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OÜ Kohila Maja nõukogu esimees

Kes määrab veeteenuse hinna Kohila vallas?
Kohila vald ega kohalik vee-ettevõte OÜ Kohila Maja ei saa ainuisikuliselt määrata veeteenuse hindasid.
Kohila Maja on kohustatud lähtuma Konkurentsiameti otsusest ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse1 (edaspidi ÜVVKS) § 142 lg 1 kohaselt, kui vee-ettevõtja
tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 2000 inimekvivalenti (ie) või enam, koostab
ta hinnataotluse ning esitab selle enne veeteenuse hinna kehtestamist koos põhiteenustega seotud teenuste
hinnakirja ja muu hinnataotluse aluseks oleva dokumentatsiooniga kooskõlastamiseks Konkurentsiametile.
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Miks on OÜ Kohila Maja veeteenused hinnad kõrgemad kui AS Tallinna Vesi?
Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis pakub joogivee- ning reoveeteenuseid üle 460 000 inimesele
Tallinnas ning mitmes omavalitsuses. Viimase paarikümne aasta jooksul on ettevõtte teinud suuri investeeringuid taristusse, Kohila Majal on valla suurim ÜVK investeerimisprojekt töös.
Tallinnas on palju suurettevõtteid ja rohkesti kortermajade piirkondi, mistõttu saab investeeringuid rahastada
ka madalamate teenushindadega, sest tänu suurele tarbijaskonnale on investeeringu kuluefektiivsus kõrgem.
Samuti võimaldab mastaabiefekt ettevõtte põhitegevuse kulusid optimaalsena hoida, et tagada taskukohasemad veeteenuste hinnad. Kohila vald on pigem nagu väike aedlinn, kus on palju eramuid ja
väiketarbijad. Kui Tallinna Vesi on omanikele regulaarselt maksnud dividende, siis Kohila Maja on investeerinud
saadud kasumi meie valla taristusse.

Kas on õige teha suurinvesteeringut Aespa-Vilivere piirkonda?
Eesti riik on Euroopa Liidu direktiividega ning rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega võtnud
ülesande, mille eesmärk on tagada kvaliteedinõuetele vastav joogivesi enam kui 2000 inimest teenindavates
veevärkides ja reovee kokku kogumine ning puhastamine reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000
inimekvivalendi. Aespa-Vilivere piirkonna ÜVK projekt on juba töös ja selle peatamine oleks kümneid kordi
kallim, kuna tooks kaasa leppetrahvid ehitustöövõtjatele, kaotaksime EL Ühtekuuluvusfondi rahastusperioodi
lõpuks 31.12.2023 kasutamata jäänud toetuse summad, varem saadud toetuse summad tuleb 100%
tagastada, sest projekti eesmärgid jäid täitmata ja lõppude lõpuks jääb ikkagi kohustus rajada piirkonda ÜVK.
Aespa-Vilivere projekti peatamine oleks mõeldamatu alternatiiv. Lisaks aitab Eesti riigi, Kohila valla ja Kohila
Maja investeering majanduslanguse perioodil anda ettevõtetele tööd ja töötajatel saada töötasu.

Aespa-Vilivere piirkonna ÜVK strateegiline plaan on kirjeldatud Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas, projekti on aastaid hoolikalt kavandatud

Kas kohalik vee-ettevõte OÜ Kohila Maja teenib suurt kasumit?
Eesti keskmise ja väikeste vee-ettevõtete suurim väljakutse on, kuidas tagada kvaliteetne teenus tarbijale
taskukohase hinnaga. Reaalsus on see, et ilma riigi ja kohaliku omavalitsuse toetuseta ei oleks elutähtsa
veeteenuse pakkumine tänaste hindade juures Kohila vallas jätkusuutlik.
Kohila Maja finantsnäitajad
1 000 000 €
658 737 €

628 849 €

Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise

652 350 €

500 000 €

netomeetodi korral on 69 080 € (2018),
61 036 €

85 432 € (2017), 37 285 € (2016).

- €
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2016
-267 930 €

-500 000 €

Müügitulu

Aruandeaasta kasum (kahjum)

-368 170 €

*2019. majandusaasta aruanne on koostamisel.

