Koosoleku kokkuvõte
Vallavanem Andre Sepp tegi sissejuhatuse, tutvustas teemasid ja ettekandjaid. Päevakorral olid:
1. ÜVK ühendamine – Raven OÜ juhataja Sergei Kivi ja YIT Eesti projektijuht Armis Henk
Soovime, et suhtluses Raveniga oleksid kasutusel ajakohased kontaktandmed, et vajadusel
operatiivselt infot vahetada.
Teostusjoonist on vaja eeskätt Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetuse taotlemisel. See
peaks olema ikkagi geodeedi tehtud ja igati adekvaatne, sest toetust arvestatakse torupikkuse järgi.
Kõrguste vahede pärast kinnistul ei pea muretsema, vajadusel saab minipumpla vahele paigaldada.
Enne KIKi positiivset rahastusotsust ei tohi kinnistul töödega alustada.
Senised Raveni veekliendid peavad kanalisatsiooni osas ikkagi liituma (liitumislepingu sõlmima).
Küsimus: kas oma töömehi võib kasutada? Vastus: võib ise teha, võib oma töömehi kasutada, aga ka
YIT saab aidata.
Küsiti: osaliselt kooskõlastati varem, miks seda uuesti tehakse? Vastus: projektinõue, kooskõlastused
aeguvad, pidime uuendama.
Kas peale peaarvestit on võimalik ka kastmisvee arvesti paigaldada? On, aga sellised lisatööd maksab
kinni kinnistu omanik.
Kui tahetakse kanali paigaldamisega koos ka vana veetoru samas kaevikus ära vahetada, siis KIKi jaoks
ei ole see abikõlblik, aga mõistlik on siiski üksiti (kaevik lahti) see töö ära teha.
Eemaldatud piirdeaiad ja tänavakivid paigaldatakse igal juhul tagasi. Kõik tänavad said enne tööde
algust filmitud, nii et küsimuste korral saab üle vaadata ja täpsustada.
Haljastust sh arooniapõõsaid jms väljapool kinnistu piire ehk aia taga ei taastata.
Teed-tänavad saavad rohkem mustkatet või pindamist kui varem. Kus hetkel killustik, sinna tuleb
freesipuru peale.
Sarapiku lõigul tuleb praegu rajatava trassi kohale 2020. aastal kõnnitee, tänavu projekteeritakse seda
Maanteeameti tellimusel. Kui on küsimusi sissesõitude jms kohta, siis võib vallavalitsusega ühendust
võtta.
Tallinna maantee on plaanis septembri keskelt oktoobri keskpaigani lõiguti sulgeda. Ümbersõidud
saavad korraldatud, bussiliiklus samuti.
Mis saab nendest aladest ja kinnistutest, mis täna välja jäid? Vald ja Raven soovivad kindlasti mõlema
aleviku reoveekogumisalasid laiendada, läbirääkimised Keskkonnaministeeriumiga käivad. Samuti on
plaanis esitada täiendavad taotlused täna välja jäänud kinnistute hõlmamiseks vee- ja
kanalisatsioonitrassidega.
Milline on Raveni veehinna perspektiiv? Tarbimine peab suurenema, kliente on juurde vaja. Ainult nii
on võimalik hinda samal tasemel hoida või võimalusel pisut langetada.
Süsteem läheb käiku 15. oktoober, täitedokumentatsioon jm klaariks 15. novembriks 2019.
YIT kontakt: projektijuht Armis Henk, armis.henk@yit.ee

Krundisiseste trasside ehitamiseks rahataotluste esitamine
projektikoordinaator Kadri Haamer

ja nende rajamine – KIKi

Tutvustas KIKi meedet „Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine“. Kogu vajalik info on leitav
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine
Lühidalt: Toetuse andmise eesmärk on tagada reovee kokku kogumine reoveekogumisaladel
reostuskoormusega üle 2000 tarbijaga piirkondades, KIKi kodulehelt saab otsingumootoriga
kontrollida, kas toetust on võimalik taotleda või mitte. Kogu vooru eelarve on 10 miljonit eurot, taotlusi
võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Silmas tuleb pidada, et projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp
ei või olla hilisem kui 31. detsember 2020. Tänaseks on eelarvest rahastusotsustega kaetud ca 50%,
esitatud on veidi enam, kui 2000 taotlust.
Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust
omanik, ühisomanik või kaasomanik. Kui kinnistu on ettevõtte omandis, siis paraku toetust taotleda ei
saa. Ettevõte võib küll olla konkreetsel adressaadil registreeritud, see ei takista.
Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu
kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist
toetame juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud. Toetuse suurus lähtub
sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste
summad jäävad vahemikku 1132-3792 eurot.
Kasutusluba vajalik ei ole, aga elamu peab kinnistul siiski olema, seda kontrollitakse. Kinnistul asuva
saunamaja ühendamiseks KIKilt toetust ei saa. Fotomaterjali torustiku rajamisel ei küsita – see ainult
kogumismahutite puhul.
Mitte-arvutikasutaja saab taotluse esitada ka pabervormil. Neid saab Ravenist või paluda kellelgi
internetist www.kik.ee välja trükkida.
Hinnapakkumisi ei ole vaja KIKile esitada, toetust arvestatakse vastavalt tegelikule torustiku pikkusele
vastava ühikuhinna alusel (vt tabel). Eraisik võib ka ise töö teha, toetus on ikka samadel alustel:

Koos taotlusega tuleb KIKile esitada vee-ettevõtjale esitatud liitumisavaldus ning Raveni poolt
väljastatud tehnilised tingimused, millest peavad selguma liitumispunkti asukoha koordinaadid. KIKil
on maksimaalselt 50 päeva aega taotluse hindamiseks. Kui taotleja saab (üldjuhul e-postiga) positiivse
rahastusotsuse, siis tööd tuleb ellu viia kuue kuu jooksul rahastusotsuses märgitud kuupäevaks. Enne
otsuse saamist töid teha ei tohi. Selle ajateljega tasub kindlasti arvestada, et talve peale ei jää jms. Kuni
3 kuud saab pikendust taotleda ka.
Toetus makstakse välja kinnistu omaniku arveldusarvele, mis on märgitud taotluse vormil. Võimalik on
volitada ka Ravenit makset saama. Volikirja näidis KIKi kodulehel.
KIKi toetusega tehtavate tööde ajaks tuleb kinnistu piirdeaiale paigaldada plakat. Plakateid sai üks
ports Raveni kontorisse, neid võib vabalt ka naabrile edasi anda.
KIKi kontaktid: projektikoordinaator Kadri Haamer, telefon 6 274 183, e-post: kadri.haamer@kik.ee

2. Kiire internet – Telia ja Connecto esindajad
Koos vee- ja kanalisatsioonitorustikuga sidetaristu rajamine on üsna uudne lahendus.
Mõistlik on kinnistul koos vk-torudega ka multitoru majani viia. Nii tehes on see tasuta, edaspidi tuleb
Connectole tasuda.
Connecto kui multitoru paigaldaja on Arukülas maks 2019 lõpuni, enne YIT nad ei lahku.
Interneti hind jääb samaks, aga kiirus ehk kvaliteet paraneb märgatavalt. Tööle võiks uus lahendus
hakata 2020 lõpus.
Hinnapäringud jm info: optika@telia.ee, 6 552 995, E-R kl 9-19.

