

pidama), hapnikukasutus on parem ning õhustamiseks kulub vähem energiat. Aktiivmuda 

omadused paranevad, pundumisoht on väiksem ja puhastusprotsess seetõttu stabiilsem. 

Kui aktiivmuda mingil põhjusel viga saab või puhastist välja uhutakse, on biokilemass 

ikka töös ja ka aktiivmuda taastub kiiremini. Täidisega aerotanki põhikonstruktsioonide 

suurus (kambrite maht) on 10– 20 % väiksem, kui klassikalisel väljatõrje 

aktiivmudapuhastil. Samas on protsessi juhtimine oluliselt raskem ja protsessi 

häälestamistulemused ilmnevad oluliselt pikema aja jooksul ning protsessi juhtimine 

nõuab pikaajalisi kogemusi. Seoses Lihulas puhastamist vajava reovee väga kõrge 

reoainete sisaldusega on kulutused põhikonstruktsioonidele suuremad, kui tavaolmereovee 

puhastamise korral ning kasutada tuleb eelsetitit. 

Jälgida tuleb järgmist: 

1. Reovee mehaaniline puhastus ja eelsetitamine on vajalik. BHT kontsentratsioon võib 

olla kõrgem, kui nõrgbiofiltritel. Puhastatava reovee omadused võivad olla sarnased 

sellele, mis suunatakse peale eelsetitamist aktiivmudaseadmetesse. 

2. Suuremat rõhku tuleb panna järelsetiti dimensioneerimisele. Ära ei tohi unustada 

keemilise fosforiärastuse lisamisel lisa järelsetiti pinna vajadust, mis kehtib ka teiste 

puhastusmeetodite valiku korral. Järelsetiti konstruktsiooni- ja dimensioonimisvigade 

korral tuleb need esimeses järjekorras kõrvaldada, sest sellest oleneb otseselt heitvee 

reoainete sisaldus. 

3. Järelpuhastuse biotiikide olemasolu on soovitatav. 

 

Biorootorsüsteemid koos aktiivmudapuhastusega: 

Mõned seadmed on juba toodetud sellisteks, et neis on ettenähtud nii biokile protsess kui 

ka aktiivmuda protsess (näiteks täidisega sukelbiorootorid). Aktiivmudaprotsessi 

aeratsioon on neis jäetud pöörleva biorootori, kui horisontaalselt pöörleva mehaanilise 

aeraatori, osaks. Sageli ettetulevaks puuduseks on see, et taoline aeratsioon ei suuda 

tagada vajalikku hapnikuvarustatust. See puhastussüsteem on väga tundlik koormuste 

kõikumistele. Sarnased reoveepuhastid tuleks varustada täiendava aeratsiooniga. 

Eelsetitamine, keemiline fosfori sadestamine ja järelpuhastus on ka selle seadme puhul 

obligatoorne. 
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Looduslähedased puhastussüsteemid. 

Eestis kasutatavate looduslähedaste puhastussüsteemide (va biotiikide) kohta on vähe 

praktilisi andmeid. Kuna valdav osa seni avaldatud andmetest pärineb Tartu Ülikooli ja 

Tartu Ökoinsenerikeskuse eksperimentaalsetest töödest, siis tuleb lähtuda nende 

uurimistööde tulemusena avaldatud juhendmaterjalist: Alar Noorvee, Ülo Mander, 

Kristjan Karabelnik, Elar Põldvere, Martin Madisson. Kombineeritud 

pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamise juhend. Tartu Ülikooli 

Tehnoloogiainstituut. Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste instituut, Geograafia 

osakond. Tartu, 2007. 

 

Biotiigid.  

1. Biotiikidele ja teistele looduslähedastele puhastussüsteemidele peab eelnema väga tõhus 

reovee mehaaniline puhastus. 

2. On soovitatav kasutada serpentiinbiotiike (mis on piklikud ja kitsad ja töös on terve tiigi 

pind), et vajaduse korral saaks neid tavapäraste mehhanismidega kaldalt puhastada – 

taimestik tuleb koristada veepinnalt ja kallastelt, muda põhjast.  

3. Puhastamise otstarbel peab olema kasutusel vähemalt kaks tiiki ja tiigid peavad olema 

süsteemist isoleeritavad ja eraldi tühjaks pumbatavad või lastavad. 

4. Peaks arvestama, et peale biotiigi puhastamist mudast (mitme biotiigi korral saab tiike 

puhastada järjekorras, puhastatud tiigi puhastusskeemist välja jättes) võtab tiigi 

ökosüsteemi taastumine kuni aasta aega ja sel ajal ei näita biotiigi väljavoolust võetud 

proov reoveepuhasti puhastusefektiivsust. Kui on 2 või enam biotiiki, siis tuleks puhastada 

järjekorras: esmalt esimene biotiik ja kasutatakse teist biotiiki. Kui biotiik on 

stabiliseerunud, siis biotiigid vahetavad rolli – puhastatakse teine biotiik ja heitvesi 

juhitakse suublasse esimesest biotiigist.  

5. Heljumisisalduse vähendamiseks on soovitatav biotiigi väljavoolus kasutada turvas- või 

liivfiltreid. Kasutamine praktikas on näidanud eriti vetikate õitsemise ajal heljumi osas 

häid (muude ainete osas tagasihoidlikumaid) tulemusi. 

 

Muud looduslähedased puhastussüsteemid 

Peaaegu kõik muud looduslähedased puhastussüsteemid on kasutatavad, kui need on 

lähtuvalt talveoludest õigesti dimensioneeritud ja projekteeritud. 

 

Kokkuvõtteks. 

Tulenevalt eespooltoodud analüüsist on kange asulareovee puhastamisel soovitatavad 

reovee puhastusmeetodid aktiivmuda- (annus- ja väljatõrjesüsteemi puhasteid) ja täidisega 

aktiivmudapuhasteid (hübriid aktiivmuda ja biokile protsessist). Biokiletehnoloogiaid saab 

edukalt kasutada, kui reoainete sisaldus ja kontsentratsioon vastab biokilepuhastile 

ettenähtule või kui kasutatakse kaheastmelist biokilepuhastit või biokilepuhastil 

järelpuhastina mõnda looduslähedast puhastustehnoloogiat. Kaheastmeline 

biokiletehnoloogia on teistest eespoolnimetatud puhastusmeetoditest kallim ja Lihulas 

kõne alla ei tule. Kuna Lihula asula reovee puhastusjaam paikneb ülemise ordoviitsiumi 

põhjaveekihi suhtes nõrgalt kaitstud ja kaitsmata ala piiril ning puudub maa suurt maa-ala 

nõudva reovee looduslähedase põhipuhasti tarbeks, siis ei ole soovitatav siin kasutada 

reovee põhipuhastamiseks mõnda looduslähedast puhastusmeetodit. Lihula asula 

reoveepuhastusjaamas on soovitatav reovee (arvestades selle väga kõrget reoainete 

sisaldust ning Q ja R kõikumisi suurtes piirides) puhastamiseks kasutada bioloogilise N ja 

P ärastusega aktiivmuda annuspuhastit või klassikalist väljatõrjesüsteemi või bioloogilise 

N ja P ärastusega biokile ja aktiivmuda kooskasutusega reovee põhipuhastit ning 

piirnormikohase fosfori ärastamise kindlustamiseks lisaks keemilist fosforiärastust. Tekkiv 
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liigmuda on soovitatav tihendada mudatihendajas ja tahendada kohapeal. Seejärel vedada 

järelkäitlemiseks suuremasse reoveepuhastusjaama. 

 

Välja valitud alternatiivsete puhastusmeetodite võrdlus: 

Variant I. Bioloogilise N ja P ärastusega biokile ja aktiivmuda kooskasutusega reovee 

põhipuhasti (täidisega aerotank), fosfori ärastamiseks lisaks keemiline fosforiärastus, 

liigmuda tihendatakse kohapeal. 

Variant II. Reovee aktiivmuda (annuspuhasti või klassikaline väljatõrjesüsteem) 

põhipuhasti, fosfori ärastamiseks lisaks keemiline fosforiärastus, liigmuda tihendatakse 

kohapeal. 

 

Alternatiivide tehnoloogiline võrdlus lähtuvalt Lihula reoveepuhastisse juhitava reovee 

iseloomust on esitatud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 5-1 Alternatiivide tehnoloogiline võrdlus lähtuvalt Lihula reoveepuhastisse 

juhitava reovee iseloomust 
Tehnoloogiline 

lahendus 

 

Alternatiiv I Alternatiiv II Märkused 

RVP nimetus bioloogilise N ja P ärastusega 

biokile ja aktiivmuda 

kooskasutusega biokeemiline 

puhasti (täidisega aerotank) 

bioloogilise N ja P 

ärastusega aktiivmuda 

biokeemiline puhasti 

(annuspuhastus või 

klassikaline 

väljatõrjesüsteem) 

alternatiiv I korral 

aerotankis biokile 

kandematerjal. 

Arvestades 

puhastamist vajava 

reovee iseloomu 

on vajalik lisada Q 

ja R ühtlustamine 

ja eelsetiti 

CE sertifikaat  sisseseadel, 

põhikonstruktsioonid 

individuaallahendus 

sisseseadel, 

põhikonstruktsioonid 

individuaallahendus 

Kõik 

puhastusmeetodid 

on maailmas 

tunnustatud 

Esindus Eestis sisseseadel sisseseadel  

Reoveepuhasti vastavus 

16. mai 2001. a. VV 

määruse nr. 171  

“Kanalisatsiooniehitiste 

veekaitsenõuded” 

nõuetele 

vastab vastab  

Referentsid Eestis ja 

mujal maailmas 

piisavalt levinud Eestis ja 

mujal maailmas 

piisavalt levinud Eestis ja 

mujal maailmas 

Annuspuhasti on 

viimasel ajal eestis 

enimehitatud 

puhasti 

Kompaktpuhasti või 

individuaallahendus 

Individuaallahendus koos Q ja 

R ühtlusti ja eelsetitiga  

klassikalise 

väljatõrjesüsteemi korral 

individuaallahendus koos Q 

ja R ühtlusti ja eelsetitiga. 

Annuspuhastil saab kasutada 

reovee kogumismahutit ka Q 

ja R ühtlustina ja eelsetitit ei 

ole vaja 

Arvestades reovee 

iseloomu ei ole 

võimalik kasutada 

kompaktpuhasteid 

Soojustatud hoonega või 

ilma, ventilatsioon 

soojustatud hoone ühes 

komplektis protsessitankiga. 

Sundventilatsioon 

soojustatud hoone ühes 

komplektis protsessitan- 

kiga. Sundventilatsioon 

Soovitatav on 

ventilisatsiooniõhu 

puhastus 

Maa-alune, maa-pealne protsessitank kuni 80 % 

kõrgusest maa sees, 

protsessitank kuni 80 % 

kõrgusest maa sees, 
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tehnohoone puhasti peal või 

kõrval 

tehnohoone puhasti peal või 

kõrval 

Põhikonstruktsioonide ja 

setiti soojustus 

protsessitank 1,0 m 

sügavuseni maa sees ja setiti 

ka pealt soojustatud 

protsessitank 1,0 m 

sügavuseni maa sees ja setiti 

ka pealt soojustatud 

Annuspuhastil ei 

ole vaja eraldi 

eelsetitit ning Q ja 

R ühtlustit 

Q mõõtmine jah jah  

Proovivõtu võimalus 

sisenevast ja väljuvast 

veest 

jah jah  

Võre treppvõre ja reovee 

mõõdavool koos käsitsi 

puhastatava võrega  

treppvõre ja reovee 

mõõdavool koos käsitsi 

puhastatava võrega 

 

Võrejäätmete press jah jah Treppvõre korral ei 

ole tingimata 

vajalik 

Tehnoloogiline 

lahendus 

 

Alternatiiv I Alternatiiv II Märkused 

Võrejäätmete konteineri 

asukoht 

2 konteinerit tehnohoones 2 konteinerit tehnohoones  

Eelsetiti on vajalik väljatõrjesüsteemi korral on 

vajalik, annuspuhasti korral 

ei ole vajalik 

annuspuhasti 

korral ei ole vajalik 

P keemiline ärastus 

(seadmed jne.) 

kaks raudsulfaadi 1 m3 

mahutit ratastega alusel, 

dosaatorpump ja torustikud 

kaks raudsulfaadi 1 m3 

mahutit ratastega alusel, 

dosaatorpump ja torustikud 

 

Aeratsioonisüsteem ja 

müra summutamine 

peenmullõhustus, 2 puhurit – 

üks töös ja teine reservis koos 

müra summutamise ja 

sagedusmuunduriga 

peenmullõhustus, 2 puhurit – 

üks töös ja teine reservis 

koos müra summutamise ja 

sagedusmuunduriga 

alternatiiv I 

õhuvajadus on ca 

10 % väiksem, kui 

väljatõrjesüsteemil 

ja selleks kulub 

vähem energiat 

Denitrifikatsiooni kamber 

ja aerotank (torustikud 

jne materjalid) 

denitrifikatsiooni kamber ja 

aerotank raudbetoonist, kõik 

torustikud happekindlast 

roostevaba terasest, 

denitrifikatsiooni kambris 

segur, aerotanki lõpus 

retsirkulatsiooni pump 

väljatõrjesüsteemi korral - 

denitrifikatsiooni kamber ja 

aerotank raudbetoonist, kõik 

torustikud happekindlast 

roostevaba terasest, 

denitrifikatsiooni kambris 

segur, aerotanki lõpus 

retsirkulatsiooni pump. 

Annuspuhastusel toimuvad 

kõik protsessid ühes kambris 

ja eraldi kambreid ei ole vaja 

alternatiiv I 

aerotank ca 10 % 

väiksem, kui 

väljatõrjesüsteemil.  

Alternatiivil I ja 

väljatõrjesüsteemi 

korral 

raudbetoonist 

mahutite maht 

oluliselt suurem, 

kui annuspuhastil. 

Annuspuhastusel 

toimuvad kõik 

protsessid ühes 

kambris ja eraldi 

kambreid ei ole 

vaja 

Järelsetiti (mudatagastus, 

pumbad) 

koos aerotankiga, 

mudatagastus ja liigmuda 

eemaldamine sama pumbaga 

väljatõrjesüsteemi korral on 

koos aerotankiga, 

mudatagastus ja liigmuda 

eemaldamine sama pumbaga. 

Annuspuhastusel toimuvad 

kõik protsessid ühes kambris 

ja eraldi kambreid ja 

seadmeid ei ole vaja 

alternatiiv I 

järelsetiti väiksem, 

liigmuda vähem. 

Annuspuhastusel 

eraldi järelsetitit ja 

seadmeid ei ole 

vaja 

Heitvee desinfitseeri- jah jah  
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mise võimalus 

Järelpuhastuse vajadus puudub puudub  

Mõõdavool põhipuhastist reguleeritav mõõdavool 

põhipuhastist väljavoolu 

reguleeritav mõõdavool 

põhipuhastist väljavoolu 

 

Muda lõppkäitlus tahendamine  tahendamine  alternatiiv I muda 

kogused 

väiksemad 

 

Alternatiivsete lahenduste tehnilisest võrdlusest ja tabelist 5-1 selgub, et Lihula 

reoveepuhasti tarbeks on sobivaim variant bioloogilise N ja P ärastusega 

annuspuhasti koos keemilise fosforiärastusega, sest: 

 

- kõik puhastusprotsessi faasid toimuvad ühes kambris ja lihtne on vastavalt reovee 

iseloomule reguleerida puhastusprotsessi kulgu;  

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

kogumise mahutit; 

- ei ole vaja ehitada eraldi eel- ja järelsetitit, sest kõik puhastusprotsessi faasid 

toimuvad ühes ja samas mahutis; 

- tulenevalt eespoolöeldust on annuspuhasti põhikonstruktsioonide suurus kuni 30 % 

väiksem, kui klassikalisel aktiivmudapuhastil ja kuni 20 % väiksem, kui täidisega 

aerotankil. 

 

Alternatiivsete lahenduste järjestuses on teine valik Bioloogilise N ja P ärastusega biokile 

ja aktiivmuda kooskasutusega reovee põhipuhasti (täidisega aerotank) ja kolmas valik 

klassikaline N ja P ärastusega kestusõhustusega aktiivmudapuhastus. 

5.3.3 Kirbla ja Tuudi külade reoveepuhasti rekonstrueerimise 

alternatiivid 

Käesolev alapeatükk kehtib ka Tuudi küla kohta, lisaks tuleb Tuudile näha ette biotiigi 

rajamine. Tinglikult nimetame kava rekonstrueerimiseks, kuid sisuliselt näeme nii 

Kirblasse kui Tuudile ette uute reoveepuhastite rajamise. 

 

Järgnevalt käsitleme Kirbla (Tuudi) reovepuhasti kaht erinevat põhilist tehnoloogilist 

alternatiivi, mida hindame rajamismaksumuse, tegevuskulude (koagulandikulu, 

elektrikulu, tööjõukulu) ja hiljem ka 30 aastase nüüdispuhasväärtuse NPV alusel, kus 

arvutuste aluseks on ka seadmete ja rajatiste amortisatsioon.  

Lähteandmed Kirbla küla ühiskanalisatsiooni arendamiseks on järgmised. Arvestame 

Kirbla küla allolevas tabelis toodud ie-de arvuga, 164, mis tugineb ühest küljest 2016. a 

suvel mõõdetud ja teisalt kehtestatud reoveekogumisala koormusele. Eeldame, et väike 

varu tagab reoveepuhasti töövõime igas olukorras ning võimaldab teatud ajaperioodil 

töötada ka mõningase ülekoormusega. 

Tabel 5-2 Lähteandmed Kirbla (Tuudi) küla reoveepuhasti dimensioneerimiseks 

Tarbijate 

kategooria 

Tarbijate 

arv, in 

Ie-d 

vastavalt 

Keskonna-

ministri 

käskkirjale 

Koormus, 

kg  BHT7/d 

Siseneva 
BHT7 konts, 

mg/l   

Vooluhulk, 

Q, m3/d 

Vooluhulk 

+ 

infiltratsioo

n Q+Qinf
* 

(maksimum

) 

Ie-d 

vastavalt 

eeldustele 

Q=17 m3/d; 

BHT7 konts 

= 500 mg/l 

Elanikud, 

tööstus 

140-150 

(Tuudil 

146 ~9,8 (max) 400-500 14,8 19,7 146 
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(min) ~ 130) 

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

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

Konsultant ei hinda ega võrdle repveepuhastusseadmeid keskkonna/ökoloogilistel ja 

seadmete kasutuskogemuse baasil, kuivõrd kõik hinnatavad alternatiivsed seadmed on 

Eestis täna erinevates asulates kasutusel, tagavad reoveepuhasti väljundis nõutud 

puhastustulemuse vastavalt määrusele nr 61, samuti on kõigil kaalutletavatel puhastitel 

olemas tänaseks piisav kasutuskogemus ja hooldusvõimalused Eestis. 

Käesolevas analüüsis ei käsitleta ka pinnasfiltertehnoloogial põhinevaid reoveepuhastuse 

lahendusi, sest sellistel lahendustel põhinevate reoveepuhastussüsteemide efektiivsus 

väheneb oluliselt külmal perioodil ning seetõttu võivad saavutamata jääda 

Keskkonnaministeeriumi määrusega nr 61 kehtestatud heitvee reostusnäitajate 

piirväärtused ja reovee puhastusastmed. Mitme vee-ettevõtja kogemustele tuginedes on 

pinnasfiltri maksimaalne tööiga maksimaalselt 10-12 aastat (kohati isegi alla 10 aasta, 

näide: Märjamaa valla, Teenuse pinnasfilterpuhasti, mis valmis aastal 2008 ja oli juba 

aastaks 2015 ennast täielikult ammendanud; käesoleval ajal toimub Rakvere valla 2000. a 

valminud Lasila pinnasfilterpuhasti asendamine, viimane oli juba mitmeid aastaid 

täielikult amortiseerunud, kuid nõutavat puhastusastet ei saavutanud kordagi jne), peale 

mida on filterkehad (kas vertikaal ja/või horisontaalfiltrid) ummistunud ning nende 

väljavahetamine on suhteliselt kulukas ja tülikas, võib eeldada isegi puhasti asukoha 

muutmist – seega on seniste pinnasfiltrite kasutuselevõtul olnud ilmselt ebapiisav või 

ebaõige amortisatsiooniaja pikkuse arvestamine. 

Kirbla ja Tuudi külades tehti reovee vooluhulga ja reostuskoormuse uuringud vahemikus 

29.07.-05.08.2016 ning nende alusel oli maksimaalseks ööpäevaseks reovee vooluhulgaks 

Kirblas 13 m3/d, Tuudil 12 m3/d ja BHT7 väärtused vastavalt Kirbla puhasti sisendil 

maksimaalselt 481 mg/l, Tuudi sisendis 921 mg/l. Arvestame tavapärase BHT7 

sisendkoormusega kuni 500 mg/l ning maksimaalse vooluhulgaga ~ 17 m3/d. Enne 

tööprojekti koostamist tuleb teostada täiendavad uuringud. Reoveepuhasti projekteerimisel 

on arvestatud olemasolevate klientide ja võimaliku prognoosiga kuni aastani 2032. 

Reoveepuhasti projekteerimisel võtame aluseks järgmised lähteandmed: 

• Reovee keskmine (max) vooluhulk – 17 m3/d 

• Maksimaalne tunnivooluhulk – 5 m3/h 

• Reostuskoormus (BHT7) ~ 146 ie*;  9,8 kg BHT7/d 

*Märkus: ie-de lõplikul määrangul lähtume kompaktpuhasti reostuskoormusest ie-de järgi, kui ie- 

näitaja jääb kahe erineva mudeli ie-näitaja vahemikku, valime sellest järgmise kõrgema 

puhastuskoormusega puhasti mudeli (nt BioFix 24 160 ie-d, BioFix 27, 180 ie-d, valime BioFix 

27) 

 

Reoveepuhasti(te) rekonstrueerimise võimalikud alternatiivid on järgmised: 

Alternatiiv 1 – Erilahendusega klassikaline läbivooluga aktiivmudapuhasti betoonist 

basseinide baasil. 

Alternatiiv 2 – Tehasevalmidusega bioreaktor-kompaktreoveepuhastit (näiteks BioFix 

27K või analoogne). 
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5.3.3.1 Tehnoloogiliste alternatiivide kirjeldused 

5.3.3.1.1 Erilahendusega klassikaline läbivooluga aktiivmudapuhasti 

betoonist basseinide baasil 

Reoveepuhasti koosneb reoveepumplast, survetorustikust, võrekaevust, tehnoloogiliste 

seadmete hoonest, rajatavast klassikalisest peenmullaeratsiooniga läbivoolu biopuhastist ja 

rajatavast mudatihendusmahutist. Õhustuskamber ja järelsetiti tehakse monoliitsest 

raudbetoonist ning ning mudamahuti rajatakse monteeritavana, vastavalt kolmemeetrise 

läbimõõduga r/b kaevuelementidest. 

 

Tehnoloogiliste seadmete hoone on ette nähtud soojustada ja paigaldada hoonesse 

kütteseadmed ja ventilatsioon. Tehnoloogiliste seadmete hoonesse paigaldatakse kõik 

seadmed, mis ei talu miinustemperatuure: elektri-automaatikablokk (eraldi vaheseinaga 

eraldatud), vooluhulgamõõtur, puhurid, fosforiärastusseade. Võreseade paigaldatakse 

õhustusprotsessile eelnevasse voolurahustus/võrekaevu. 

 

Uues reoveepuhastis toimub reovee käitlus ja puhastamine järgmistes etappides: 

• Reoveepumpla; 

• mehaaniline puhastus võreseadmes, mis paikneb voolurahustus-võrekaevus; 

• bioloogiline puhastus aktiivmudaseadmes; 

• jääkmuda käitlus mudatihendis. 

 

NB! Kõigi alternatiivide puhul näeme ette puhastusprotsessi viimase astmena biotiigi. 

 

Reovesi jõuab reoveepuhastisse asulast isevoolselt, kus see pumbatakse reoveepumpla, 

mille survetoru lõpeb voolurahusti-võrekaevus paikneva võreseadme kohal, abil reovee 

puhastusprotsessi.  

 

Reoveepumpla 

Kirbla reovesi kogutakse ja juhitakse kuni reoveepuhastini isevoolselt reoveetoruga De160 

(Tuudile nähakse ette survetorustik kuni uue puhastini). Seoses eelvoolu ebapiisava 

sügavuse ja vajadusega tagada puhastisse antava reovee kogus nn „portsjonitena“ on ette 

nähtud paigaldada reoveepuhasti ette pumpla. Reoveepumpla ühe töötsükli maht on  

1,77m³. Reoveepuhasti väljavoolu survetoruna on ettenähtud kasutada PE De110 PN6 

toru. Avarii ülevool reoveepumpla või puhasti rikke korral on ettenähtud rajada De160 

avarii möödavoolutorustik eelvoolukraavi või võimalusel biotiiki. Pumpla on ette nähtud 

rajada ühekambrilisena, s.o. reovee kogumisruum, pumbad ja torustik koos 

toruarmatuuriga paiknevad kõik ühes ruumis. Paigaldatavad pumbad on sukelpumbad. 

Reoveepumplasse on ette nähtud paigaldada 2 tööpumpa. Pumplasse juhitav arvutuslik 

reoveehulk on Qmax 5,5 m³/h. Lähtuvalt sellest on valitud pumpla ja pumbad. 

 

Projekteeritud reoveepumpla parameetrid on alljärgnevad: 

- Pumpla tootlikkus Q=5,5 m³/h  

- Pumpla tõstekõrgus Htot=3 m 

- Survetorustik Ø110 mm, L=20 m    

- Pumpla siseläbimõõt 1600mm 
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Pumpla ankurdamine ja paigaldusnõuded täpsustatakse järgmises projekti staadiumis. 

Reoveepumplasse survetorustikule paigaldada reovee induktiivvoolumõõtja DN80, mis on 

ühtlasi kogu reoveepuhasti sisendi vooluhulga mõõtjaks.  

 

Võrekaev 

Veemõõdukaevule järgneb voolurahustus/võrekaev. Võre on vajalik prügi ja suurema 

heljumi eemaldamiseks reoveest, et hoida ära puhasti torustike ja filtermaterjali 

ummistusi. Näeme ette mehaaniline (käsi)võre.  Võrekaev on projekteeritud muldesse. 

Võrekaevu luuk tuleb soojustada. Võre praht tuleb koguda konteinerisse ja transportida 

prügilasse. Sobiva võre vastavalt vooluhulgale pakub võre tootja. 

Võrekaevu rikke või ummistuse korral on ettenähtud rajada avariitorustik suubumisega 

biotiiki. 

 
Õhustuskamber ehk aerotank rajatakse mõõtmetega 10 x 3,7 x 3 m, vee tase on ette 

nähtud 2,5 m. Õhustuskambri põhjas on kaks õhutoru ja nende küljes peenmull 

toruaeraatorid. Õhutorud on läbimõõduga DN63, materjal AISI 316 või PP õhuhulka saab 

reguleerida pöördklappide abil. 

 

Üle õhustuskambri on ettenähtud teenindussild, mis on kaetud metallplaatidega. 

Teenindussilla kõrval on õhustuskamber ja järelsetiti kaetud puidust soojustatud kilpidega. 

Kõik mustast metallist detailid peavad olema kuumtsingitud kattega. 

Võre läbinud reovesi suunatakse õhustuskambrisse, millesse juhitakse põhja lähedal 

olevate toruaeraatorite kaudu suruõhk. Aktiivmuda segu pääseb õhutuskambrist välja 

setitipoolses kaldvaheseinas olevate plaatsiibritega reguleeritavate avade kaudu ning 

voolab läbi õhueralduskambri setiti alaossa. Ülespoole setiti laieneb, vool aeglustub ning 

aktiivmuda setib välja. Settiv muda moodustub heljuvfiltri, mis soodustab vee selginemist. 

Puhastatud vesi voolab üle hammasülevoolu äravoolurenni. 

Biopuhasti väljavoolutoru tuleb juhtida väljavoolukaevu. Teine toru suubub vahemahutist 

väljavoolukaevu. Kaevu väljavoolutoru De160 suubub kraavi. Kirbla ja Tuudi külade 

reoveepuhasti projekteerimis-uurimistööde käigus selgitada välja suubla seisukord ja 

vajadusel puhastada ja süvendada eelvoolukraavi. Kirbla biotiik on ette nähtud puhastada 

ning Tuudi puhastile tuleb biotiik rajada. Puhastite suublateks on ametlikult vee 

erikasutusloa järgi Kirbla külal Kasari jõgi (Mäealuse maaparandusobjekti piirdekraavi K-

2 mööda) ning Tuudi külal Tuudi jõgi. 

Reoveepuhasti reovee ja heitvee proovivõtukaevudeks näeme ette 

reoveekanalisatsioonikaevud De1000. 

Mudatihendi asub puhasti kõrval. See on maa-alune, r/b kaevuelementidest mahuti, mille 

teenindusava kaetakse soojustatud luugiga. Mudamahutis, kuhu kogutakse muda 

järelsetitist, muda osaliselt stabiliseerub ja tiheneb. Tihenenud muda veetakse paakautoga 

Lihula puhastile tahendamisele.  

Tihenenud muda tuleb paakautoga mudamahutist ära vedada, kui mahuti on täitunud 

tiheda mudaga ¾ ulatuses kogumahust. Muda väljaimemise lihtsustamiseks tuleb 

mudatihendi varustada imitoruga, mille otsas on kiirühendusliitmik. Toru ots tuleb maa 

peale välja tuua. 

 

5.3.3.1.2 Alternatiiv 2 – Tehasevalmidusega bioreaktor-

kompaktreoveepuhasti (näiteks BioFix 27K) 
Reoveepuhasti koosneb analoogselt alternatiiviga 1, reoveepumplast, voolurahusti-

võrekaevust, tehnoloogiliste seadmete hoonest ja rajatavast kompaktreoveepuhastist. 
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Võreseade ja hoone rajatakse analoogselt alternatiivis 1 kirjeldatuga, järgnevalt kirjeldame 

võrekaevu järgseid protsessielemente. 

 

Tehaselise täisvalmidusega kompaktreoveepuhasti on mõeldud olmereovee ja sellele 

lähedase koostisega tootmisreovee puhastamiseks. Tehnoloogiliselt on tegemist 

mehaanilis-bioloogilis-keemilise puhastustehnoloogiaga. Puhasti koosneb järgmistest 

tehnoloogilistest sõlmedest: 

 
1) mitmeastmeline eelsetiti koos pumbakambriga ning jääksettemahutiga  üldmahuga 

20m3  (diam 2200 mm, pikkus 5580 mm), mahuti jaguneb: 11 m3 eelsetiti, 8 m3 

jääksettemahuti, 1m3 pumbakamber. 

2) bioreaktor (kestvusõhustusega bioreaktor). Bioreaktor koosneb kahest plastkorpusega 

aeratsiooniblokist läbimõõduga  2000 mm + 1400mm (kõrgus 2200 mm)  

3) järelsetiti koos keemilise fosforiärastamisega (läbimõõt 2000mm) 

4) komplektis on kogu puhasti ja puhastusprotsessi juhtimiseks vajalik elektri-

automaatikakilp, õhupuhur, kemikaaliannustussõlm, sukelpumbad. 

 
Reoveepuhasti BioFix 27K jõudlusnäitajad: 

 

Puhasti hüdrauliline jõudlus 27 m3/d 

Puhastile lubatud maksimaalne reostuskoormus 11 kgBHT7/d, 180 ie. 

 

Puhastus on kolmeastmeline: esmalt puhastatakse reovesi mehaaniliselt, seejärel 

bioloogiliselt ning lõpuks keemiliselt. Mehaanilise puhastuse käigus septikus püütakse 

kinni reovette peale võreseadmeid jäänud heljum, biopuhastus toimub täidisega aerotanki 

põhimõttel töötavas biokilereaktoris. Keemilise järelpuhastuse käigus (järelsetitis) 

eemaldatakse veest fosforühendid. Biopuhastuses kasutatav tehnoloogia 

(biokilereaktortehnoloogia) on üks nüüdisaegsematest ning kindlustab reovee kõrge 

puhastusastme. 

 

Reoveepuhasti asukoht määratakse projektlahendusega (puhasti ehitamise ajaks peab tööle 

jääma olemasoleva puhasti) – reoveepuhastile peab olema tagatud juurdepääs jääksette 

väljaveoks paakautoga. Puhasti paigaldatakse maa alla, teenindusluugid jäävad maa peale. 

Puhasti transportimisel tuleb vältida mehaanilisi vigastusi, teisaldamiseks kasutada 

puhastil olevaid spetsiaalseid tõste-kinnitusaasasid. 

 

2. Kaevik ja vundament 

 

Puhasti paigaldatakse maa alla ning selle ülaserv peab ulatuma vähemalt 10 cm 

ümbritsevast maapinnast kõrgemale, et vältida sade- ja pinnasevee sattumist puhastisse. 

 

Puhasti paigaldatakse selleks eelnevalt ettevalmistatud plaatvundamendiga varustatud 

kaevikusse. Paigaldamisel tuleb jälgida ehitustingimusi ning projektlahendust.  

Pinnasevee põhjustatava üleskerkimise vältimiseks tuleb puhasti elemendid (eelsetiti, 

bioreaktor ja järelsetiti) ankurdada ning täita veega (näiteks puhta veega). Kaeviku 

tagasitäitel tuleb kasutada kivideta liiva, et vältida puhasti vigastamist. Süvend tuleb täita 

20-sentimeetriste liivakihtidega, iga kord kihtisid tihendades. Vältimaks puhasti 

läbikülmumist on otstarbekas soojustada bioreaktori seinad 80 cm kõrguselt maapinnast 

kogu bioreaktori permimeetri ulatuses. Soojustada võib ka pinnase ülakihti horisontaalselt 
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paigaldatavate soojustusplaatidega. Samuti on vaja soojustada puhastisse sisenevad ja 

väljuvad torud külmumispiiri ulatuses.  

 

Õhupuhur, elektrikilp ja kemikaali annustuspump koos kanistriga tuleb paigaldada puhasti 

juures asuvasse teenindushoonesse.  

 

3. Eelsetiti, jääksettemahuti ja pumbakamber 

 

Reovee teisene mehaaniline puhastamine (peale võreseadmeid) toimub septiku tüüpi 

eelsetitis, kus püütakse kinni liiv ja heljum. Septiku ees asuv jääksettemahuti on ette 

nähtud järelsetitist väljapumbatava jääksette kogumiseks. Jääksettemahuti on varustatud 

ülevooluavaga, mis on ühendatud septiku esimesse kambrisse. Septik on kahe- või 

kolmekambriline ning peale mehaanilise settimise voolab vesi läbi spetsiaalse 

roostevabaterasest sõela pumbakambrisse. Nimetatud sõel väldib vees heljuvate suuremate 

osiste sattumist pumbakambrisse ja sealt edasi bioreaktorisse. Pumbakambris paikneb 

ujuklülitiga sukelpump, mis käivitub automaatselt veetaseme tõustes pumbakambris ning 

vesi pumbatakse bioreaktorisse. Pump ei tohi rippuda kaabli ega survevooliku otsas, vaid 

peab olema fikseeritud selleks ettenähtud riputusketi või nööriga. 

 

Pump riputatakse pumbakambri põhjast u 5 cm ülespoole ning ujuklüliti kinnitatakse 

survevooliku või pumba külge nii, et tema vertikaalsuunaline liikumisamplituud oleks 

võimalikult väike, u 20 cm. Puhasti tööst johtuvalt on oluline, et pump lülituks tööle tihti, 

kuid lühikeste töötsüklitega. Sellega tagatakse ühtlasem reovee pealevool bioreaktorisse.  

Pumba elektritoitekaabel tuleb ühendada teeninduskambris asuvasse juhtkilpi vastavalt 

elektriskeemile. 

 

Juhul kui pumbakambris asetseva pumba töös peaks ilmnema rikkeid, tõuseb septikus 

veetasapind ning rakendub tööle avariiväljalase, st vesi voolab seejärel avariiväljalaske 

kaudu septikust ja bioreaktorist mööda, et vältida uputusi. 

 

NB! Avariimöödavool lahendadakse vastavalt projektlahendusele. Üldjuhul võib selleks 

kasutada eelsetiti sissevoolutorule paigaldatavat kolmikut, mille kõrvale suunduv haru 

(avariimöödavool) tõstetakse veidi ülespoole. Vastav kolmik ei kuulu eelsetiti komplekti. 

 

Eelsetitisse kogunenud põhjasete tuleb sealt paakautoga regulaarselt välja vedada. 

Tühjendamise sagedus oleneb esmajoones puhasti koormusest, üldjuhul on see 4…8 korda 

aastas. Spetsiaalseid biopreparaate kasutades, mis aitavad septikusetet lagundada, väheneb 

tühjendamisvajadus 2...6 korrale aastas. 

 

Eelsetiti pumbakambri ja bioreaktori vahele paigaldatakse survetoru, mille kaudu 

pumbatakse vesi septikust bioreaktorisse. Survetorule tuleb anda negatiivne lang, et 

pumpamistsükli lõppedes voolaks toru tühjaks (tagasi läbi pumba septikusse). Survetoru 

läbiviik septiku teeninduspüstiku seinast tehakse ehitusplatsil vastavalt sobivale 

kõrgusmärgile. Toru läbiviimiseks septiku teeninduspüstiku seinast tuleb kasutada 

spetsiaalset kummitihendit, mis kuulub tarne komplekti.  

 

Järelsetitisse kogunenud sete pumbatakse etteantud intervalli tagant jääksettemahutisse. 

Järelsetiti ja jääksettemahuti vahele paigaldatakse isevoolne 110 mm settetagastustoru, 

millele  antakse sobiv lang jääksettemahuti suunas. Sette-eemalduse torustik järelsetitist 

kuni jääksettemahutini ei kuulu tarnekomplekti.  
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4. Bioreaktor 

 

1) Bioreaktoris toimub reovee bioloogiline puhastamine. Bioreaktor on 

neljaastmeline, st biopuhastus toimub neljas järjestikku paigutatud 

õhustuskambris, mis on täidetud spetsiaalse biokilekandematerjaliga. Kambrite 

põhjas on õhupihustid, läbi mille jõuab õhk õhupuhurist vette.  

2) Seade on täiskomplektne ja valmis paigalduseks. Puhasti tuleb 

veeüleslükkejõu vältimiseks paigaldada ja kinnitada betoonalusplaadile. Järgnevalt 

täita kaevik poole korpuse kõrguseni (v.t. tagasitäite nõuded) ning seejärel teha 

toruühendused (sisse- ja väljavoolutoru, õhutorud, elektritoitekaablid). Seejärel 

täita kogu kaevik.  

 

5. Järelsetiti 

 

Järelpuhastis toimub biopuhastuses irdunud biokile ja fosforiühendite keemiline 

sadestamine järelsetiti põhja. Sealt pumbatakse sadestatud sete vastavalt aegrelee 

seadistusele automaatselt jääksettemahutisse. Sukelpumba algseadistus on: tööaeg (T on) – 

30 sekundit, pumba ooteaeg (T off) – 1 tundi. 

 

NB! Kõikide puhastikompleksi elektripaigaldisi võib installeerida ainult pädev elektrik. 

 

6. Tehniline seadmestik 

 

Puhastikompleksi kooseisu kuulub kemikaali doseerimispump koos kemikaalimahutiga, 

õhupuhur ja puhasti juhtkilp, mis asuvad puhasti kõrval asuvas teenindushoones. 

Teenindushoone ja puhasti vahel tuleb teha järgmised ühendused: 

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

elektrikaablid, annustuspumba survevoolik ja õhupuhuri survevoolik 

2. septikupumba elektrikaabli ühendus juhtkilbiga. 

 

Teenindushoone ja võreseadme kirjeldus ühtib alternatiivi 1, 6.3.3.1.1 kirjeldatuga. 

 

5.3.3.1.3 Alternatiivide võrdlus  
 
Tabelis 5.3 on esitatud valitud alternatiivide eelised ja puudused. Reoveepuhasti 

alternatiivide orienteeruv ehitusmaksumus kululiikide kaupa on esitatud tabelis 5.4 

Ehitusmaksumuse määramisel on arvestatud 2020. aasta hindadega.  

 

Erinevat tüüpi reoveepuhastite ekspluatatsioonikulud aastas on esitatud tabelis 5.5.  

 

Ekspluatatsioonikulud 30 aasta pikkusel perioodil esitame finantsilise hindamisena 

Projekti nüüdispuhasväärtusena, kus on arvestatud ka ekspluatatsioonikulude 

suurenemisega vastavalt tarbijahinnaindeksi muutumise prognoosile ja rajatiste / seadmete 

amortisatsioonikuluga. Samuti on esitatud seadmete väljavahetamisega seotud kulud 

pärast 15 aasta pikkust kasutusaega.  Lõpptulemusena on leitud reoveepuhasti 
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nüüdispuhasväärtus (NPV), kus on arvestatud ehitusmaksumusust ning 

ekspluatatsioonikulusid 30 aasta pikkusel perioodil. 
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Tabel 5-3 Reoveepuhasti alternatiivide eelised ja puudused 

  Eelised Puudused 

Alternatiiv 1 - puhastustulemused on ühtlaselt head, ei ole  

sõltuvuses vooluhulga kõikumisest 

- reoveepuhasti opereerimine nõuab ettevalmistatud hooldajat 

Erilahendusega klassikaline 

läbivooluga 

aktiivmudapuhasti betoonist 

basseinide baasil 

- monoliitraudbetoonmahuti elementide ja   

monteeritavate kaevuelementide suhteliselt pikk eluiga 

- protsessimahutite ehitus nõuab eelnevat kogemust ja suuremat täpsust 

- suurem ehitusmaksumus kui teisel alternatiivil 

- reoveepuhastit võimalik laiendada   

- individuaallahendusega on võimalik saada tellijale sobivaim 

lahendus 

  

  

Alternatiiv 2  - puhastustulemused on ühtlaselt head, ei ole sõltuvuses 

vooluhulga kõikumisest 

- reoveepuhasti opereerimine nõuab ettevalmistatud hooldajat 

- reoveepuhasti laiendamine keerulisem 
Tehasevalmidusega 

bioreaktor-

kompaktreoveepuhastit (nt 

BioFix 27K) 

- reoveepuhasti toodetakse tehases  

(ehitusplatsil vähem tööd) 

 

- reoveepuhasti paigaldamine on suhteliselt kiire 

- lihtne hooldada ja suhteliselt väikesed ekspluatatsioonikulud 

- väiksemad ehituskulud võrreldes erilahendusega puhastiga 

 

 

Tabel 5-4 Reoveepuhasti alternatiivide ehitusmaksumus (EUR)* 

Kululiik 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  

Erilahendusega klassikaline 

läbivooluga 

aktiivmudapuhasti 

betoonist basseinide baasil 

Tehasevalmidusega 

bioreaktor-

kompaktreoveepuhastit (nt 

BioFix 27K) 

Ehitusprojekti koostamine** 10 000 10 000 

Kululiik Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  

Biopuhastussüsteemi ehitamine 185 000 156 000 

Puhastitorustike paigaldamine koos kaevudega* 5000 6000 

Proovivõtukaevu ja -koha väljaehitamine* 2400 2600 
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Kululiik 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  

Erilahendusega klassikaline 

läbivooluga 

aktiivmudapuhasti 

betoonist basseinide baasil 

Tehasevalmidusega 

bioreaktor-

kompaktreoveepuhastit (nt 

BioFix 27K) 

Teenindus- ja puhuritehoone väljaehitamine  55 000 65 000 

Teede ja platside väljaehitamine, tihendatavast 

peenkillustikust või kruusast, sh juurdesõidutee* 16 600 16 600 

Piirdeaia rajamine teraspaneelidest võrkaiana 

koos lukustatava väravaga (võtmed sarjastatud 

teenindushoone lukuga), sõiduvärava laius 4 m, 

jalgväraval ca 1 m* 11 000 11 000 

Ehitusmaksumus kokku** 285 000 267 200 

NB! Kõik hinnad on käibemaksuta ja saadud Eesti turul reoveepuhasteid ehitavatelt ja/või seadmeid tarnivatelt ettevõtetelt 

Märkused: *Arvestatud on pakutud hindadega, kuigi tööd on põhimõtteliselt erinevate alternatiivide puhul sarnased. Arvestatud EI OLE biotiikide korrastamise ja/või 

rajamise maksumusega, sest see on mõlema alternatiivi puhul ühesugune: korrastamisel 10 000, rajamisel 50 000 EUR.  

**Arvestatud on projekteerimis-ehitushindadega, välja on jäänud ettevalmistavad tegevused ja uuringud.  

Tabel 5-5 Reoveepuhasti alternatiivide ekspluatatsioonikulud aastas (EUR/a)* 

Kululiik 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  

Erilahendusega klassikaline läbivooluga 

aktiivmudapuhasti betoonist basseinide 

baasil 

Tehasevalmidusega bioreaktor-kompaktreoveepuhastit (nt 

BioFix 27K) 

Elektrikulu 2372 2588 

Tööjõukulu** 1500 4200 

Kulu kemikaalile 730 475 

Ekspluatatsioonikulu  

kokku aastas 4602 7263 

*Märkus: arvestame reoveekäitlusega ligikaudu 17 m3/d (max) ja 6200 m3/a 

**arvestatud on ehitaja-tarnija hinnaguga 
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5.3.3.1.4 Alternatiivide finantsiline hindamine 

Lähteandmed: 

 

• Tarbijate arv:  

• Elanikud: ~100 

• Ettevõtteid: 2-3 

  

• Ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimine, maks (m3/d): 

• Elanikud: kuni 8 

• Ettevõtted: 6 

 

Alternatiiv 1 Erilahendusega klassikaline läbivooluga aktiivmudapuhasti betoonist basseinide 

baasil 

 

Uue reoveepuhasti ehitamine võimsustele:  

• Reostuskoormus ~ 10 kg/d BHT7. 

• Vooluhulk: 17 m3/d  

• Maksimaalne koormus: 5,5 m3/h. 

Tööde käigus viiakse läbi järgmised tööd*: 

• Ehitusprojekti koostamine 

• Võresüsteemi ehitamine ja võrede paigaldamine 

• Biopuhastussüsteemi ehitamine 

• Liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi rajamine 

• Puhastitorustike paigaldamine koos kaevudega 

• Proovivõtukaevu ja -koha väljaehitamine 

• Teenindus- ja puhuritehoone väljaehitamine  

• Teede ja platside väljaehitamine, tihendatavast peenkillustikust või kruusast, sh 

juurdesõidutee 

• Piirdeaia rajamine teraspaneelidest võrkaiana koos lukustatava väravaga (võtmed 

sarjastatud teenindushoone lukuga), sõiduvärava laius 4 m, jalgväraval ca 1 m 

Märkus: Arvestatud on projekteerimis-ehitustöid, välja on jäänud ettevalmistavad tegevused 

ja uuringud. Projekteerimine on arvestatud. 

 

Alternatiivi kogumaksumus (arvestatud seadmed ja ehitustööd,  sealhulgas hoone,  

reoveepuhasti, seadmed ning teed-platsid, piirdeaed, biotiik:  335 000 EUR-i. 

 

• Sellest elueaga 40 aastat: 197 650 EUR ja 15 a: 137 350 EUR.  

• Asendusinvesteering sisaldab: 

• Elektri-automaatikaseadmete täisvahetus 

• kõigi pumpade täisvahetus 

• Reoveepuhasti tehnoloogiaseadmete, puhurite-aeraatorite vahetus 
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• Asendusinvesteeringukulu 2035. a. vääringus on 198 800 eur.  

Hoone, basseinid, mahutid, kogu torustikuühendused ja enamik ehitustöödega (kaevetööd, 

pinnase täitmine, ka biotiigid) seotud investeeringutest on elueaga 40 aastat. 

 

Tegevuskulud on arvutatud järgmiselt (EUR/a): 

Elektrikulu: 2372 

Tööjõukulu: 1500 

Kulu kemikaalile: 730 

Ekspluatatsioonikulu  

kokku aastas 4602 

 

Kokku erilahendusega läbivoolu aktiivmuda biopuhasti võrreldavad tegevuskulud 

reovee puhastamisele aastas: 4602 EUR-i. 

 

Alternatiiv 2 Tehasevalmidusega bioreaktor-kompaktreoveepuhastit BioFix 27K või anal. 

 

Uue reoveepuhasti ehitamine võimsustele:  

• Reostuskoormus ~ 10 kg/d BHT7. 

• Vooluhulk: 17 m3/d  

• Maksimaalne koormus: 5,5 m3/h. 

Tööde käigus viiakse läbi järgmised tööd*: 

• Ehitusprojekti koostamine 

• Võresüsteemi ehitamine ja võrede paigaldamine 

• Biopuhastussüsteemi ehitamine (bioreaktor-kompaktpuhasti) 

• Liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi rajamine 

• Puhastitorustike paigaldamine koos kaevudega 

• Proovivõtukaevu ja -koha väljaehitamine 

• Teenindushoone väljaehitamine  

• Teede ja platside väljaehitamine, tihendatavast peenkillustikust või kruusast, sh 

juurdesõidutee 

• Piirdeaia rajamine teraspaneelidest võrkaiana koos lukustatava väravaga (võtmed 

sarjastatud teenindushoone lukuga), sõiduvärava laius 4 m, jalgväraval ca 1 m 

Märkus: Arvestatud on projekteerimis-ehitustöid, välja on jäänud ettevalmistavad tegevused 

ja uuringud. Projekteerimine on arvestatud 

 

Alternatiivi kogumaksumus (arvestatud seadmed ja ehitustööd,  sealhulgas hoone,  

reoveepuhasti, seadmed ning teed-platsid ja piirdeaed, biotiik):  317 200 EUR-i. 

 

• Sellest elueaga 40 aastat: 179 432 ja 15 a: 147 768 EUR.  

• Asendusinvesteering sisaldab: 

• Septikute-basseinide osaline vahetus 

• Elektri-automaatikaseadmete täisvahetus 

• kõigi pumpade täisvahetus 

• Reoveepuhasti tehnoloogiaseadmete, sealhulgas bioreaktori vahetus 

• Asendusinvesteeringukulu 2035. a. vääringus on 209 520 eur.  

Hoone, osa basseinidest ja mahutitest, kogu torustikuühendused ja enamik ehitustöödega 

(kaevetööd, pinnase täitmine) seotud investeeringutest on elueaga 40 aastat. 

 



 

 

 

Lääneranna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 
 

 

Ruum ja Keskkond OÜ 2020 

214 

Tegevuskulud on arvutatud järgmiselt (EUR/a): 

Elektrikulu 2588 

Tööjõukulu: 4200 

Kulu kemikaalile: 475 

Ekspluatatsioonikulu  

kokku aastas: 7263 

 

 

Kokku tegevuskulud tehasevalmidusega reovee kompaktpuhasti puhul puhastamisele 

aastas: 7263 EUR-i. 

 

Järgnevas tabelis on esitatud alternatiivide analüüsi finantsilise hindamise koond: 

 

Tabel 5-6 Kirbla reoveepuhasti tehnoloogiliste alternatiivide finantsilise hindamise 

koondtabel (EUR) 

  
ALTERNATIIV 1: Erilahendusega klassikaline läbivooluga 

aktiivmudapuhasti betoonist basseinide baasil 
NPV 

Investeeringud, NPV 499 108 

Tegevuskulud, NPV 59 194 

Altern kokku, NPV 558 302 

ALTERNATIIV 2: Tehasevalmidusega bioreaktor-

kompaktreoveepuhasti, nt BioFix 27 või anal. 
NPV 

Investeeringud, NPV 494 021 

Tegevuskulud, NPV 93 421 

Altern kokku, NPV 587 442 

 

Lähtuvalt nüüdispuhasväärtusest, on finantsiliselt soodsam alternatiiv 1 kuna selle NPV on 

väiksem. 

 

5.4 ETTEPANEKUD REOVEEKOGUMISALADE 

MOODUSTAMISEKS JA MUUTMISEKS 

Konsultant teeb vastavalt Lääneranna Vallavalitsuse ja AS Matsalu Veevärk tellimusele 

ettepaneku järgnevates alapeatükkides käsitletavate reoveekogumisalade (edaspidi RVK) 

muutmiseks ja/või moodustamiseks (vt ka lisa 5, joonised). Käesolevas staadiumis me 

muudetava RKA koormust (R, IE) ei määratle, mida saab kõige värskemaid andmeid 

kasutades teha vahetult enne taotluse Keskkonnaministeeriumile edastamist, kuid käsitleme 

muudetavate RKA-de pindala ja anname lühidalt ala kirjelduse. 

5.4.1 Lihula linn 

Teeme ettepaneku RKA laiendamiseks 20,5 ha võrra ehk tänaselt 131,8 ha-lt 152,3 ha-ni. 

RKA laiendatava ala puudutab linna lõuna- ja edelaosa, mida tuntakse Piirimäe piirkonnana. 

Piirkond on peamiselt tööstus-ettevõtlusala iseloomuga, kuid hõlmab ka seni kanaliseerimata 

eramuid näiteks Pärnu maanteel Veski ja Piiri tänavate vahelisel alal. Ala on tänaseks Piiri tn 

osas (Päästeamet) kanaliseeritud, suuremalt jaolt aga planeeritud kanaliseerida ning varustada 

ühisveevärgi veega või kaasata olemasolevate veetorustike rekonstrueerimine.  

RVK laiendamisega avanevad võimalused piirkonda tänapäevaste nõuete kohaselt 

kanaliseerida, selle baasil arendada piirkonna ettevõtlust ning tagada ühiskanalisatsioon 
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ligikaudu 20-25 elanikule ja kogutav reovesi rekonstrueeritavale Lihula linna reoveepuhastile 

juhtida. 

5.4.2 Virtsu alevik 

Virtsu alevikus teeme vastavalt Tellija soovile ettepaneku RKA laiendamiseks kokku 44,3 ha 

võrra ehk tänaselt 71,1 ha-lt 115,4 ha-ni. RKA laiendatava ala puudutab aleviku viit 

piirkonda (vt lisa 5, joonised): 

 

- Tallinna mnt tööstuspiirkond. Ala jääb Tallinna mnt ja Väinamere vahele ning 

puudutab tänast suuresti mahajäetud ja lagunenud hoonetega tööstuspiirkonda (laod, 

kalatööstus), kuid mida on plaanis ka perspektiivis säilitada ja arendada tööstusala ja -

territooriumina. Ettepanek RKA laiendamiseks 9,4 ha. 

- Tallinna mnt ala aleviku loodepiiril. Piirkonnas on nii elamuid kui olemasolevat ja 

perpsektiivset tööstust, ettepanek RKA laiendamiseks 3,6 ha. 

- Sadama piirkond koos sadamahoone, autode oote-, seisu-, parkimisplatsiga ja 

sadamakai(de)ga, ettepanek RKA laiendamiseks 2,1 ha. 

- Detailplaneeringujärgne Virtsu tööstuspiirkond aleviku ida- ja kaguosas. Piirkonnale 

on projekteeritud ÜVK võrgud aastal 2016, millest ka lähtusime. RKA 

laeindusettepanek 23,9 ha. 

- Majaka tn edelapoolseim osa, mis hõlmab klientide soovil Majaka tn 26 ja 30 

kinnistuid, kokku 5,3 ha. 

 

5.4.3 Kirbla küla 

Teeme kooskõlas valla ja vee-ettevõtjaga ettepaneku RKA vähendamiseks 1,8 ha võrra Risti-

Virtsu maanteest lõunasse (kagusse) jäävas piirkonnas, kus asub Kirbla Farm ja teised 

ettevõtted, kuivõrd piirkonas täna toimiv ühiskanalisatsioon puudub ning ettevõtlus- ja 

tööstuspiirkonnal puudub huvi teenusega liituda. RKA piiresse jääb jätkuvalt Coopi kauplus 

(baar), mille plaanime ka lühiajalises programmis taaskanaliseerida. Uue RKA pindala saab 

olema: 11,5 ha. 

5.4.4 Tuudi küla 

Teeme ettepaneku suurendada RKA pindala 0,1 ha võrra Antsuküla tee Aiamaa kinnistuga 

kohakuti jäävasse piirkonda. 

5.4.5 Vatla küla 

Teeme ettepaneku vähendada RKA pindala 4 ha võrra ning jätta alast välja küla kaguosas 

asuvad laudad. Ühiskanalisatsioonist ei ole farm huvitatud ning loobus aastal 2014 või 2015 

ka ühisveevärgiteenustest. 

5.4.6 Oidrema küla 

 

Teeme kooskõlas valla ja vee-ettevõtjaga ettepaneku Oidrema RKA moodustamiseks 11,4 ha 

ulatuses. Ala hõlmab täna ühiskanalisatsiooniga kaetud küla keskuse osa ning perspektiivset   

tiheasustusala küla kaguosas (vt lisa 5). 
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6 INVESTEERINGUPROGRAMM  

Investeeringuprogrammid koostame vastavalt eelnevalt tõstatatud probleemidele ja  

väljavalitud alternatiividele. 

 

Investeeringuprogramm on kavandatud teostada kahes järgus: 

I etapp, lühiajaline investeeringuprogramm, aastail 2021-2025 

II etapp, pikaajaline investeeringuprogramm, aastail 2026-2032 

 

Lääneranna valla ÜVK investeeringuprogramm on tervikuna esitatud lisas 4, järgnevalt 

käsitleme kavandatavate tööde üldmetoodikat ja esitame investeeringute koondplaani. 

6.1 ÜHISVEEVÄRGI RENOVEERIMISE JA LAIENDAMISE 

ÜLDINE METOODIKA 

Ühisveetorustike renoveerimisel ja rajamisel kasutatakse kaasaegset veevõrgu armatuuri, s.o 

plasttorusid ning üldjuhul maakraani, spindlipikenduse ja kapega sulgeseadmeid. Kindlasti 

peab ühisveevõrgu süsteemide või nende osade renoveerimisele ja laiendamisele eelnema 

projekteerimine, millele eelnevalt omakorda planeeritav veevõrgusüsteem mõõdistatakse 

geodeetiliselt ning sellest tulenevalt esitatakse renoveerimise ja/või laiendamise lahendus. 

 

NB! Käesolevas töös joonistel näidatud rajatavate ja/või rekonstrueeritavate torustike 

asukohad on ligikaudsed, vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 4 lg (2) ja (21), 

kajastame küll dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

taristu, rajatiste ja seadmete ligikaudseid asukohti, kuid asukohad täpsustuvad järgmistes 

projekteerimisstaadiumides. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava skeemid 

kujutavad endast sisuliselt eskiisprojekti, mida täpsustavad järgnevad tehnoloogiline või 

tehniline, eel-, põhi- ja tööprojekt. 

 

Uute veevõrkude rajamisele/laiendamisele peab eelnema elanikkonna vajaduste selgitamine, 

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

puudumise korral on veevõrgu laiendustööd ebaotstarbekad. 

 

Renoveeritavad veetorustikud on kavas rajada olenevalt tingimustest ja otstarbest: kas PEH, 

PEM torudest. Veetorustikele paigaldatakse majaühendusotsikud (sadul või kolmik, PELM 

toru DN25/32 3-5 m, peakraan DN25, splindipikendus, kape). Veetorustike sõlmpunktid 

varustatakse sulgeseadmetega (kummikiilsiibrid, maakraanid PN16, maa-alused koos 

splindipikenduse ja kapega). 

 

Torustike ehitamisel tuleb juhinduda tootjafirma (tehase) tehnilisest informatsioonist, 

montaažieeskirjadest (sh. nõuetekohane surveproov, liiva tihendamine torude ümber jm.) ja 

RIL 77 toodud nõuetest. 

- Muu hulgas tuleb tähelepanu pöörata järgmiste nõuete täitmisele: 

- Ühes ja samas kaevikus asuvate külgnevate torude välispindade minimaalne 

horisontaalne kaugus on ≥ 0,4 m; 

- Veetorude paigaldamissügavus on vähemalt 1,8 m toru peale; 
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- Kaevu seina ja toru vaheline kaugus vähemalt 100 mm (RYL 77-2013). Kaevude 

kohale tehakse vajalikud laiendused nii, et kaeviku seinad jäävad vähemalt 200 mm 

kaugusele kaevust (RYL 77-2013); 

- Kaugus vundamentidest ja teistest maa-alustest rajatistest peab olema vähemalt 2,0 m; 

- Projekteeritud torude vaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et kõikide vajalike 

liitmike tegemine ei oleks takistatud, vähemalt 150 mm; 

 

Torustik paigaldatakse nii, et oleks välistatud igasugused lubamatud koormused. Ühendused 

rajatistega tehakse nii, et torustikele ei tekiks lubamatuid koormusi. Teede ja muude rajatiste 

alt läbiviimisel paigutatakse plastist veetorustik terasest kaitsehülssi. 

Nähakse ette meetmed veetorustiku, selle ühenduste ja armatuuri kaitseks korrosiooni ja 

saastumise vastu. Samuti kaitstakse korrosiooni eest läbiviiguhülsid. 

Pinnasesse paigaldatud toru kohale 0,5 m kõrgusele, tuleb pikki toru telge paigaldada 

märkelint. Toru külge kinnitada täiendavalt signaalkaabel (1,5mm2 ristlõikega isoleeritud 

vaskkaabel), mis on ette nähtud  torustiku asukoha määramiseks maa pinnalt.  

PE torude ühendamisel võib kasutada kas põkk- või muhvkeevitust. 

Külmumisohuga kohtades peab torustikud isoleerima kivivillast või vahtpolüstüreenist 

isolatsioonikoorikutega ja varustada isereguleeriva el.küttekaabliga.  

Isolatsioonitööd tuleb teha vastavalt standardile EVS 860:2004. Isolatsioonikihi paksus 

määratakse vastavalt isolatsioonimaterjali omadustele, isoleeritava objekti mõõtudele ja 

käideldava produkti töötemperatuurile 

 

Ühisveevõrgu renoveerimise ja/või ringistamise tulemusena paraneb tarbitava vee kvaliteet, 

tekib veeavariide korral võimalus süsteemist välja lülitada vaid remonditav lõik, mitte aga 

suure osa asula ühisveevärgisüsteem. 

 

6.2 ÜHISKANALISATSIOONI RENOVEERIMISE ÜLDINE 

METOODIKA 

Olmekanalisatsioonis välisvõrkude vabavoolse torustikuna kasutatakse plasttorusid 

välisläbimõõduga de160 PP või PVC SN8. 

Isevoolse reoveekanalisatsiooni plasttorustiku materjalina tuleb kasutada 

reoveekanalisatsiooni jaoks ettenähtud torusid:  

- polüvinüülkloriidtorusid, mis vastavad standardile EN1401 või EN13476 

- polüpropüleentorusid (PP), mis vastavad standardile EN1852 või EN13476. 

Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. Isevoolsete PVC torustike rajamiseks 

kasutatavate torude rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN8. 

 

Uued rajatavad või rekonstrueeritavad survekanalisatsioonitorustikud nähakse PE torudest, 

üldjuhul survetugevusega PN10.  

 

NB! Analoogselt ühisveevärgi torustikega käesolevas töös joonistel näidatud rajatavate ja/või 

rekonstrueeritavate ühiskanalisatsioonitorustike, sealhulgas isevoolsed torustikud, 

survetorustikud ja reoveepumplad, asukohad on ligikaudsed, vastavalt ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni seadus § 4 lg (2) ja (21), kajastame dimensioneeritud vee- ja 

kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas taristu, rajatiste ja seadmete ligikaudseid 

asukohti ja kujasid, kuid asukohad täpsustuvad omakorda järgmistes 

projekteerimisstaadiumides. Seega asukohad saavad ja võivad edaspidisete tööde käigus 
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muutuda. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava skeemid kujutavad endast 

sisuliselt eskiisprojekti, mida täpsustavad järgnevad tehnoloogiline või tehniline, eel-, põhi- 

ja tööprojekt. 

 

PVC torude ühendamiseks võib kasutada põkk- või muhvkeevitust. Äärikühendusi võib 

kasutada kooskõlastatult Järelvalvega ainult juhul, kui muud tehnilised lahendused ei ole 

võimalikud. Malmtorustike puhul teostatakse muhvühendusi. 

Olmekanalisatsioonis välisvõrkude survetorustikuna kasutatakse plasttorusid 

välisläbimõõduga PE PN10 de110. 

Survekanalisatsiooni plasttorustiku materjalina tuleb kasutada reoveekanalisatsiooni jaoks 

ettenähtud torusid:  

• PE - polüetüleentorusid, mis vastavad standardile EN12201. 

Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. Liitumispunktid näha ette 

liitumiskaevude (kontrollkolmikute) väljaehitamisega üldjuhul läbimõõdus vähemalt 

de400/315 (kontrollkolmikud de200/160 on lubatud ette näha vastava võimaluse avanedes 

(otse!) ja erandkorras) 

 

Renoveerimise meetodeid on mitmeid (kaeve-, mittekaeve meetodid). Kuna eeldatavalt on 

enamuse renoveeritava reoveekanalisatsioonitorustiku seisund  halb, siis on soovitav 

renoveerimisel eelistada kaevemeetodit lahtise kaevikuga. Sellega tagatakse torustike 

nõuetekohane paigaldus, nõutavad kalded, tasanduskiht, aluskiht (liiv või peenkruus-

peenkillustik padjad), tihendamine ja teised projektikohaseks ja kvaliteetseks torustiku 

paigalduseks hädavajalikud tegevused. 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni renoveerimisele peavad eelnema maa-ala geodeetilised 

mõõdistused ja geoloogilised uuringud ning olemasolevate tehnovõrkude joonised, mille 

alusel töötatakse välja arendatavate või renoveeritavate vee- ja kanalisatsioonivõrkude 

tehnilised lahendused. 

 

Olmekanalisatsioonis välisvõrkude torustiku kontrollkaevudena kasutatakse üldjuhul 

teleskoopilise kõrgendusega standardseid plastkaevusid läbimõõduga Ø400 (teleskoop d315).  

Vaatluskaevud tehakse nii materjali kui suuruse poolest vastavalt projektile. Kaevud 

ehitatakse kõrguse poolest sellistena, et kaevuluuki oleks võimalik paigaldada vastavalt 

projektis antud kõrgusele ja kaldega. 

Metall-, betoon-, asbo- ja keraamiliste torude vahele tohib paigaldada vaid betoonkaeve. 

Plastkaeve (PE) tohib paigaldada vaid plasttorustike vahele. 

Kaevud peavad olema tööstuslikult toodetud teleskoopse kõrgendusega polüetüleenkaevud 

ning vastama standardile SFS 3468. Kaevud peavad olema veetihedad. Teleskoobi pikkus ei 

tohi olla üle 800 cm. 

Reoveekanalisatsiooni kaevupõhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate 

voolurennidega. Kasutada võib valupõhjaga kaevusid, keevispõhjaga pöörangukaevude 

kasutamine ei ole lubatud. Kõik ühendustorude liited kaevudesse peavad olema tehtud 

tehases keevisühendustega, kohapeal tehtavad ühendused tõusutorusse ei ole 

aktsepteeritavad.  
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Tänavatel ja teedel peavad kaevuluugid olema teetasapinnaga ühel kõrgusel. Haljasalal 

peavad kaevuluugid olema ümbritsevast maapinnast 5 cm kõrgem. Luukide kandejõud suure 

liiklusega piirkondades peab olema 40 t ning vähese liiklusega piirkondades 25 t. 

Olemasolevad ja mitte töötavad kanalisatsioonikaevud ning -torud tuleb likvideerida. Selleks 

tuleb eemaldada kaevu teleskooposa ja lagi, kaev täita liivaga ja tihendada. Likvideeritavad 

torud tuleb täita mõlemast otsast vahtbetooniga 1m pikkuses. 

 

Järgnevalt käsitleme rekonstrueerimisprojekte ja anname lühiülevaate teostatavatest töödest. 

Vaatleme lühiajalises programmis läbiviidavaid töid. Käsitleme siinkohal vaid 

spetsiifilisemaid töid nõudvaid projekte ja tegevusi - torustike rajamist, rekonstrueerimist ja 

tuletõrjemahutite paigaldamist eraldi pikemalt ei käsitle, tööde loetelu on käsitletud lisas 4. 

 

Järgnevalt anname lühiülevaate spetsiifilisematest töödest asulate lõike. Maksumused on 

esitatud kokkuvõtvas tabelis ja lisas 4. Eraldi torustike rajamist/rekonstrueerimist me ei 

käsitle, metoodika on esitatud alapeatükkides 6.1 ja 6.2 ning tööde ligikaudsed mahud 

kokkuvõtvas tabelis ja lisas 4. 

 

6.3 LIHULA VEE TN ÜHISVEEVÄRGI PUURKAEVPUMPLA 

NR 8745 REKONSTRUEERIMINE  

Lihula puurkaevpumpla nr 8745, rajamisaasta 1954, hoone on täielikult amortiseerunud ja 

seadmed vajavad rekonstrueerimist. Puurkaev on plaanis vähemalt 2-3 tundi ööpäevas töös 

hoida. Vana hoone ja olemasolev suur hüdrofoor, 10 m3, on kavas likvideerida ning hoone ja 

selle ümbrus täielikult korrastada, sealhulgas ehitada uus juurdesõidutee. Hoonesse 

paigaldatakse rõhu regulaatorina 500 l membraanhüdrofoor ja pumpla varustatakse lisaks 

sagedusmuunduriga. Välja vahetatakse II-astme pumbad ning korrastatakse reservuaarid. 

Pumplale tuleb ette näha kaugjälgimisseadmed vähemalt häireedastuse tasemel, kuid 

perspektiivis ka andmeedastus. Lähemalt on teostatavad tööd loetletud lisas 4 (tabelis). 

 

Projekti kogumaksumus on: 113 646 eurot ning läbiviimise aeg vahemikus 2022-2023.. 

6.4 LIHULA REOVEEPUHASTI REKONSTRUEERIMINE 

Uus Lihula asula bioloogilise N ja P ärastusega ja keemilise P ärastusega reovee 

annuspuhasti, kui sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimisega seonduv on reguleeritud, tuleb 

projekteerida jõudlusega: 

Q = 180 m3/d;  

 

R = 250 kg BHT7/d, 4167 ie;  

 

BHT7 = 1389 mg O2/l. 

Uue reoveepuhasti koosseisus projekteeritakse ja ehitatakse uued puhasti kinnistutorustikud, 

annuspuhasti koos reovee kogumise ja ühtlustusmahutiga, keemiline fosforiärastus, 

mudatihendaja, soojustatud tehnohoone ja tahendatud sette ladustamise ja kompostimise 

hoone ning kõik reoveepuhastusjaama toimimiseks vajalikud elektri-, automaatika-, kütte- ja 

ventilisatsioonisüsteemid ja -seadmed. Olemasolevast reoveepuhastusjaamast jäävad 

kasutusse hoone, nii palju kui see on võimalik; purgimissõlm, reovee väikepuhastite sette 

vastuvõtusõlm, sette tahendamise hoone koos seadmetega, osa kinnistutorustikke ja uus 
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reovee peapumpla. Vanad reovee põhipuhasti seadmed ja mahutid demonteeritakse ja 

utiliseeritakse.  

Järgnevas tabelis toodud Lihula asula reovee põhipuhasti ja sette laohoone projekteerimise ja 

ehitamise orienteeruv maksumus on 1 372 920 eurot. Uue reoveepuhasti 

ekspluatatsioonikulusid on enne reovee Q ja R mõõtmiste tulemusi ja lõplikku 

projektlahendust (sh automatiseerituse astet ja liikurmehanismide koosseisu teadmata) 

omamata praktiliselt võimatu mõistliku vea piires prognoosida. Seetõttu piirdub ekspert 

Lihula asula uue reovee põhipuhasti ehitamise orienteeruva maksumuse hindamisega. 

 
Joonis 6-1 Rekonstrueeritava Lihula reoveepuhasti tehnoloogiline skeem 

 

Lihula asula uue reovee põhipuhasti ja sette laohoone ehitamise orienteeruv maksumus. 

 

Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku maksumus eurot Ühik Kogus  Maksumus 

eurot 

Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

1. Bioloogilise N ja P ärastusega ja 

keemilise P ärastusega reovee 

annuspuhasti (koos reovee 

kogumise ja ühtlustusmahutiga), 

mudatihendaja, soojustatud 

tehnohoone ning 

reoveepuhastusjaama toimimiseks 

kõigi vajalike elektri-, automaatika-, 

kütte- ja ventilisatsioonisüsteemide 

ja seadmete ehitamine. 

Reoveepuhasti jõudlus Q = 180 

m3/d ja R = 250 kg BHT7/d, 4167 ie; 

BHT7 = 1389 mgO2/l. 

975 700.00 kpl 1 975 700.00 
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Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku maksumus eurot Ühik Kogus  Maksumus 

eurot 

2. Tahendatud sette ladustamise ja 

kompostimise metallkarkassi ja 

betoonist põrandaga kerghoone 25 x 

30 = 750 m2) ehitamine  

134 300.00 kpl 1 134 300.00 

3. Vana puhasti likvideerimine ning 

platsitorustike koos reovee 

vooluhulga mõõtmisseadmetega 

ehitamine, piirdeaia ehitamine 

21 200.00 kpl 1 21 200.00 

4. Olemasoleva reoveepuhasti hoone 

remontimine  

7 800.00 kpl 1 7 800.00 

Kokku: 1 144 100.00 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% 228 820,0 

Kõik kokku 1 372 920,0 

 

Projekti ligikaudne kogumaksumus on: 1 372 920 eurot ning läbiviimise aeg 

orienteeruvalt ajavahemikus 2022-2023. 

 

6.5 KIRBLA JA TUUDI REOVEEPUHASTITE 

REKONSTRUEERIMINE 

Vastavalt alternatiivide analüüsi tulemustele näeme Kirbla ja Tuudi reoveepuhastitel ette 

erilahendusega läbivoolu aktiivmuda biopuhastite rajamise. 

 

Planeeritavad reoveepuhastid on ette nähtud olmereovee või sellega sarnase tööstusreovee 

puhastamiseks. 

 

Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus on järgmine:  

- hüdrauliline koormus: Q = 17-22 m3/d 

- tunni maksimaalne:  Q = 5,5 m3/h 

- tunni keskmine: Q = 1-1,5 m3/h 

- reostuskoormus BHT7: 9,8 kg/d 

- reostuskoormus: R = 146 IE  

Eeldatud on, et suuremat reovee vooluhulka, kui lühiajaliselt 5-5,5 m3/h, reoveepuhasti 

bioloogilisse etappi ei juhita, sest suuremad vooluhulgad juhitakse bioloogilisest protsessist 

mööda otse biotiiki. Eeldada saab, et sedavõrd suurte vooluhulkade juures on tagatud ka 

lahjendus 4:1. 

Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides:  

 

- Mehaaniline puhastus automaatvõres;  

- bioloogiline puhastus;  

- fosforiärastus keemilise sadestamise teel.  

Jääkmuda käitlemine toimub järgmistes etappides:  

- jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis)  

jääkmuda hoidmine varu mudamahutis 

- Heitvee lõplik töötlemine järelsetitis. 
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Järelsetiti on monoliitbetoonist püstsetiti, mille põhjas on kaks sette kogumise lehtrit 

(hopperit).  

 

Reovee põhipuhastile järgneb biotiik, mis Kirbla reoveeüpuhasti juures puhastatakse ja Tuudi 

reoveepuhasti juurde rajatakse. Rajatav biotiik on orienteeruvalt 250 m2 pindalaga. 

 

Kuna reoveepuhastid on väiksed (jõudlus kuni 146 ie-d) ning planeeritav vooluhulk 

maksimaalselt 17-20 m3/d, siis ei ole mõeldav sinna rajada purgimissõlme, sest see viiks äkk-

koormuse tõttu automaatselt ja pikaks ajaks tasakaalust välja kogu puhasti tööprotsessi. 

Kirbla ega Tuudi planeeritavad väikese reostuskoormusega puhastid ei sobi tehniliselt 

purgimissõlme kavandamiseks. 

 

Reoveepuhastite asukohad määratakse projektlahendusega – ehitus-paigaldustööde ajaks 

peavad säilima olemasolevad reoveepuhastid ning uuele reoveepuhastile peab olema tagatud 

juurdepääs jääksette väljaveoks paakautoga. Puhastid paigaldatakse üldjuhul maa alla, 

teenindusluugid jäävad maa peale. Puhasti transportimisel tuleb vältida mehaanilisi vigastusi, 

teisaldamiseks kasutada puhastil olevaid spetsiaalseid tõste-kinnitusaasasid. 

 

Puhastiga ühtsesse komplekti kuuluvad uued reovee peapumplad ja ca 10-20 m 

survetorustikku. Täiendavaid kulusid elektriga liitumisel ei lisandu, sest on olemas elektri 

liitumislepingud. 

 

Projektide kogumaksumus on: Kirbla reoveepuhasti rekonstrueerimine: 402 000 eurot 

ning Tuudi reoveepuhasti rekonstrueerimine: 420 000 eurot ning läbiviimise aeg 

orienteeruvalt ajavahemikus 2023-2024. 

 

6.6 VIRTSU VEE TN PUURKAEVPUMPLA 

REKONSTRUEERIMINE 

Näeme ette Virtsu aleviku Vee tn vana puurkaevpumpla nr 13920 rekonstrueerimise. 

Puurkaev on täna ja ka perspektiivis vajalik reservveeallikas alevikule ning ka täna hoitakse 

puurkaevu öösiti ligikaudu kahe tunni vältel töösolevana. 

 

Rekonstrueerimise käigus läbiviidavad tööd on järgmised: 

 

- Olemasoleva pumplahoone  lammutamine.  

- Uue pumplahoone ehitamine sh. soojustamine ja vooderdamine (laineplekk või 

puitvooder), koos ventilatsiooniavade ehitamise ja elektriradiaatori paigaldusega.  

- Puurkaevupumba tarne ja paigaldus ning ühendamine uue pumplahoonega, sealhulgas 

puurkaevupump, PE-veetõstetoru, PE-anduritoru, toitekaabel, julgestustross, päis, 

vajalikud liitmikud, paigaldustööd.  

- Desinfitseerimisseadmete paigaldamine, NaOOCl)  

- Õhukuivati paigaldamine ruumi niiskusrežiimi tagamiseks.  

- Impulssväljundiga veearvesti  koos andmete edastamise mooduliga.  

- Hüdrofoor 200 l koos rõhuanduri ja manomeetriga, paigaldamine.  

- Elektri-automaatikaseadmete montaaž-, seadistamis- ja käikulaskmistööd ning 

hooldepersonali 1 p. koolitus.  
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- Pumpla valmiduse tagamine Matsalu Veevärk AS ühtsesse automaatikaüsteemi, 

SCADA, ühendamiseks.  

 

Projekti kogumaksumus on 66 798 EUR ning läbiviimise aeg orienteeruvalt 

ajavahemikus 2023-2025 (vastavalt võimalustele ja vajadustele). 

6.7 TÕUSI REOVEEPUHASTI REKONSTRUEERIMINE 

6.7.1 Lähte-eeldused 

Tõusi küla ühiskanalisatsiooniga on ühendatud ca 73 inimest, perspektiivis jääb suurusjärk 

üldjoontes samaks. Juriidiliste isikute ühiskanalisatsiooni tarbimine on väike, < 3 m3/d, 

peaasjalikult on tegemist teenindusettevõtetega, kelle reovesi on olmelise iseloomuga. 

Eelneva tõttu näeme reoveepuhastina ette lihtsa süsteemi, mis koosneb automaatvõrest, 

septikust ja tööde käigus puhastatvatest biotiikidest. 

 

Vastavalt Keskkonnaministri määrusele nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise 

ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“ on Tõusi (edaspidi 

Tõusi) küla reoveepuhasti kujaks 50 m biotiikide välispiirist.  

Heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed, mida kohaldatakse Tõusi 

reoveepuhastile, on vastavalt määrusele nr 31 järgmised. 

 
Tabel 6-1 Tõusi reoveepuhasti ettenähtud väljundnäitajad 

Kvaliteedinäitaja Piirväärtus Puhastusaste 

Vee-erikasutusloas 

lubatud 

 mg/l % mg/l 

BHT7 40 Ei kohaldata 40 

KHT 150 Ei kohaldata 150 

Heljuvaine sisaldus 35 ≥70 35 

Püld Ei kohaldata* Ei kohaldata Ei kohaldata* 

Nüld Ei kohaldata* Ei kohaldata Ei kohaldata* 

*Märkus: ei kohaldata tähendab, et kvantitatiivselt ei normeerita, kuid saastetasu arvutatakse 

 

Vastavalt Tõusi küla kehtestatud reoveekogumialale on reoveepuhastile juhitavaks 

reostuskoormuseks 205 ie. 2019. aasta seniste andmete põhjal juhiti reoveepuhastile reovett 

keskmiselt 7,8 m3/d.  

Reoveepuhasti projekteerimisel arvestatakse eelpool toodud andmeid reostuskoormuse ning 

vooluhulga kohta.  

Sellest tulenevalt on reoveepuhasti projekteeritud jõudlus järgmine:  

- hüdrauliline koormus: Qkeskm = 11 m3/d  

- hüdrauliline koormus: Qmax = 3,1 m3/h 

- reostuskoormus: R = 205 IE, 5,5 kg BHT7/d 

6.7.2 Reoveepuhasti kirjeldus 

Olemasolev peapumpla koos fosforieraldusseadmega säilitatakse. 

 

Näeme Tõusi külale ette lihtsa reoveepuhasti, mis koosneb:  

- Võrehoonest, kuhu paigaldatakse automaatvõre; 
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- Maa-alusest 3-kambrilisest septikust (15-20 m3); 

- Olemasolevatest, rekonstrueerimistööde käigus puhastatavatest biotiikidest: kaks (2) 

biotiiki kogupindalaga 800 m2. 

6.7.3 Vanade seadmete demonteerimine 

Olemasolev muldkehas pinnasfilter lammutatakse, puhtamat osa pinnasest kasutatakse 

võimalusel kusagil täitematerjalina, reoveega kokkupuutunud pinnas utiliseeritakse prügilasse 

ja seadmed utiliseeritakse. 

6.7.4 Biotiikide rekonstrueerimine  

Rekonstrueeritakse biotiigid pindalaga 800 m2. Biotiigid tühjendatakse liigsest mudast. Peale 

biotiiki rajada nõuetekohased proovivõtukaevud. 

Reoveepuhasti territooriumi haljastus taastatakse rekonstrueerimistööde viimases faasis. 

Haljasalad reoveepuhasti maa-alal planeeritakse ja kaetakse kasvumulla kihiga paksusega 

10…15 cm. Muruseeme külvinorm peab olema vähemalt 20 g/m2, seeme rehitsetakse mulda 

ja rullitakse kinni. Kogu haljastatava territooriumi suurus on umbes 2000 m2. 

6.7.5 Mehaaniline puhastus 

Mehaaniline puhastus koosneb: 

- Võreruumist, kasutatakse automaatkruvivõret. 

- Reoveepumplast, mis paikneb võreruumis, automaatvõreseadme all ja pumpab võre 

läbinud reovee edasi septiku esimesse kambrisse. 

Võreruumi suundub reovesi samuti survetorustikuga (peapumplast) ning rahustamine toimub 

enne võret, kuid peale reoveemõõturit. 

6.7.6 Vooluhulgamõõtur 

Reoveepumplast juhitakse reovesi survetoruga tehnohoonesse. Survetorule on ette nähtud 

paigaldada induktiivne vooluhulgamõõtur DN80 (Siemens SITRANS F M MAGFLO või 

analoog).  

Vooluhulgamõõturi paigaldamisel jätta sirge torulõik vooluhulgamõõturi ette vähemalt 5xDN 

ning taha vähemalt 3xDN juhul kui tootjapoolsed juhised teisiti ei luba. Samuti peab 

arvestama, et vooluhulgamõõtur oleks koguaeg reoveega täidetud olekus. Vooluhulga mõõtur 

paigaldatakse enne võreseadet. 

6.7.7 Möödaviik biopuhastist 

Reoveepuhasti bioloogilise puhastuse kaitsmiseks suurte hüdrauliliste koormuste eest on 

projekteeritud automaatselt töötav avarii möödavool. Avariimöödavool paigaldatakse enne 

võreseadet. Võreseadmest ja septikust mööda võib reovett juhtida ainult suure lahjenduse 

korral – siis kui see sisaldab üks osa reovett ja neli osa sademevett.  

Vooluhulgamõõtur mõõdab pumplast puhastisse tulevat reovee hulka. Puhasti kontroller 

jälgib puhastisse tulevat vooluhulka. Kui asulast tulev vooluhulk vooluhulgamõõturi järgi 

ületab puhasti jõudluse 5 kordselt, võib reovee juhtida võrest mööda ning suunata biotiiki.  

Viiekordne vooluhulk on ligikaudu 2,5 m3/h (vastavalt tunni keskmisele Qhkeskm ~ 0,5 m3/h). 

6.7.8 Proovivõtukohad 

Siseneva reovee proove võetakse võrehoone juurde paigaldatavast kanalisatsioonikaevust. 

Reoveepuhastist väljuva heitvee proovivõtukohaks biotiigi väljundil olev proovivõtukaev. 
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6.7.9 Heitvee väljalask ja suubla 

Tõusi küla reoveepuhasti heitvee suublaks on Korju jõgi, suubla kood VEE1120500. 

Puhasti piirkond jääb keskmiselt kaitstud põhjavee alale. 
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6.8 KOKKUVÕTE LÄÄNERANNA VALLA INVESTEERINGUPROJEKTIDEST 

Kokkuvõtte investeeringuprojektidest annab järgnev tabel. 

 

Tabel 6-2 Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni investeeringuvajadus (Eurot) 

Jrk. nr. 

  

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

Ühik- või 
kogumaksumus 
kokku 2020. a 

hindades, 
eurot 

Investeeringuprojektide 
maksumused ja 

realiseerimine, eurot 
(ilma käibemaksuta) 

Projekt 
I etapp 

2021 - 2024 
II etapp 

2025 - 2032 

Lühiajaline programm 2021-2024 

Lihula piirkond 

Lihula linn 

  A 

Lihula Valuste II-astme pumpla ja 
veetöötlusjaama (VTJ)  
rekonstrueerimine        10260   

  B 

Lihula Vee tn ühisveevärgi 
puurkaevpumpla nr nr 8745 
rekonstrueerimine        113646   

  C1 
Lihula ühisveevõrgu laiendamine (koos 
tarnetorude ja LP-dega) m 1480   213120   

  C2 
Lihula ühisveevõrgu renoveerimine 
(koos tarnetorude ja LP-dega) m 90   8640   

  D 
Lihula  ühiskanalisatsioonivõrgu 
laiendamine (koos ühenduse ja LP-ga) m 970   174600   
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  E 

Lihula  reoveepumplate ja 
survetorustiku rajamine ja 
rekonstrueerimine, 3 pumplat m 450   155400   

  F 
Lihula sademeveekanalisatsioonivõrgu 
rajamine ja rekonstrueerimine m 1320   396000   

  G 
Lihula sademevee- ja kuivenduskraavide 
rekonstrueerimine/rajamine m 3960   237600   

  H Lihula reoveepuhasti rekonstrueerimine       1372920   

Kokku Lihula linn lühiajalises programmis 2682186   

Perspektiivsed reoveekogumisala laiendusettepanekud kokku 23,1 ha   

Kirbla küla 

  A 
Kirbla  ühiskanalisatsioonivõrgu 
laiendamine (koos ühenduse ja LP-ga) m 120   21600   

  B Kirbla reoveepuhasti rekonstrueerimine       402000,0   

Kokku Kirbla küla lühiajalises programmis 423600   

Perspektiivis reoveekogumisala vähendamise ettepanek 1,8 ha   

Tuudi küla 

  A1 Tuudi ühisveevõrgu rajamine m 150   14400   

  A2 Tuudi ühisveevõrgu rekonstrueerimine m 150   15600   

  B Tuudi tuletõrjeveemahuti rajamine       60000   

  C 
Tuudi isevoolse kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine m 990   178200   

  D 

Tuudi  reoveepumplate ja 
survetorustiku rajamine ja 
rekonstrueerimine, 1 pumpla m 1550   240600   

  E 
Tuudi  sademeveekanalisatsioonivõrgu 
rajamine m 120   28800   

  F Tuudi reoveepuhasti rekonstrueerimine       420000   

Kokku Tuudi küla lühiajalises programmis 957600   

RKA laiendusettepanek 0,1 ha   
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   Kogu Lihula piirkonna pumplate ja puhastite üleviimine ühtsesse kaugjälgimis- ja 
juhtimissüsteemi Scada  104000   

Kokku lühiajaline programm Lihula piirkonnas 4167386   

Hanila piirkond 

Virtsu alevik 

  A 

Virtsu Vee tn ühisveevärgi 
puurkaevpumpla nr nr 13920 
rekonstrueerimine        66798   

  B1 

Virtsu veevõrgu  laiendamine ja 
rekonstrueerimine lühiajalises 
programmis, sh. m 3130   390600   

  C1 

Virtsu isevoolse kanalisatsioonivõrgu  
laiendamine ja rekonstrueerimine 
lühiajalises programmis, sh. m 3700   677400   

  D1 

Virtsu  reoveepumplate ja 
kanalisatsiooni survetorustiku rajamine 
ja rekonstrueerimine lühiajalises 
programmis, sh. 5 pumplat m 1500   418800   

    Virtsu alevik kokku lühiajalises programmis 1553598   

Perspektiivsed RKA laiendused kokku 44,3 ha   

Vatla küla 

  A 
Vatla puurkaevpumpla nr 25288 
rekonstrueerimine        6000   

  B 
Vatla veetorustiku rajamine ja 
rekonstrueerimine         39240   

    Vatla küla kokku lühiajalises programmis 45240   

Kõmsi küla 

  A Kõmsi reoveepuhasti rekonstrueerimine        36000   

Kokku lühiajaline programm Hanila piirkonnas 1634838   

Koonga piirkond 
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Koonga küla 

  A Koonga ühisveevõrgu rajamine m 260   23400   

  B 
Koonga isevoolse kanalisatsioonivõrgu 
rajamine ja rekonstrueerimine m 540   97200   

  C 
Koonga  reoveepumplate ja 
survetorustiku rajamine 2 pumplat m 40   61440   

Kokku Koonga küla lühiajalises programmis 182040   

Lõpe küla 

  A 
Lõpe ühisveevõrgu rajamine TVK-ga 
ühendamiseks m 25   1500   

  B 
Lõpe tuletõrjeveevõtukohtade 
rekonstrueerimine ja rajamine       132000   

Kokku Lõpe küla lühiajalises programmis 133500   

Oidrema küla 

  A 
Oidrema puurkaevpumpla nr 7939 
rekonstrueerimine        7800   

  B 
Oidrema ühisveevõrgu rajamine ja 
rekonstrueerimine m 220   24960   

  C 
Oidrema isevoolse kanalisatsioonivõrgu 
rajamine ja rekonstrueerimine m 760   136800   

Kokku Oidrema küla lühiajalises programmis 169560   

Perspektiivne RKA moodustamine 11,4 ha   

Irta küla 

  A 

Irta ühisveevõrgu rajamine ja 
rekonstrueerimine (veemõõdukaevude 
ühendustorustikud) m 10   720   

  B Irta veemõõdukaevude rajamine        48000   

Kokku Irta küla lühiajalises programmis 48720   

Kokku Koonga piirkond lühiajalises programmis 533820   

Varbla piirkond 
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Varbla küla 

  A Varbla veemõõdukaevude rajamine        48000   

Kõik kokku 48000   

Kokku Varbla küla lühiajalises programmis 48000   

Tõusi-Mõtsu küla 

  A 
Mõtsu reoveepuhasti 
rekonstrueerimine       228000   

Kokku Mõtsu küla lühiajalises programmis 228000   

Kokku Varbla piirkond lühiajalises programmis 276000   

Lühiajaline programm kokku Lääneranna vald 6612044   

Pikaajaline programm 2025-2032 

Lihula piirkond 

  A3 
Lihula ühisveevõrgu rajamine (koos 
tarnetorude ja LP-dega) m 370     37920 

  B3 
Lihula  ühiskanalisatsioonivõrgu 
laiendamine (koos ühenduse ja LP-ga) m 500     92400 

Kõik kokku Lihula pikaajalises programmis   130320 

Kirbla küla 

  A 
Kirbla ühisveevõrgu rajamine 
pikaajalises programmis m 70     7750 

  B 
Kirbla ühiskanalisatsioonivõrgu  
rajamine pikaajalises programmis m 280     52200 

  C 
Kirbla sademeveekanalisatsiooni 
rajamine m 310     93000 

  D Kirbla kraavide rajamine m 1300     46800 

Kokku Kirbla küla pikaajalises programmis   199750 

Kokku Lihula piirkond pikaajalises programmis   330070 

Hanila piirkond 

Virtsu alevik 
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  B3 

Virtsu veevõrgu  laiendamine ja 
rekonstrueerimine pikaajalises 
programmis, sh. m 1020     180520 

  C3 

Virtsu isevoolse kanalisatsioonivõrgu  
laiendamine ja rekonstrueerimine 
pikaajalises programmis, sh. m 760     142800 

  D3 

Virtsu  reoveepumplate ja 
kanalisatsiooni survetorustiku rajamine 
pikaajalises programmis 3 pumplat m 420     140400 

  E Virtsu tuletõrjeveemahuti rajamine         60000 

    Virtsu alevik kokku pikaajalises programmis   523720 

Kõmsi Küla 

  B3 
Kõmsi veevõrgu  laiendamine  
pikaajalises programmis, sh. m 220     21340 

  C3 

Kõmsi isevoolse kanalisatsioonivõrgu  
laiendamine pikaajalises programmis, 
sh. m 320     60600 

  D3 

Kõmsi reoveepumplate ja 
kanalisatsiooni survetorustiku rajamine 
pikaajalises programmis 1 pumpla m 150     45600 

    Kõmsi küla kokku pikaajalises programmis   127540 

Vatla Küla 

  C2 

Vatla isevoolse kanalisatsioonivõrgu  
laiendamine  pikaajalises programmis, 
sh. m 110     20400 

  D2 

Vatla  reoveepumplate ja 
kanalisatsiooni survetorustiku rajamine 
pikaajalises programmis 2 pumplat m 135     43440 

    Vatla küla kokku pikaajalises programmis   63840 
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Kokku Hanila piirkond pikaajalises programmis   715100 

Koonga piirkond 

Irta küla 

  A2 

Irta ühisveevõrgu rajamine ja 
rekonstrueerimine pikaajalises 
programmis m  660     55440 

    Irta küla kokku pikaajalises programmis   55440 

Kokku Koonga piirkond pikaajalises programmis   55440 

Kokku pikaajaline programm   1100610 

Kokku lühi- ja pikaajaline programm   7712654 
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7 LÄÄNERANNA VALLA ÜVKA FINANTSANALÜÜS 

7.1 METOODIKA 

 

Käesoleva finantsanalüüsi koostamisel on kasutatud: 

- Statistikaameti ning EV Rahandusministeeriumi poolt avaldatud materjale ning 

andmeid, 

- AS Matsalu Veevärk raamatupidamislikke andmeid, 

- ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi. 

 

Lääneranna valla ÜVKA finantsanalüüs sisaldab järgmiseid komponente: 

- Opereerimiskulude prognoos. Prognoosis kajastatakse rahalised ja 

mitterahalised vee- ja kanalisatsioonimajandusega seotud kulud. 

- Opereerimistulude prognoos.  Tulude prognoosimiseks on koostatud vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse nõudlus- ning tariifide analüüs. 

- Analüüs VK teenuste kulukusest leibkonnaliikme sissetuleku suhtes. 

Analüüsitakse vee- ja kanalisatsioonitariifide määrasid ning üldist teenuse 

kulukuse taset leibkondade sissetulekust. 

- Analüüsitakse investeeringute omafinantseeringute tagamise võimekust. 

Finantsanalüüsis on eeldatud omafinantseerimise allikana laenuvahendite 

kasutamist. 

 

Lääneranna valla ÜVK finantsanalüüs hõlmab Lihula linna, Virtsu alevikku ja Kirbla, Tuudi, 

Kõmsi, Vatla, Koonga, Lõpe, Oidrema, Irta, Varbla ja Tõusi külasid. Kõik prognoosid on 

koostatud eraldi asulate lõikes ning lisaks on omakorda eristatud veevarustus- ning 

kanalisatsiooniteenus. 

 

Finantsanalüüsi baasiks on AS Matsalu Veevärk 2018.a. ja 2019.a. raamatupidamislikud 

andmed.  

 

Edasises finantsprognoosis on arvestatud lisanduvate tarbijatega ning investeeringutest 

tulenevate võimalike mõjudega ÜVK-ga hõlmatud piirkonna opereerimiskuludele ja - 

tuludele. 

 

Prognoos on koostatud 12-aastase perioodi kohta (2020-2032) ning muutujaid, millest sõltub 

prognooside paikapidavus mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline 

finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant uuesti üle vaadata ning viia sisse vajalikud 

korrektuurid. 
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7.2 L IITUNUD ELANIKE ARV JA  TARBIMINE 

Vee-ettevõtte andmetel oli 2019. aastal ühendatud ettevõtte ühisvee- ja 

kanalisatsioonisüsteemiga eratarbijaid järgmiselt: 

 

Tabel 7-1 Tarbijate arv ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga  
Lihula Virtsu Kirbla Tuudi Kõmsi Vatla Koonga Lõpe Oiderma Irta Varbla Tõusi 

Ühisveevärgiga 

liitunute elanike arv 

1173 365 88 135 110 140 198 134 108 38 77 87 

Vee tarbimine m3/in 

kohta aastas 

35263 12653 2634 2930 4449 3237 5298 3135 3823 1404 3325 1889 

Ühiskanalisatsiooniga 

liitunute arv 

1143 342 84 135 110 138 194 115 89 0 63 73 

Veeheide m3/in kohta 

aastas 

34210 11859 2514 2930 4449 3173 5169 2686 3151 0 2713 1572 

 

7.3  TEENUSETARIIFID 

 

Lääneranna vallas AS-ga Matsalu Veevärk liitunud elanikele ja asutustele kehtivad  nii vee- 

kui kanalisatsiooniteenuste osas ühtsed tariifid.  

 

Hetkel kehtivad tariifid:       

Tabel 7-2 Tänased vee- ja kanalisatsioonitariifid AS Matsalu Veevärk Lääneranna valla 

tegevuspiirkonnas 

Tariifid km-ga Vesi €/m3 Kanalisatsioon €/m3 

 

Füüsilised isiskud  
1,6812 

 

2,1768  

Juriidilised isikud 

 

1,6812 

 

2,1768 
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7.4  PROGNOOSI KOOSTAMISE  EELDUSED 

Maailmapanga hinnangul ei tohiks soovituslikult leibkonna kulu vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse eest ületada 4% netosissetulekust.  

Netosissetulek leibkonnaliikme kohta iseloomustab kõige paremini elanike maksevõimet. 

Arvestuse aluseks on võetud keskmiseks leibkonna suuruseks 2,31 inimest. Eesti 

Statistikaameti andmetel on  leibkonnaliikme netosissetuleku maakonna tasemel 

sissetulekuallika järgi järgmine: 

 

Tabel 7-3 Pärnumaa  leibkonnaliikme netosissetulekud  

Leibkonnaliikme 

netosissetulek 

kokku, sh ... 

... palgatööst ... individuaalsest 

töisest tegevusest 

... pensionist ... lapsetoetusest 

681,8 460,6 73,9 130,8 16,5 
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Tabel 7-4 Finantsanalüüsi koostamise põhialused 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Inflatsioon Eestis (Eesti Panga 

prognoos)                          

Aasta määr 2,9% 2,3% 2,7% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

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

                           

               

Ühisveev. hõlmatud elanike arv 2653 2648 2643 2655 2674 2693 2692 2692 2698 2705 2699 2692 2687 

Lihula 1173 1172 1172 1171 1171 1170 1170 1169 1172 1175 1175 1174 1174 

Virtsu 365 365 364 366 381 396 396 396 395 395 394 394 394 

Kirbla 88 88 88 87 87 87 87 86 88 90 92 90 90 

Tuudi 135 135 135 138 137 137 137 137 136 136 136 136 135 

Kõmsi 110 110 110 113 116 119 122 121 121 121 121 120 120 

Vatla 140 140 140 139 139 139 139 144 149 154 150 150 150 

Koonga 198 198 197 197 202 207 206 206 205 205 204 204 203 

Lõpe 134 134 133 133 132 132 131 131 130 130 129 129 128 

Oiderma 108 108 107 107 106 106 105 105 104 104 103 103 102 

Irta 38 38 37 44 44 43 43 42 42 42 41 41 40 

Varbla 77 77 76 76 75 75 74 74 73 73 72 72 71 

Tõusi 87 87 86 86 85 85 84 84 83 83 82 82 81 

                           

Tarbimine I/ööp*inimese kohta 83,9 79,8 80,7 81,6 82,5 83,3 84,2 85,7 86,2 86,7 87,2 87,8 88,2 

Lihula 82,4 82,0 82,3 82,6 82,9 83,2 83,5 83,8 84,1 84,4 84,7 85,0 85,3 

Virtsu 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Kirbla 82,0 82,5 82,9 83,4 83,8 84,3 84,7 85,2 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Tuudi 59,5 60,5 62,5 64,5 66,5 68,5 70,5 72,5 74,5 76,5 78,5 80,5 82,5 
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Kõmsi 110,8 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Vatla 63,3 64,3 66,3 68,3 70,3 72,3 74,3 76,3 78,3 80,3 82,3 84,3 85,0 

Koonga 73,3 74,3 76,3 78,3 80,3 82,3 84,3 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Lõpe 64,1 65,1 67,1 69,1 71,1 73,1 75,1 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Oiderma 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Irta 101,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Varbla 118,3 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Tõusi 59,5 61,5 63,5 65,5 67,5 69,5 71,5 73,5 75,5 77,5 79,5 81,5 83,5 

                           

Leibkonna veetarve m3/a 70,7 67,3 68,0 68,8 69,5 70,3 71,0 72,2 72,7 73,1 73,6 74,0 74,4 

                           

Ühiskanal. hõlmatud elanike arv 2486 2483 2479 2486 2539 2593 2592 2593 2600 2607 2602 2600 2596 

Lihula 1143 1142 1142 1141 1171 1171 1170 1170 1173 1176 1175 1175 1174 

Virtsu 342 342 341 343 358 396 396 396 395 395 394 394 394 

Kirbla 84 84 84 83 83 83 83 82 84 86 88 90 90 

Tuudi 135 135 135 138 137 137 137 137 136 136 136 136 135 

Kõmsi 110 110 110 113 116 119 122 121 121 121 121 120 120 

Vatla 138 138 138 139 139 139 138 143 148 153 150 150 150 

Koonga 194 194 194 194 202 207 207 206 206 205 205 204 204 

Lõpe 115 115 114 114 113 113 112 112 111 111 110 110 109 

Oiderma 89 89 88 88 87 97 97 96 96 95 95 94 94 

Varbla 63 63 62 62 61 61 61 60 60 59 59 59 58 

Tõusi 73 73 72 72 72 72 71 71 71 70 70 70 69 

                           

Veeheide I/ööp*inimese kohta 93,0 90,5 91,2 92,3 94,1 95,6 96,7 98,1 98,6 99,1 99,6 100,1 100,5 

Lihula 82,0 82,0 82,3 82,6 82,9 83,2 83,5 83,8 84,1 84,4 84,7 85,0 85,3 

Virtsu 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 
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Kirbla 82,0 82,5 82,9 83,4 83,8 84,3 84,7 85,2 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Tuudi 59,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0 

Kõmsi 110,0 109,8 109,5 112,5 115,5 118,5 121,5 121,3 121,0 120,8 120,5 120,3 120,0 

Vatla 63,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0 84,0 85,0 

Koonga 194,0 194,0 194,0 194,0 202,0 207,0 206,5 206,0 205,5 205,0 204,5 204,0 203,5 

Lõpe 64,0 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 75,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Oiderma 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Varbla 118,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Tõusi 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 75,0 77,0 79,0 81,0 83,0 

                            

                            

Leibkonna veeheide m3/a 78,4 76,3 76,9 77,8 79,3 80,6 81,5 82,7 83,1 83,6 84,0 84,4 84,8 

                           

Leibkonna suurus 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 

                           

Sissetulek leibkonna liikme kohta € 

kuus* 682 696 711 729 751 773 796 820 845 870 896 923 951 

                           

Leibkonna sissetulek € /a 18905,0 19302,0 19707,4 20200,1 20806,1 21430,3 22073,2 22735,4 23417,4 24119,9 24843,5 25588,8 26356,5 

              
* Allikas: stat.ee -  ST08 LEIBKONNALIIKME NETOSISSETULEK KUUS ELUKOHA JA SISSETULEKUALLIKA JÄRGI   -    
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7.5  VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE  KULUD 

 

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

netosissetulekust. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna netosissetuleku 

suhtes on kasutatud Statistikaameti poolt avaldatud andmeid Pärnumaa kohta. Viimased 

ametlikud andmed pärinevad aastast 2018. 

 

ÜVKA finantsanalüüsi koostamisel on kulude baasina kasutatud AS Matsalu Veevärk poolt 

esitatud raamatupidamislikke andmeid, sh. 2019.a. tegelikud kulud. Arvesse on võetud 

ettevõtte prognoos 2020. aastaks. Täiendavalt on arvesse võetud ÜVK arendamise kava 

tehnilistes peatükkides toodud eeldusi. Kulud jagunevad keskmiselt aastate lõikes 33% veele 

ja 67% kanalisatsioonile. 

Keskmise prognoosi kohaselt tarbib 2020. aastal  AS Matsalu Veevärk ühisveevärgiga 

ühendatud Lääneranna valla elanik ööpäevas 83,9 liitrit vett ning samal aastal juhiti ettevõtte 

ühiskanalisatsiooni 93,0  liitrit reovett kanalisatsioonisüsteemiga ühendatud elaniku kohta. 

Prognooside koostamisel on eeldatud, et nii veevarustuse kui kanalisatsiooni tarbimine kasvab 

arvestusperioodi lõpuni. Kokku müüb 2020. aastal ettevõte vett füüsilistele isikutele  

99 795  m3 ning vastu võetud reovee maht oli 105 591 m3. 

Käesolevas finantsanalüüsis prognoositud tegevuskulud jagunevad muutuv- ja püsikuludeks. 

 

7.5.1  Muutuvkulud 

 

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

inflatsiooniga Käesolevas finantsanalüüsis on võetud arvesse järgmised muutuvkulud: 

• analüüside kulu, 

• personalikulu, 

• korrashoiu-ja remondimaterjal, 

• lisaseadmed ja tarvikud, 

• rajatise majandamisega seotud kulud, 

• tootmise ja pumpamisega seotud elektrikulu. 

7.5.2  Püsikulud 

Püsikulud on seotud ettevõtte tootmisvõimsuse tagamisega. Käesolevas finantsanalüüsis  on 

püsikuludena arvestatud järgmised kulud: 

• põhivara kulum, 

• 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.  

Teenuste osutamise eelduseks on AS Matsalu Veevärk omandis olev põhivara. 
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Tabel 7-5 Lääneranna valla küladega seotud  AS Matsalu Veevärk põhivara  

 

Põhivara veele ja kanalile      

Põhivara nimetus Soetusaeg 

Kulumi 

% Algmaksumus Kulum 

Jääkmaksumus 

31.12.19 

21102003 Lihula PK-1 hoone 01.01.2009 5 43 147,20 23 731,00 19 416,20 

21103001 Lihula VP1-Valuste hoone (M1-5) 21.01.2009 5 8 182,74 4 499,64 3 683,10 

21103002 Lihula VP1-Valuste hoone 21.01.2009 5 107 950,03 59 372,54 48 577,49 

21202001 Kirbla PK-1 hoone 25.04.2008 5 53 977,54 29 688,02 24 289,52 

21208001 Kirbla VPJ hoone - KIK 84,990% 01.12.2013 5 187,22 56,94 130,28 

212080010 Kirbla VPJ hoone - KIK 15,010% 01.12.2001 5 33,06 10,22 22,84 

21302001 Tuudi PK hoone 25.04.2008 5 56 375,19 31 006,46 25 368,73 

21308001 Tuudi VPJ hoone-KIK 84,729% 01.12.2013 5 202,82 62,05 140,77 

213080010 Tuudi VPJ hoone-oma 15,271% 01.12.2013 5 36,56 10,95 25,61 

22102001 Varbla PK-1 hoone 20.12.2007 5 44 031,36 26 327,75 17 703,61 

22202001 Tõusi PK-1 hoone 25.01.2008 5 43 302,89 25 931,88 17 371,01 

23102003 Virtsu VPJ II hoone 09.12.2009 5 14 935,39 7 529,86 7 405,53 

23102004 Virtsu  Vee VPJ hoone 20.11.2013 5 750,00 231,62 518,38 

23202001 Kõmsi PK-1hoone 20.12.2007 5 45 659,76 27 301,25 18 358,51 

23302001 Vatla PK-1 hoone 20.12.2007 5 45 477,48 27 192,42 18 285,06 

26102001 Koonga PK-1 hoone 05.11.2008 5 26 305,52 14 468,46 11 837,06 

26102002 Koonga VPJ-1 hoone 05.11.2008 5 53 562,44 29 459,72 24 102,72 

26202001 Lõpe PK-1 hoone 05.11.2008 5 26 178,25 14 399,70 11 778,55 

26202002 Lõpe VPJ-1 hoone 05.11.2008 5 57 636,26 31 701,15 25 935,11 

26302001 Oidrema PK-1 hoone 05.05.2008 5 24 808,58 13 644,53 11 164,05 

26302002 Oidrema VPJ-1 hoone 05.05.2008 5 60 444,38 33 244,53 27 199,85 
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26402001 Irta PK-1 hoone 01.10.2008 5 26 220,97 14 420,75 11 800,22 

26402002 Irta VPJ-1 hoone 01.10.2008 5 53 477,82 29 412,00 24 065,82 

21102001 Pumbajaam KEK 13.10.2005 5 4 601,64 3 278,29 1 323,35 

21105001 Veetrassid 13.10.2005 2 3 740,11 1 430,98 2 309,13 

21105002 Lihulas Hiie-Alaküla tee veetorustik 09.01.2009 2 25 975,10 5 714,04 20 261,06 

21105003 Lihula linnas veetorustik 22.12.2008 2 1 644 186,21 

361 

721,28 1 282 464,93 

21105004 Lihula VP1-Valuste torustikud (M1-5) 21.01.2009 2 1 636,52 360,55 1 275,97 

21105005 Lihula VPJ-1 torustikud 21.01.2009 2 33 120,61 7 286,65 25 833,96 

21105006 Lihula VP1-Valuste torustikud 21.01.2009 2 21 589,99 4 749,43 16 840,56 

21105007 Lihula PK-1 torustikud 01.01.2009 2 8 629,41 1 898,19 6 731,22 

21205001 Kirbla küla veetorustik 18.11.2008 2 129 718,85 28 538,54 101 180,31 

21205002 Kirbla PK-1 torustikud 25.04.2008 2 10 795,51 2 375,11 8 420,40 

21215001 Kirbla VPJ plats - KIK 84,990% 01.12.2013 5 17 656,43 5 370,61 12 285,82 

212150010 Kirbla VPJ plats - oma 15,010% 01.12.2013 5 3 118,33 948,27 2 170,06 

21305001 Tuudi küla veetorustik 18.11.2008 2 94 044,01 20 689,34 73 354,67 

21305002 Tuudi PK torustikud 25.04.2008 2 11 275,04 2 480,30 8 794,74 

21315001 Tuudi VPJ plats - KIK 84,729% 01.12.2013 5 17 008,54 5 173,51 11 835,03 

213150010 Tuudi VPJ plats - oma 15,271% 01.12.2013 5 3 065,56 932,21 2 133,35 

22105001 Varbla PK-1 torustikud 20.12.2007 2 8 806,26 2 106,69 6 699,57 

22105002 Varbla külas veetorustikud 22.12.2008 2 253 856,68 55 848,00 198 008,68 

22105003 Varbla VPJ torustikud 07.01.2009 2 5 597,32 1 231,56 4 365,76 

22205001 Tõusi PK-1 torustikud 25.01.2008 2 8 660,60 2 074,48 6 586,12 

22205002 Tõusi külas veetorustikud 22.12.2008 2 194 204,30 42 724,23 151 480,07 

22205004 Tõusi VPJ torustikud 07.01.2009 2 4 549,30 1 000,90 3 548,40 

23102002 Pumbamaja Kaare tn. 27.07.2005 5 16 269,48 11 796,55 4 472,93 

23102005 Virtsu PKP torustik - KIK 01.02.2015 2 459,15 99,01 360,14 

231020050 Virtsu PKP torustik - oma SOET 01.02.2015 2 103,56 22,25 81,31 
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23105001 Veetorustik 27.07.2005 2 128 774,11 44 247,98 84 526,13 

23105003 Virtsu veetorustik 22.12.2008 2 477 796,20 

105 

115,63 372 680,57 

231050031 Virtsu veetorustik / Uisu tn. 01.04.2015 2 640,00 60,99 579,01 

23105004 Virtsu VPJ torustikud 09.12.2009 2 1 908,34 384,81 1 523,53 

23105005 Virtsu VPJ II torustikud 09.12.2009 2 2 987,10 602,57 2 384,53 

231050051 Virtsu Vee tn.kape+kraan 16.02.2016 2 280,00 22,09 257,91 

23205001 Kõmsi PK-1 veetorustikud 20.12.2007 2 9 131,95 2 183,79 6 948,16 

23205002 Kõmsi veetorustikud 22.12.2008 2 160 461,38 35 301,62 125 159,76 

232050021 Kõmsi torustikud+ 01.02.2017 2 2 617,00 130,80 2 486,20 

23205003 Kõmsi VPJ torustikud 07.01.2009 2 4 115,27 905,25 3 210,02 

23305001 Vatla PK-1 torustikud 20.12.2007 2 9 095,52 2 175,05 6 920,47 

23305002 Vatla veetorustikud 22.12.2008 2 142 061,21 31 253,90 110 807,31 

23305003 Vatla veetorustikud 07.01.2009 2 10 523,69 2 314,93 8 208,76 

23305004 Vatla VPJ torustikud 07.01.2009 2 2 866,82 631,10 2 235,72 

26105001 Koonga veetorustik 22.12.2008 2 563 842,50 

124 

045,86 439 796,64 

26105002 Koonga PK-1 torustikud 05.11.2008 2 5 261,08 1 157,45 4 103,63 

26105003 Koonga VPJ-1 torustikud 05.11.2008 2 10 712,49 2 356,03 8 356,46 

26205001 Lõpe veetorustik 22.12.2008 2 345 027,74 75 906,88 269 120,86 

26205002 Lõpe PK-1 torustikud 05.11.2008 2 5 635,12 1 176,42 4 458,70 

26205003 Lõpe VPJ-1 torustikud 05.11.2008 2 11 529,28 2 537,20 8 992,08 

26305001 Oidrema veetorustik 22.12.2008 2 139 447,48 30 677,83 108 769,65 

26305002 Oidrema PK-1 torustikud 05.05.2008 2 4 961,72 1 091,33 3 870,39 

26305003 Oidrema VPJ-1 torustikud 05.05.2008 2 12 088,89 2 659,56 9 429,33 

26405001 Irta veetorustik 22.12.2008 2 161 834,65 35 602,94 126 231,71 

26405002 Irta PK-1 torustikud 01.10.2008 2 5 244,21 1 153,88 4 090,33 

26405003 Irta VPJ-1 torustikud 01.10.2008 2 10 695,55 2 353,53 8 342,02 
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26405004 Irta veetorustik 16.12.2014 2 3 120,00 317,20 2 802,80 

21111007 Lihula VP1-Valuste automaatika (M1-5) 21.01.2009 5 3 409,49 3 409,49 0,00 

21111009 Lihula VPJ-1 automaatika 21.01.2009 5 69 001,25 69 001,25 0,00 

21111011 Lihula VP1-Valuste automaatika 21.01.2009 10 44 979,16 44 979,16 0,00 

21111015 Lihula PK-1 automaatika 01.01.2009 10 18 928,03 18 263,15 664,88 

21211001 Kirbla PK-1 automaatika 25.04.2008 10 22 490,64 22 490,64 0,00 

21211004 Kirbla VPJ - KIK 84,990% 01.12.2013 20 17 639,30 17 639,30 0,00 

212110040 Kirbla VPJ - oma 15,010% 01.12.2013 20 3 115,31 3 115,31 0,00 

21211005 Kirbla VPJ autom.- KIK 84,990% 01.12.2013 10 15 962,15 9 710,46 6 251,69 

212110050 Kirbla VPJ autom. - oma 15,010% 01.12.2013 10 2 819,10 1 714,77 1 104,33 

21311001 Tuudi PK automaatika 25.04.2008 10 23 489,64 23 489,64 0,00 

21311006 Tuudi VPJ - KIK 84,729% 01.12.2013 20 19 934,03 19 934,03 0,00 

213110060 Tuudi VPJ - oma 15,271% 01.12.2013 20 3 592,84 3 592,84 0,00 

21311007 Tuudi VPJ autom.- KIK 84,729% 01.12.2013 10 17 897,17 10 887,22 7 009,95 

213110070 Tuudi VPJ autom.- oma 15,271% 01.12.2013 10 3 225,72 1 962,24 1 263,48 

22111002 Varbla PK-1 automaatika 20.12.2007 10 18 346,41 18 346,41 0,00 

22111007 Varbla VPJ automaatika 07.01.2009 10 7 196,58 7 196,58 0,00 

22211002 Tõusi PK-1 automaatika 25.01.2008 10 18 042,90 18 042,90 0,00 

22211011 Tõusi VPJ automaatika 07.01.2009 10 5 849,07 5 849,07 0,00 

23111001 Virtsu VPJ automaatika 09.12.2009 10 11 927,13 11 927,13 0,00 

231110011 Virtsu VPJ automaatika (P) 15.08.2012 10 676,00 501,07 174,93 

23111003 Virtsu VPJ II automaatika 09.12.2009 10 6 223,08 6 223,08 0,00 

23111016 Virtsu PKP süvaveepump - KIK 01.02.2015 20 1 424,45 1 400,66 23,79 

231110160 Virtsu PKP süvaveepump - omaSOET 01.02.2015 20 321,28 315,65 5,63 

23111017 Virtsu PKP-rauaeraldusseadmed  - KIK 01.02.2015 20 7 073,90 6 956,10 117,80 

231110170 Virtsu PKP-rauaeraldusseadmed  - 

omaSOET 01.02.2015 20 1 595,51 1 568,81 26,70 

23111018 Virtsu PKP - kloori doseer.sõlm-KIK 01.02.2015 20 555,82 546,34 9,48 
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231110180 Virtsu PKP - kloori doseer.sõlm-oma SOET 01.02.2015 20 125,36 123,31 2,05 

23111019 Virtsu PKP - 2vee segamissõlm - KIK 01.02.2015 20 153,05 150,45 2,60 

231110190 Virtsu PKP - 2vee segamissõlm-oma SOET 01.02.2015 20 34,52 34,22 0,30 

23111020 Virtsu PKP - UV seade - KIK 01.02.2015 20 3 340,27 3 284,53 55,74 

231110200 Virtsu PKP - UV seade - oma soet 01.02.2015 20 753,39 741,04 12,35 

23111021 Virtsu PKP - automaatika - KIK 01.02.2015 10 9 558,97 4 699,94 4 859,03 

231110210 Virtsu PKP - automaatika - oma SOET 01.02.2015 10 2 156,01 1 060,23 1 095,78 

23111023 Virtsu Vee PK kape+m.kraan 16.02.2016 20 550,00 430,99 119,01 

23211002 Kõmsi PK-1 automaatika 20.12.2007 10 19 024,90 19 024,90 0,00 

23211003 Kõmsi VPJ automaatika 07.01.2009 10 5 291,05 5 291,05 0,00 

23211010 Kõmsi VPJ autom.- KIK 85,00% 01.12.2013 10 9 091,49 5 530,48 3 561,01 

232110100 Kõmsi VPJ autom. - oma 15,00% 01.12.2013 10 1 604,38 976,01 628,37 

23311003 Vatla VPJ automaatika 07.01.2009 10 3 685,91 3 685,91 0,00 

23311011 Vatla VPJ / KIK 85,00% 01.12.2013 10 4 285,33 2 606,83 1 678,50 

233110110 Vatla VPJ / oma 15,00% 01.12.2013 10 756,23 459,90 296,33 

23311012 Vatla VPJ autom./ KIK 85,00% 01.12.2013 10 11 333,40 6 894,85 4 438,55 

233110120 Vatla VPJ autom. / oma 15,00% 01.12.2013 10 2 000,01 1 216,91 783,10 

26111001 Koonga PK-1 automaatika 05.11.2008 10 10 960,66 10 960,66 0,00 

26111003 Koonga VPJ-1 automaatika 05.11.2008 10 22 317,69 22 317,69 0,00 

26211001 Lõpe PK-1 automaatika 05.11.2008 10 10 911,76 10 911,76 0,00 

26211003 Lõpe VPJ-1 automaatika 05.11.2008 10 24 019,28 24 019,28 0,00 

26311001 Oidrema PK-1 automaatika 05.05.2008 10 10 336,94 10 336,94 0,00 

26311003 Oidrema VPJ-1 automaatika 05.05.2008 10 25 185,15 25 185,15 0,00 

26411001 Irta PK-1 automaatika 01.10.2008 10 10 925,38 10 925,38 0,00 

26411003 Irta VPJ-1 automaatika 01.10.2008 10 22 282,41 22 282,41 0,00 

21108001 Lihula RVP-1 hoone 14.11.2008 5 13 158,32 7 237,59 5 920,73 

21108002 Lihula RVP-2 hoone 14.11.2008 5 13 158,32 7 237,59 5 920,73 

21109002 Lihula mudatöötlushoone koos mahutitega 06.11.2009 5 82 199,84 41 785,00 40 414,84 
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21113001 Reoveepuhasti hoone 13.10.2005 5 134 214,46 82 542,23 51 672,23 

22108001 Varbla RVP-1 hoone 05.11.2008 5 11 882,58 6 535,59 5 346,99 

22108002 Varbla RVP-2 hoone 18.11.2008 5 12 534,10 6 894,13 5 639,97 

22109001 Varbla RVPJ-1 hoone 07.01.2009 5 86 521,35 47 587,46 38 933,89 

22208001 Tõusi RVP-1 hoone 01.10.2008 5 11 882,58 6 535,59 5 346,99 

22208002 Tõusi RVP-2 hoone 01.10.2008 5 11 882,58 6 535,59 5 346,99 

22209001 Tõusi RVPJ-1 hoone 05.11.2008 5 89 441,48 49 192,46 40 249,02 

23108004 Virtsu RVP-1 hoone 01.10.2008 5 13 020,66 7 161,16 5 859,50 

23108005 Virtsu RVP-2 hoone 01.10.2008 5 13 020,66 7 161,16 5 859,50 

23108006 Virtsu RVP-3 hoone 01.10.2008 5 13 020,66 7 161,16 5 859,50 

23108007 Virtsu RVP-4 hoone 01.10.2008 5 13 020,66 7 161,16 5 859,50 

23108008 Virtsu RVPJ hoone KIK 31.12.2016 5 47 621,52 7 143,12 40 478,40 

231080080 Virtsu RVPJ hoone OF 31.12.2016 5 16 014,44 2 402,28 13 612,16 

23208001 Kõmsi RVP-1 hoone 01.10.2008 5 12 203,93 6 712,48 5 491,45 

23209001 Kõmsi RVPJ-1 hoone 01.10.2008 5 90 426,10 49 734,65 40 691,45 

23308001 Vatla RVP-1 hoone 01.10.2008 5 12 203,93 6 712,48 5 491,45 

23309001 Vatla RVPJ-1 reservuaari hoone 07.01.2009 5 7 594,43 4 176,47 3 417,96 

23309002 Vatla RVPJ-1 hoone 18.11.2008 5 90 120,54 49 565,80 40 554,74 

26108001 Koonga RVP-1 hoone 01.10.2008 5 12 411,96 6 826,81 5 585,15 

26108002 Koonga RVP-2 hoone 01.10.2008 5 12 454,59 6 849,61 5 604,98 

26109001 Koonga RVPJ-1 hoone 01.10.2008 5 94 744,67 52 109,78 42 634,89 

26109002 Koonga RVPJ rek 05.12.2019 5 0,00 23,97 8 185,39 

26208001 Lõpe RVP-1 hoone 18.11.2008 5 12 153,18 6 684,20 5 468,98 

26209001 Lõpe RVPJ-1 hoone 07.01.2009 5 87 452,10 48 097,97 39 354,13 

26308001 Oidrema RVP-1 hoone 18.11.2008 5 12 153,18 6 684,20 5 468,98 

26309001 Oidrema RVPJ-1 hoone 18.11.2008 5 77 852,31 42 818,64 35 033,67 

21102004 Lihula, Oja 8, Asfalt 19.10.2012 2 2 821,50 394,80 2 426,70 

21106001 Lihulas Hiie-Alaküla tee reoveetorustikud 09.01.2009 2 25 975,10 5 714,04 20 261,06 
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21106002 Lihula linnas reoveetorustikud 22.12.2008 2 1 644 186,21 

361 

721,28 1 282 464,93 

21107001 Lihula RVPJ torustikud 09.12.2009 2 37 055,40 7 472,93 29 582,47 

21107002 Lihula RVP-1 torustikud 14.11.2008 2 2 631,63 579,67 2 051,96 

21107003 Lihula RVP-2 torustikud 14.11.2008 2 2 631,63 579,67 2 051,96 

21107004 Lihula mudatöötlushoone torustikud 06.11.2009 2 16 439,99 3 342,84 13 097,15 

21109001 Reoveepuhasti 13.10.2005 5 287 602,42 

204 

916,35 82 686,07 

21109003 Lihula RVPJ piirdeaed 10.05.2011 5 3 305,49 1 419,36 1 886,13 

21110001 Purgla 13.10.2005 5 9 121,79 6 500,57 2 621,22 

21206001 Kanalisatsioonitrassid 13.10.2005 2 28 760,24 11 000,39 17 759,85 

21206002 Kirbla küla reoveetorustik 18.11.2008 2 129 718,85 28 538,54 101 180,31 

21209001 Reoveepuhasti 13.10.2005 5 63 911,65 45 538,30 18 373,35 

21306001 Tuudi küla reoveetorustik 18.11.2008 2 94 044,01 20 689,34 73 354,67 

21309001 Reoveepuhasti 13.10.2005 5 63 911,65 45 538,30 18 373,35 

22101001 Varbla purgla mahuti KIK 31.12.2016 5 43 308,75 6 496,20 36 812,55 

221010010 Varbla purgla mahuti OF 31.12.2016 5 16 907,72 2 536,20 14 371,52 

22106001 Varbla külas reoveetorustikud 22.12.2008 2 253 856,68 55 848,00 198 008,68 

22106002 Varbla RVPJ-1 reoveetorustikud 07.01.2009 2 17 210,26 3 786,00 13 424,26 

22107001 Varbla RVP-1 torustikud 05.11.2008 2 2 376,49 522,76 1 853,73 

22107002 Varbla RVP-2 torustikud 18.11.2008 2 2 506,81 551,43 1 955,38 

22107003 Varbla RVPJ-1 torustikud 07.01.2009 2 17 304,27 3 806,70 13 497,57 

22107004 Varbla purgla torustik KIK 31.12.2016 2 34 681,40 2 080,80 32 600,60 

221070040 Varbla purgla torustik OF 31.12.2016 2 11 697,78 702,00 10 995,78 

22206001 Tõusi külas reoveetorustikud 22.12.2008 2 194 204,30 42 724,23 151 480,07 

22207001 Tõusi RVP-1 torustikud 01.10.2008 2 2 376,49 522,76 1 853,73 

22207002 Tõusi RVP-2 torustikud 01.10.2008 2 2 376,49 522,76 1 853,73 

22207003 Tõusi RVPJ-1 torustikud 05.11.2008 2 17 888,30 3 934,64 13 953,66 



 

 

 

Lääneranna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 
 
 

Ruum ja Keskkond OÜ 2020 

248 

23106001 Kanalisatsioonitorustik 27.07.2005 2 141 673,91 55 960,38 85 713,53 

23106002 Kanalisatsioonitorustik 01.12.2008 2 38 187,21 8 465,47 29 721,74 

23106003 Virtsu reoveetorustik 22.12.2008 2 477 796,20 

105 

115,63 372 680,57 

23106004 Virtsu RVPJ torustik KIK 31.12.2016 2 56 319,70 3 379,32 52 940,38 

231060040 Virtsu RVPJ torustik OF 31.12.2016 2 18 939,51 1 136,52 17 802,99 

23107001 Virtsu RVP-1 torustikud 01.10.2008 2 2 604,14 572,95 2 031,19 

23107002 Virtsu RVP-2 torustikud 01.10.2008 2 2 604,14 572,95 2 031,19 

23107003 Virtsu RVP-3 torustikud 01.10.2008 2 2 604,14 572,95 2 031,19 

23107004 Virtsu RVP-4 torustikud 01.10.2008 2 2 604,14 572,95 2 031,19 

23108001 Reoveepeapumpla 27.07.2005 5 14 643,25 10 617,16 4 026,09 

23108002 Reovee ülepumpla 27.07.2005 5 8 419,85 6 104,36 2 315,49 

23108003 Reovee ülepumpla 27.07.2005 5 8 419,85 6 104,36 2 315,49 

23109001 Virtsu RVPJ 27.07.2005 5 203 213,73 

147 

328,33 55 885,40 

23109002 Virtsu RVPJ välispiirded KIK 31.12.2016 5 2 419,49 362,88 2 056,61 

231090020 Virtsu RVPJ välispiire OF 31.12.2016 5 813,64 122,04 691,60 

23110001 Purgla 27.07.2005 5 7 923,45 5 745,54 2 177,91 

23206001 Kõmsi reoveetorustikud 22.12.2008 2 160 461,38 35 301,62 125 159,76 

23207001 Kõmsi RVP-1 torustikud 01.10.2008 2 2 440,79 537,46 1 903,33 

23207002 Kõmsi RVPJ-1 torustikud 01.10.2008 2 18 085,21 3 978,82 14 106,39 

23306001 Vatla reoveetorustikud 22.12.2008 2 142 061,21 31 253,90 110 807,31 

23307001 Vatla RVP-1 torustikud 01.10.2008 2 2 440,79 537,46 1 903,33 

23307002 Vatla RVPJ-1 reservuaari torustikud 07.01.2009 2 1 518,86 334,30 1 184,56 

23307003 Vatla RVPJ-1 torustikud 18.11.2008 2 18 024,11 3 965,27 14 058,84 

26106001 Koonga reoveetorustik 22.12.2008 2 563 822,50 

124 

042,02 439 780,48 

26107001 Koonga RVP-1 torustikud 01.10.2008 2 2 482,39 546,62 1 935,77 

26107002 Koonga RVP-2 torustikud 01.10.2008 2 2 490,89 547,87 1 943,02 
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26107003 Koonga RVPJ-1 torustikud 01.10.2008 2 18 948,91 4 168,48 14 780,43 

26206001 Lõpe reoveetorustik 22.12.2008 2 345 027,74 75 906,88 269 120,86 

26207001 Lõpe RVP-1 torustikud 18.11.2008 2 2 430,62 534,33 1 896,29 

26207002 Lõpe RVPJ-1 torustikud 07.01.2009 2 17 490,45 3 847,73 13 642,72 

26306001 Oidrema reoveetorustik 22.12.2008 2 139 447,48 30 677,83 108 769,65 

26307001 Oidrema RVP-1 torustikud 18.11.2008 2 2 430,62 534,33 1 896,29 

26307002 Oidrema RVPJ-1 torustikud 18.11.2008 2 15 570,48 3 425,39 12 145,09 

21111001 Lihula RVPJ automaatika 09.12.2009 5 138 957,86 

138 

957,86 0,00 

211110011 Lihula RVPJ autom.TSXP7321001 03.11.2015 5 1 011,30 421,50 589,80 

21111003 Lihula RVP-1 automaatika 14.11.2008 5 5 482,66 5 482,66 0,00 

21111005 Lihula RVP-2 automaatika 14.11.2008 5 5 482,66 5 482,66 0,00 

21111013 Lihula mudatöötlushoone automaatika 06.11.2009 10 34 249,93 34 249,93 0,00 

211110181 Lihula RVPJ trummel 01.06.2017 10 6 157,87 1 539,60 4 618,27 

22111003 Varbla RVP-1 automaatika 05.11.2008 10 4 951,11 4 951,11 0,00 

22111005 Varbla RVP-2 automaatika 18.11.2008 10 5 222,54 5 222,54 0,00 

22111009 Varbla RVPJ-1 automaatika 07.01.2009 10 36 050,58 36 050,58 0,00 

22111012 Varbla purgla seadmed KIK 31.12.2016 20 17 572,66 10 543,68 7 028,98 

221110120 Varbla purgla seadmed OF 31.12.2016 20 5 927,13 3 556,44 2 370,69 

22111013 Varbla purgla autom. KIK 31.12.2016 10 16 855,37 5 056,56 11 798,81 

221110130 Varbla purgla autom. OF 31.12.2016 10 5 685,19 1 705,68 3 979,51 

22211005 Tõusi RVP-1 automaatika 01.10.2008 10 4 951,11 4 951,11 0,00 

22211007 Tõusi RVP-2 automaatika 01.10.2008 10 4 951,11 4 951,11 0,00 

22211009 Tõusi RVPJ-1 automaatika 05.11.2008 10 37 267,27 37 267,27 0,00 

23111005 Virtsu RVP-1 automaatika 01.10.2008 10 5 425,27 5 425,27 0,00 

23111007 Virtsu RVP-2 automaatika 01.10.2008 10 5 425,27 5 425,27 0,00 

23111009 Virtsu RVP-3 automaatika 01.10.2008 10 5 425,27 5 425,27 0,00 

23111011 Virtsu RVP-4 automaatika 01.10.2008 10 5 425,27 5 425,27 0,00 
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23111014 Virtsu RVP-3 automaatika2 27.06.2012 10 277,00 210,21 66,79 

23111022 Virtsu RVPJ rootor 01.04.2015 20 585,00 555,75 29,25 

23111024 Virtsu RVPJ seadmed KIK 31.12.2016 20 31 709,86 19 026,00 12 683,86 

231110240 Virtsu RVPJ seadmed OF 31.12.2016 20 10 663,57 6 398,28 4 265,29 

23211005 Kõmsi RVP-1 automaatika 01.10.2008 10 5 085,00 5 085,00 0,00 

23211007 Kõmsi RVPJ-1 automaatika 01.10.2008 10 37 677,51 37 677,51 0,00 

23311002 Vatla PK-1 automaatika 20.12.2007 10 18 948,97 18 948,97 0,00 

23311005 Vatla RVP-1 automaatika 01.10.2008 10 5 085,00 5 085,00 0,00 

23311007 Vatla RVPJ-1 reservuaari automaatika 07.01.2009 10 3 164,33 3 164,33 0,00 

23311009 Vatla RVPJ-1 automaatika 18.11.2008 10 37 550,20 37 550,20 0,00 

26111005 Koonga RVP-1 automaatika 01.10.2008 10 5 171,67 5 171,67 0,00 

26111007 Koonga RVP-2 automaatika 01.10.2008 10 5 189,43 5 189,43 0,00 

26111009 Koonga RVPJ-1 automaatika 01.10.2008 10 39 476,95 39 476,95 0,00 

26211005 Lõpe RVP-1 automaatika 18.11.2008 10 5 063,85 5 063,85 0,00 

26211007 Lõpe RVPJ-1 automaatika 07.01.2009 10 36 438,40 36 438,40 0,00 

26311005 Oidrema RVP-1 automaatika 18.11.2008 10 5 063,85 5 063,85 0,00 

26311007 Oidrema RVPJ-1 automaatika 18.11.2008 10 32 438,49 32 438,49 0,00 

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuseks vajalik põhivara kuulub 100% AS-le Matsalu Veevärk, kas liisingu- ja/või laenuvarana või varade eest on laen 

juba tasutud. 

 

Kulud on jagunenud alevi ja külade vahel vastavalt müügimahtudele. Kõik investeeringud jäävad AS Matsalu Veevärk bilanssi, kes hooldab vee- 

ja kanalistasiooni trasse ning korraldab teenuse müüki.  
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1.1 INVESTEERINGUD 

Tabel 7-6 Investeeringute mahud ja rahaline jaotumine 
 

 Lühiajaline programm 2021-2024 

Investeeringuprojektide 

maksumused ja realiseerimine Maksumus kokku 2020. a hindades, eurot 

Tegevusala 

- vesi 

Tegevusala - 

kanalisatsioon 

Lihula Valuste II-astme pumpla ja 

veetöötlusjaama (VTJ)  

rekonstrueerimine  10 260   10 260 

Lihula Vee tn ühisveevärgi 

puurkaevpumpla nr nr 8745 

rekonstrueerimine  113 646 113 646   

Lihula ühisveevõrgu laiendamine 

(koos tarnetorude ja LP-dega) 213 120 213 120   

Lihula ühisveevõrgu renoveerimine 

(koos tarnetorude ja LP-dega) 8 640 8 640   

Lihula  ühiskanalisatsioonivõrgu 

laiendamine (koos ühenduse ja LP-

ga) 174 600   174 600 

Lihula  reoveepumplate ja 

survetorustiku rajamine ja 

rekonstrueerimine 155 400   155 400 

Lihula 

sademeveekanalisatsioonivõrgu 

rajamine ja rekonstrueerimine 396 000   396 000 

Lihula sademevee- ja 

kuivenduskraavide 

rekonstrueerimine/rajamine 237 600   237 600 
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Lihula reoveepuhasti 

rekonstrueerimine 1 372 920   1 372 920 

Kirbla  ühiskanalisatsioonivõrgu 

laiendamine (koos ühenduse ja LP-

ga) 21 600   21 600 

Kirbla reoveepuhasti 

rekonstrueerimine 402 000   402 000 

Tuudi ühisveevõrgu rajamine 14 400 14 400   

Tuudi ühisveevõrgu 

rekonstrueerimine 15 600 15 600   

Tuudi tuletõrjeveemahuti rajamine 60 000 60 000   

Tuudi isevoolse 

kanalisatsioonivõrgu 

rekonstrueerimine 178 200   178 200 

Tuudi  reoveepumplate ja 

survetorustiku rajamine ja 

rekonstrueerimine 240 600   240 600 

Tuudi  

sademeveekanalisatsioonivõrgu 

rajamine 28 800   28 800 

Tuudi reoveepuhasti 

rekonstrueerimine 420 000   420 000 

Kogu Lihula piirkonna pumplate ja 

puhastite üleviimine ühtsesse 

kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi 

Scada  104 000   104 000 

Virtsu Vee tn ühisveevärgi 

puurkaevpumpla nr nr 13920 

rekonstrueerimine  66 798 66 798   

Virtsu veevõrgu rekonstrueerimine 

ja laiendamine 390 600 390 600   



 

 

 

Lääneranna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 
 
 

Ruum ja Keskkond OÜ 2020 

253 

Virtsu isevoolse 

kanalisatsioonivõrgu 

rekonstrueerimine ja laiendamine 677 400   677 400 

Virtsu  reoveepumplate ja 

kanalisatsiooni survetorustiku 

rajamine ja rekonstrueerimine 418 800   418 800 

Vatla puurkaevpumpla nr 25288 

rekonstrueerimine  6 000 6 000   

Vatla veetorustiku rajamine ja 

rekonstrueerimine 32 040 32 040   

Vatla veetorustiku 

rekonstrueerimine 7 200 7 200   

Kõmsi reoveepuhasti 

rekonstrueerimine  36 000 36 000   

Koonga ühisveevõrgu rajamine 23 400 23 400   

Koonga isevoolse 

kanalisatsioonivõrgu rajamine ja 

rekonstrueerimine 97 200   97 200 

Koonga  reoveepumplate ja 

survetorustiku rajamine  61 440   61 440 

Lõpe ühisveevõrgu rajamine TVK-

ga ühendamiseks 1 500 1 500   

Lõpe tuletõrjeveevõtukohtade 

rekonstrueerimine ja rajamine 132 000 132 000   

Oidrema puurkaevpumpla nr 7939 

rekonstrueerimine  7 800 7 800   

Oidrema ühisveevõrgu rajamine ja 

rekonstrueerimine 24 960 24 960   

Oidrema isevoolse 

kanalisatsioonivõrgu rajamine ja 

rekonstrueerimine 136 800   136 800 
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Irta ühisveevõrgu rajamine ja 

rekonstrueerimine 720 720   

Irta veemõõdukaevude rajamine  48 000 48 000   

Varbla veemõõdukaevude rajamine  48 000 48 000   

Tõusi reoveepuhasti 

rekonstrueerimine 228 000   228 000 

 Kokku lühiajaline programm 6 612 044 1 250 424 5 361 620 

 

 

 Pikaajaline programm 2025-2032 

Investeeringuprojektide 

maksumused ja realiseerimine Maksumus kokku 2020. a hindades, eurot 

Tegevusala 

- vesi 

Tegevusala - 

kanalisatsioon 

Lihula ühisveevõrgu rajamine 

(koos tarnetorude ja LP-dega) 37 920 37 920   

Lihula  ühiskanalisatsioonivõrgu 

laiendamine (koos ühenduse ja LP-

ga) 92 400   92 400 

Kirbla ühisveevõrgu rajamine 

pikaajalises programmis 7 750 7 750   

Kirbla ühiskanalisatsioonivõrgu  

rajamine pikaajalises programmis 52 200   52 200 

Kirbla sademeveekanalisatsiooni 

rajamine 93 000   93 000 

Kirbla kraavide rajamine 46 800   46 800 

Virtsu veevõrgu  laiendamine ja 

rekonstrueerimine pikaajalises 

programmis 180 520 180 520   



 

 

 

Lääneranna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 
 
 

Ruum ja Keskkond OÜ 2020 

255 

Virtsu isevoolse 

kanalisatsioonivõrgu  laiendamine 

ja rekonstrueerimine pikaajalises 

programmis 142 800   142 800 

Virtsu  reoveepumplate ja 

kanalisatsiooni survetorustiku 

rajamine pikaajalises programmis 140 400   140 400 

Virtsu tuletõrjeveemahuti rajamine 60 000 60 000   

Kõmsi isevoolse 

kanalisatsioonivõrgu  laiendamine 

pikaajalises programmis 60 600   60 600 

Kõmsi reoveepumplate ja 

kanalisatsiooni survetorustiku 

rajamine pikaajalises programmis 45 600   45 600 

Kõmsi veevõrgu  laiendamine  

pikaajalises programmis 21 340 21 340   

Vatla isevoolse 

kanalisatsioonivõrgu  laiendamine  

pikaajalises programmis 20 400   20 400 

Vatla  reoveepumplate ja 

kanalisatsiooni survetorustiku 

rajamine pikaajalises programmis 43 440   43 440 

Irta ühisveevõrgu rajamine ja 

rekonstrueerimine 55 440 55440  

 Kokku pikaajaline programm 1 100 610 362 970 737 640 

Kokku lühi- ja pikaajaline 

programm 7 712 654 1 613 394 6 099 260 
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7.6 FINANTS – MAJANDUSLIKUD  NÄITAJAD 

 

AS Matsalu Veevärk finantsnäitajad   Lääneranna valla finantsnäitajad  

       
Nimetus 2019 2018  Nimetus 2019 2018 

Müügitulu 841 464 1 372 222  Müügitulu 404 997 234 817 

Ärikasum /-kahjum -1 184 088 -878 840  Ärikasum /-kahjum 886 834 1 390 572 

Puhaskasum /-kahjum -1 196 669 -892 139  Puhaskasum /-kahjum 868 808 1 367 946 

Käibevarad 277 521 237 035  Käibevarad 1 386 579 1 499 347 

s.h raha ja ekvivalendid 170 662 138 645  s.h raha ja ekvivalendid 841 571 118 048 

Põhivarad 32 850 568 34 160 700  Põhivarad 15 257 558 13 397 697 

Lühiajalised kohustused 190 408 201 378  Lühiajalised kohustused 2 160 459 960 160 

Omakapital 32 074 628 33 271 298  Omakapital 13 056 342 12 178 725 

Varad kokku 33 128 089 34 397 735  Varad kokku 16 644 138 14 897 045 

       

Puhasrentaablus -142,21% -65,01%  Puhasrentaablus 214,52% 582,56% 

Varade rentaablus -3,57% -2,55%  Varade rentaablus 5,33% 9,33% 

Likviidsuskordaja 1,46 1,18  Likviidsuskordaja 0,64 1,56 

Võlakordaja 0,90 0,69  Võlakordaja 0,39 0,12 

Põhivarade käibekordaja 0,03 0,04  Põhivarade käibekordaja 0,03 0,02 

 

 



 

 

 

Lääneranna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 
 
 

Ruum ja Keskkond OÜ 2020 

257 

 

7.7 VEE- JA KANALISATSIOONITARIIFIDE OMAHIND JA SOOVITUSLIK PROGNOOS 

 

Kõiki eespool kirjeldatud muutuv- ja püsikulusid arvesse võttes ning tuginedes elanikkonna eeldustele saame prognoosida vee ja 

kanalisatsioonitariifid  

Tabel 7-7 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse omahind ja soovituslikud tariifid 

 

MAKSIMAALSETE VÕIMALIKE TARIIFIDE PROGNOOS LÄÄNERANNA  VALLA KÜLADES  AS MATSALU VEEVÄRK TEENINDUSPIIRKONNAS 

               
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  
KULUD KOKKU 775 572 778 847 770 037 773 921 772 203 796 378 778 885 779 211 770 607 703 525 704 626 709 837 715 173  
veele % 32% 32% 33% 33% 33% 33% 33% 34% 33% 32% 33% 33% 33%  
kanalisatsioonile % 68% 68% 67% 67% 67% 67% 67% 66% 67% 68% 67% 67% 67%  
                             
Inflatsiooni indeks 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03  

               
VESI               
Muutuvkulud 214 689 215 467 217 268 218 531 214 124 214 542 215 864 217 903 211 388 183 216 184 699 186 916 189 179  
Püsikulud 37 235 37 235 37 235 37 235 37 235 44 923 44 923 44 923 44 923 44 923 44 923 44 923 44 923  
Kulud veele kokku km-ga 251 924 252 702 254 503 255 766 251 359 259 465 260 787 262 827 256 311 228 139 229 622 231 839 234 102  
                             
Müüdud vee kogus m3 103 906 99 795 100 519 101 718 103 167 104 628 105 461 106 894 107 593 108 307 108 640 108 939 109 189  

elanikkond 81209 77098 77822 79021 80470 81931 82764 84197 84896 85610 85943 86242 86492  
asutustele 22697 22697 22697 22697 22697 22697 22697 22697 22697 22697 22697 22697 22697  
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KANALISATSIOON               
Muutuvkulud 323 135 325 631 315 019 317 641 320 329 312 065 293 251 291 536 289 449 250 538 250 156 253 151 256 224  
Püsikulud 200 514 200 514 200 514 200 514 200 514 224 848 224 848 224 848 224 848 224 848 224 848 224 848 224 848  
Kulud kanalisatsioonile km-ga 523 649 526 145 515 533 518 155 520 843 536 913 518 098 516 384 514 297 475 386 475 003 477 998 481 072  

               
Müüdud reovee kogus 107 995 105 591 106 179 107 364 110 833 114 112 115 049 116 465 117 179 117 909 118 212 118 614 118 855  

elanikkond 84387 81983 82571 83756 87225 90504 91441 92857 93571 94301 94604 95006 95247  
asutustele 23608 23608 23608 23608 23608 23608 23608 23608 23608 23608 23608 23608 23608  

               
Vee ja kanalisatsiooni omahind 8,73 9,02 8,86 8,81 8,56 8,62 8,37 8,27 8,13 7,37 7,36 7,39 7,43  
Vee 1 m3 omahind km-ga 2,91 3,04 3,04 3,02 2,92 2,98 2,97 2,95 2,86 2,53 2,54 2,55 2,57  
Kanalisatsiooni 1 m3 omahind 

km-ga 5,82 5,98 5,83 5,79 5,64 5,65 5,40 5,32 5,27 4,84 4,82 4,84 4,86  

               
Vee ja kanalisatsiooni hind 

kokku, soovituslik 3,86 3,86 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00  
Vee 1 m3 soovituslik hind  km-

ga 1,68 1,68 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50  
Kanali 1 m3 soovituslik hind  

km-ga 2,18 2,18 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50  
                             
Max võimalik vee- ja kanali hind 

kokku 15,25 16,20 16,38 16,60 16,85 17,12 17,45 17,69 18,12 18,56 19,01 19,47 19,96  
Max võimalik vee m3 hind km-ta 8,02 8,61 8,69 8,81 8,98 9,15 9,32 9,44 9,67 9,90 10,13 10,37 10,63  
Max võimalik reovee  m3 hind 

km-ta 7,23 7,59 7,68 7,79 7,87 7,97 8,13 8,25 8,45 8,66 8,87 9,09 9,33  

               
Leibkonna tulu €/kuus 1 575,42 1 608,50 1 642,28 1 683,34 1 733,84 1 785,85 1 839,43 1 894,61 1 951,45 2 010,00 2 070,30 2 132,40 2 196,38  
Leibkonna tarbimine m3/kuus 6,53 6,36 6,41 6,49 6,61 6,72 6,79 6,89 6,93 6,96 7,00 7,03 7,06  
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Leibkonna kulud veele ja 

kanalile €/kuus (km-ga) 25,21 24,52 38,47 38,92 39,67 40,32 40,75 41,36 41,57 41,78 41,99 42,21 42,38  
 

 

Max vee- ja kanalisatsiooni tariif 1 m3 kohta jääb alla 4% leibkonna sissetulekust 
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7.8 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. 

 

 

Finantsanalüüsi tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel vee-ettevõttes, 

kuid on soovituslik. Tegemist on üldistatud käsitlusega veemajanduse tuludest ja 

kuludest.  

 

Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ning testitud on veemajanduse 

rahavooge. Teenuse hindu korrigeeriti viimati 01.04.2019 kooskõlas Konkurentsiametiga. 

 

AS Matsalu Veevärk osutab veeteenust Läänemaal, Pärnumaal, Raplamaal järgmistes 

alevites, alevikes ja külades (endiste valdade kaupa): 

• Märjamaa, Orgita, Varbola, Kasti, Valgu, Sipa, Laukna, Teenuse 

• Raikküla, Kabala, Purku 

• Vana-Vigala, Kivi-Vigala 

• Kullamaa, Liivi, Üdruma 

• Martna, Rõude 

• Lihula, Tuudi, Kirbla 

• Koonga, Irta, Lõpe, Oidrema 

• Varbla, Tõusi 

• Virtsu, Vatla, Kõmsi 

Terve teeninduspiirkonna peale kehtib enamasti kulusid mittekattev ühetaoline vee- ja 

kanalisatsioonitariif. See võimaldab ettevõttel katta ühe piirkonna kasumiga teise 

piirkonna kahjum.  Teeninduspiirkonnas elab väga erineva sissetulekuga inimesi, kes aga 

kõik soovivad puhast vett kraanist ja kanalisatsiooni tõrgeteta ärajuhtimist. Samas on aga 

tarbijatel väga erinev maksevõime. Sotsiaalsest ja majanduslikust taustast lähtuvalt on 

vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide kehtestamine delikaatne teema nii vee-

ettevõtjatele kui omavalitsustele. Samas tagab kalkuleeritud ja põhjendatud hinnatõus 

vee-ettvõtte arengu ja jätkusuutlikkuse ning kvaliteetsete teenuste osutamiseks 

investeerimisvõimaluse.  
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Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine sh. omafinantseerimine 

kujunevad tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele 

kokkulepetele, Konkurentsiameti kehtestatud teenuste tariifile, 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. 
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