
Kas liitumine on kohustuslik? Ei, kuid kui elanik ei soovi liituda, peab ta tõestama, et 

kinnistu veevarustus ja reovee lahendus vastab nõuetele. Ühistul peab olema kõik nõutud 

dokumentatsioon vee müügiks tarbijatele. 

Liitumistasu ja liitumise protseduur? Liitumistasu ei ole, liitumiseks pöördub kinnistu 

omanik AS-i Lahevesi poole. Sõlmitakse liitumisleping, kinnistu omanikul on vajalik 

koostada projekt kinnistusisestele torustikele ja need välja ehitada, järelvalvet ehitusele 

teostab AS Lahevesi. 

Mis saab tänastest süsteemidest? Süsteemid võivad jääda töösse, kuid kui tänasest 

süsteemist plaanitakse juhtida vett uude kanalisatsiooni on vajalik kogused mõõta. 

Kas saab liituda ainult kanalisatsiooni või veega? Jah, kuid iga selline juhtum vaadatakse 

eraldi läbi. Kogused peavad olema mõõdetud (tõestatavad). 

 

20. aprill 2016.a. esitatud küsimused ja vastused: 

 

Küsimus 1: Kas geoloogilised puuraugud tehakse kruntide peale? 

V: Ei. Puuraugud tehakse teemaale. 

 

Küsimus 2: Kas on lubatud töösse jätta veevarustuse tänane süsteem – eeldusel, et tänase 

süsteemi vett kasutatakse kastmiseks.  

V: Kui omaniku enda puurkaevust võetakse tarbevesi ja juhitakse see ühiskanalisatsiooni on 

vajalik kogused mõõta (veemõõtja majasisendile). Kastmisvee kogust mõõta ei ole vaja. 

 

Küsimus 3: Kus saab näha veehinna kalkulatsioone? Millest hind koosneb? 

V:  Hinnad on üleval Lahevesi koduleheküljel www.lahevesi.ee 

 

Küsimus 4: Kas  saab liituda vaid veega? 

V:  Saab ikka. Saab liituda ka kahe mõõtjaga – maja vesi ja aiavesi. 

 

Küsimus 5: Millise kaevu peale või kust tuleb vesi, mida müüma hakatakse? 

V:  Kaevu projekteeritakse praegu. Rajatakse täiesti uus puurkaev koos pumplaga. Sealt 

võetakse ka tulekustusvett. 

 

Küsimus 6: Miks Metsaranna elurajoon on projektist välja jäetud? Seal on 100 kinnistut. 

V: Täpsustame asjaolusid, palume esindajal tulla Lahevesi kontorisse. 

 

Küsimus 7: Kas projekti mahus rajatakse ka kuivendus (drenaaži) süsteeme?  

V: See projekt ei hõlma ei kuivendus- ega drenaažisüsteeme. 

 

Küsimus 8: Kuidas on tehnoloogiliselt mõeldav kanalisatsiooni kasutamine, kui talvel 

piirkonnas ei elata? Kas siin on külmumise või ummistuse oht? 



V: Torustik tuleb nii sügavale, et ei külmu. Osaliselt kasutatakse ka vaakumkanalisatsiooni 

lahendust, mis just sobilik hooajalisele kasutamisele. 

 

Küsimus 9: Mis on orienteeruv toru rajamise hind kinnistul?  

V: Täna ei saa täpselt öelda, mis on hind 2a pärast. Hetkel on 50-100 eurot meeter. 

 

Küsimus 10: Kui tagatakse tuletõrje veevõtukohad, kas kaob ära nõue et krundil peab olema 

veevõtukoht. 

V: Jah. 

 

Küsimus 11: Kas liitumisel on vaja ehitusluba või piisab Lahevee kooskõlastusest? 

V: Liitumisprojekti kooskõlastab AS Lahevesi, ehituseks on vajalik Keila Vallale esitada 

ehitusteatis. 

 

Küsimus 12: Kas ainult kastmisvee jaoks tuleb panna puurkaev-pumplale veemõõtja vahele? 

V: Kui veetoru ei jõua majja, siis ei ole vaja. 

 

Küsimus 13:  Kas liitumislepingud on ka avalikult üleval? 

V: Ei, praegu pole. Saadetakse kui küsitakse. 

 

Küsimus 14:  Kas veemõõtja tuleb ise osta? Kuidas on taatlemisprotseduur? 

V: Veemõõtja tuleb osta omanikul, ostujärgselt kehtib taatlemine 2 aastat. Peale seda 

Lahevesi vahetab mõõtja uue vastu. 

 

Küsimus 15: Mis asjad on liitumistingimused? Tegelikult määratakse tingimused projektis 

ära, seega mille eest veel raha küsitakse? 

V: Lähtetingimused (liitumispunkti sügavus, asukoht jm eritingimused). 

 

Küsimus 16:  Lugesin, et tuleb teha ka ehitusprojekt. Mis see on? 

V: Meie saame teile esitada vaid tehnilisi nõudeid.  

 

Küsimus 17: Kas ikka tuleb teha jooniseid? Kas võib teha ise? 

V: Joonistel peab olema väga selgelt kirjas, mismoodi toru rajatakse liitumispunktist kuni 

majani. Kui omanik suudab seda selgelt ja arusaadavalt esitada, ei nõuta erialaspetsialisti 

poolt koostatud projekti. 

 

Küsimus 18:  Kas on võimalik ehitustööde käigus tellida ka kinnistusisesed ehitustööd? 

V: Sõltub ehitajast, sarnastes projektides on tekkinud nö kinnistusiseseid töid teostavad 

ettevõtted. Tehakse näiteks tänava kaupa kõikidele kinnistutele. 

 

Küsimus 19:  Kas saab ka hiljem liituda torustikuga? Näiteks juhul, kui maja ei jõuta 

torustike ehituseks valmis. 

V: Liituda saab ka hiljem. 

 

Küsimus 20:  Meil on enamik suvised tarbijad. Kas on võimalik ehitada torustik vastavalt 

suvistele tingimustele? See tähendaks vähem kaevamist. 



V: Tuleks ikka paigaldussügavus teha vastavalt talviselt. Süsteemid kavandatakse pikemale 

perspektiivile kus eeldatakse aastaringset elamist. 

 

Küsimus 21: Kas oma krundil peab olema mingi settekaev, kust reovesi läheb läbi enne 

suubumist kanalisatsiooni. 

V: Ei pea. Kõik mis oma krundile tuleb, lastakse kohe tänavatorusse. Sellest läbimõõdust 

piisab ka kortermajale seega üleujutust ei teki. 

 

Küsimus 22:  Kui raha (toetust) ei saada st rakendub nn must stsenaarium. Mis piirkond on 

prioriteetne? 

V: Laulasmaa. 

 

Küsimus 23:  Suvilakooperatiivid. Kas toru läheb tee keskele? Seal on palju elektrikaableid, 

keegi ei tea, kus paiknevad. 

V: Selleks on tohutult oluline geodeetide juurdepääs projektalale. Kõik info, mida teate tuleks 

anda geodeedile. 

 

Küsimus 24:  Kas saaks aianduskooperatiivide poolt jooksvalt ülevaadet „jah-protsendist. 

Korra nädalas või üle kahe, teavitada kontaktisikuid. 

V: See on väga hea mõte. Oluline on et vastatakse, ükspuha mis vastus on. Kõige halvem on, 

kui üldse ei vastata, siis me ei tea, kas küsimustik jõudisi kohale. Vaid siis, kui on saadud 

60% elanike nõusolek liitumiseks, saab AS Lahevesi esitada taotluse riigiabi saamiseks 

ehitustööde rahastamiseks 

 

Küsimus 25:  Keila vallavalitsusele küsimus: septikute ja ilma põhjata imbkaevude 

kasutamisest- kas on määratud tähtaeg, millal enam neid kasutada ei või? 

V: Praegu on lubatud ainult kinnised mahutid. Immutamine ja põhjata imbkaevud ei ole 

lubatud. Peale projekti hakkab vald kontrollima kinnistute reoveesüsteeme kes ei ole 

projektiga liitunud.  

 

Küsimus 26:  Kui kohe peale projekti liitu. Kas hiljem hakkab liitumine maksma? 

V: Ei saa garanteerida et 10 a pärast on endiselt tasuta. Aga eeldame, et 5 aasta jooksul kehtib 

tasuta periood. 

 

Küsimus 27:  Mis liitumine reaalselt maksma hakkab. Mis on varjatud kulud, ehitus, 

liitumistingimused?  

V: Ei ole varjatud kulusid. Kui ise rajate kinnistule torustikud, siis maksate 26 euri tehn. 

tingimuste eest ja 1x järelvalvetasu - vastavalt kui palju inimene aega kulutab (ca 50 eurot). 

Pluss enda töö ja materjalid. See on tänane hind. 

 

Küsimus 28:  Ütlesite et olete varem sarnaste projektialadega kokku puutunud. Milline 

lahendus kõlbab suvel kasutatavale majale? 

V: Tühjendusklapiga maakraanid, veemõõdusõlm keldrisse.  

 

Küsimus 29:  Palju tänaseks vastuseid on. 

V: 1/3 on vastanuid. 

 



Küsimus 30: Kuhu veemõõtja paigaldatakse? 

V: Majja või maja juurde kaevu. 

 

Küsimus 31:  Kui praegu on „jah“ vastatud, siis kas see kohustab millekski. 

V: Ei kohusta. 

 

Küsimus 32:  Praegu on kodulehel vee hinnad, kas need tõusevad. 

V: Vee hinnad peab kooskõlastama konkurentsiamet. Kuid hinnad pigem tõusevad. 

 

Küsimus 33:  Kui saime dokumendi liitumise jaoks, oli kohustus ära näidata liitumispunkt, 

jäi mulje et kohustab ka liituma. 

V: See oli sooviavaldus, see millega projekteerija arvestab. Liitumispunkt tehakse kõigile, 

sõltumata kas vastus saadi või mitte. Kui liitumispunkti pole näidatud, siis paneb projekteerija 

ise. Oleks hea kui omanik ette näitab, kuhu tahab. 

 

Küsimus 34:  Kas liitumiseks on tähtaeg ka? 

V: Ei ole. 

 

Küsimus 35:  Kas Lahevesi ehitab väljaspool krunte ise need süsteemid või küsib elanikelt ka 

raha või teenib vaid hiljem teenusega raha? 

V: Lahevesi teenib raha ainult teenuse osutamisega. 

 

Küsimus 36:  Kas liitumisprojekti võib omanik ise koostada tõesti? 

V: Jah. 

 

Küsimus 37:  Kui kanalitoru on olemas praegu ja ühendatud settekaevuga. Kas on võimalik, 

et see toru ühendatakse settekaevuga või on vaja majja ehitada uus torustik? 

V: Tõenäoliselt saab settekaevu välja võtta ja toruga ühendada. Siit ka soovitus võtta 

geodeediga ühendust, et ta mõõdaks ära krundil olevad kaevud. 

 

Küsimus 38:  Ehitasime välja pae sisse 30a tagasi torustikud. Kui roxoniga tööle hakatakse 

lõhute maja seina ära. Kas taastate? 

V: Kui ehituse käigus midagi ära lõhutakse siis ehitaja taastab kõik lõhutud asjad, hooned, 

aiad väravad, teed. 

 

Küsimus 39:  Ma julgustaks kõiki, kuna ühenduspunktid tuuakse ära, siis võiks igaüks jah-

sõna öelda. Ma kiirendaks seda. Olen püüdnud kõiki ümber veenda kes ei on öelnud. 

V:  

 

Küsimus 40:  Kas võib samal ajal oma liitumise välja ehitada, samal ajal kui põhitrassi 

ehitatakse.  

V: Jah muidugi, aga ühendada ei saa enne kui põhitrass on vastu võetud. Nii ongi mõistlik ära 

teha, eriti kui liitumispunkt hõlmab teekatte lõhkumist. 

 

Küsimus 41:  Kas liitumispunkti on mõeldud paigaldada ka sulgekraan. Et talveks kinni 

keerata? Et saaks kinni keerata? 



V: Liitumispunktis on sulgekraan kuid ise ei saa keerata maakraani kinni, see on Lahevee 

vara. 

 

Küsimus 42:  Kui kaugel krundist tuleb liitumispunkt? 

V: Seadus näeb ette kuni 1m. Erijuhtudel võtab projekteerija ühendust. Seega teie kontakt-

andmed on väga olulised. 

 

Küsimus 43:  Lahepera lahe kvaliteet on hakanud minu kõhutunde järgi kehvemaks minema. 

Kuidas on plaanitud lahendada reoveepuhastus? 

V: Laulasmaa osa on plaan juhtida olevasse Keila-Joa puhastisse, mida laiendatakse. See ei 

lähe Lahepera lahte. Kloogaranna osa läheb Klooga puhastisse, mida renoveeritakse ja 

laiendatakse. See lahendus on praegu Keskkonnaametis kooskõlastamisel. 

 

Küsimus 44:  Kui abirahasid ei saa, mis siis saab? 

V: Eks siis püüame neid uuesti taotleda. 

 

Küsimus 45:  AÜ Kurekell – meil oma pumpla ja veesüsteem. Üle 30 erapuurkaevu. Mis 

ühistu pumbajaamast saab, kas saab liita uue võrguga. Kes on liitunud praeguse veevõrguga, 

neil ei ole huvi uue süsteemi vastu? 

V: Praegune süsteem võib jääda töösse, kuid soovitav on siiski peatorud koos 

liitumispunktidega välja ehitada kuna pikas perspektiivis võib siiski osutuda vajalikuks 

liitumine. Võib liituda piirkonniti vaid ka kanalisatsiooniga. 

 

Küsimus 46: Miks te arvate, et elanik on nii tark, et määrab ise oma liitumispunkti ja torude 

kõrgused? 

V: Kui elanikul on soov liituda, siis ta peab vaid Laheveega ühendust võtma ja soovi 

avaldama. Sellepärast meil ongi geodeet, kes mõõdab olemasoleva olukorra üles. Kui inimene 

ei tea, siis saame info geodeetide mõõdistusest kuid iga inimese huvi peaks olema jagada infot 

mis tal on. 

 

Küsimus 47:  Kui kinnistu on ainult reoveega liitunud, kuidas te seda mõõdate? 

V: On variante kuidas mõõta. Näiteks siseneva vee mõõtmine. Kasvõi oma puurkaevu veele 

mõõtja vahele ja selle järgi saab maksta. 

 

Küsimus 48:  Kas elektrooniliselt saab nõusolekut anda, Teie kodulehelt ei leidnud blanketti. 

V: Kontakt – Lahevesi AS tel. 6 712 243 või Infragate Eesti AS Riina Eha tel. 56 940 816 

Email riina.eha@infragate.ee 

 

Küsimus 49:  Kas ühistutel on ka tarvis midagi vastata või ainult omanikel? 

V: Ühistutelt on vaja kooskõlastust geoalusele ja projektlahendusele. 

 

Küsimus 50:  Laulasmaa ja Keila joa vahele kas tuleb kergliiklustee, kas sinna tuleb 

kergliiklustee? 

V: See on endiselt plaanis ja rahataotlus on sees. Kui vald raha saab, saab projektiga edasi 

minna. Esimeses järgus tuleb praegu Laulasmaa ja Kloogaranna-Tuulna vaheline lõik. 

 

Küsimus 51:  Kui vaadata puurkaeve, miks on enamusele ristid peale pandud? 



V: Kindlasti ei väljastata enam uute puurkaevude puurimise lubasid, kindlasti ei saa mahuteid 

rajada peale projekti realiseerumist. 

 

Küsimus 52:  Kas võib projekti realiseerumine olla aluseks, et ei pikendata olemasolevaid 

lubasid? 

V: Võib küll. 

 

Küsimus 53: Kui ühistu võtab ainult reovee, kas siis ehitatakse ikka koos? 

V: On variante, et ei ehitata. Kui ühistu ütleb, et näiteks vett ei taha. Kuid soovitame vaadata 

tegevusi pikas perspektiivis, mitte ainult tänast-homset. 


