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Lugupeetud kinnistuomanik      Meie: ………..2021 nr … 
 
 
Ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga (ÜVKga) liitumise nõusoleku küsimine Aespa aleviku ja 
Vilivere küla veemajandustaristu laiendamisel 
 
OÜ Kohila Maja poolt aastatel 2019-2021 ellu viidav veemajandusprojekt Aespa ja Vilivere 
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks hõlmab ÜVK liitumispunktide rajamist ca 2500 
kinnistule. 
Aespa ja Vilivere tiheasustuspiirkonnas on lisaks ülaltoodule ligi 700 elamukinnistut, kus käimasoleva 
projekti raames jääb ühisveevärk ja -kanalisatsioon välja ehitamata ning  selleks on täiendavalt vaja 
investeerida veel umbes 5 miljonit eurot.  
Kuna vee-ettevõtjal ja Kohila vallal puudub raha täiendava investeeringu tegemiseks, siis peame ÜVK 
laiendustööd teostama järgnevate etappidena väiksemate piirkondade kaupa ning taotlema 
investeeringute elluviimiseks täiendavat toetust EL Ühtekuuluvusfondist (ÜF). 
Rahastaja (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) poolt on nõudeks, et juhul kui projektiga 
kavandatakse ÜVK rajamist kinnistuteni uute liitumisvõimaluste loomiseks, tuleb esitada 
kinnistuomanike kirjalikud nõusolekud, et nad soovivad arendatava ühisveevärgi- ja/või 
kanalisatsioonivõrguga liituda. Investeering tänavatorustike rajamiseks on põhjendatud vaid juhul, kui 
esitatakse minimaalselt 60% kinnistuomanike kinnitused ÜVVK-ga liitumiseks. 
 
Piiratud rahaliste võimaluste juures saame ÜVK laiendustöödega jätkata Aespa ja Vilivere sellistel 
käimasoleva projektiga piirnevatel tänavatel, kus: 

- ÜVK taristu välja ehitamise maksumus ühe liitumispunkti kohta on madalam; 
- püsielanikke on rohkem (ehk vähem hooajalisi suvitajaid); 
- olemas elanike soov rajatava ÜVKga koheselt liituda; 
- olemas kinnistuomanike vabatahtlik ja kirjalik liitumissoov ÜVKga. 

 
Vajalike andmete saamiseks palume vastata lisatud ankeetküsitlusele. Küsitluslehel palume 
tähistada sobivad vastused ja/või täita lüngad. 
 
Kirjale on lisatud ka kooskõlastusleht kinnistu plaaniga, millel on juba märgitud tulevaste 
liitumispunktide eeldatavad asukohad kinnistu piiril. Palume ka sellele kooskõlastust! Juhul, kui 
liitumispunktide asukoht teile ei sobi, siis parandage joonist vastavalt. 
Palume märkida kooskõlastuslehele ka oma kontaktandmed ja kooskõlastuse kuupäev.  
 
Palume kindlasti tagasisidet ka juhul, kui Te mingil põhjusel ei ole nõus ÜVK-ga liituma või soovite 
saada lisainformatsiooni. 
(NB! Liitumine on tasuta, kuid kinnistusisene ühendustorustik liitumispunktist kuni hooneteni tuleb projekteerida ja välja ehitada kinnistu 
omaniku enda kulul. Selleks on võimalik taotleda ka KIK toetust, vt https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-
rajamine ). 

 
Allkirjastatud (või digiallkirjastatud) kooskõlastusleht ja ankeet saatke meile tagasi e-posti aadressil 
liitumine@kohilamaja.ee või tooge OÜ Kohila Maja kontorisse või postkasti (Kuusiku tn 15, Kohila 
alev). 
Lisainformatsioon telefonil 5847 0685. 
 
Ootame Teilt tagasisidet hiljemalt ……………… 
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