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Keila linna kaugküttepiirkonna territoorium piirneb:  

Keki tänav 1 kinnistu loodetipuga kuni Keki tänav 7a kinnistu läänetipuni – Keki tänav 7a kinnistu 

läänetipuga kuni Keki tänav 7 kinnistu lõunatipuni – Keki tänav 7 kinnistu lõunatipuga kuni Ehitajate 

teeni – Ehitajate teega kuni Kruusa tänavani – Kruusa tänavaga kuni Kruusa tänav 21 kinnistu 

kirdetipuni – Kruusa tänav 21 kinnistu kirdetipuga kuni Kruusa tänav 23 kinnistu loodetipuni – Kruusa 

tänav 23 kinnistu loodetipuga kuni Kruusa tänav 15 kinnistu edelatipuni – Kruusa tänav 15 kinnistu 

edelatipuga kuni Kruusa tänavani – Kruusa tänavaga kuni Haapsalu maanteeni – Haapsalu maanteega 

kuni Haapsalu maantee 57e kinnistu loodetipuni – Haapsalu maantee 57e kinnistu loodetipuga kuni 

Haapsalu maantee 57e kinnistu edelatipuni – Haapsalu maantee 57e kinnistu edelatipuga kuni Kuuse 

tänav 4 kinnistu kagutipuni – Kuuse tänav 4 kinnistu kagutipuga kuni Kuuse tänav 2 kinnistu 

kagutipuni – Kuuse tänav 2 kinnistu kagutipuga kuni Haapsalu maantee 55 kinnistu edelatipuni – 

Haapsalu maantee 55 kinnistu edelatipuga kuni Haapsalu maantee 57 kinnistu kirdetipuni – Haapsalu 

maantee 57 kinnistu kirdetipuga kuni Haapsalu maantee 57 kinnistu loodetipuni – Haapsalu maantee 

57 kinnistu loodetipuga kuni Kruusa tänav 14 kinnistu loodetipuni – Kruusa tänav 14 kinnistu 

loodetipuga kuni Pargi tänav 14 kinnistu loodetipuni – Pargi tänav 14 kinnistu loodetipuga kuni Pargi 

tänav 5 kinnistu kirdetipuni – Pargi tänav 5 kinnistu kirdetipuga kuni Kooli tänav 11 kinnistu 

kagutipuni – Kooli tänav 11 kinnistu kagutipuga kuni Kooli tänav 9 kinnistu loodetipuni – Kooli tänav 

9 kinnistu loodetipuga kuni Kooli tänav 9 kinnistu edelatipuni – Kooli tänav 9 kinnistu edelatipuga 

kuni Kooli tänav 9 kinnistu kagutipuni – Kooli tänav 9 kinnistu kagutipuga kuni Kooli tänav 1 

kinnistu kagutipuni – Kooli tänav 1 kinnistu kagutipuga kuni Haapsalu maantee 31a kinnistu 

loodetipuni – Haapsalu maantee 31a kinnistu loodetipuga kuni Haapsalu maantee 33 kinnistu 

kagutipuni – Haapsalu maantee 33 kinnistu kagutipuga kuni Haapsalu maantee 33 kinnistu edelatipuni 

– Haapsalu maantee 33 kinnistu edelatipuga kuni Haapsalu maantee 35a kinnistu kagutipuni – 

Haapsalu maantee 35a kinnistu kagutipuga kuni Jaama tänav 1a kinnistu edelatipuni – Jaama tänav 1a 

edelatipuga kuni Uus tänav 19 edelatipuni – Uus tänav 19 kinnistu edelatipuga kuni Uus tänav 32 

kinnistu edelatipuni – Uus tänav 32 kinnistu edelatipuga kuni Uus tänav 32 kinnistu kagutipuni – Uus 

tänav 32 kinnistu kagutipuga kuni Haapsalu maantee 19 kinnistu edelatipuni – Haapsalu maantee 19 

kinnistu edelatipuga kuni Haapsalu maantee 19 kinnistu loodetipuni – Haapsalu maanteega 19 kinnistu 

loodetipuga kuni Haapsalu maantee 1 kinnistu läänetipuni – Haapsalu maantee 1 kinnistu läänetipuga 

kuni Uus tänav 12 kinnistu loodetipuni – Uus tänav 12 kinnistu loodetipuga kuni Uus tänav 14 

kinnistu loodetipuni – Uus tänav 14 kinnistu loodetipuga kuni Uus tänav 11 kinnistu loodetipuni – Uus 

tänav 11 kinnistu loodetipuga kuni Uus tänav 11a kinnistu loodetipuni – Uus tänav 11a kinnistu 

loodetipuga kuni Uus tänav 11a kinnistu lõunatipuni – Uus tänav 11a kinnistu lõunatipuga kuni 

Raudtee tänav 9 kinnistu edelatipuni – Raudtee tänav 9 kinnistu edelatipuga kuni Raudtee tänav 7 

kinnistu loodetipuni – Raudtee tänav 7 kinnistu loodetipuga kuni Ülesõidu tänav 4 kinnistu edelatipuni 

– Ülesõidu tänav 4 kinnistu loodetipuga kuni Ülesõidu tänavani – Ülesõidu tänavaga kuni Ülesõidu 

tänav 5 kinnistu edelatipuni – Ülesõidu tänav 5 kinnistu edelatipuga kuni Ülejõe tee 10 kinnistu 

edelatipuni – Ülejõe tee 10 kinnistu edelatipuga kuni Ülejõe tee 4 kinnistu läänetipuni – Ülejõe tee 4 

kinnistu läänetipuga kuni Ülejõe tee 7 kinnistu loodetipuni – Ülejõe tee 7 kinnistu loodetipuga kuni 

Ülejõe tee 3 kinnistu loodetipuni – Ülejõe tee 3 kinnistu loodetipuga kuni Saku-Keila maanteeni – 

Saku-Keila maanteega kuni Keila jõeni – Keila jõega kuni Lepiku teeni – Lepiku teega kuni Uus-

Paldiski maanteeni – Uus-Paldiski  

maanteega kuni Paldiski maantee 27 kinnistu kirdetipuni – Paldiski maantee 27 kinnistu kirdetipuga 

kuni Paldiski maantee 27a kinnistu lõunatipuni – Paldiski maantee 27a kinnistu lõunatipuga kuni 

Paldiski maantee 27a kinnistu läänetipuni – Paldiski maantee 27a kinnistu läänetipuga kuni 

Geoloogide tänav 8 kinnistu lõunatipuga – Geoloogide tänav 8 kinnistu lõunatipuga kuni Geoloogide 

tänavani – Geoloogide tänavaga kuni Paldiski maanteeni – Paldiski maanteega kuni Keki tänav 1 

kinnistu loodetipuni.  
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