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§ 1. Eeskirja reguleerimisala 
Käesolev Viimsi valla kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib suhteid 

veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuseid osutava ettevõtja (edaspidi vee-ettevõtja), 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku ja vee-ettevõtjaga veevarustuse ja/või reovee 

ärajuhtimise teenuse kasutamiseks lepingu sõlminud isiku (edaspidi klient) vahel Viimsi valla 

territooriumil. 

[Muudetud - Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 määrusega nr 18 - jõust.17.05.2002] 

 

§ 2. Mõisted  
Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 

1) abonenttasu - tasu, mida klient maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetekohase 

toimimise tagamise eest sõltumata kasutamisest; 

2) arvestusperiood - veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuste osutamise periood, 

mille kohta kliendile esitatakse arve. Arvestusperioodiks on reeglina kalendrikuu. 

Arvestusperioodi täpse alguse ja lõpu kuupäevadeks on vee-(reovee) arvesti näidu lugemise 

kuupäevad, mis määratakse teenuslepingus; 

3) avalik veevõtukoht - ühisveevärgil asuva veevõtmise seadme (olmevesik, paakautode 

täitmise seade jms) koht koos teenindamiseks vajalike ehitistega; 

4) ehitis - hoone või rajatis; 

5) fekaalid - kuivkäimlatest väljaveetavad jäätmed; 

6) heitvesi - kasutusel olnud ning loodusesse tagasi juhitav vesi või kanalisatsiooni abil 

ärajuhitav sademevesi; [Muudetud Viimsi Vallavolikogu 14.11.2006 määrusega nr 39- jõust. 

17.11.2006] 

7) [Kehtetu - Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 määrusega nr 18 - jõust.17.05.2002]; 

8) kanaliseerimine - reovee kogumine ja ärajuhtimine kanalisatsiooni kaudu; 

9) klient - kinnistu omanik, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja 

omanik, kelle veevärk ja/või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi  

ja/või -kanalisatsiooniga ja kes on sõlminud vee-ettevõtjaga lepingu veevarustuse ja/või 

reovee ärajuhtimise teenuse kasutamiseks;  

10) kinnistu - kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõiguse 

alusel kasutatav maa, või ehitise, kui vallasasja, juurde kuuluv maa. [Muudetud - Viimsi 

Vallavolikogu 14.05.2002 määrusega nr 18 - jõust.17.05.2002] 

11) kinnistu kanalisatsioon - liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed 

(sealhulgas ehitiste sisekanalisatsioon) kinnistult reovee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni; 

12) [Kehtetu - Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 määrusega nr 18 - jõust.17.05.2002]; 

13) kinnistu veevärk - liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas 

ehitiste siseveevärk) kinnistu veega varustamiseks ühisveevärgist; 



14) liitumine - kinnistu veevärgi torustiku ühendamine ühisveevärgi torustikuga või kinnistu 

kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooni rajatistega veevarustuse ja/või reovee 

ärajuhtimise teenuste edaspidiseks kasutamiseks;  

15) liitumistasu - ühekordne tasu, mis tuleb kinnistu omanikul maksta kinnistu veevärgi 

ühendamiseks ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamiseks 

ühiskanalisatsiooniga; 

16) liitumispunkt - ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi ja 

kanalisatsiooniga; 

17) peakraan - viimane sulgemisseade ühendustorul enne kinnistu veevärki; 

18) peatoru - ühisveevärgi või -kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega 

varustamine või kinnistutelt reovee kanaliseerimine; 

19) purgimiskoht - tekkekohast äraveetud reovee ja/või fekaalide ühiskanalisatsiooni 

laskmise koht; 

20) rajatis - maapinnaga püsivalt ühendatud, inimtegevuse tulemusena valminud ehitis, mis 

ei ole hoone; 

21) reostus - vee omadusi halvendav saasteainete, organismide, soojuse või radioaktiivsuse 

sisaldus vees; 

22) reovesi - üle kahjutuspiiri rikutud ja puhastamist vajav vesi, heitvesi või saastunud 

sademevesi; [Muudetud Viimsi Vallavolikogu 14.11.2006 määrusega nr 39- jõust. 

17.11.2006] 

23) sademetevee kanalisatsioon - rajatised ja seadmed sademete-ja drenaaživee ning muu 

pinnase- ja pinnavee ja puhta reovee kanaliseerimiseks; 

24) sisendustoru - kinnistu veetorustiku lõik liitumispunktist veearvestini; 

25) vaatluskaev - avatava luugi ja põhjasasuva voolurenniga kaev kanalisatsioonitorustikul; 

26) vee-ettevõtja - ettevõtja kes osutab veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuseid 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni abil; 

27) vee- või reovee mõõdusõlm - vee või reovee mõõtmiseks ettenähtud vee- või reovee-

arvestist ja arvesti juurde kuuluvast armatuurist koosnev tehniline sõlm; 

28) vee- või reovee mõõdukaev - kaev, kus asub vee- või reoveemõõdusõlm; 

29) ühenduskraan - veevarustuse ühendustorul peatoru juures asuv sulgur, mis järgneva 

sulguri puudumisel on ühtlasi peakraaniks; 

30) ühendustoru - kinnistu veevärki veega varustav või kinnistu kanalisatsioonist reovett 

vastuvõttev toru peatorust liitumispunktini; 

31) ühiskanalisatsioon - ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute reovee 

ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku; 

[Muudetud Viimsi Vallavolikogu 14.11.2006 määrusega nr 39- jõust. 17.11.2006] 

32) ühisveevärk - ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega 

varustamine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku; 

33) Ülenormatiivne reostus ehk ülereostus - olmes või tootmises kahjutuspiiri ületavalt 

rikutud reovesi, ehk ohtlike ainete sisalduse piirväärtusi ületav reostus ärajuhitavas reo- või 

sademevees, mille eest kehtestatakse eraldi tasu. [Muudetud Viimsi Vallavolikogu 14.11.2006 

määrusega nr 39- jõust. 17.11.2006] 

 

 

§ 3. Teenuste osutamine lepingute alusel  
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni abil veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste 

osutamine toimub Viimsi vallavolikogu otsusega määratud vee-ettevõtja poolt vastavalt 

eeskirjale ning Viimsi vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud 

sellekohasele lepingule. 

(2) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste osutamine vee-ettevõtjate vahel toimub 

lepingu alusel, mis on koostatud kooskõlas vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahelise lepinguga. 



(3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatumisel teise kohaliku omavalitsuse 

haldusterritooriumile määratakse sellise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise 

tingimused vastava kohaliku omavalitsuse ja vallavalitsuse vahelise lepinguga. 

(4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni klientidel on õigus saada ühisveevärgist vett ja juhtida 

ühiskanalisatsiooni reovett vastavalt vee-ettevõtjaga sõlmitud lepingule (edaspidi 

teenusleping). 

 

 

§ 4. Omandi piiritlemine 
(1) Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ja kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vaheliseks piiriks 

on liitumispunkt. Vee-ettevõtja vastutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (sealhulgas 

liitumispunkti) hoolduse ja seisukorra eest. [Muudetud - Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 

määrusega nr 18 - jõust.17.05.2002] 

(2) [Kehtetu - Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 määrusega nr 18 - jõust.17.05.2002] 

(3) Liitumispunktid fikseeritakse kirjalikult piiritlusaktis koos skeemiga, mis on teenuslepingu 

lahutamatu osa.  

 

§ 5. Ühisveevärgi vee kvaliteet ja rõhk 
(1) Ühisveevärgi kaudu joogiks ja muudeks olmevajadusteks kasutatav vesi peab vastama 

sotsiaalministri poolt kehtestatud kvaliteedinõuetele. 

(2) Vee-ettevõtja peab tagama nii ühisveevärki juhitava kui ka seal oleva vee kvaliteedi 

kontrolli vastavalt joogivee standardi kohasele vee kvaliteedi kontrolli nõuetele. Vee-ettevõtja 

ei vastuta vee kvaliteedi muutuste eest kinnistu veevärgis.  

(3) Vee-ettevõtja tagab liitumispunktis vee miinimumrõhu 2 baari. Kui kinnistul vajatakse 

suuremat rõhku, tuleb rõhu tõstmine kliendil lahendada oma rõhutõsteseadmetega ja omal 

kulul.  

 

§ 6. Nõuded kinnistu veevärgile ja kanalisatsioonile  

(1) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema paigaldatud vastavuses nende kohta 

käivate õigusaktide ja tehniliste normdokumentidega. 

(2) Klient peab hoidma kinnistu veevärki ja kanalisatsiooni sellises korras, et see ei kahjustaks 

ühisveevärki või -kanalisatsiooni ega takistaks teenuste osutamist. 

(3) Sisendustorul ei tohi olla veevõttu võimaldavat ühendust. Klient peab hoidma sisendustoru 

kohal oleva maa-ala toru kontrollimiseks ja remontimiseks juurdepääsetavana. 

(4) Sisendustoru nähtava lekke ilmnemisel või vastava kahtluse olemasolul peab klient sellest 

koheselt teatama vee-ettevõtjale. 

(5) Sisendustoru lekke või muu ühisveevärki kahjustava või teenuste osutamist takistava 

puuduse kohta kinnistu veevärgis koostatakse ülevaatust teinud vee-ettevõtja esindaja või 

Viimsi Vallavolikogu otsusega volitatud isiku poolt sellekohane akt. 

(6) Kinnistu piires tarbitav vesi peab üldjuhul tulema ühe veemõõdusõlme kaudu. Enam kui 

ühe veemõõdusõlme rajamine kinnistule ühisveevärgist vee võtmiseks võib toimuda erandina 

kokkuleppel vee-ettevõtjaga. 

(7) Kinnistu veemõõdusõlm peab asuma hoones selle peatorupoolsel küljel, kohe peale 

sisendustoru suubumist hoonesse või veemõõdukaevus, kohe peale sisendustoru suubumist 

kinnistule. 

 

(8) Veemõõdusõlm paigutatakse veemõõdukaevu kui:  

1) hoones puudub selleks võimalus; 

2) kinnistu on hoonestamata või puudub ruum, kus oleks välditud veearvesti külmumine; 

3) sisendustorustik krundil osutub pikemaks kui 30 m; 

4) sisendustorustik varustab veega mitut kinnistut või kinnistute gruppi või kinnistut läbi teise 

kinnistu.  



 

(9) Veemõõdusõlme asukoht ja ehitus peab vastama vee-ettevõtja poolt esitatud tehnilistele 

tingimustele. Sõlme paigaldab oma veearvesti vee-ettevõtja, kui klient ja vee-ettevõtja ei lepi 

kokku teisiti. Kliendi poolt paigaldatud veearvesti peab vastama vee-ettevõtja poolt esitatud 

tehnilistele tingimustele. 

(10) Klient peab hoidma lume- ja jäävabad tema puhastusalal ja kinnistul olevad 

hüdrandikaevude ja peakraani luugid ning hoidma vabad juurdepääsud maapealsetele 

hüdrantidele vastavuses Viimsi valla heakorra eeskirjale, samuti hoolitsema peakraani luugi ja 

ühisveevärgi tähissiltide säilivuse ning nähtavuse eest, nende vigastustest ja kaotsiminekust 

koheselt teatama vee-ettevõtjale. Tähissiltide paigaldamine toimub planeerimis- ja 

ehitusseaduse kohaselt. [Muudetud - Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 määrusega nr 18 - 

jõust.17.05.2002] 

 

 

§ 7. Veearvesti paigaldamine, selle toimimise ja säilivuse tagamine 
(1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik peab lubama paigaldada kinnistu veevärgile 

veearvesteid ning tagama nende toimimise ja säilivuse. Veearvestit tuleb hoida 

vigastamatuna, kaitsta külmumise, ülekuumenemise ja uputamise eest. 

(2) Ühisveevärgist kliendile müüdav vesi peab olema mõõdetud kinnistu veevärgile vee-

ettevõtja paigaldatud veearvesti abil. Veearvesti peab paigaldama nõuetekohasesse 

veemõõdusõlme enne teenuslepingu sõlmimist. Peale veearvesti paigaldamist koostatakse 

kahepoolne akt arvesti ja veemõõdusõlme juurde kuuluvate plommide vastuvõtu kohta, mille 

alusel klient vastutab nende nõuetekohase toimimise eest. 

[Muudetud Viimsi Vallavolikogu 12.09.2006 määrusega nr 33- jõust. 15.09.2006] 

(3) Veearvesti hooldust ja taatlust teostab vee-ettevõtja. Klient peab tagama juurdepääsu 

veearvesti kontrollimiseks ja teenindamiseks. Klient võib kirjalikult nõuda vee-ettevõtjale 

kuuluva arvesti täpsuse kontrollimist enne taatlustähtaega. Kui taatlemisel selgub, et 

mõõtetäpsus on lubatud vea piires, kannab kulud klient, vastasel juhul vee-ettevõtja. 

(4) Veearvesti riketest, vigastustest, külmumisest, ülekuumenemist või arvesti ja 

veemõõdusõlme plommide kaotsiminekust tuleb kliendil koheselt teatada vee-ettevõtjale.  

(5) Vee-ettevõtjal on õigus kinnistu veevärgil ja kanalisatsioonil plommida vee- või 

reoveearvesti liitmik ning arvesti elektritoite ja -ülekande süsteem. 

(6) Klient vastutab kinnistu veevärgil asuvate plommide säilimise eest ning on kohustatud 

koheselt teatama vee-ettevõtjale nende kadumisest või rikkumisest. 

 

§ 8. Muud veega varustamise nõuded ja tingimused 

(1) Ühisveevärgi vett kasutatakse olme- ja tootmisvajaduste rahuldamiseks, vee võtmiseks 

kahjutule tõrjumisel ja avalike veevõtukohtade veega varustamiseks. 

(2) Ühisveevärgil oleva avaliku veevõtukoha hooldust korraldab selle omanik, kes peab 

tagama veevõtukoha heakorra ning sanitaarnõuete täitmise. 

(3) Ühisveevärgi tuletõrje hüdrantide korrashoiu eest vastutab vee-ettevõtja. 

Tuletõrjehüdrante kasutab Tuletõrje- ja Päästeamet (edaspidi päästeamet) kahjutule tõrjumisel 

ja vajadusel teistel päästetöödel. Neist võib muuks otstarbeks vett kasutada vaid vee-ettevõtja 

loal lepingu alusel. Hüdrantide kasutamine õppustel ja neist tarvitatav vee kogus tuleb vee-

ettevõtjaga eelnevalt kooskõlastada, vastasel juhul loetakse veevõtt omavoliliseks. 

(4) Keelatud on ühisveevärgi juurde kuuluvate sulgurite omavoliline avamine või sulgemine. 

Erandina on kliendil lubatud, teatades sulgemisest koheselt vee-ettevõtjale, sulgeda oma 

kinnistu peakraan, kui on ilmnenud leke kinnistu sisendustorust või on veemõõdusõlme 

armatuuri purunemise tõttu tekkimas uputus. 

(5) Vee-ettevõtja ja kliendi kokkuleppel võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avariide ja 

remonttööde korral kasutada kinnistu veevärki või kanalisatsiooni teiste kinnistute veega 

varustamiseks või reovee kanaliseerimiseks tingimusel, et see ei halvenda selle kliendi 



kasutustingimusi, kelle veevärki või kanalisatsiooni kasutatakse ning talle hüvitatakse 

tekkinud kahju. 

 

§ 9. Olmeveekasutuse piiramine 
Viimsi Vallavalitsusel on õigus anda määrusi ja korraldusi ühisveevärgist olmeveekasutuse 

piiramiseks üldistes huvides. 

 

§ 10. Reovee ärajuhtimise nõuded ja tingimused  

(1) Ühiskanalisatsiooni kasutatakse reovee, sademevee, drenaaživee ja muu pinnavee 

ärajuhtimiseks. 

(2) Torude paigalduskõrgus (sügavus) liitumispunktis ja reovee paisutuskõrgus on määratud 

kanalisatsiooni tehnilise lahendusega ja antakse ühiskanalisatsiooniga liitujale teada 

tehnilistes tingimustes või kliendile teenuslepingus. Kui paisutuskõrgus ei ole määratletud, 

loetakse selleks kinnistu poolt esimese, ühiskanalisatsiooni juurde kuuluva vaatluskaevu 

kaane kõrgusest 10 cm võrra kõrgem tase. Kui see ei taga kinnistult reovee isevoolset või 

üleujutusriskita kanaliseerimist, tuleb reovee ümberpumpamine või paisutuskõrgusest allpool 

asuvate ruumide ja pindade kaitse üleujutuse eest lahendada kinnistu omanikul oma 

seadmetega ja omal kulul. 

(3) Ühiskanalisatsiooni on lubatud kanaliseerida ainult sellist reovett, mis ei kahjusta selle 

ehitisi, sealhulgas puhastusseadmeid. 

 

(4) Ühiskanalisatsiooni on keelatud kanaliseerida reovett, mis sisaldab:  

1) põlemis- ja plahvatusohtlikke aineid; 

2) torustikule kleepuvaid ja ummistusi tekitavaid aineid; 

3) inimesele ja keskkonnale ohtlikke mürkaineid ja gaase; 

4) radioaktiivseid aineid; 

5) inimestele ja keskkonnale ohtlikku bakterioloogilist reostust; 

6) biopuhastusele toksiliselt mõjuvaid aineid; 

7) bioloogiliselt raskesti lagundatavaid keskkonnaohtlikke aineid. 

 

(5) Ühiskanalisatsiooni on keelatud lasta olmeprügi, ehitusprahti, tootmisjäätmeid, lund, 

lokaalsete puhastite jäätmeid jms, seda ka eelnevalt purustatud kujul. 

(6) Ühiskanalisatsiooni on keelatud kanaliseerida reovett, mis sisaldab ohtlikke aineid 

vastavalt keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud nõuetele ohtlike ainete kohta 

ühiskanalisatsiooni juhitavas reovees või mille kohta ei ole teenuslepingus toodud 

vastuvõtutingimusi. 

(7) Reovee kanaliseerimisel on keelatud tekitada ühiskanalisatsioonis nii hüdraulilisi kui 

reostuslikke löökkoormusi. 

(8) Reovett ja fekaale võivad ühiskanalisatsiooni purgida ainult vastavat luba omavad 

ettevõtjad ja ainult vee-ettevõtja poolt selleks määratud kohtades. Purgimiskohtade hooldust 

korraldab vee-ettevõtja. 

 

§ 11. Reoveearvesti paigaldamine, selle toimimise ja säilivuse tagamine 
(1) Reovee mõõdusõlme paigutus ja ehitus, kasutatavad reoveearvestid ning arvestite 

elektritoite ja -ülekande süsteemid peavad tehniliselt vastama vee-ettevõtja poolt esitatud 

tehnilistele tingimustele. 

(2) Reovee mõõdusõlme vaatab üle, annab kasutusloa ja plommib vee-ettevõtja. Mõõdusõlme 

hooldust ning reoveearvesti taatlust korraldab klient. Koostatakse kahepoolne akt arvesti ja 

sõlme juurde kuuluvate plommide vastuvõtu kohta. 

(3) Reoveearvesti riketest, vigastustest, külmumisest, ülekuumenemisest või arvesti ja 

mõõdusõlme plommide kaotsiminekust tuleb kliendil koheselt teatada vee-ettevõtjale. 

 



§ 12. Keelatud ühendused 
(1) Kinnistu veevärk peab olema paigaldatud ja ühendatud ühisveevärgiga nii, et oleks 

takistatud reostunud või reostusohtliku vee, samuti ohtlike vedelike või gaaside 

tagasivoolamine või imbumine torustikuga ühendatud seadmetest või süsteemidest 

ühisveevärki (seda nii võrgu normaal- kui ka alarõhu korral). Kinnistu veetorustik peab olema 

kaitstud kõrgetemperatuurilise vee või auru sinna sattumise eest. Ühendusi, mis eeltoodut ei 

võimalda, loetakse keelatud ühendusteks. 

 

 

 

(2) Keelatud ühendusteks on ka:  

1) ühendused, mis võimaldavad ühisveevärgiga vahetus ühenduses olevasse kinnistu veevärki 

juhtida vett teistest veeallikatest või veevarustussüsteemidest; 

2) kinnistu veevärgi vahetu ühendamine kanalisatsioonitorustike, -seadmete ja -kaevudega, 

vedelike reservuaaridega (v.a. joogivee reservuaarid), kõrgsurvekateldega, samuti 

tehnoloogilise seadmestikuga milles kasutatakse tervisele ohtlikke aineid; 

3) ühendused, mis võimaldavad reovee juhtimist sademetevee kanalisatsiooni; 

4) ühendused, mis võimaldavad sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 

juhtimist ühiskanalisatsiooni. 

 

(3) Keelatud ühenduse ilmsikstulekul koostatakse ülevaatust teostanud vee-ettevõtja esindaja 

või volitatud isiku poolt sellekohane akt. 

(4) Ühendusest, mis võimaldab reovee juhtimist sademetevee kanalisatsiooni, teavitatakse 

keskkonnakaitse teenistust. 

 

§ 13. Teenuslepingu sõlmimine  
(1) Teenusleping sõlmitakse vahetult ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitunud 

kliendiga. Klientidega, kelle kinnistu on kaasomandis, või kaaskasutuses, sõlmitakse üks 

teenuseleping kinnistul asuva ehitise mõtteliste osade majandamiseks asutatud ühistuga 

(korteriühistuga), vastavalt nende omavahelisele kokkuleppele, või kaasomanike enamuse 

otsusele. [Muudetud - Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 määrusega nr 18 - jõust.17.05.2002]  

(2) [Kehtetu - Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 määrusega nr 18 - jõust.17.05.2002] 

(3) Ühekordset või lühiajalist veekasutust või reovee kanaliseerimist võib vee-ettevõtja lubada 

tähtajalise teenuslepingu alusel. Kui tähtajalist teenuste kasutamist soovitakse olemasolevate 

või ehitatavate kinnistu ühendustorude kaudu (ehitusaegne veekasutus), mis edaspidiselt 

jäävad alalisse kasutusse,  võib kuni liitumistasu viimase osamakse tasumiseni teenuste 

kasutamiseks sõlmida tähtajalise teenuslepingu. Ühekordse või lühiajalise veekasutuse ja/või 

reovee kanaliseerimise loa saamiseks esitab seda soovinud isik vormikohase avalduse. 

(4) Teenuslepingu sõlmimiseks tuleb kinnistu omanikul esitada vee-ettevõtjale vormikohane 

avaldus, kinnistu omandiõigust tõendavad dokumendid ning eeskirjast ja muudest 

õigusaktidest tulenevad lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Tähtajalise 

teenuslepingu sõlmimiseks esitab kinnistu omanik (või klient) avalduse ja dokumendi, mis 

tõendab tähtajalise teenuse kasutamise vajadust. 

(5) Avalduse alusel väljastab vee-ettevõtja tehnilised tingimused. Paigaldatud torustikud ja 

seadmed vaatab üle vee-ettevõtja esindaja, kes nende nõuetele vastavuse korral vormistab 

kasutusele lubamise akti, mille alusel sõlmitakse leping. 

(6) Kliendil (ka kliendi õigusjärglasel) on kahe aasta jooksul peale teenuslepingu lõpetamist 

õigus teenuslepingu uuendamiseks endises mahus liitumislepingut sõlmimata, kui lepingu 

lõpetamise põhjused on nõutud viisil kõrvaldatud ja kasutatakse olemasolevaid 

ühendustorusid. Lepingu uuendamiseks tuleb avaldajal eelnevalt vee-ettevõtjale tasuda vee 

andmise ja/või reovee kanaliseerimise taastamise kulud.  

[Muudetud - Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 määrusega nr 18 - jõust.17.05.2002] 



 

§ 14. Teenuslepingu lõpetamine 
(1) Teenusleping lõpetatakse kliendi taotlusel, kui ta edaspidi ei soovi teenuseid kasutada, 

samuti muudel seaduse või lepinguga ettenähtud juhtudel. Teenuslepingus sätestatakse kliendi 

kohustus kinnistu omandiõiguse üleminekul  teatada kirjalikult lepingu lõpetamisest viisteist 

tööpäeva ette. 

(2) Teenuste kasutamise jätkamiseks esitab kinnistu uus omanik või valdaja avalduse 

teenuslepingu sõlmimiseks koos kinnistu omandit tõendavate dokumentidega. Kui uus 

omanik või valdaja ei sõlmi teenuslepingut, on vee-ettevõtja kohustatud talle veekasutuse 

ja/või reovee kanaliseerimise lõpetamisest ette teatama 5 tööpäeva. 

(3) Vee-ettevõtjal on õigus teenuslepingus sätestatud tingimustel lõpetada kliendiga sõlmitud 

teenusleping, kui klient ei ole vee-ettevõtja poolt määratud tähtajaks kõrvaldanud põhjusi, 

mille tõttu oli kinnistule vee andmine ja/või reovee kanaliseerimine  peatatud, kui muutub 

kinnistu piir, ehitatakse ümber kinnistu veevärk ja kanalisatsioon, ehitised lammutatakse või 

muutub klient muudel alustel vee-ettevõtja suhtes mittekliendiks. Teenuslepingu lõpetamisest 

teatab vee-ettevõtja kliendile kirjalikult 5 tööpäeva ette. 

(4) Kui kahe aasta jooksul peale teenuslepingu lõppemist või lõpetamist pole lepingut eeskirja 

paragrahv 13 lg 6 kohaselt uuendatud, võib vee-ettevõtja lahutada kinnistu veevärgi ja 

kanalisatsiooni ühisveevärgi rajatistest. Kui edaspidi soovitakse veevarustuse ja/või reovee 

ärajuhtimise teenuseid taaskasutada, tuleb kinnistu omanikul sõlmida liitumisleping. 

(5) Teenuslepingu lõpetamisel liitumistasu ei tagastata. 

 

§ 15. Teenuste hinnad  

(1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hind moodustub abonenttasust, tasust võetud 

vee eest, tasust reovee ärajuhtimise eest ja ülenormatiivse reostuse tasust ehk ülereostustasust. 

[Muudetud Viimsi Vallavolikogu 14.11.2006 määrusega nr 39- jõust. 17.11.2006] 

(11) Abonenttasude arvestamise eelduseks on isikul veevarustuse teenuste kasutamise reaalne 

võimalus. Piirkonnas, kus tehnilistel tingimustel ei ole võimalik talvisel perioodil 

veevarustuse teenust tarbida, abonenttasu ei rakendata. Abonenttasu tasumisest vabastamiseks 

õigustatud isik peab esitama taotluse koos kinnistusiseste teostusjoonistega.  

[Muudetud Viimsi Vallavolikogu 14.11.2006 määrusega nr 39- jõust. 17.11.2006] 

(2) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus vastavalt 

vallavolikogu poolt kinnitatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna 

reguleerimise korrale.  

(3) Klient tasub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste eest vee-ettevõtjale 

vallavalitsuse poolt kehtestatud hindade alusel vastavalt kliendi ja vee-ettevõtja vahel 

sõlmitud teenuslepingule. 

(4) Ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest kahjutule tõrjumiseks, teisteks päästetöödeks 

ja õppusteks kasutatava vee eest tasutakse vastavalt vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahelisele 

lepingule. 

 

§ 16. Ajutised torustikud  

(1) Tähtajaline veekasutus ja/või reovee kanaliseerimine ehituseks, tänavakaubanduseks ja 

kastmiseks toimub tähtajalise teenuslepingu alusel. Ajutiste torustike ehitamine, hooldus ja 

likvideerimine toimub tähtajalise teenuslepingu taotleja poolt ja tema kulul. 

(2) Ajutisi vee- ja/või kanalisatsioonitorustikke on lubatud ühisveevärgi ja/või                                

-kanalisatsiooniga ühendada vastavuses vee-ettevõtja poolt antud tehnilistele tingimustele. 

(3) Liitumispunktiks ajutise torustiku ja ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga vahel on nende 

ühenduskohad, kui teenuslepinguga ei ole sätestatud teisiti. Veetoru ühenduskohal peab olema 

sulgur, vajadusel ka tagasilöögiklapp. 



(4) Ajutiste torustike kohta kehtivad eeskirjas kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni kohta 

käivad nõuded ja kliendi kohustused. Ainult suvel kasutatavate torustike puhul ei kehti neile 

külmumisohuga seonduvad nõuded. 

(5) Ühisveevärgist ajutise torustiku kaudu kliendile müüdav vesi peab olema mõõdetud 

ajutisele torustikule vee-ettevõtja paigaldatud veearvesti abil, kui vee-ettevõtja ja klient ei ole 

kokku leppinud teisiti. 

 

§ 17. Kontroll 
(1) Õigus teostada kontrolli kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse ning 

kliendi veekasutuse ning ühiskanalisatsiooni juhitava reovee üle on vallavolikogu otsusega 

volitatud isikul (edaspidi: volitatud isik) ja vastavalt teenuslepingu tingimustele vee-ettevõtja 

esindajal. 

(2) Klient peab tagama juurdepääsu kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni kontrollimiseks. 

Kliendil või tema poolt volitatud isikul on õigus jälgida kontrolli teostamist. 

(3) Ei tohi avalikustada kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitiste ja seadmete ning vee 

kasutuse ja reovee kanaliseerimise kontrollimisel saadud teavet, mis ei ole seotud käesolevas 

eeskirjas, samuti teistes antud valdkonna kohta käivates õigusaktides toodud nõuete 

rikkumisega või ohuga ühisveevärgile ja/või -kanalisatsioonile. Avalikustada võib andmeid 

kliendi veetarvituse ja kanaliseeritava reovee koguse ning reostuse kohta. 

 

§ 18. Kasutatud vee mõõtmine ja veearvestus 
(1) Kliendi veekasutust mõõdetakse veearvestiga. Müüdud vee kogus tehakse kindlaks 

veearvesti näitude järgi kuupmeetrites. Veearvesti näitude registreerimise kord ja sagedus 

määratakse teenuslepinguga. 

(2) Veearvesti puudumisel määratakse kasutatud vee hulk tarbimiskohas 10 m3 inimese kohta 

kuus. 

[Muudetud Viimsi Vallavolikogu 12.09.2006 määrusega nr 33- jõust. 15.09.2006] 

(3) Vee tarbimise arvestamiseks käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatud normi järgi teatab 

klient vee-ettevõtjale isikute (elanikud, rentnikud, töötajad) arvu. Klient on kohustatud 

koheselt kirjalikult teatama isikute arvu muutustest. 

[Muudetud Viimsi Vallavolikogu 12.09.2006 määrusega nr 33- jõust. 15.09.2006] 

(4) Avalikust veevõtukohast võetava vee kasutamise normiks veearvesti puudumisel on 100 

m3 kuus ja tasumine toimub vastavalt vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahelise lepingu 

tingimustele. 

(5) Alates 2002. aasta 1. jaanuarist peab klientidele antav vesi olema mõõdetud.  

(6) Ühekordsed veetarvitused (läbipesud, katsetused jms) mõõdetakse või arvestatakse vee 

ettevõtte poolt igakordselt vastavalt kasutusele. 

(7) Päästeameti poolt kahjutule tõrjumiseks, teisteks päästetöödeks ja õppusteks kulutatud 

veekoguse üle peab arvestust päästeamet, esitades igakuiselt vee-ettevõtjale sellekohased 

andmed. Selle vee eest tasu ei võeta. 

(8) Kinnistusisese tulekustutussüsteemi kaudu tarbitud vee eest tasub klient veearvesti näidu 

järgi üldistel alustel. Kui vesi ei läbinud veearvestit, teeb vee-ettevõtja veekasutuse akti ja 

kuluarvestuse järgmistel juhtudel: 

1) tuletõrjesüsteemi katsetamisel pärast eelnevat kooskõlastamist vee-ettevõtjaga; 

2) kahjutule tõrjumisel, millest klient on vee-ettevõtjale teatanud mitte hiljem kui 24 tunni 

jooksul peale plommi eemaldamist. 

Nimetatud juhtudel võib klient tuletõrjesüsteemi sulguritelt ja hüdrantidelt plomme 

eemaldada. Plommide tagasipaigalduse kulud kannab klient. 

 

§ 19. Veearvestus rikke, rikkumise või valeandmete korral 

(1) Veearvesti rikke korral, kui klient ei ole selles süüdi, arvestatakse tarbitud vett rikke 

avastamisele eelnenud mõõteperioodi kolme kalendrikuu keskmise ööpäevase tarbimise järgi. 



Nimetatud arvlemiskord kehtib rikke tuvastamise kalendrikuu kohta kuni uue arvesti 

paigaldamiseni. 

(2) Kui kliendi nõudmisel toimunud vee-ettevõtjale kuuluva veearvesti ennetähtaegsel 

kontrolltaatlusel osutus arvesti mõõteviga lubatust suuremaks, tehakse vee-ettevõtja poolt 

tasaarveldus eelneva kolme kalendrikuu veetarvituse kohta, kaasa arvatud kontrolltaatluse 

kalendrikuu päevade kohta kuni uue arvesti paigaldamiseni. 

(3) Kui klient ei ole vee-ettevõtjale kohe teatanud veearvesti või plommide rikkumisest või 

riknemisest või on esitanud valeandmeid või ei ole võimaldanud kahe nädala möödumisel 

pärast kirjalikku hoiatust juurdepääsu veearvestile, võib vee-ettevõtja arvestada veekulu 

käesoleva eeskirja § 18 lg 2 ettenähtud vee kasutamise normi järgi. Arvestust alustatakse vee-

ettevõtja poolt veearvesti viimasest kontrollimise päevast või arvestuse aluseks on 

valeandmetega hõlmatud aeg. 

[Muudetud Viimsi Vallavolikogu 12.09.2006 määrusega nr 33- jõust. 15.09.2006] 

 

(4) Ühisveevärgi ehitiste või seadmete vigastamisega kaasneva veekao suurus arvestatakse 

vee-ettevõtja poolt veevoolu ristlõike pinna, kiiruse ja veevoolu kestvuse järgi või 

kontrollmõõtmise teel. 

(5) Veearvesti puudumisel võib vee-ettevõtja lekke avastamise korral kinnistutorustikes 

käsitleda seda kui omavolilist veekasutust ja rakendada eeskirja § 23. 

 

§ 20. Reovee mõõtmine ja arvestus  
(1) Kliendilt ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee kogus võrdsustatakse ühisveevärgist 

tarvitatud vee kogusega või mõõdetakse eraldi reoveearvestiga. Reovee mõõtmist kasutatakse 

teenuslepingu alusel.  

(2) Kui klient saab kogu vee või osa sellest muudest veeallikatest kui ühisveevärk, 

mõõdetakse ühiskanalisatsiooni ärajuhitud vee kogus reoveearvestiga või võrdsustatakse 

kõigist veeallikatest kokku tarvitatud veega. 

(3) Ühekordne reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni (läbipesu, katsetus jms) arvestatakse 

vee-ettevõtja poolt igakordselt vastavalt kasutusele. 

(4) Sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee kogus määratakse vee-ettevõtja 

poolt tehniliste arvestuste alusel või mõõdetakse. 

(5) Reovee või fekaalide koguse arvestus purgimisel ühiskanalisatsiooni toimub lähtudes 

tühjendatud mahuti mahust, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 

 

§ 201. Ülenormatiivne reostus ehk ülereostus 

(1) Ülenormatiivne reostus ehk ülereostus on olmes või tootmises kahjutuspiiri ületavalt 

rikutud reovesi, ehk ohtlike ainete sisalduse piirväärtusi ületav reostus ärajuhitavas reo- või 

sademevees, mille eest kehtestatakse eraldi tasu. 

(2) Ülenormatiivse reostuse tasu ehk ülereostustasu kehtestatakse juriidilistest isikutest 

klientide (edaspidi – Klient) suhtes, kelle poolt ärajuhitav reovesi ületab eeskirja Lisas 1 

toodud lubatud saasteainete piirkontsentratsiooni (maksimaalne lubatud saasteainekogus 

mg/l). Lubatud saasteainete piirkontsentratsiooni ületamise korral määratakse täiendav 

hinnalisand ülereostuse eest maksimaalse saastenäitaja järgi vastavalt saastegruppidele. 

Hinnalisand saasteainete piirkontsentratsiooni ületamise eest määratakse reovee analüüside 

tulemuste põhjal. 

(3) Alates 01.02.2007.a on vee-ettevõtjal õigus võtta reovee reostusastme proove mistahes 

lepingulise Kliendi kontrollmõõtmist võimaldavas (ühendustorustikus asuvas) vaatluskaevus. 

(4) Proove võetakse regulaarselt üks (1) kord kvartalis. 

(5) Proovivõtmisel saadud ülereostusnäitajate tulemuste alusel esitatakse arve tagasiulatuvalt 

ühe arvlemisperioodi eest (kokkulepitult on arvlemisperiood 1 kord kvartalis), kusjuures 

vastava Kliendi reovee kogus võrdsustatakse vee-ettevõtja poolt vastavalt Kliendilt 

vastuvõetud reovee kogusega. 



(6) Kui Klient on teinud saaste vähendamiseks parendusi, teavitab ta sellest vee-ettevõtjat, kes 

on kohustatud võtma vaatluskaevust kordusproovi. 

(7) Lubatud saasteainete piirkontsentratsioonide ületamise korral määratakse hinnalisand 

reovee analüüside tulemuste põhjal kolme kuu (kvartali) eest. 

(8) Klient vabastatakse ülereostustasust alates järgnevast kuust, millal võetud proov vastas 

nõuetele. 

(9) Kui ülereostus ületab SG-8 piirnäite võib vee-ettevõtja katkestada teenuse osutamise või 

rakendada viiekordset saastegrupi tariifi koos kõigi saaste likvideerimiseks või piirväärtuse 

normiviimiseks tehtud kahjude hüvitamiseks. Vee-ettevõtjal on õigus katkestada teenuse 

osutamine, kui Klient ei tee olukorra parandamiseks parendusi ning kui Klient ei tasu 

ülereostuse eest. 

[Muudetud Viimsi Vallavolikogu 14.11.2006 määrusega nr 39- jõust. 17.11.2006] 

 

§ 21. Reovee arvestus arvesti rikke või juurdepääsu takistamise korral 

(1) Reoveearvesti rikke korral arvutatakse ärajuhitud reovee kogus rikke avastamisele 

eelnenud mõõteperioodi kolme kalendrikuu keskmise ööpäevase reovee koguse järgi. 

Nimetatud arvlemiskord kehtib rikke tuvastamise kalendrikuu kohta kuni uue arvesti 

paigaldamiseni. 

(2) Kui klient ei ole võimaldanud pärast teistkordset kirjalikku hoiatust ilma mõjuva põhjuseta 

juurdepääsu reoveearvestile, võib vee-ettevõtja arvestada reovee kogust kõigist veeallikatest 

kokku tarvitatud veega. Arvestust alustatakse vee-ettevõtja poolt reoveearvesti viimasest 

kontrollimise päevast.  

 

§ 22. Omavoliline veekasutus ja reovee kanaliseerimine, omavoliline ühendus 

(1) Omavoliliseks veekasutuseks ja/või reovee kanaliseerimiseks loetakse juhtumit, mil: 

1) ei ole vee-ettevõtjaga sõlmitud teenuslepingut; 

2) on eemaldatud või rikutud torustikule, sulguritele, tuletõrjesüsteemile, vee- või 

reoveemõõdusõlme vee-ettevõtja poolt pandud plommid, välja arvatud käesoleva eeskirja       

§ 18 lg 8 ette nähtud juhud; 

3) on eemaldatud või rikutud vee- või reoveearvesti taatlusplomm; 

4) vee- või reoveearvesti on rikutud (ka külmumise või kuumenemise tõttu), arvesti näitu on 

moonutatud või arvesti on omavoliliselt eemaldatud; 

5) on eemaldatud vee- või kanalisatsioonitorustiku sulgemiseks vee-ettevõtja poolt 

paigaldatud sulgur; 

6) on avatud vee-ettevõtja poolt suletud peakraan või ühenduskraan; 

7) kinnistu veevärgi sisendustorule on monteeritud veevõttu võimaldav ühendus; 

8) vaatluskaevu kaudu toimub reovee või fekaalide purgimine ühiskanalisatsiooni; 

9) on loodud ühendus sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 

kanaliseerimiseks (restkaev, kuivendusdrenaaži ühendus, maapinna kaldega korraldatud 

äravool vaatluskaevu, katuseäravool jne.); 

10) toimub muu tegevus, mis on suunatud teenuse tarbimisele selle eest määratud hinda 

maksmata. [Muudetud Viimsi Vallavolikogu 12.09.2006 määrusega nr 33- jõust. 15.09.2006] 

 

(2) Omavoliline ühendus on mistahes toruühendus (ka ajutine voolikuühendus) ühisveevärgi 

ja/või -kanalisatsiooniga, mis on tehtud ilma liitumislepinguta või teenuslepinguta. 

(3) Omavolilise veekasutamise, reovee kanaliseerimise või omavolilise ühenduse 

ilmsikstulekul koostatakse ülevaatust teinud vee-ettevõtja või volitatud isiku poolt 

sellekohane akt. Omavoliline ühendus kuulub vee-ettevõtja poolt kohesele sulgemisele. 

(4) Kliendil või kinnistu omanikul, kelle tarbeks omavoliline ühendus tehti, tuleb vee-

ettevõtjale tasuda tarbitud vee koguse ja kanalisatsiooni juhitud reovee eest vastavalt 

käesoleva eeskirja §-le 23. 



(5) Omavolilise ühenduse kasutusaja alguseks on omavolilise ühenduse rajamise aeg ja 

kasutusaja lõpp selle sulgemise päev. Kui vee-ettevõtjal pole omavolilise ühenduse rajamise 

aega küllaldaste tõendite puudumisel võimalik määratleda, loetakse kasutusaja alguseks päev, 

millal vee-ettevõtja esindaja või volitatud isik võis veenduda omavolilise veekasutuse ja/või 

reovee kanaliseerimise puudumises, kuid mitte üle ühe aasta tagasi. Veevõtu korral tuletõrje 

hüdrantidest loetakse kasutusajaks 1 kuu. 

 

§ 23. Omavolilise veekasutuse ja reovee kanaliseerimise arvestus 

(1) Omavolilise veekasutuse ilmnemisel arvestatakse kliendi või kinnistu omaniku poolt 

tarbitud vee kogus toru läbilaskevõime järgi avamis-, plommi eemaldamis-, rikkumis- või 

ühenduskohas arvestusega, et toru töötab kogu ristlõikega 24 tundi ööpäevas. Sealjuures 

võetakse vee kiiruseks torudes siseläbimõõduga 15 kuni 20 mm - 0,5 m/s, torudes 25 kuni 40 

mm - 1,0 m/s ning torudes 50 mm ja suuremad - 1,5 m/s. Kui omavoliliselt kasutatud vett oli 

võimalik kanaliseerida ühiskanalisatsiooni, arvestatakse kanalisatsiooni juhitud reovee kogus 

võrdseks tarvitatud vee kogusega. Tasu reovee ärajuhtimise eest arvutatakse lähtudes 

vastavale tarbijagrupile kehtestatud teenustasust.  

 

(2) Omavolilise reovee kanaliseerimise ilmnemisel arvestatakse kliendi või kinnistu omaniku 

poolt kanalisatsiooni juhitud reovee kogus:  

1) ühisveevärgist või muust veeallikast (sõltuvalt vee saamise kohast) suubuva veetoru 

siseläbimõõdu järgi vastavalt käesoleva paragrahvi 1. lõikele; 

2) kanalisatsiooni survetorul asuva reoveearvesti, mõõdusõlme või nende plommide 

rikkumise puhul vastavalt käesoleva paragrahvi 1. lõikele reoveearvesti siseläbimõõdu järgi; 

3) vaatluskaevu kaudu reovee või fekaalide purgimisel  arvestatakse ühenduse tegija poolt 

kanalisatsiooni juhitud reovee või fekaalide kogus lähtudes tühjendatud mahuti 3-kordsest 

mahust. 

4) sademete ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee kanaliseerimisel omavolilise 

ühenduse kaudu arvestatakse iga sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 

vastuvõtu- või ühenduspunkti pealt (restkaev, kuivendusdrenaaži ühendus, maapinna kaldega 

korraldatud äravool vaatluskaevu, katuseäravool jne.) kanaliseeritud vee koguseks 75 m3. 

Reovee kanaliseerimise tasu arvestatakse vastava tarbijagrupi reovee ärajuhtimise teenustasu 

määra järgi. 

 

(3) Kui vee-ettevõtjal on faktilistest ja tehnilistest asjaoludest lähtudes võimalik omavoliliselt 

tarbitud vee kogust ja omavoliliselt kanalisatsiooni juhitud reovee kogust täpsemalt arvestada, 

vähendatakse käesoleva paragrahvi 1. või 2. lõike alusel tehtud arvestust. 

(4) Kui veekasutuse ja/või kanaliseerimise arvestamine toru läbimõõdu ega mahuti suuruse 

järgi ei ole võimalik, arvestatakse tarbitud vee kogust ja omavoliliselt kanalisatsiooni juhitud 

reovee kogust  vee-ettevõtja poolt tehniliselt ja faktiliselt põhjendatud arvutuste alusel.  

 

§ 24. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste eest tasumine 
(1) Teenuste eest tasumine, vee-(reovee-)arvesti näidu registreerimine ja teatamine vee-

ettevõtjale toimub teenuslepingu alusel kooskõlas käesoleva eeskirjaga. Kasutatud vee ja/või 

ärajuhitud reovee kogust arvestatakse kuupmeetri täpsusega. 

(2) Arve saanud klient on kohustatud tasuma vee-ettevõtjale teenuslepingus kokkulepitud aja 

jooksul alates arve saamise päevast. Kui arve tasumise tähtaeg ei ole kokku lepitud, siis on 

klient kohustatud tasuma arve kümne kalendripäeva jooksul alates arve saamise päevast. Arve 

loetakse tasutuks raha vee-ettevõtja arvelduskontole ülekandmise kuupäevast.  Arvlemisel 

maksekorralduse raamatuga tasub klient arvestusperioodil kasutatud veevarustuse ja reovee 

ärajuhtimise teenuste eest arvestusperioodile järgneva kuu 25. kuupäevaks. Nimetatud 

tähtaegade ületamisel tasub klient vee-ettevõtjale viivist tasumata arve summast iga tasumise 

tähtaega ületava päeva eest. 



(3) Viivise suurus lepitakse kokku teenuslepingus, kuid see ei või olla rohkem kui 0,5% ja 

elanikele kuni 0,15% tasumata summalt päevas. Viivist ei tasuta, kui klient ei ole temast 

olenemata põhjustel saanud arvet või ei ole saanud seda õigeaegselt või esitatud arve on 

ebaõige. 

(4) Kui toimub tarbija hinnagrupi muutus, on klient kohustatud sellest kümne tööpäeva 

jooksul vee-ettevõtjale teatama. Arvelduskorra muudatused määratakse kindlaks 

teenuslepinguga. Kui klient eelnimetatust ei teata, tehakse muutusest tulenev ümberarvestus 

tagantjärele. 

(5) Pretensioon arve õigsuse kohta tuleb esitada kirjalikult. Pretensiooni esitamine ei pikenda 

arve tasumise tähtaega. Pretensioonid lahendatakse kümne tööpäeva jooksul arvates 

pretensiooni kättesaamisest. Pretensiooni läbivaatamise tulemustest teavitatakse klienti 

kirjalikult. Enammakstud summa tagastatakse kliendile või arvestatakse kliendi soovil 

järgmisel arvestusperioodil tasumisele kuuluvate maksete katteks. 

(6) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste arve ja muude maksekohustuste tähtajaks 

täitmata jätmisel on vee-ettevõtjal õigus esitada kliendile kirjalik hoiatus teenuslepingu 

mittetäitmise tagajärgede kohta.  

(7) Omavolilise vee tarbimise või reovee ärajuhtimise eest esitab vee-ettevõtja maksenõude 

käesoleva eeskirja kohaselt arvestatud ulatuses. 

 

§ 25. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kahjustuste või avarii korral vee andmise ja 

reovee ärajuhtimise piiramine ja peatamine 
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avarii on ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitiste või 

seadmete ettenägematu purunemine või rikki minek, mille tagajärjel oluliselt halveneb või 

katkeb klientide veega varustamine ja/või nende reovee kanaliseerimine, või on ohustatud 

inimesed, ehitised või keskkond. 

(2) Loodusõnnetuse, energiavarustuse katkestamise või muu vääramatu jõu tagajärjel 

tekkinud kahjustuste kõrvaldamise ajal on vee-ettevõtjal õigus piirata või peatada klientidele 

ühisveevärgist vee andmist või reovee juhtimist ühiskanalisatsiooni. Vee andmise ja reovee 

ärajuhtimise piiramisel ja peatamisel juhindub vee-ettevõtja antud valdkonna eest vastutava 

vallavalitsuse ametiisiku korraldustest. 

(3) Vee andmist võib vee-ettevõtja ette teatamata piirata, et vajadusel suurendada tuletõrjevee 

andmist, samuti juhul, kui kliendi tegevus või seadmete puudulikkus ohustab ühisveevärki 

ja/või -kanalisatsiooni ning teisi kliente. 

(3) Vee-ettevõtjal on õigus piirata või peatada klientidele ühisveevärgist vee andmist või 

reovee juhtimist ühiskanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avariiliste ja plaaniliste 

remonttööde ajal. 

(4) Avariiliste tööde puhul teavitab vee-ettevõtja kliente tööde alustamisel 

massiteabevahendite kaudu. Plaanilistest remonttöödest teatab vee-ettevõtja klientidele 

kirjalikult vähemalt viis päeva ette ja massiteabevahendite kaudu vähemalt üks päev ette. 

(5) Veekatkestuse korral remonttööde tõttu üle viie tunni tagab vee-ettevõtja elumajade juurde 

ajutise veevõtu võimaluse elanike esmasteks vajadusteks, tervishoiu, hoolekande, õppe-, 

kasvatusasutuste joogi-ja olmeveevajaduse. 

 

§ 26. Lõppsätted  
Enne käesoleva eeskirja jõustumist vallavalitsuse ja vee-ettevõtja ning kliendi ja vee-ettevõtja 

vahel sõlmitud lepingud kehtivad niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus seadusega. Nimetatud 

lepingute asendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja käesoleva eeskirja nõuetele 

vastavate lepingutega tuleb lõpetada hiljemalt 2002. aasta 31. detsembriks. 

[Muudetud - Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 määrusega nr 18 - jõust.17.05.2002] 



 

Lisa 1

Viimsi Vallavolikogu

Lisa 1. Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja juurde 13.03.2001 määrusele nr 5

(14.11.2006 määruse nr 39

Kanalisatsioonisüsteemi juhitud reovee jaotus saastegruppidesse olenevalt saastenäitajatest: redaktsioonis)

Reostusnäitaja Tähis

Mõõt-

ühik RG-1 RG-2 RG-3 RG-4 RG-5 RG-6 RG-7 RG-8

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

Vesinikioonide minimaalne 

sisaldus reovees Phmin Ph-ühik 6,5 6,5 6,5 6,0..6,4 5,5..5,9 5,0..5,4

Vesinikioonide maksimaalne 

sisaldus reovees Phmax Ph-ühik 8,5 8,5 8,5 8,6..9,5 9,6..10,5 10,6..11,5

Hõljuvainesisaldus mg/l 0..15 16..200 201..500 501..650 651..750 751..1000 1001..1500 1501..2000

Biokeemiline hapnikutarve BHT7 mg/l 0..15 16..150 151..375 376..560 561..750 751..940 941..1130 1131..1500

Keemiline hapnikutarve KHT mg/l 0..750 0..750 0..750 751..1000 1001..1250 1251..1500 1501..2000 2001..2500

Polaarsete süsivesinike sisaldus mg/l 0..50 0..50 0..50 51..100 101..150 151..200 201..250 251..300

Naftasaadustesisaldus mg/l 0..1,0 1,1..1,5 1,6..5,5 5,6..7,2 7,3..8,3 8,4..11,0 11,1..16,5 16,6..22

Üldlämmastikusisaldus mg/l 0..10 10,1..60 60,1..125 126..145 146..165 166..185 186..205 206..225

Ühealuseliste fenoolide sisaldus mg/l 0..2,9 0..2,9 0..2,9 3,0..3,8 3,9..4,4 4,5..5,8 5,9..8,7 8,8..11,6

Pindaktiivsete ainete sisaldus mg/l 0..44 0..44 0..44 45..57 58..66 67..88 89..132 133..176

Üldfosforisisaldus mg/l 0..1,0 1,1..9,0 9,1..15,0 15,1..16,5 16,6..18,5 18,6..21,0 21,1..24,0 24,1..28,5

Elavhõbeda sisaldus Hg mg/l 0..0,05 0..0,05 0..0,05 0,051..0,07 0,071..0,08 0,081..0,1 0,101..0,15 0,151..0,2

Hõbeda sisaldus Ag mg/l 0..0,2 0..0,2 0..0,2 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8

Kaadmiumi sisaldus Cd mg/l 0..0,2 0..0,2 0..0,2 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8

Üldkroomi sisaldus Cr mg/l 0..0,5 0..0,5 0..0,5 0,51..0,65 0,66..0,75 0,76..1,0 1,01..1,5 1,51..2,0

Kroomiühendite sisaldus Cr (VI) mg/l 0..0,1 0..0,1 0..0,1 0,11..0,16 0,17..0,22 0,23..0,3 0,31..0,39 0,4..0,5

Vase sisaldus Cu mg/l 0..2,0 0..2,0 0..2,0 2,1..2,6 2,7..3,0 3,1..4,0 4,1..6,0 6,1..8,0

Plii sisaldus Pb mg/l 0..0,5 0..0,5 0..0,5 0,51..0,65 0,66..0,75 0,76..1,0 1,01..1,5 1,51..2,0

Nikli sisaldus Ni mg/l 0..1,0 0..1,0 0..1,0 1,1..1,3 1,4..1,6 1,7..2,0 2,1..3,0 3,1..4,0

Tsingi sisaldus Zn mg/l 0..2,0 0..2,0 0..2,0 2,1..2,6 2,7..3,0 3,1..4,0 4,1..6,0 6,1..8,0

Tina sisaldus Sn mg/l 0..0,5 0..0,5 0..0,5 0,51..0,65 0,66..0,75 0,76..1,0 1,01..1,5 1,51..2,0

Tsüaniidide sisaldus mg/l 0..0,2 0..0,2 0..0,2 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8

Arseeni sisaldus As mg/l 0..0,2 0..0,2 0..0,2 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8

MÄRKUS: SG-8 SAASTENÄITAJATE ÜLETAMISE KORRAL:

1. KATKESTATAKSE OBJEKTI VEEGA VARUSTAMINE VÕI SULETAKSE KANALISATSIOON

2. RAKENDATAKSE KUNI 5-e KORDSET SG-8 ÜLEREOSTUSTASU


