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KUUSALU VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LI ITUMISE 
TASU VÕTMISE KORD 
 
 
1. ÜLDOSA 
 
1.1. Käesolev eeskiri reguleerib liitumist Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
 ning selle eest liitumistasu maksmist. Käesoleva eeskirja sätteid kohaldatakse 
 hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde 
 kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel. 
1.2. Liitumistasu on ühekordne tasu, mida makstakse vee-ettevõtjale kinnistu 
 veevärgi ja/või kanalisatsiooni liitmisel ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga 
 või tarbimise kasvust tingitud sisendustorustike ümberehitamisel. 
1.3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alal on kõigil kinnistu omanikel 
 õigus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. 
1.4. Liituja peab taotlema vee-ettevõtjalt liitumiseks tehnilised tingimused. 
1.5. Taotluse täidab ja vastutab andmete tõesuse eest taotleja. Taotlus peab 
 sisaldama: 
1.5.1. taotleja isikuandmeid; 
1.5.2. andmeid kinnisasja kohta koos asendiplaaniga, millel on märgitud krundi 
 piirid; 
1.5.3. andmeid olemasoleva ja/või kavandatava hoonestuse kohta; 
1.5.4. andmeid ühisveevärgist olemasoleva ja kavandatava veekasutuse otstarbe 
 ja koguse kohta; 
1.5.5. andmeid ühiskanalisatsiooni juhitava heitvee koguse ja reostuse kohta; 
1.5.6. taotleja ettepanekut sisendustorustike asukoha kohta; 
1.5.7. taotleja soovi kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni ühisveevärgi ja/või 
 -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta; 
1.5.8. kaasomandis oleva kinnistu puhul kaasomanike kokkulepet või kaasomanike 
 enamuse otsust ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumiseks. 
1.6. Vee-ettevõtja vaatab liitumise taotluse läbi 14 päeva jooksul ja esitab 
 taotlejale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tehnilised tingimused 
 (edaspidi liitumistingimused). 



1.7. Liitumistingimustes näidatakse: 
1.7.1. liitumispunktid; 
1.7.2. lubatavad veevõtu ja heitvee ärajuhtimise kogused ning heitveega ärajuhtida 
 lubatavad reoained, nende lubatavad kontsentratsioonid ja kogused; 
1.7.3. tehnilised erinõuded; 
1.7.4. veemõõdusõlme asukoht; 
1.7.5. proovivõtukaevu olemasolu; 
1.7.6. liitumistingimuste kehtivusaeg; 
1.7.7. kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamise tähtaeg ühisveevärgi ja 
 -kanalisatsiooniga. 
 
1.8. Juhul kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise taotluse rahuldamisega 
 võib kaasneda häireid teiste klientide veega varustamises ja reovee ärajuhtimises 
 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetekohases toimimises, on ühisveevärgi 
 ja -kanalisatsiooni omanikul õigus taotlust mitte rahuldada või rahuldada 
 piiratud ulatuses. 
1.9. Liitumistingimuste järgi tellib taotleja vastavat litsentsi omavalt projekteerijalt 
 kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
 liitumise projekti (edaspidi liitumisprojekt). 
1.10. Liitumisprojekti koostamine, ühendustorustiku ning kinnistu veevärgi ja 
 kanalisatsiooni ehitamine ja kasutusele võtmine toimub Kuusalu valla ehitusmääruse 
 kohaselt. 
1.11. Pärast liitumisprojekti kooskõlastamist vee-ettevõtja poolt sõlmitakse 
 vee-ettevõtja ja liituja vahel liitumisleping. 
1.12. Vee-ettevõtjal on õigus liitumislepingut mitte sõlmida, kui liitumisprojekt 
 ei vasta kehtivatele nõuetele või ei ole arvestatud liitumistingimustega. 
1.13. Liitumislepingus lepitakse vee-ettevõtja ja liituja vahel kokku: 
1.13.1. liitumistasu maksmise korras ja tähtaegades; 
1.13.2. teenuste mahus ja tingimustes; 
1.13.3. ehituse finantseerimises ja läbiviimises; 
1.13.4. liitumispunktide rakendusvalmiduses; 
1.13.5. teenuste kasutamises ehitusperioodil; 
1.13.6. ehitiste vastuvõtmise korras; 
1.13.7. teenuste kasutamisaegsetes eritingimustes; 
1.13.8. muudes vajalikes asjaoludes. 
1.14. Liitumislepingu võib lõpetada liituja taotlusel, kui ta loobub ühisveevärgi 
 ja -kanalisatsiooniga liitumisest. Tasutud liitumistasu ei tagastata. 
1.15. Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping lõpetada: 
1.15.1. juriidilise isiku likvideerimisel, kui tal ei ole õigusjärglast; 
1.15.2. kinnistu omaniku surma korral, kui tal ei ole pärijat; 
1.15.3. muudel liitumislepingust tulenevatel põhjustel. 
1.16. Liitumislepingu muutmine võib toimuda ulatuses, millega ei kaasne uue liitumisprojekti 
 koostamise vajadust. 
1.17. Kinnistu veevärgi ühendamine ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni 
 ühendamine ühiskanalisatsiooniga toimub liitumislepingu tingimuste kohaselt. 
1.18. Kliendile, kes taotleb liitumistingimuste muutmist, sealhulgas olemasolevatele 
 ühendustele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga lisaks täiendavaid ühendusi 
 või olemasoleva ühendustoru ümberehitamist, toimub liitumine uue liitumislepingu 
 alusel. 
1.19. Ühendustoru ja nende sisselõiked vee- ja kanalisatsiooni peatorusse teeb 



 vee-ettevõtja või ehitaja vee-ettevõtja tehnilise järelevalve all ning 
 vee-ettevõtjaga kooskõlastatud tingimustel tööde eelarvet ja tähtaegu järgides, 
 pärast liitumistasu kokkulepitud osa laekumist vee-ettevõtja arvele. 
 
2. LIITUMISTASU ARVUTAMISE ALUSED 
 
2.1. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liituja maksab ühekordset  
 liitumistasu. Liitumistasu ei või olla suurem kui liitumispunkti ja  
 liitumist võimaldava ühisveevärgi- ja/või kanalisatsioonivõrgu vahelise  
 torustiku/rajatise ehitamiseks tehtud vajalikud kulutused, kuid mitte  
 vähem kui 319.56 eurot. Juhul kui liitumiseks vajalike tööde  
 ehitusprojekti koostab vee-ettevõtja, arvestatakse liitumistasu hulka ka  
 projekti koostamise kulud. Liitumistasule lisandub käibemaks. 
(M-27-24.11.2010)  
 2.2. Liitumistasu peab tasuma ka klient, kes soovib suurendada tarbitava  
 vee ja/või ärajuhitava heitvee hulka määral, mis tingib olemasolevate  
 ühendus- ja/või muu torustiku ümberehitamise.  
(M-25-30.10.2003)  
2.3. Kinnistusisese torustiku ehituse maksumus alates liitumispunktist  
 liitumistasu sisse ei kuulu. 
(M-25-30.10.2003)  
2.4. Määrata ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu  
 veevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetele vastavust kontrollima  
 keskkonnateenistuse juhataja. 
(M-25-30.10.2003)  
 
3. LIITUMISTASU TASUMISE KORD 
 
3.1. Liituja või klient maksab liitumistasu vastavalt vee-ettevõtja ja liituja 
 või kliendi vahel sõlmitud liitumislepingus märgitud summas ja tähtaegadel. 
3.2. Liitumislepingu sõlmimisel seoses kinnistu omaniku muutumisega, kui sellega 
 ei kaasne ühendustorustiku läbimõõdu suurenemist, liitumistasu ei rakendata. 
3.3. Liitumistasu järelmaksuga tasumisel arvestatakse tasumata summalt intressi 
 10% aastas. 
3.4. Liitumislepingujärgsetest maksetähtaegadest mittekinnipidamisel maksab 
 liituja või klient vee-ettevõttele viivist vastavalt liitumislepingule 
 0,15% päevas tähtaegselt tasumata summalt. 
3.5. Ühendustoru liitumislepingujärgsest ehitustähtajast mittekinnipidamisel 
 maksab vee-ettevõtja liitujale või kliendile leppetrahvi vastavalt liitumislepingule 
 0,15% liitumistasust päevas. 


