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AS Viljandi Veevärk 

Teenuste hinnakiri kehtib alates 01.03.2019 

 

 
 

Teenuse nimetus Ühik 

Hind 

EUR 

(käibe-

maksuta) 

Hind 

EUR 

(käibe-

maksuga) 

Reovee äravedu kuni 4 m3 (lisandub 

saastenäitaja grupi hind (vt selgitus 1) 
kord    37,50 45,00 

Reovee kogumiskaevu survepesu pärast 

tühjendamist. 
kord 11,50 13,80 

Kanalisatsioonirajatiste survepesu ja/või 

kanalisatsiooni ummistuste likvideerimine  

(vt selgitus 2) 

tund 62,00 74,40 

Sõidukite ja veokite kilomeetritasu                

(vt selgitus 3) 
km 0,92 1,10 

Lukksepa töö tund 24,00 28,80 

Väljakutse tasu (vt selgitus 4) kord 18,00 21,60 

Töö väljaspool tööaega (täiendavalt 

põhitasule) 
tund 12,75 15,30 

Rasvapüüdja või liivapüüdja puhastus kord 133,00 159,60 

Reovee vastuvõtt Kösti 

reoveepuhastis. Hind kehtib  

mittelepingulistele klientidele, ei 

sisalda transporti ja sõltub reovee 

saastenäitaja grupist (vt selgitus 

5). 

I grupp m3 2,67 3,20 

II grupp m3 5,33 6,40 

III grupp m3 8,00 9,60 

Ehitusprojekti koostamine (kinnistu 

liitumiseks ühisveevärgi ja/või 

kanalisatsiooniga) 

kmpl 300,00 360,00 

 

 

Selgitused: 

 

1. Teenuse baashind kehtib olmereovee kohta (üldjuhul elamud, administratiivhooned 

jms). Tööstus- ja tootmistegevuse reovee teenusele lisandub reovee saastenäitaja III 

grupi lisatasu. Madalama reostusgrupi tasu rakendamiseks tuleb kliendil tellida iga 

veokoguse kohta laboratoorne saastenäitajate määramise analüüs vastavat teenust 

osutavatelt sertifitseeritud laboritelt.    

Reovee tühjenduskaevu kaugus kuni 6 meetrit veoauto tagumisest otsast. Juurdepääs 

peab olema veoautoga sõidetav. Reovesi peab olema pumbatav ehk piisava 

veesisaldusega ning ei tohi sisaldada tahkeid jäätmeid (pudelid, riie, puit jms). 
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2. Minimaalne teenuse arvestusaeg on 0,5 tundi kliendi juures. Edasi iga järgmise 0,5 

tunni alustamisel lisandub tasu 0,5 tunni eest . Hind sisaldab: tehnika ettevalmistus, 

sõit sihtkohta Viljandi piires ja tagasi, teenuse osutamine, reovee purgimine, tehnika 

puhastus, reovee puhastamine.  

3. Teenuse osutamisel väljaspool Viljandi linna, Viiratsi alevikku, Vana-Võidu küla ja 

Jämejala küla lisandub teenuse hinnale kilomeetritasu läbitud teepikkuse eest Viljandi 

linna piirist sihtkohta ja tagasi.  

4. Väljakutse tasu rakendatakse kui teenuse osutajast mitteolenevatel põhjustel jääb 

teenus tegemata. Väljaspool Viljandit lisandub kilomeetritasu. Teenuse tegemise 

võimalikkuse üle otsustab teenuse osutaja kohapeal. 

5. Viljandi Linnavolikogu 30.01.2013 määrus nr 146 „Viljandi linna ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ §7lg8 reovee reostusnäitajate reostusgrupid. 


