
Ettevõte
Otsuse nr ja 

kuupäev
Tariifi liik Ühik Hind

AÜ Kuresoo* 9.1-3/11-004  

21.06.2011
Veeteenuse hind €/m

3 0,41

Tasu võetava vee eest €/m
3 1,10

Abonenttasu €/kuus 1,45

Tasu võetud vee eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele €/m
3 1,23

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele ja 

juriidilistele isikutele 
€/m

3 1,59

Abonenttasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/kuus 0,67

Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele
€/kuus 0,67

Abonenttasu võetud vee eest juriidilistele isikutele sõltuvalt kliendi 

poolt kasutatava toru sisediameetrist DN(mm) järgnevalt:

DN 15  €/kuus 2,24

DN 20  €/kuus 4,24

DN 25  €/kuus 9,79

DN 32 €/kuus 14,86

DN 40  €/kuus 24,02

DN 50 ja rohkem €/kuus 26,87
Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN 

(mm)järgnevalt:

DN 15  €/kuus 2,24

DN 20  €/kuus 4,24

DN 25  €/kuus 9,79

DN 32 €/kuus 14,86

DN 40  €/kuus 24,02

DN 50 ja rohkem €/kuus 26,87

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 1,25

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,47

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 1,95

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele €/m
3 2,20

1. Tehniliste tingimuste väljastamine €/tk 31,95

2. Projekti kooskõlastamine €/tk 15,98

3. Vee- ja/või kanalisatsiooniühenduse avamine €/tk 26,63

4. Vee- ja/või kanalisatsiooniühenduse sulgemine €/tk 26,63

Tasu võetud vee eest €/m
3

0,8793

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,9149

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3

1,334

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3

1,987
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 2,183

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele €/m
3 3,070

Konkurentsiametiga kooskõlastatud veeteenuste  hinnad                                                                    

(lisandub käibemaks vastavalt seadusandlusele) 

OÜ Kalde Vesi*

AS Tallinna Vesi 

Maardu 

tegevuspiirkond

AS Elveso

AS Viimsi Vesi

OÜ Velko AV

9.1-3/11-005  

27.07.2011

9.1-3/11-006  

18.08.2011

9.1-3/11-008  

16.09.2011

9.1-3/12-006  

12.03.2012

9.1-3/12-011 

29.05.2012

Lisateenused:

Lähtuvalt ÜVVKS § 141 lõikest 1 määrab vee-ettevõtja kooskõlastatud veeteenuse hinna 60 päeva jooksul pärast hinna 
kooskõlastamise otsuse vastuvõtmist ja avalikustab selle vähemalt 30 päeva enne hinna kehtima hakkamist kohaliku omavalitsuse
üksuse või vee-ettevõtja veebilehel ning üks kord vähemalt ühes kohalikus või maakonna ajalehes.  

* ei ole käibemaksukohustuslane s.t. Konkurentsiametiga kooskõlastatud hinnale käibemaksu ei lisandu.
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Ettevõte
Otsuse nr ja 

kuupäev
Tariifi liik Ühik Hind

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 0,651

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,407

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 1,533

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele €/m
3 2,224

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,628

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,015

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 1,207

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,589

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 1,212

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele €/m
3 1,632

Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 

ärajuhtimise ja puhastamise eest
€/m

3 1,289

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,47

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,40

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,85

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,38

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,9482

Tasu reovee ärajuhtimise eest sõltuvalt tarbimismahust

0 - 500 m³/kuus €/m
3 0,2086

üle 501 m³/kuus €/m
3 0,0261

Tasu reovee puhastamise eest I reostusgrupp €/m
3 0,1966

Tasu reovee puhastamise eest II reostusgrupp €/m
3 0,9209

Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 

ärajuhtimise ja puhastamise eest
€/m

3 0,2226

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,927

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,607

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 0,90

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,01

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 2,00

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele €/m
3 2,16

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 1,12

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,87

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 1,69

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele €/m
3 2,82

Veeühenduse avamine €/tk 22,02

Veeühenduse sulgemine €/tk 22,02

Tehniliste tingimuste väljastamine €/tk 26,60

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,81

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,55

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,85

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,79

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,42

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 2,20

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 0,70

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 0,78

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest  I reostusgrupp 

füüsilistele isikutele
€/m

3 2,00

9.1-3/12-026  

23.10.2012

OÜ Loo Vesi

OÜ Olme

AS Kovek

OÜ Järvakandi 

Kommunaal

9.1-3/13-001  

07.01.2013

9.1-3/13-002 

23.01.2013

9.1-3/13-008 

30.04.2013

Vasalemma Vesi 

OÜ

AS Otepää Veevärk

Tamsalu Vesi AS

OÜ Strantum

Harju Infra OÜ

9.1-3/12-016  

25.07.2012

9.1-3/13-009 

30.04.2013

9.1-3/13-015 

29.08.2013

9.1-3/12-024 

28.09.2012

OÜ Vändra MP

Tõrva Veejõud OÜ

9.1-3/13-016 

30.08.2013

9.1-3/12-015 

24.07.2012

9.1-3/13-019  

10.12.2013

9.1-3/14-005 

07.03.2014
OÜ Pandivere Vesi

9.1-3/12-029  

28.11.2012

OÜ Järva-Jaani 

Teenus

Vanamõisa piirkond Saue vallas

Lisateenused:

2 / 11



Ettevõte
Otsuse nr ja 

kuupäev
Tariifi liik Ühik Hind

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I reostusgrupp 

juriidilistele isikutele
€/m

3 2,20

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp €/m
3 2,53

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III reostusgrupp €/m
3 2,85

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV reostusgrupp €/m
3 3,10

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest V reostusgrupp €/m
3 3,29

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 1,32

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,83

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 1,81

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele €/m
3 2,77

Abonenttasu €/kuu 1,34

Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve kuni 2,5 m³/h
€/tk 25,13

Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve alates 2,5 

m³/h
€/tk 49,95

Veeühenduse avamine kliendi tellimisel €/tk 12,48

Veeühenduse sulgemine kliendi tellimisel €/tk 12,48

Veeühenduse sulgemine võlgnevuse tõttu €/tk 18,87

Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine €/tk 18,87

Veearvesti plommimine €/tk 8,89

Näitude fikseerimine Kiili KVH OÜ poolt, näitude mitteteatamise 

korral
€/tk 8,89

Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine omavolilise teenuse 

tarbimise korral
€/tk 30,28

Tasu võetud vee eest füüsilised isikud €/m
3 1,29

Tasu võetud vee eest juriidilised isikud €/m
3 1,35

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud €/m
3 1,56

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud €/m
3 1,78

Tasu võetud vee eest füüsilised isikud €/m
3 1,287

Tasu võetud vee eest juriidilised isikud €/m
3 1,442

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud €/m
3 1,210

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud €/m
3 1,439

Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 

ärajuhtimise ja puhastamise eest
€/m

3 1,069

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,616

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I €/m
3 1,080

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II €/m
3 1,590

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III €/m
3 2,610

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 0,90

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,05

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 1,18

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele
€/m

3
1,37

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,875

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

I grupp (olmereovesi) €/m
3 1,375

II grupp €/m
3 1,60

III grupp €/m
3 1,70

IV grupp €/m
3 1,80

V grupp €/m
3 1,90

VI grupp €/m
3 2,00

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,38

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 0,83

AS Kovek

9.1-3/14-013  

24.07.2014

9.1-3/14-014 

04.08.2014

OÜ Kunda Vesi

9.1-3/14-009  

24.04.2014

9.1-3/14-010  

29.05.2014

OÜ Tapa Vesi

9.1-3/14-006 

19.03.2014

AS Tartu Veevärk

9.1-3/14-015 

15.08.2014
AS Pärnu Vesi

OÜ Kiili KVH

Lisateenused:

reoveekogumisala "Tallinn ja ümbrus"

"Kunda" tegevuspiirkond

OÜ-le Sindi Vesi ja AS-le Sauga Varahaldus
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Ettevõte
Otsuse nr ja 

kuupäev
Tariifi liik Ühik Hind

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 0,83

1. Magistraaltorustike vee sulgemine ja avamine mitme siibri abil €/tk 39,63
2. Majaühenduse vee sulgemine ja avamine ühe siibri abil 

(ühekordsel väljasõidul)
€/tk 16,25

3. Majaühenduse vee sulgemine ja avamine mitme siibri abil 

(kahekordsel väljasõidul)
€/tk 22,92

4. Veemõõtja plommimine kliendi soovil €/tk 10,00

5. Projekti kooskõlastamine €/tk 15,83
6. Projekti kooskõlastamine tööde tegemiseks olemasolevate ja 

planeeritavate ASi Pärnu Vesi torustike kaitsetsoonis
€/tk 28,00

7. Projekti kooskõlastamine tööde tegemiseks olemasolevate ja 

planeeritavate ASi Pärnu Vesi torustike kaitsetsoonis 

(Asendiplaan suurema formaadiga kui A3)

€/tk 49,00

8. Tehniliste tingimuste väljastamine detailplaneeringu 

koostamiseks
€/tk 32,50

9. Tehniliste tingimuste väljastamine projekteerimiseks €/tk 15,00
10. AS Pärnu Vesi esindaja ühekordne väljakutse tööde 

tegemisel AS-i Pärnu vesi torustike kaitsetsoonis
€/tk 25,00

11. Veearvesti erakorraline vahetus (arveldatakse, kui kliendi 

kaebus ei leidnud kinnitust) €/tk 18,75

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,23

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,95

Tehniliste tingimuste väljastamine koos projekti 

kooskõlastamisega (kinnistu veetarve kuni 5 m³/h)
€/tk 23,84

Tehniliste tingimuste väljastamine koos projekti 

kooskõlastamisega (kinnistu veetarve üle 5 m³/h)
€/tk 42,26

Kliendi soovil veearvesti paigalduse kontrollimine, plommimine €/tk 17,59
Vee ja kanalisatsiooniühenduste avamine/sulgemine lühiajalisteks 

töödeks
€/tk 17,59

Võlgnevuse tasumise järgne avamine (sisaldab võlgnevuse tõttu 

sulgemise kulu)
€/tk 38,81

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,00

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,63

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 0,74

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,00

Tasu reovee ärajuhtimise eest füüsilistele isikutele €/m
3 0,54

Tasu reovee ärajuhtimise eest juriidilistele isikutele €/m
3 0,69

Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 

ärajuhtimise eest füüsilistele isikutele
€/m

3 0,11

Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 

ärajuhtimise eest juriidilistele isikutele
€/m

3 0,27

Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 

puhastamise eest juriidilistele isikutele
€/m

3 0,30

Tasu reovee puhastamise eest  I reostusgrupp €/m
3 0,95

Tasu reovee puhastamise eest  II reostusgrupp €/m
3 1,33

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,81

Tasu reovee ärajuhtimise eest €/m
3 0,58

Tasu reovee puhastamise eest  I reostusgrupp €/m
3 0,95

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3

0,85

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3

1,22
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 1,15

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele €/m
3 1,52

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,906

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,262

Paldiski 

Linnahoolduse OÜ

9.1-3/14-020 

31.12.2014
AS Põlva Vesi

9.1-3/15-007 

15.05.2015
AS Revekor

AS Valga Vesi

9.1-3/15-003 

19.02.2015

9.1-3/14-017  

06.10.2014

9.1-3/14-019  

26.11.2014

AS Lahevesi

OÜ-le Vesoka

Lisateenused:

Lisateenused:

Põlva vald

Ahja vald
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Ettevõte
Otsuse nr ja 

kuupäev
Tariifi liik Ühik Hind

Abonenttasu sõltuvalt veemõõtjast (DN):

kuni 15 DN €/kuu 1,00

kuni 15 DN (üks veeteenus) €/kuu 0,50

20 DN €/kuu 1,33

25 DN €/kuu 1,66

32 DN €/kuu 2,13

40 DN €/kuu 2,66

50 DN ja üle €/kuu 3,33

Tasu võetud vee eest €/m
3

1,12

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,37

Tasu võetud vee eest €/m
3

0,77

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I reostusgrupp €/m
3

1,08

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp €/m
3

1,20

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III reostusgrupp €/m
3

1,44

Majaühenduste avamine ja -sulgemine kliendist tingitud põhjustel €/tk 17,08

Tasu võetud vee eest €/m
3

1,608

Abonenttasu €/kuu 1,42

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3

1,36

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3

1,43
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest  Hiiu vald ja 

Pühalepa valla Palade piirkond €/m
3 1,57

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele Käina vald ja Pühalepa valla Suuremõisa, Tempa 

piirkond

€/m³ 1,55

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele Käina vald ja Pühalepa valla Suuremõisa, Tempa 

piirkond
€/m

3 1,62

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,25

Abonenttasu €/kuu 1,60

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,84

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,46

Tasu võetud vee eest €/m
3

0,40

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3

0,91

OÜ Pesulux 9.1-3/15-018 

30.12.2015 Tasu võetud vee eest €/m
3 0,97

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 1,10

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,27

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele
€/m

3 2,09

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele €/m
3 2,40

AS Saku Maja 9.1-3/16-008  

24.05.2016

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 1,25

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,57

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 1,30

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele €/m
3 1,97

Saku tegevuspiirkond                                                                                

(Saku alevik, Männiku, Tänassilma Jälgimäe, Lokuti ja Tõdva-Kajamaa külad)

OÜ Laevaankur*

9.1-3/15-010 

01.07.2015

OÜ Kohila Maja

9.1-3/15-016 

02.12.2015

9.1-3/15-014 

27.11.2015

9.1-3/16-005 

10.03.2016

9.1-3/15-012 

30.09.2015
AS Kärdla Veevärk

9.1-3/15-008 

26.05.2015

OÜ Aasa Haldus*

AS Keila Vesi

AS Viljandi Veevärk 9.1-3/15-009  

22.06.2015

Sindi linn

Lisateenused:

Saku tegevuspiirkond (Saku alevik, Männiku ja Tänassilma külad)

AS-le Pärnu Vesi 

AS-le Sauga Varahaldus

OÜ Sindi Vesi
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Ettevõte
Otsuse nr ja 

kuupäev
Tariifi liik Ühik Hind

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 1,26

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,43

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 1,26

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele €/m
3 2,07

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,34

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,74

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,34

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,09

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,92

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 0,93

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,04

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele
€/m

3 0,83

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele
€/m

3 0,98

Tasu võetud vee eest €/m
3 2,25

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 2,35

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 2,09

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 2,14

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 2,11

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele €/m
3 2,39

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 1,43

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,52

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest  I reostusgrupp 

füüsilistele isikutele
€/m

3 1,50

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I reostusgrupp 

juriidilistele isikutele
€/m

3 1,63

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp €/m
3 2,11

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 0,95

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 0,98

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele
€/m

3 2,48

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele
€/m

3 2,96

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 0,96

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele
€/m

3 2,34

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele
€/m

3 3,11

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,96

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 2,63

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,89

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,99

Saustinõmme ja Roobuka küla Metsanurga tee piirkond

Saustinõmme piirkond

Tänassilma tehnopark

Maardu linna Kroodi piirkond

AS Kadrina Soojus

Paide valla Tarbja, Anna ja Sargvere külad; Ambla vald; Imavere 

valla Käsukonna küla; Kareda valla Peetri alevik; Koigi valla 

Koigi, Päinurme ja Sõrandu külad; Roosna-Alliku vald

Imavere valla Imavere küla

AS Paide Vesi 9-3/2017-003  

21.03.2017

OÜ Kroodi Vesi

9.1-3/16-015 

28.12.2016
OÜ Raven

Kurtna tegevuspiirkond (Kurtna küla)

9.1-3/16-011  

14.11.2016

9.1-3/16-012  

18.11.2016

9.1-3/16-014  

07.12.2016

OÜ Loksa Haljastus

AS Sillamäe 

Veevärk

9-3/2017-004  

20.03.2017
Põltsamaa 

Varahalduse OÜ

Paide linn, Paide valla Kriilevälja, Sillaotsa ja Prääma küla

Kurtna tegevuspiirkond                                                                                

(Kurtna, Kiisa ja Roobuka küla, v.a Metsanurga tee piirkond)

9-3/2017-005 

17.05.2017
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Ettevõte
Otsuse nr ja 

kuupäev
Tariifi liik Ühik Hind

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,98

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,54

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,20

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I reostusgrupp €/m
3 1,15

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp €/m
3 1,38

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III reostusgrupp €/m
3 1,48

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV reostusgrupp €/m
3 1,63

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest V reostusgrupp €/m
3 1,82

Veeühenduse avamine ja sulgemine €/tk 13,50

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,30

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 2,34

Tasu võetud vee eest füüsilised isikud Risti €/m
3 0,957

Tasu võetud vee eest juriidilised isikud Risti €/m
3 1,101

Tasu võetud vee eest ülejäänud piirkond €/m
3 0,980

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest eest I grupp 

füüsilised isikud Risti
€/m

3 1,397

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest eest I grupp 

juriidilised isikud Risti
€/m

3 1,533

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest eest I grupp 

ülejäänud piirkond
€/m

3 1,419

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest eest II grupp €/m
3 1,694

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest eest III grupp €/m
3 1,942

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest eest IV grupp €/m
3 2,107

1. Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tehniliste 

tingimuste koostamine

kinnistu veetarve kuni 1,5 m
3
/h €/tk 15,55

kinnistu veetarve 1,5-5,0 m
3
/h €/tk 23,66

kinnistu veetarve üle 5,0 m
3
/h €/tk 47,32

2. Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

koostatud ehitusprojekti ekspertiis ja kooskõlastamine

kinnistu veetarve kuni 1,5 m3/h €/tk 15,55

kinnistu veetarve 1,5-5,0 m3/h €/tk 23,66

kinnistu veetarve üle 5,0 m3/h €/tk 47,32

pindalaga kuni 1 ha €/tk 27,21

pindalaga ≥ 1 ha, hind 1 ha kohta €/ha 21,29

4. Veeühenduse sulgemine veemõõdusõlmest, maakraani kaudu 

või siibrikaevust
€/tk 23,66

5. Veeühenduse avamine  veemõõdusõlmest, maakraani kaudu 

või siibrikaevust
€/tk 23,66

6. Veemõõtja taatlemine kliendi soovil enne taatlusperioodi lõppu €/tk 18,55

7. Plommimine €/tk 14,62

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,55

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp €/m
3 1,05

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp €/m
3 1,55

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III grupp €/m
3 2,08

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV grupp €/m
3 2,62

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest V grupp €/m
3 3,16

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,18

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 2,04

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest vee-ettevõtjale AS 

Kuremaa Enveko
€/m

3 1,54

Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tehniliste 

tingimuste koostamine
€/tk 7,50

Lisateenused:

Lisateenused:

3. Muude projektide kooskõlastamine (valgustus, side jms)

9-3/2017-010 

22.11.2017

AS Haljala Soojus 9-3/2018-001 

24.05.2018

AS Haapsalu 

Veevärk

Lisateenused:

OÜ Kose Vesi

AS Võru Vesi 9-3/2017-008 

27.10.2017

9-3/2017-009  

03.11.2017
AS Rakvere Vesi

OÜ Jõgeva Veevärk 9-3/2018-002  

30.05.2018

9-3/2017-011  

28.11.2017
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Ettevõte
Otsuse nr ja 

kuupäev
Tariifi liik Ühik Hind

Veemõõtja plommimine (iga järgneva veemõõtja plommimisel

samal objektil lisandub hinnale 0,52 €)
€/tk 5,17

Kinnistu veeühenduse sulgemine või avamine veemõõdusõlmest 

või maakraani kaudu või siibrikaevust
€/tk 15,83

Veemõõtja vahetuse ja plommimise komplekshind (kliendi soovil) €/tk 15,97

Tehniliste tingimuste väljastamine projekteerimiseks ja 

detailplaneeringuks
€/tk 15,97

Arvamuse esitamine ehitusprojekti kohta €/tk 15,97

Näidu kontrollimise tasu (veearvesti näidu teatamata jätmisel) €/tk 3,84

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,11

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 2,33

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,11

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,19

Tehniliste tingimuste väljastamine €/tk 25,00

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,170

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I reostusgrupp 

(olmereovesi) €/m
3

1,386

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 1,148

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,214

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele I reostusgrupp (olmereovesi)
€/m

3 1,275

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele I reostusgrupp (olmereovesi)
€/m

3 1,635

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,219

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I reostusgrupp 

(olmereovesi)
€/m

3 1,542

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp €/m
3 2,116

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,14

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,41

Tehniliste tingimuste väljastamine €/tk 14,50

Veekraanide sulgemine või avamine €/kord 8,83

Projektide ja tööde kooskõlastamine €/tk 15,42

Veearvesti näitude lugemine vee-ettevõtte poolt, kui näidud on 

jäetud esitamata
€/tk 7,84

Tasu võetud vee eest €/m
3 0,95

Tasu võetud vee eest MTÜ Pirnipuu Vesi €/m
3 0,93

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,401

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,814

Kuressaare tegevuspiirkond

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 0,94

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,01

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I reostusgrupp 

füüsilistele isikutele €/m
3 1,85

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I reostusgrupp 

juriidilistele isikutele €/m
3 2,01

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp €/m
3 2,17

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III reostusgrupp €/m
3 2,79

Tasu vee avamine/sulgemine veega täidetud kaevus €/tk 19,95
Tasu vee avamine/sulgemine kuivas kaevus või maakraani 

vahendusel
€/tk 7,36

Plommi eemaldamine / paigaldamine tellimustööna €/tk 5,21

AS Kuressaare 

Veevärk

9-3/2019-004    

08.05.2019

9-3/2018-007  

27.11.2018

9-3/2019-003 

27.02.2019
AS Matsalu 

Veevärk

MTÜ Ploomipuu 

Vesi

AS Kuremaa 

Enveko

Lisateenused:

Elva linn

Lisateenused:

Tartu jt reoveekogumisalad

AS Rapla Vesi

9-3/2018-006  

07.11.2018
AS Emajõe Veevärk

Lisateenused:

9-3/2018-005 

10.10.2018

Jõgeva alevik

Elva reoveekogumisala (väljaarvatud Elva linn)

9-3/2019-001  

04.01.2019

OÜ Saarde 

Kommunaal

9-3/2018-003  

01.06.2018
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Ettevõte
Otsuse nr ja 

kuupäev
Tariifi liik Ühik Hind

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,220

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 0,964

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 1,213

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,306

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 0,954

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele €/m
3 1,076

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 1,214

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,351

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 0,961

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele €/m
3 1,149

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 0,930

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,696

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 0,886

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele
€/m

3 1,067

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,220

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 0,964

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 1,191

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,286

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 0,964

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 1,164

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 1,521

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 0,964

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,220

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 0,964

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 1,083

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 4,176

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele €/m
3 0,726

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele €/m
3 5,554

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,220

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 0,964

Tasu reovee ärajuhtimise eest (kui reovee puhastamise eest on 2. 

- 10. grupi tasu) €/m
3

0,476
Tasu reovee puhastamise eest 1. grupp (olmereovesi), ei kasuta 

reovee ärajuhtimise teenust €/m
3

0,488

Tasu reovee puhastamise eest 2. grupp €/m
3 0,467

Tasu reovee puhastamise eest 3. grupp €/m
3 0,620

Tasu reovee puhastamise eest 4. grupp €/m
3 0,496

Tasu reovee puhastamise eest 5. grupp €/m
3 0,700

Tasu reovee puhastamise eest 6. grupp €/m
3 0,605

Tasu reovee puhastamise eest 7. grupp €/m
3 0,660

Toila vald Kohtla-Nõmme alev, Kohtla, Täkumetsa, Peeri, Kukruse, 

Kabelimetsa, Vitsiku ja Saka küla

Toila vald Järve küla

Lüganuse vald Kiviõli linn

OÜ Järve Biopuhastus kogu tegevuspiirkond

Kohtla-Järve linna Oru l/o

Alutaguse vald Kuremäe, Kurtna ja Illuka küla

Jõhvi vald Tammiku alevik, Puru-Pajualuse

Jõhvi vald Jõhvi, Edise, Kahula, Kose, Pauliku küla

Lüganuse vald Püssi linn, Maidla, Uniküla, Savala ja Soonurme küla

Lüganuse vald Lüganuse, Purtse ja Varja küla

9-3/2019-005  

29.05.2019
OÜ Järve 

Biopuhastus

Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa l/o
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Ettevõte
Otsuse nr ja 

kuupäev
Tariifi liik Ühik Hind

Tasu reovee puhastamise eest 8. grupp €/m
3 0,640

Tasu reovee puhastamise eest 9. grupp €/m
3 0,792

Tasu reovee puhastamise eest 10. grupp €/m
3 1,017

Veearvesti plommimine €/tk 8,42

Veearvesti ekspertiis €/tk 25,84

Vee sulgemine või avamine €/tk 11,00
Veearvesti paigaldamine ja äravõtmine suveperioodiks kliendi 

soovil
€/tk 19,01

Vee-ettevõtte esindaja ühekordne väljakutse tööde tegemisel vee-

ettevõtte torustike kaitsetsoonis €/tk 60,73

tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m
3 0,687

tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m
3 0,809

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele €/m
3 0,827

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele €/m
3 0,922

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp €/m
3 1,102

tasu sademe ja drenaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 

ärajuhtimise ja puhastamise eest (Narva linn)
€/m

3

0,543

Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve üle 5m
3
/h €/tk 48,77

Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve kuni 5m
3
/h €/tk 25,52

Korduv ühendamine ühisveevärgiga (kaevus) €/tk 41,82

Korduv lahti ühendamine ühisveevärgiga (kaevus) €/tk 41,82

Veevarustuse peatamine avalduse alusel (kuulkraan) €/tk 8,15

Veevarustuse taastamine avalduse alusel (kuulkraan) €/tk 8,15

OÜ ELKE 

International

9-3/2019-007  

15.10.2019 tasu võetud vee eest €/m
3 1,09

tasu võetud vee eest füüsilised isikud €/m
3 0,51

tasu võetud vee eest juriidilised isikud €/m
3 1,79

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud €/m
3 0,76

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud €/m
3 1,64

tasu võetud vee eest füüsilised isikud €/m
3 0,73

tasu võetud vee eest juriidilised isikud €/m
3 1,41

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud €/m
3 0,8

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud €/m
3 1,57

tasu võetud vee eest €/m
3 0,48

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 0,58

tasu sademevee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 0,12

Lisateenused:

Veemagistraalide sulgemised (min arvestuslik aeg 1 tund) €/tund 135,87

Ette teatamata veemagistraali sulgemine ja sulgemine 

veetorustiku vigastamise korral iga tund probleemi tekkimisest 

probleemi lõppemiseni (min arvestuslik aeg 1 tund)
€/tund

346,94

Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud veearvesti asendamine:

DN 15-20 €/tk 29,00

DN 25-32 €/tk 130,17

DN 40 €/tk 143,00

DN 50 €/tk 170,00

DN 80 €/tk 233,28

DN 100 €/tk 249,12

Kastmisvesi (arvesti) €/tk 10,50
Lisaveearvesti paigaldamine kastmisvee tagasiarvestamiseks 

eraisikust klientidele €/tk
16,29

Kastmisvee lisaveearvesti hooldamine ja taatlemine €/tk 13,44

Lisateenused:

AS Narva Vesi 9-3/2019-006      

11.07.2019

Lisateenused:

Teised vee-ettevõtjad

Tallinn ja Saue linn

Harku alevik

9-3/2019-008 

18.10.2019
AS Tallinna Vesi

10 / 11



Ettevõte
Otsuse nr ja 

kuupäev
Tariifi liik Ühik Hind

Tasu võetud vee eest füüsilised isikud €/m
3 1,130

Tasu võetud vee eest juriidilised isikud €/m
3 1,232

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud €/m
3 1,447

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud €/m
3 1,542

Tasu võetud vee eest füüsilised isikud €/m
3 1,097

Tasu võetud vee eest juriidilised isikud €/m
3 1,235

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud €/m
3 1,445

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud €/m
3 1,576

Tasu võetud vee eest füüsilised isikud €/m
3 1,112

Tasu võetud vee eest juriidilised isikud €/m
3 1,280

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud €/m
3 1,445

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud €/m
3 1,649

Tasu võetud vee eest €/m
3 1,150

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 1,472

tasu võetud vee eest €/m
3 1,99

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
3 4,60

Tehniliste tingimuste väljastamine €/tk 25,00

Projektide ja tööde kooskõlastamine €/tk 15,00

Veemagistraalide sulgemised (min arves. aeg 1 tund) €/tk 100,00

Veeühenduse sulgemine €/tk 40,00

Veeühenduse avamine €/tk 40,00

Plommi eemaldamine /paigaldamine tellimustööna €/tk 15,00

Lisateenused:

MTÜ Pirnipuu Vesi 9-3/2019-010      

13.11.2019

Käru alevik, Kirna, Poaka ja Laupa küla, Väätsa alevik, Reopalu, Lõõla, 

Piiumetsa ja Röa küla

Oisu alevik ja Taikse küla

Kabala küla ja Kahala küla

Türi linn, Särevere alevik, Türi-Alliku küla9-3/2019-009  

12.11.2019
Türi Vesi OÜ
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