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K ES M Ä Ä R A B V E E TEENU S E H I N N A H A R KU VA L L A S ?
Harku vald ega kohalik vee-ettevõte Osaühing Strantum ei saa ainuisikuliselt määrata veeteenuse
hindasid.
Vee-ettevõte 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 ettevõte hinnataotluse ning esitab selle enne veeteenuse hinna kehtestamist koos
põhiteenustega seotud teenuste hinnakirja ja muu hinnataotluse aluseks oleva dokumentatsiooniga
kooskõlastamiseks Konkurentsiametile.
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind arvestab nii tarbija kui ka teenusepakkuja ja omavalitsuse
huvidega.
1Ühisveevärgi

ja –kanalisatsiooni seadus veebilehel www.riigiteataja.ee

M IKS O N O Ü STR A N TU M V E E TE ENU S E H I N N A D KÕ RGE MAD, KU I
A S TA LLIN NA V ES I ?
Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis pakub joogivee- ning reoveeteenuseid üle
460 000 inimesele Tallinnas ning mitmes omavalitsuses. See tähendab, et ükski teine Eesti
vee-ettevõtja ei ole võrreldav Tallinna Veega ei klientide arvu ega müügimahu poolest.
Veeteenuse hind saadakse vastava veeteenuse lubatud müügitulu jagamisel müügimahuga.
Mida väiksem on müügimaht, seda suuremaks kujuneb veeteenuse hind.
Tallinnas on palju suurettevõtteid ja rohkesti kortermajade piirkondi, mistõttu saab
investeeringuid rahastada ka madalamate teenuse hindadega, sest tänu suurele ja suhteliselt
kompaktsel alal asuvale tarbijaskonnale on investeeringu kuluefektiivsus kõrgem. Ühtlasi
võimaldab mastaabiefekt ettevõtte põhitegevuse kulusid optimaalsena hoida, et tagada
taskukohasemad veeteenuste hinnad. Harku vald on hajali asuvate asulate kogum, kus valdava
osa tarbijatest moodustavad eramud ja väiketarbijad. Kui Tallinna Vesi on omanikele
regulaarselt maksnud dividende, siis OÜ Strantum on investeerinud saadud kasumi meie valla
taristusse.

M IKS PEA B TEGE M A S E L L I S EID S U U R I N V ESTEERINGU ID?
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 ning reovee kokku kogumine ja
puhastamine reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000 inimekvivalendi (ie).
Harku vallale tähendas see väga suurte investeeringute kohustust lühikese aja jooksul, kuna
ÜVK tuli rajada kõikidesse suvilapiirkondadesse, mida meie vallas on teadaolevalt palju.
OÜ Strantum on omavalitsuse ja erinevate kaasrahastusvormide toel investeerinud ÜVK-sse
ca 50 miljonit eurot ja rajanud viimase kümne aasta jooksul üle 4000 uue liitumispunkti.
Käimas olevad veemajandusprojektid on Tabasalus, Rannamõisas, Ilmandus ja Muraste
põhjaosas. Koostöös naabervalla vee-ettevõttega AS Lahevesi on ligi 1000 uue
liitumispunktiga ÜVK rajamisel Türisalu külla.
ÜVK rajamine sellises suures mahus on olnud võimalik vaid Euroopa Liidu
kaasfinantseerimise toel. Tehtud ja tehtavad investeeringud veemajandusse avaldavad
paratamatult mõju veeteenuse hinnale.
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