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Ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooniga liitumine Luige alevikus 

Allolevad tingimused kehtivad olemasolevate Luige aleviku eramute liitumisel ÜVK torustikuga 

 

Kõigepealt tuleb täita liitumisavaldus, mille blanketi leiate Kiili KVH OÜ kodulehelt www.kiilikvh.ee ja 

saata see Kiili KVH-sse (e-posti aadressile info@kiilikvh.ee või Toompihla tn 1, Kiili alev 75401) ning 

sõlmida liitumisleping. 

Seejärel tuleks koostada majaühenduste projekt või selle eskiis, mis tuleb kooskõlastada Kiili KVH-s. 

Soovi korral aitab seda koostada Kiili KVH spetsialist.  Projekti koostamisel ja kinnistusisese torustiku 

rajamisel tuleb järgida järgmisi nõudmisi.  

1. Veetoruna tuleb kasutada PEH toru Ø 32, mis alates maja vundamendi välispiirist kuni 

veemõõdusõlme ruumini peab olema paigaldatud hülsstorusse (kinnistu veetoru ühendada 

otse maakraani). 

2. Veemõõdusõlm tuleb paigaldada hästi ligipääsetavasse, kuiva, sooja ja valgustatud kohta.  

3. Veemõõdusõlm peab vastama lehe pöördel olevale joonisele. 

Projekti või selle eskiisi kooskõlastamine, kohapeal ühenduse ülevaatamise maksumus on Luige 

alevikus olemasolevatele eramute omanikele erandina kuni 31.12.2016 15 €.  

Kanalisatsiooniühenduseks soovitame  kasutada piisava rõngasjäikusega PVC NAL torusid Ø110...160.  

Ø110 kasutamise korral tuleb liitumiskaevu külge paigaldada üleminek Ø160>Ø110, kusjuures 

ülemineku ja  torude laed peaksid jääma kohakuti ja torupõhja tekib 50 mm kukkumine . Torustiku 

min kalle on 10 mm 1 m kohta. 

4. Kanalisatsioonitorustiku toimimiseks tuleb hoonesisese torustiku lõppu paigaldada 

õhutuspüstik. 

Liitumispunktidega ühenduse teostamise ajaks tuleb kohale kutsuda Kiili KVH esindaja, tel 604 0156. 

Selleks  peaks olema valmis ehitatud veemõõdusõlm ja sõlmitud ka teenusleping.  

Pärast veetorustiku ühendamist tuleb teostada ja ette näidata veetorustiku  surveproov. Selleks tuleb 

surve torustikus survepumbaga tõsta veerõhk 13 barini ja toru venimise tõttu selle langemisel survet 

lisades hoida 13 barist survet kuni 2 h. Seejärel alandada surveproovi vastuvõtja juuresolekul survet 

10 barini, misjärel see ei tohi enam langeda. Surveproovi saab tellida ka Kiili KVH-st (teenuse hind 

vastavalt hinnakirjale 47,93 €). Pärast edukat surveproovi paigaldab Kiili KVH töötaja veearvesti 

Kliendi poolt välja ehitatud veemõõdusõlme. 
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