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Projekti nr.: TL216/74-22 
Ettevõtja: INFRAGATE EESTI AS 
Pädev isik: Raivo Saidlo 
 
ARVAMUS 
 
Asukoht: Rannamäe tee 5, Tallinn 
Käsitletud: veevarustus 
 
Vastavalt ehitusseadustiku § 42 esitab AS Tallinna Vesi pädevale asutusele arvamuse ehitusloa 
eelnõu kohta. Ehitusloa võib väljastada järgnevate märkustega: 
- Arvamuse andmisega ei kinnita AS Tallinna Vesi talle esitatud projektis märgitud 

olemasoleva AS-ile Tallinna Vesi või kolmandatele isikutele kuuluva (sh kinnistusisese) 
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) asukoha õigsust ega võta endale mingit 
vastutust selles osas. Sõltumata arvamuse andmisest tuleb tagada, et tööde tegemise käigus ei 
kahjustata ÜVK-d ning enne tööde alustamist tuvastada ÜVK tegelik asukoht. ÜVK 
kahjustamise korral tuleb AS-ile Tallinna Vesi ja kolmandatele isikutele hüvitada kogu 
tekkinud kahju. 

- Projekti kui detailse terviku õigsuse ja korrektsuse eest vastutab projektlahenduse koostanud 
ettevõte. Samuti vastutab projekti autor, et projekti järgi on võimalik ehitada, torustikud on 
projekteeritud tehniliselt korrektselt, majanduslikult otstarbekalt ja arvestades kõiki kehtivaid 
norme ja nõudeid. Kasutatav geodeesia on vormistatud välitööde tulemusena ja kajastab hetke 
situatsiooni looduses. Projektlahendus on kõigi asjast huvitatud osapoolte poolt heaks 
kiidetud k.a. maaomanikud. 

 
Töövõtja ja liituja peavad täiendavalt arvestama järgnevate nõuetega: 
- Ehitustöödel tuleb arvestada AS-i Tallinna Vesi tehniliste nõuetega mis on leitavad aadressil: 

https://www.tallinnavesi.ee. 
- Kuus tööpäeva enne kaevamistöödega alustamist kutsuda kohale AS Tallinna Vesi esindaja 

saates selleks e-kirja aadressile  esindaja@tvesi.ee. 
- Kaevetöödel on lubatud ehituskaevikust või -süvendist pinnasevett juhtida ühiskanalisatsiooni 

ainult eelneval kokkuleppel AS-i Tallinna Vesi esindajaga. Ühiskanalisatsiooni juhitav 
pinnasevesi peab olema settest puhastatud ja mõõdetud. Esindaja kutsumiseks helistada 
kliendiinfo telefonil 6262200. 

- Teostusjoonised esitada digitaalsel kujul dwg/dgn formaadis e-kirjale tj@tvesi.ee. 
- Veearvesti kinnistu veemõõdukaevu paigaldab AS Tallinna Vesi peale seda kui projekteeritud 

veeühendus on AS-ile Tallinna Vesi opereerimisele antud ja teenusleping sõlmitud. 
Veearvesti kuulub AS-ile Tallinna Vesi. 
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AS-i Tallinna Vesi arvamus kehtib 2 aastat. 
  
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 
Riin Uus 
Tehniline konsultant 
626 2200 


