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Projekti eesmärgiks on käsitleda Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat
olukorda ning arengut järgneval 12 aastal.

Projekti hindamisel leiti:
 Keila linna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teenuse pakkuja on Keila linnale
kuuluv vee-ettevõte AS Keila Vesi.
 Keila linna veevarustus põhineb kambrium-vendi veehorisondist võetaval põhjaveel.
 Liitumisvõimalused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on välja ehitatud 99,9%-le
Keila linna elanikest. AS Keila Vesi andmetel on Keila linnas ühisveevärgi ja –
kanalisatsioonisüsteemidega ühendatud ca 99% Keila linna elanikest. Suurem osa
linna veevõrgust on EL abirahade toel rekonstrueeritud.
 Ühisveevärk on üldiselt heas seisukorras. Probleemiks on veel rekonstrueerimata
veetorustikud, kus esineb endiselt suhteliselt palju lekkeid. Samuti on vanema
veevõrgu sõlmed (hüdrandid, siibrid) halvas seisukorras ja ei võimalda kogu veevõrku
optimaalselt opereerida.
 Lühiajaline investeeringute kava näeb ette Põhja – Pae – Luha tn veetorustiku
rekonstrueerimise, uute liitumispunktide loomise ja hüdrantide asendamise.
Pikaajaliste investeeringutena (2019—2026) näeb AS Keila Vesi ette kõigi enne 1970.
aastat rajatud torustike ja majaühenduste rekonstrueerimise ( 5400 m).
Projekti hindamise alus:
Rahvatervise seadus § 4 lg 1, 3;
Veeseadus § 13;
Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning
analüüsimeetodid―;
Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada
kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded
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Hinnang:
Keila linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026
on kooskõlastatud.
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