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VISIOON 
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ETTEVÕTTE KONTAKTANDMED 
 
Ettevõtte nimi: Aktsiaselts Tallinna Vesi 
Aadress: Ädala tn 10, 10614 Tallinn 
Tel: +372 626 2200 
Faks: +372 626 2300 
E-post: tvesi@tvesi.ee 
Kodulehekülg: www.tallinnavesi.ee 

 
Lisateabe saamiseks kontakteeruge palun: 
 
Liisi Liivlaid 
Keskkonnaspetsialist 
Ädala tn 10, 10614 Tallinn 
Tel: +372 626 2244 
E-post: liisi.liivlaid@tvesi.ee

 
ETTEVÕTTE TEGEVUSKOHAD 
 
• Peakontor, klienditeenindus, tugiteenused ning tütarettevõte OÜ Watercom asuvad Tallinnas, aadressil Ädala 

10. 
• Ülemiste veepuhastusjaam ning vee- ja mikrobioloogialabor asuvad Tallinnas, aadressil Järvevana tee 3. 
• Paljassaare reoveepuhastusjaam, kompostimisväljakud ja heitveelabor asuvad Tallinnas, aadressil Paljassaare 

põik 14. 
• Pinnaveehaare pindalaga ca 1 800 ruutkilomeetrit asub Harju- ja Järvamaal. 

 
MEIE PEAMISED TOOTED JA TEENUSED 
 

 Veekogumine, -töötlus ja -varustus 

 Vee- ja kanalisatsiooniteenused 

 Reo- ja sademevee ärajuhtimine ning 
puhastamine 

 Laboriteenused 

 Projekteerimine 

 Torustike ehitus 

 Omaniku järelevalve ja projektijuhtimine 

 Transporditeenused ja teedeehitus 

 

 
 
PEAMISED TEENINDUSPIIRKONNAD 
 

 Tallinna linn 

 Maardu linn 

 Saue linn ja Laagri piirkond 

 Saku asula 

 Viimsi vald 

 Harku vallas Harku asula ja Tabasalu piirkond 

 Kiili valla Kiili asula ja Luige piirkond 

 Jõelähtmes Loo ja Iru piirkond 

 Rae vallas Jüri, Assaku ja Lagedi piirkond Ettevõtte peamine teeninduspiirkond Eestis 
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Sissejuhatus 

Oleme Eesti suurim vee-ettevõte ning meie tegevus 

mõjutab Eesti elanikest pea kolmandikku. Viime 

tarbijateni puhta joogivee, juhime ära ning 

puhastame reovee ja sademevee, kasutades selleks 

keskkonnasõbralikke ja kaasaegseid tehnoloogiaid. 

Teadvustame, et kõikidele nõuetele vastava teenuse 

pakkumisega mõjutame nii tallinlaste, 

naabervaldade, aga ka kõikide Läänemere äärsete 

elanike elukvaliteeti. 

Soovime olla usaldusväärne partner oma klientide, 

investorite, töötajate ning kogukonna esindajate 

jaoks, mistõttu võtame juba juhtimisotsustes 

teadlikult arvesse meie tegevuse mõju ümbritsevale 

elukeskkonnale ning haakumist erinevate 

sidusrühmade huvidega. See tähendab, et peame 

sotsiaalset vastutustundlikkust oma tegevuses 

keskseks ning see läbib kõiki meie tegevusvaldkondi. 

Teeme rohkem kui peame ja seda nii kvaliteedi, 

kogukonna toetuse, keskkonnahariduse kui 

töökeskkonna alal. 

 
Sotsiaalse vastutustundlikkuse ja säästva arengu 
aruanne annab põhjaliku ülevaate meie 2014. aasta 
tegevustest ja tulemustest nii majandusliku, 
keskkonna-alase kui ka sotsiaalse vastutuse 
valdkondadest. Aruande koostamisel olemegi 

lähtunud just nendest kolmest kesksest 
vastutustundlikkuse aspektist. 
 
Oluliste teemade määratlemisel oleme tuginenud 
kvaliteedi-, töötervishoiu ja –ohutuse 
juhtimissüsteemide (ISO, OHSAS) standarditele. 
Aruande koostamisel oleme kasutanud 
keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) 
nõuetele vastavat ja tõendatud 2014. aasta 
keskkonnaaruannet ning meie aastaraamatut koos 
konsolideeritud majandusaruandega. 
 
Käesolev aruanne on koostatud rahvusvahelise 
aruandlusstandardi Global Reporting Initiative (GRI) 
G3.1 taseme C+ juhiste järgi ning see on kinnitatud 
kolmanda osapoole poolt. Sotsiaalse 
vastutustundlikkuse ja säästva arengu aruanne 
hõlmab kogu meie ettevõtte üksuste tegevust, 
sealhulgas teavet tütarettevõtte OÜ Watercom 
kohta, mis kuulub 100%-lise osalusega AS Tallinna 
Vesi koosseisu. 
 
Anname GRI standardi kohaselt aruannet välja alates 
2012. aastast, iga-aastaselt. Kõik aruanded on 
kättesaadavad AS Tallinna Vesi koduleheküljel. 
 
Eelmise aruande avaldamise kuupäev oli 

07.07.2014.
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Juhatuse esimehe pöördumine 

2014. aastal suutsime taas parandada kord juba 
väga kõrgel tasemel teenuseid, mida pakume oma 
klientidele. Pole kahtlustki, et meie kvaliteet ja 
tootmistulemused on parimad Baltikumis. 
Uhkusega saan öelda, et enamikus valdkondadest 
oleme suutnud tegevusnäitajaid veelgi parandada. 
Seda tänu meie töötajate ja meeskondade 
jõupingutustele, mille tulemusel on pakutud 
suurepärasel tasemel vee- ja reoveeteenust. 
 

Tootmistulemused – kõigi aegade parim 

veekvaliteet 
 
Meie kohustus on täita või ületada Tallinna linnaga 
2001. aastal sõlmitud lepingus sätestatud 
teenustasemeid. See Teenusleping nõuab meilt, et 
tagaksime vastavuse rohkem kui 90 erineva 
teenustaseme osas ning pakuksime oma klientidele 
seeläbi parimat võimalikku teenust. 
 
Väga uhked oleme oma veekvaliteedi üle. Kui 2013. 
aastal vastas 99,7% kõigist võetud veeproovidest 
Euroopa Liidu standarditele, siis 2014. aastal see 
tulemus paranes veelgi, ning koguni 99,8% 
proovidest oli kõikidele nõuetele vastav. Konteksti 
panduna tähendab see, et 2 496-st aasta jooksul 
kliendi kraanist võetud proovist vaid 5 ei vastanud 
kehtestatud kvaliteedinõuetele.  
 
Meie kliendid oskavad kvaliteetset toodet ja 
teenust hinnata. 2014. aastal läbi viidud 
kliendirahulolu-uuringus osalenutest vastas 83%, et 
joob regulaarselt kraanivett. 2011. aastal vastas nii 
vaid 48% osalenutest. Tänu toote kõrgele 
kvaliteedile ja kommunikatsioonile usaldab aina 
enam kliente meie poolt pakutavat teenust. 
 

Suurepärane klienditeenindus – 

teenindusnäitajatelt Euroopa parimate 

kommunaalettevõtete seas 
 
Sel aastal saavutasime TRI*M indeksiga 
mõõdetavaks kliendirahuolu näitajaks 85. Rahuolu 
meie tegevusega on Euroopa keskmisest 
märkimisväärselt kõrgem, kuuludes juba aastaid 
Euroopa kommunaalsektori esimese 10% hulka. See 
on suurepärane tulemus, mis annab tunnistust 
tublist tööst, mida oleme teinud kõigi oma teenuse 
aspektide parandamiseks.  
Lisaks vee- ja heitveekvaliteedi parandamisele 
tegeleme jätkuvalt ka selle nimel, et ennetavate 
tegevuste kaudu võrkude töös vähendada 

võimalikke ujutusi ja reostusriske klientide jaoks. Nii 
näiteks on aasta-aastalt vähenenud lekete tase. 
Piltlikult öeldes tähendab pidev lekete taseme 
vähendamine seda, et 10 aasta taguse ajaga 
võrreldes hoiame me täna päevas kokku ligi 13 000 
m3 puhastatud joogivett. 2013. aastaga kõrvutades 
oli 2014. aastal kokkuhoid 200 000 m3, mis on 
tallinlaste poolt keskmiselt kolme päeva jooksul 
tarbitava vee hulk. 2014. aastal oli lekete tase 
16,14%, võrreldes 2013. aasta tulemusega 16,98%. 
 
Tänu ennetavale survepesule on 
kanalisatsiooniummistuste ja sademevee 
ärajuhtimise probleemidega seotud kliendi-
kontaktide arv kahanenud rohkem kui 24% võrra. 
 

Meie töötajad ja meeskonnad 
 
Iga ettevõtte edu saladus peitub tema töötajates. 
Meie meeskonnad on töötanud tublisti ja targalt 
selle  nimel, et pakkuda klientidele kõige kõrgemal 
tasemel teenust. Soovin siinkohal tänada kõiki meie 
töötajaid aasta jooksul üles näidatud pühendumuse 
ja paindlikkuse eest. 
Pühendunud, võimekas ja motiveeritud 
töötajaskond on meie eesmärkide elluviimisel 
kesksel kohal ning seetõttu keskendume jätkuvalt 
töötajate arendamisele ja pühendumisele. Püüame 
oma töötajatele ja meeskondadele alati 
arenemisvõimalusi pakkuda. 
Töötame jätkuvalt ka selles suunas, et tõsta 
ettevõtte tööohutuskultuuri. Töötajate ohutus ja 
heaolu on kõige olulisemad, ning me usume, et nii 
igal töötajal eraldi kui kõigil üheskoos on ettevõtte 
ohutu töökeskkonna hoidmises oma osa täita. 2014. 
aastal kandsid meie tööohutuse ja -tervishoiu 
tulemused uhkelt välja võrdluse oma klassi 
parimatega. Me ei kaota valvsust ning püüdleme 
sama suurepäraste tulemusteni ka tulevikus. 
 

Vastutustundlik ettevõte 
 
Anname endale aru, et pakkudes kõikidele nõuetele 
vastavat teenust, ei mõjuta me mitte ainult Tallinna 
ja selle naabervaldade elanike elukvaliteeti, vaid ka 
Läänemere ning selle ümbruse elukeskkonda 
laiemalt. See tähendab, et võtame 
juhtimispraktikates arvesse oma tegevuse mõju 
ümbritsevale keskkonnale ja samuti erinevate 
sidusrühmade huve. Vastutus kõigi sidusrühmade, 
sealhulgas ka keskkonna ees on peamine ajend 
ettevõttesiseseks jätkuvaks parendustööks. Oleme 
Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi üks 
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algatajaliikmeid. Meie vastutustundlikku toimimist 
ja tegevusi on tunnustatud mitmel aastal. 2014. 
aastal saime teise koha vastutustundliku 
ettevõtluse auhindade jagamisel oma ühiskondlike, 
keskkonnaalaste ja töökohapraktikate, aga ka 
ärieetika eest.  
 
Meie eesmärk ei ole ainult sidusrühmade huvidega 
arvestamine. Selle kõrval soovime oma ettevõtet 
õigesti juhtida, nõnda et meie tegevus vastaks 
ettevõtte juhtimise kõrgeimatele standarditele. 
2014. aastal pärjati meid juba teist aastat  järjest 
Nasdaq Balti „Balti riikide parimate 
investorsuhetega ettevõtteks“. Lisaks pälvisime 
eriauhinna „Atraktiivseim ettevõte Nasdaq Balti 
börsidel“. Sooviksin siinkohal tänada Nasdaq Balti 
Tallinna börsi ja pankade analüütikuid, kes on 
meiega koostööd tehes aidanud muuta meie 
suhteid investeerimiskogukonnaga veelgi 
paremaks. 
 

Endiselt atraktiivsed aktsionäride heaks 
 
Usume, et head tootmis- ja finantstulemused 
teevad meist nii praeguste kui tulevaste 
aktsionäride jaoks jätkuvalt atraktiivse ettevõtte, 
millesse investeerida. Teeme jätkuvalt tõsiseid 
jõupingutusi käimasolevas kohtuvaidluses, et 
tagada erastamislepingu austamine. Selle kõrval 
investeerime endiselt töötajatesse ja 
süsteemidesse, et tagada hea positsioon 
tegevuspiirkonna laiendamiseks, juhul kui selleks 
peaks võimalus tekkima. 
 
2014. majandusaastal kasvas ettevõtte kogutulu 
eelmise aastaga võrreldes 0,3% võrra, s.o 53,2 
miljoni euroni, seda peamiselt tänu kasvanud vee- 
ja kanalisatsiooniteenuste müügile. Samas tulu 
aktsia kohta kahanes aastaga 10% ehk 0,90 euroni 
aktsia kohta, mis oli põhiliselt seotud SWAP-
lepingute õiglase väärtuse mitterahalise 
ümberhindamisega. 
 
2014. aasta juunis maksime dividende 0,90 senti 
aktsia kohta, st 3,4% rohkem kui eelmisel aastal. See 
on kooskõlas meie dividendipoliitikaga, mille 
kohaselt dividendimakse peab iga-aastaselt 
kasvama vähemalt THI võrra. 
 

Väljavaated 
 
Arvestades aeglast edasiminekut käimasolevates 
kohtuvaidlustes ning regulatiivse praktika 
läbipaistmatust, on ettevõtte väljavaated endiselt 
väga ebakindlad. Kuna Eesti ametivõimudel puudub 

huvi sisulise arutelu alustamiseks 
erastamislepingute teemal, seisab ettevõte silmitsi 
pikaajalise kohtuprotsessiga, mille kestus ei olene 
ettevõttest. Mainitud käimasolev kohtuvaidlus ja 
ebastabiilne regulatiivne keskkond piiravad oluliselt 
meie kasvuvõimalusi. 
 
Lisaks kohalikule kohtuvaidlusele alustasid AS 
Tallinna Vesi ja selle aktsionär United Utilities 
(Tallinn) B.V. 2014. aasta oktoobris 
arbitraažimenetlust Eesti Vabariigi vastu seoses 
Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud 
investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse 
lepingu (edaspidi Leping) rikkumisega. Kuivõrd 
tariifivaidlus on kestnud pikka aega ilma 
tulemusteta, siis on rahvusvaheline arbitraažikohus 
üks lisavõimalus vaidlust lahendada. 
 
Jätkuva tariifivaidluse tõttu keskendume 2015. 
aastal tootmistulemuste parandamisele ning 
efektiivsusele meie põhiteeninduspiirkonnas 
Tallinnas. Anname endast parima, et säilitada 
positsioon Baltikumi edukaima vee- ja 
kanalisatsiooniteenuseid pakkuva ettevõttena. 
 
Oleme väga tänulikud, et lisaks meie enda 
ekspertidele on meil võimalik kasutada tehnilist 
tuge ja oskusteavet, mida pakub üks meie 
põhiaktsionäre United Utilities, kes on ühtlasi 
Suurbritannia juhtivaid vee- ja kanalisatsiooni-
ettevõtteid. Lõpetuseks sooviksin tänada oma 
kolleege AS-is Tallinna Vesi, OÜ-s Watercom ja 
United Utilities ning kõiki meie tarnijaid ja 
koostööpartnereid nende teadmiste, energia ja 
toetuse eest meie klientide teenindamisel läinud 
aastal. Teie kõigi jõupingutused on taaskord 
taganud esmaklassilised teenus- ja 
tootmistulemused. Loodan, et eelseisval aastal 
oleme sama edukad.

Karl Heino Brookes, 

Juhatuse esimees 
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Meie kogukond 

 
Oleme Eesti suurim vee-ettevõte ning meie tegevus 
mõjutab Eesti elanikest pea kolmandikku. 
Mõistame oma tegevuse mõju ümbritsevale 
elukeskkonnale ning peame seetõttu oluliseks, et 
meie tegevus haakuks erinevate sidusgruppide 
huvidega. Meie arengu perspektiive silmas pidades 
oleme kaardistanud oma sidusrühmad vastavalt 
sellele, keda meie tegevus ja otsused kõige rohkem 
mõjutavad ning kelle rahulolu on meie jaoks oluline. 
Anname endast parima, et teha enam kui meilt 
nõutakse ning oodatakse, et mõjutada positiivselt 
nii ümbritsevat looduskeskkonda kui ka inimeste 
elukvaliteeti. 
 
Toetame ja julgustame töötajate aktiivset osavõttu 
kogukonna tegemistest. Just meie oma inimesed 
kannavad lisaks põhitööle vastutusrikast rolli 
keskkonna- ja kogukonnakeskse mõtteviisi 
edasiviimisel. 
 

Meie peamised sidusrühmad 
 

 Kliendid 
Meie roll on pakkuda kliendile teenust, millele ta 
saab kindel olla ööpäevaringselt, 365 päeva aastas. 
Me ei pelga anda selle teenuse pakkumisel lubadusi 
ja võtta nende täitmise eest vastutust. 

 Töötajad 
Hindame oma töötajaid kõrgelt ning soovime luua 
võimalused, et igaüks saaks ennast parimal viisil 
rakendada. Meie ülesanne on luua töökeskkond, 
mis toetaks klientidele kvaliteetse teenuse 
pakkumist. Peame aga sealjuures oluliseks, et 
töökeskkond oleks turvaline – ükski tööülesanne 
pole väärt viga saamist. 

 Kogukond 
Kogukonnad, kus tegutseme ja inimesed, kelle 
elusid meie töö mõjutab – on meie jaoks erilise 
tähtsusega. Peame seetõttu oluliseks aktiivselt 
kogukonna tegemistest osa saada ja seda toetada.  

 Investorid 
Peame oluliseks asja- ja ajakohast infot, 
läbipaistvust ning ausust kogu meie ettevõtte 
tegevuses. Kohtleme kõiki oma aktsionäre võrdselt 
ning oleme pühendunud tegevuse tõhususele 
tagades sealjuures ettevõtte jätkusuutlikkuse. 

 Partnerid 
Peame oluliseks, et meie koostööpartnerite ja 
hankijate väärtused ühtiksid ning toetaksid meie ja 
nende eesmärkide saavutamist. 
 

Meeskonnatöö 
 
Peame oluliseks olla heaks naabriks kogukonnas, 
mistõttu toetame ja julgustame aktiivset osavõttu 
kogukonna tegevustest ka oma meeskonnas. Meie 
töötajad kannavad lisaks põhitööle ka 
vastutusrikast rolli meie väärtuste edasiviimisel, 
osaledes vabatahtlikult mitmetes kogukonna 
projektides. Samuti on just meie oma töötajate 
fotod ettevõtte erinevatel infokandjatel.  
 
Meie töötajad käivad vabatahtlikena lasteaedades 
rääkimas jätkusuutlikust keskkonnakasutusest, 
võtavad osa heakorratöödest, abistavad toidupanka 
ja korraldavad avatud uste päevi ning teisi 
kogukonnale suunatud üritusi. Näiteks käivad meie 
töötajad igal aastal korrastamas looduskauni Soodla 
veehoidla ümbrust, aitavad teoks saada avatud uste 
päevadel meie puhastusjaamades tutvustamaks 
meie tööd kõigile huvilistele ning osalevad aktiivselt 
meie sõnumite kandmisel ja levitamisel. Sarnaselt 
varasemate aastatega, korrastasime ka möödunud 
aastal ühes Coca-Cola Hellenic ning USA Saatkonna 
tragide töötajatega „Teeme ära“ talgupäeval juba 
mitmendat aastat Pikakari randa, et kohalik 
kogukond saaks täiel rinnal nautida looduskaunist 
rannaala. Oma panuse andis üle 100 vabatahtliku. 
 

Keskkonnateadlik tarbija 
 
Väärtustame meid ümbritsevat looduskeskkonda ja 
seetõttu kasutame ressursse jätkusuutlikult ning 
otsime pidevalt uusi lahendusi säästlikumaks 
tarbimiseks. Kujundamaks keskkonnateadlikku 
mõtteviisi, julgustame ja toetame selles tegevuses 
ka teisi. 
 
Teeme usinat tööd elanike keskkonnateadliku 
mõtteviisi edendamiseks. Julgustame jätkuvalt 
inimesi jooma kraanivett. Sõnumiga „Kraanivesi ON 
joogivesi” juhime tähelepanu kraanivee väga heale 
kvaliteedile. Selleks, et kliendil oleks julgust ning 
teadlikkust küsida kraanivett joogiks ka väljas 
einestades, jätkasime koostööd pealinna 
restoranidega. Kui vaid mõned aastad tagasi, 2011. 
aastal, tarbis joogiks kraanivett vaid 48% meie 
tarbijatest, siis 2014. aasta lõpuks usaldas kraanivee 
kvaliteeti 85% inimestest. 
 
2014. aasta oli Soome lahe koostöö aasta. Reovee 
puhastamine Paljassaares annab märkimisväärse 
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panuse puhtama Läänemere loomiseks. Selleks, et 
elanikud saaksid anda oma panuse puhtamasse 
looduskeskkonda, pöörasime 2014. aastal taas 
tähelepanu teemale „WC-pott ei ole prügikast“. 
Sõnumikeeles kasutatud SAPO ehk Sanitaarpolitsei 
selgitas inimestele, mis võib WC potti sattuda ning 
mis tekitab torustikus ummistusi. 
 
Teeme järjepidevat tööd, et sirguksid 
keskkonnateadlikud ja loodust väärtustavad lapsed. 
Meie töötajad käivad jätkuvalt lasteaedades ja 
koolides veeteemalisi vestlusringe läbi viimas. 
Vestlusringides arutame lastega veeringluse, vee 
säästliku tarbimise ning ummistuste teemadel. 
 
Oleme tänaseks välja töötanud kaks veeteemalist 
õpetajatele mõeldud ja uut riiklikku õppekava 
toetavat õppematerjali loodusaine tundide jaoks. 
2013. aastal andsime välja II kooliastmele mõeldud 
materjali „Sinine klassiruum“. 2014. aastal andsime 
seoses Soome lahe koostööaastaga välja uue 
õppmaterjali „Sinine klassiruum: LABOR", mis sobib 
III kooliastme tundides kasutamiseks. 
Õppematerjalide tutvustamiseks korraldasime 
õpetajatele teabepäevad, millest võttis osa 13 
Tallinna koolide õpetajat. 
 
Oma põhiülesannete kõrval - joogivee tootmine ja 
reovee puhastamine - täidavad meie 
puhastusjaamad ka olulist rolli kogukonna 
teadlikkuse tõstmisel. Igal aastal tutvustame 
jaamade tööd üha enamatele huvilistele - 2014. 
aastal käis jaamades ekskursioonidel kokku ligi 1500 
külalist. 
 
Taaskord osalesime „Tagasi kooli“ võrgustiku 
projektis „Tarkuse retked“. Projektis kutsuti koole ja 
klasse üles esitama loovaid sooviavaldusi 
ekskursioonile tulekuks. Sel korral tundis huvi 5 
kooli. Võidu pälvis Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 
klass, kes kirjutas sõnad ning esitas laulu Ülemiste 
järvest. Laulu videot saad näha siin. 
 
Igal aastal avame avatud uste päeva raames 
jaamade uksed huvilistele uudistamiseks. Kevadel 
käis reoveepuhastusjaamaga tutvumas üle 100 
huvilise ning suve lõpus Ülemiste 
veepuhastusjaamas rekordilised 800 inimest. 
 

Koostöö ja tähelepanu 
 
Soovime anda oma panuse ning pakkuda 
eduelamusi ka neile, kes vajavad ühiskonnas 
rohkem abi ja tähelepanu. 
 

Oleme aastaid toetanud puuetega noori läbi 
Õunakese lasteaia ning Invaspordiliidu, samuti 
õpiraskustega lapsi Ristiku Põhikoolis. On liigutav 
tunne pöörata tähelepanu neile, kes tõesti vajavad 
abi ja tähelepanu. Viisime Ristiku kooli ja Õunakese 
lasteaia kokku Pille Lille Muusikute Fondiga, et anda 
lastele võimalus osa saada ning õppida tundma 
klassikalist muusikat. Positiivsed emotsioonid on 
võimsad innustajad ning laste entusiasm muusika 
suhtes on vaba ja sundimatu. 
 
Kultuuriminister Urve Tiidus tunnustas veebruaris 
ettevõtteid, kes on pikaajaliselt toetanud Eesti 
kultuuri. Pälvisime tänusõna koos väärika „Kultuuri 
sõber 2014“ tiitliga. 
 
Kuulume Loomaaia Sõprade Seltsi ning oleme 
uhkusega vaderiks jääkarupreilile Nora. 
 
Jagasime koostöös linnaosade valitsustega kõigile 
soovijatele tasuta haljastusmulda, et linnapilt oleks 
värskem ja rohelisem. 
 
Kvaliteetne joogivesi pakkus kosutust mitmetel 
rahva- ja terviseüritustel. Samuti oleme veega abiks 
Lillefestivalile ning talvisel ajal uisuväljakute 
rajamisel. 
 
Aitame teoks saada Eesti ühel suurimal 
kultuurisündmusel – Pimedate Ööde Filmifestivalil. 
Möödunud aastal külastas festivali ligi 80 000 
filmisõpra. 
 
Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnistas 
meid 2014. aastal jätkusuutliku ettevõtluse indeksi 
hõbetaseme vääriliseks. Indeks aitab meil 
järjepidevalt analüüsida, kuidas tegutseda 
ühiskondlikult vastutustundlikult ning kujundada 
jätkusuutlikku ärimudelit. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xHpx4nyRVEQ&feature=youtu..be
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Meie meeskond 
 
Elutähtsa teenuse pakkumisel on kõige olulisemaks 
meeskonna töö ning panus. Just inimesed viivad 
ettevõtet edasi. Headeks tulemusteks ning 
töörõõmuks loob aga eeldused eelkõige toetav 
töökeskkond. 
 
Meie töötajate arv ja sooline jaotus on viimastel 
aastatel püsinud üsna stabiilne (vt allolevat joonist). 
Koos tütarettevõttega töötas meil möödunud 
aastal, tähtajatu lepinguga, 321 inimest (2013. 
aastal 311), kellest 98% töötas täiskohaga ning 2% 
poole kohaga. Kõik ametikohad asuvad Tallinna 
piirkonnas.  
 
TÖÖTAJATE SOOLINE JAOTUMINE 2014. AASTAL 

 
 
Võrdse kohtlemise põhimõttele toetudes on meil 
Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Töötajate (VKT) 
Ametiühinguga sõlmitud kollektiivleping. Lepingus 
kokkulepitud kohustused ja soodustused laienevad 
meie kõikidele töötajatele. 
 

Töötajate kaasamine 
 
Peame oluliseks meie töötajate kaasamist 
otsustusprotsessi, regulaarset teavitamist ning 
võrdset kohtlemist. Kasutame selleks mitmeid 
võimalusi ja kanaleid, nagu näiteks juhtkonna 
liikmete kohtumised töötajatega ning kord kvartalis 
ilmuv siseleht. 
 
Meeskonnatöös on väga oluline kahesuunaline 
suhtlus, mistõttu on töötajate tagasisidel väga 
oluline osa sisekultuurist. Üheks kanaliks, mis annab 
süsteemse ülevaate töötajate rahulolust, on iga-
aastane töötajate rahulolu- ja pühendumusuuring. 
2014. aasta uuringus osales 92% meie töötajatest 
ning töötajate pühendumus  (71%) on kõrgem nii 
Eesti kui ka Euroopa tööstus- ja 
teenindusettevõtete keskmisest näitajast. 

 
Lisaks on kõikidel meie töötajatel võimalus esitada 
oma ideid keskkonna, kvaliteedi ja töökeskkonna 
või mõne muu valdkonna parandamiseks „Heade 
Ideede panka“, kus positiivse hinnangu saanud 
ideed viiakse ellu ning nende autorid saavad 
tunnustuse. 
 

Töötajate areng 
 
Töötajate areng on meile jätkuvalt üheks 
olulisemaks prioriteediks. Igal aastal viime kõikide 
töötajatega läbi nii arengu-, kui ka 
tulemusvestlused, mis on üks osa töötajate 
tunnustamis- ja tasustamissüsteemist.  
 
Stabiilsele tootmisettevõttele omaselt on nii meie 
kui tütarettevõtte töötajate keskmine vanus kõrge 
(keskmiselt 47 aastat). Selleks, et tulla edukalt 
toime lähiaastatel eesseisva personali 
vahetumisega, on vaja väga süsteemset lähenemist 
nii töös järelkasvuga, kui teadmiste ning kogemuste 
edasiandmises. 
 
Peame töötajate arengus oluliseks teadmiste ja 
kogemuste jagamist. Seetõttu on viimastel aastatel 
oluliselt kasvanud nii ettevõttesisese juhendamise, 
kui ka mentorite kaasamise osakaal, ning seda ka 
läbi kaasamise väljastpoolt ettevõtet. 2014. aastal 
oli koolituspäevi kokku 365, mis teeb kokku 
keskmiselt 1,1 päeva töötaja kohta. 
 

Tööohutus ja -tervishoid 
 
Meie töökeskkonnaalane tegevus vastab 
siseriiklikele õigusaktidele ning rahvusvahelise 
töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi 
standardi OHSAS 18001 nõuetele. 
 
Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on 
meil (hõlmab ka tütarettevõtet) moodustatud 
töökeskkonnanõukogu, kes seisab kõikide meie 
töötajate töötervishoiu ja -ohutusega seonduva 
eest. Nõukogus on võrdselt ettevõtte poolt 
määratud esindajaid ning töötajate seast valitud 
esindajaid. Kokku on töökeskkonnanõukogus 10 
töötajat, kellest igaühel on olemas oma 
asendusliige. Lisaks neile veel kaks hääleõiguseta 
liiget – töökeskkonna ja -ohutuse juht ning 
ametiühingute esindaja. Seega on 
töökeskkonnanõukogu tegevusega seotud ligi 8% 
töötajatest. 
 
2014. aastal toimus 2 tööõnnetust, millest üks oli 
raskema tagajärjega. Kergema tööõnnetuse käigus 
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sai töötaja kukkumise tagajärjel rindkere põrutuse. 
Teises, raskemas tööõnnetuses jäi töötaja jalg 
variseva pinnase alla ning tagajärjeks oli luumurd 
hüppeliigese piirkonnas. Meie töökeskkonna-
nõukogu analüüsis põhjalikult õnnetuste põhjuseid, 
mille järel viisime läbi parendustegevused, et 
ennetada samalaadsete õnnetuste kordumist. 
 
Tööõnnetuste tõttu kaotatud tööpäevade arv 
suurenes võrreldes 2013. aastaga 55-lt 74 
tööpäevani (rindkere põrutus tõi endaga kaasa 26 ja 
hüppeliigese murd 48 kaotatud tööpäeva). 
Kaotatud tööpäevi arvestatakse alates esimesest 
töölt puudutud päevast.  
 

Pidev töökeskkonna edendamine 
 
Tööohutus ning –tervishoid on teemad, mille osas 
me ei tee järeleandmisi. Seega on oluline tänaste 
heade tulemuste taustal mitte jääda loorberitele 
puhkama, vaid jätkuvalt suunata oma energiat ja 
aega, et töökeskkonda ohutuna hoida ning veelgi 
paremaks muuta. Möödunud 2014. aastal viisime 
nii puhastusjaamades, vee- ja 
kanalisatsioonivõrkudes, laborites kui ka kontorites 
läbi mitmeid toetavaid tegevusi. Neist võib esile 
tuua näiteks riskianalüüsi uuendamise, kõikide 
juhtide ja töökeskkonnanõukogu liikmete poolt läbi 
viidud tööohutuse auditite tulemusel kõrvaldatud 
puudused töökeskkonnas, isikukaitsevahendite 
kandmise korra täiustamise, regulaarsed hoonete ja 
sõidukite tuleohutuspaigaldistega seotud 
tegevused, lisaks ergonoomilise töökeskkonna 
loomise ning edendamisega seotud tegevused.
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Meie kliendid 
 
Pakume vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pea 
kolmandikule Eesti elanikest ning meil on enam kui 
22 000 lepingulist klienti. 
 
Mõistame, kui oluline meie teenus inimeste jaoks 
on, mistõttu keskendume oma teenuse kvaliteedi ja 
töökindluse hoidmisele ning tõstmisele. 2014. 
aastal pöörasime erilist tähelepanu sellele, et 
kliendid oleksid teadlikud meie tegevustest, mis 
nende elukvaliteeti mõjutavad. Samuti 
kliendipöördumistele lahenduste leidmise 
kvaliteedile, mis aitaks vähendada klientide 
vajadust meiega korduvalt ühendust võtta. 
 

Tagasiside klientidelt 
 
Peame väga oluliseks saada oma tegevusele vahetut 
tagasisidet, et mõista oma tugevusi ning olla teadlik 
teemadest, millele peaksime edaspidi rohkem 
tähelepanu pöörama. Tagasisidet saavad kliendid 
meile anda mitmel viisil, näiteks e-mailiga, telefoni 
teel ja otsesuhtluses meie klienditeenindajatega. 
Parimaks iga-aastaseks tagasisideks loeme aga igal 
aastal sõltumatu uuringufirma TNS EMOR poolt 
klientide ja lõpptarbijate hulgas läbi viidavat 
tagasisideküsitlust. Rahulolu mõõtmine toimub 
uuringufirma poolt välja töötatud kliendisuhte 
tugevust iseloomustava TRI*M meetodi alusel, mis 
võimaldab ka võrdlust teiste ettevõtetega.  
 
Mudelis vaadeldakse kolme komponenti: 

 TRI*M indeks, mis mõõdab kliendisuhte 
tugevust ja koosneb omakorda neljast 
komponendist: üldine rahulolu, soovitus, 
taaskasutus ja teenuste/toodete 
kasulikkus/vajalikkus; 

 TRI*M kliendisuhete tüpoloogia, mis 
kirjeldab klientide rahulolu ja lojaalsust; 

 TRI*M maatriksanalüüs, mis toob välja 
ettevõtte tugevused ja nõrkused. 

 

Klientide rahulolu  
 
2014. aastal läbi viidud rahulolu-uuring julgustab 
meid taaskord väga heade tulemustega. Võrreldes 
Euroopa kommunaalteenuste ettevõtete ja 
tootmissektori klientide rahuloluga, on tagasiside 
meile olnud tõesti väga hea.  
 
2014. aasta uuringu käigus küsitleti kokku 900 
klienti ja lõpptarbijat, eesmärgiga kaardistada 
muutused meie kliendisuhete tugevuses ning seda 
kujundavates tegurites ja saada tagasisidet 
tegevuste edukuse kohta.  
 
Seitsmendat aastat läbi viidud küsitlus näitab 
rahulolus läbi aastate pidevat tõusutrendi. 2014. 
aasta rahulolu on aga seni kõrgeim - keskmiseks 
rahulolunäitajaks oli suisa 85 punkti (2013. aastal 79 
punkti), mis on oluliselt kõrgem, kui on keskmine 
rahulolu Euroopa kommunaalteenuseid pakkuvate 
ettevõtetega (Euroopa kommunaalteenuste 
valdkonna ettevõtete indeks 55). 

 
ETTEVÕTTE KLIENTIDE JA LÕPPTARBIJATE RAHULOLU VÕRRELDES EUROOPAGA 2014. AASTAL 

 
 

AS-i Tallinna Vesi kliendid liigiti 
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Jätkuva positiivse trendina saab välja tuua 
kraanivee joojate hulga suurenemist. Kui veel viis 
aastat tagasi jõi kraanivett iga teine lõpptarbija, siis 
2014. aastal oli kraanivee joojate hulk kõikides 
segmentides kasvanud 80-90%-ni. Oluline roll on 
selles olnud „Joo kraanivett“ kampaanial, mida 
oleme juba mitu aastat läbi viinud. See oli ka kõige 
enam märgatud meediasõnum kõikides 
kliendisegmentides. Kraanivee joomise kasvutrend 
seostub kindlasti ka vee kvaliteedi ja maitse 
paranemisega. Ka uuringu tulemused kinnitavad 
vee kvaliteedile antud hinnangute tõusu 
lõpptarbijate seas ning viimase aasta jooksul eriti 
Maardu-Muuga piirkonnas. 
 
Vee maitsele, lõhnale ja selgusele antud hinnangud 
on paranenud eelmise aastaga võrreldes nii äri- kui 
eraklientide segmendis. Samuti on paranenud hinna 
ja kvaliteedi suhtele antud hinnangud. 
 

Klienditeeninduse areng 
 
Tagasiside meie teenustele on küll jätkuvalt väga 
hea, ent näitab vajadust pöörata enam tähelepanu 
kliendisuhete emotsionaalse poole järjepidevale 
tugevdamisele. Seetõttu keskendume ka edaspidi 
rahulolu hoidmisele ning kasvatamisele just 
eelkõige läbi teenuste ja klienditeeninduse 
parendamise. 
 
2015. aastal peame väga oluliseks taas suunata oma 
tähelepanu probleemikäsitlusele. Kuigi klientidelt 
laekunud kaebuste arv on aasta-aastalt vähenenud 
eelkõige just tänu ennetavatele tegevustele, on 
jätkuvalt oluline kiire ja kliendi ootustele vastava 
lahenduse pakkumine. Samuti püüame jagada 
senisest rohkem infot oma tegevuse kohta ja hoida 
klienti lahenduskäiguga paremini kursis. 
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Keskkond 
 
Meie keskkonnaalane tegevus ja 
keskkonnajuhtimissüsteem vastavad rahvus-
vahelise keskkonnajuhtimise standardi ISO 14001 ja 
Euroopa Liidu kehtestatud keskkonnajuhtimise ja -
auditeerimise süsteemi EMAS (Eco Management 
and Audit Scheme) määruse nõuetele. Meie 
kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika väljendab 
põhimõtteid vastutustundliku ettevõtluse ja 
keskkonnategevuse korraldamise osas. 
 
Tegutseme vastavalt meile väljastatud 
keskkonnalubade tingimustele ning järgime 
asutuste poolt tehtud ettekirjutusi. Meid peamiselt 
litsentseeriv asutus on Keskkonnaameti Harju-

Järva-Rapla regioon, kelle poolt on väljastatud 
järgmised keskkonnaload: 
4 vee erikasutusluba, 
1 jäätmeluba, 
2 välisõhu saasteluba. 
 

Energiakasutus 
 
2014. aastal oli meie otsene ja kaudne energiatarve 
primaarsetest energiaallikatest kokku 197 213 GJ. 
Sellest kaudne energiakasutus oli 138 067 GJ ja 
otsene 59 146 GJ. Meie energiakasutus jaguneb 
otstarbe järgi elektrienergiaks, soojusenergiaks ja 
transpordi energiaks. 

 

OTSENE JA KAUDNE ENERGIATARVE 2013. ja 2014. AASTAL 
Energiaallikas Taastuv või 

taastumatu 
allikas 

Otsene või 
kaudne 
tarbimine 

Energiaallika 
otstarve 

Energiatarve 
(GJ) 2013. a 

Energiatarve 
(GJ) 2014. a 

Põlevkivi Taastumatu Kaudne Elektrienergia 142 952 133 877 

Maagaas Taastumatu Otsene  Soojusenergia   14 780   14 364 

Maagaas Taastumatu Kaudne Soojusenergia 
(kaugküte) 

    3 776     4 190 

Biogaas Taastuv Otsene Soojusenergia  26 316   32 317 

Bensiin* Taastumatu Otsene Transport    3 335     3 189 

Diisel* Taastumatu Otsene Transport    9 611     9 276 

Kokku      200 770 GJ        197 213 GJ 
*31,2 liitrit bensiini ja 27,5 liitrit diislit = 1GJ 

 
Suurem osa kasutatud elektri- ja soojusenergiast 

kulub põhitegevuse käigushoidmiseks – vee- ja 

reoveepuhastusjaamade ning võrkude pumplate 

tööks. Suurem osa maagaasist toodetust 

soojusenergiast ostetakse sisse AS-lt Tallinna Küte 

või toodetakse kohapeal AS-lt Eesti Gaas ostetud 

maagaasist. Paljassaare reoveepuhastusjaamas 

toodetakse aga soojusenergiat reoveesette 

kääritamisel tekkivast taastuvast energiaallikast - 

biogaasist. Kogu reoveepuhastusjaamas toodetav 

biogaas kasutatakse ära kohapeal ning reovee-

puhastusjaama soojusenergia vajadusest täidab 

biogaasist toodetud soojusenergia valdava 

enamuse (90-100%).  

Mitmesuguste tööde teostamiseks on meil 

tütarettevõttega kokku 131 sõidukit. Suurim 

osakaal on sõiduautodel ja tarbesõidukitel, mille 

hulka kuuluvad ka väikekaubikud ja brigaadide 

sõidukid. Meie sõidukipark kasutab  energiaallikana 

peamiselt diiselkütust ning sõiduautod väiksemal 

määral bensiini.  

Energia tarbimise vähendamiseks tehti 2014. aastal 

mitmeid olulisi investeeringuid. Näiteks 

protsessiseadmete energiakulu mõõtmiseks ja 

jälgimiseks arendati veepuhastus- ja 

reoveepuhastusjaamas välja üle 100 

mõõtmispunkti, mis võimaldavad täpsemat 

energiakulu analüüsi. Energiakulu analüüsile 

tuginedes muutsime 2014. aastal näiteks 

reoveepuhastusjaamas suure  energiatarbega 

seadmete (näiteks peapumpade) opereerimis-

juhiseid. Samuti aitas energiatõhususe 

suurendamisele kaasa veepuhastusjaama 

osonaatorile tehtud kapitaalremont. Lisaks 

suurendati 2014. aastal ka pumplate seadmestiku 

energiatõhusust. Tehtud investeeringute ja 

soodsate ilmastiku olude tõttu vähenes 2014. aastal 

elektrienergiatarve 6% ehk 9076 GJ. 

Vesi 
 

Meie üks põhiülesanne on tagada oma klientide 

varustatus kvaliteetse kraaniveega. Pea 90% meie 
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tarbijatest Tallinnas ja Maardu linnas saavad oma 

joogivee pinnaveest. Olgugi, et Ülemiste järv on 

tallinlaste peamiseks joogiveeallikaks, on järve enda 

looduslik valgala väike. Seetõttu on piisava veevaru 

tagamiseks rajatud ulatuslik veehaardesüsteem. 

Kambrium-Vendi ja Ordoviitsium-Kambriumi 

veekihist ammutatud joogiveega varustame ligi 10% 

Tallinna elanikest. 

Meie tegevus veeressursside kasutamisel on 

reguleeritud veeseaduse ja selle rakendusaktidega. 

Vee-ettevõtjana peame tegutsemiseks omama 

tähtajalist vee-erikasutusluba ja maksma 

kasutatava veeressursi eest tasu. 

 

ÜLDINE VEEKASUTUS ALLIKA JÄRGI 2014. AASTAL 
Veeallikas Veevõtt 2013. a (m3/a) Veevõtt 2014. a (m3/a) 

Pinnaveevõtt Ülemiste Järvest 22 200 000 22 610 000  

Põhjaveevõtt põhjavee kihtidest 2 417 000 2 364 900  

Veevõttu kokku 24 617 000 24 974 900 

sellest meie enda veekasutus 455 646 514 180 

 

Ülemiste sanitaarkaitseala 
 
Veepuhastusjaama esmaseks pinnaveega 
varustajaks on Ülemiste järv, mille reguleeritav 
kasutusmaht on 15,78 milj. m3. Ülemiste järv ise on 
suuruselt neljas järv Eestis ning selle pindala on 9,3 
km2 ja keskmine sügavus 3,4 m. Kogu sealne 
pinnaveehaardesüsteemi valgala on aga ligi 1800 
km2. Kuigi kokku on järvest leitud nelikümmend liiki 
soontaimi, koosneb taimestik põhiliselt ainult 
üheksast liigist. Ülemiste järves esineb koguni 15 
Eestis levinuimat kalaliiki. Teadaolevalt 
kaitsealuseid liike selles piirkonnas ei esine. Järv on 
joogiveeallikaks enam kui 400 000 Tallinna ja selle 
lähiümbruse elanikule. 
 
Ülemiste järve kui olulise tallinlaste joogivee allika 
kaitsmiseks moodustati Ülemiste järve 
sanitaarkaitseala tulenevalt veeseaduse § 36 lõikest 
1. Sanitaarkaitsealasse kuuluvad järv, selle 
veehaarderajatised, kaldakindlustusrajatised ja 
järve lähiümbruse maa-ala, mis tuleb säilitada 
looduslikuna. Sanitaarkaitseala on tähistatud ja 
kaitstud piirdeaiaga. Veeseadusest tulenevalt 
võivad sanitaarkaitsealal viibida ainult need 
inimesed, kes täidavad keskkonnajärelevalvega ja 
tervisekaitsega, veehaarderajatiste teenindamisega 
ja metsa hooldamisega, heintaimede niitmisega 
ning veeseirega seotud tööülesandeid.  
 
Viimastel aastatel on järve lähiümbruses 
hoogustunud inim- ja arendustegevus, kiirteede 

ehitus ning lennujaama aktiivsus, mis on endaga 
kaasa toonud keskkonnariskide suurenemise 
joogiveeallikale. Kuna täna puudub Ülemiste 
veepuhastusjaamal alternatiivne toorveeallikas, 
peame eriti oluliseks tagada järve ümbruses 
looduslik tasakaal. Inimeste vaba liikumine 
joogiveehoidla juures võib suurendada selle 
reostamise ohtu ning vähendada vee kvaliteeti. 
 

Väljundid 
 

Heitmed õhku 
 
Välisõhu saastamise vähendamiseks piirame 
eelkõige Ülemistes ja Paljassaares asuvatest 
katlamajadest lenduvate, esmase tähtsusega 
saasteainete, nagu lämmastikdioksiidi, 
süsinikoksiidi ja lenduvate orgaaniliste ühendite 
kogust ning kasvuhoonegaasidest süsinikdioksiidi 
heitmeid. Samuti on reguleeritud joogivee 
puhastuseks toodetava osooni heitkogused. Meile 
on väljastatud kaks tähtajatut välisõhu saasteluba 
ning me maksame välisõhku paisatud saasteainete 
pealt saastetasu. 
 
Läbi aastate on nii Ülemiste veepuhastusjaama kui 
ka Paljassaare reoveepuhastusjaama heitkogused 
olnud küllaltki väikesed ja püsinud stabiilsena. Ka 
2014. aastal ei ole toimunud selles osas olulisi 
muutusi.  
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SAASTEAINETE ARVUTUSLIKUD EMISSIOONID VÄLISÕHKU VEE- JA REOVEEPUHASTUSJAAMA KATELDEST 
2014. AASTAL (T) 

Saasteaine Emissioon 2013. a (t) Emissioon 2014. a (t) 

Lämmastikdioksiid 3,4 3,8 

Süsinikoksiid 3,2 3,7 

Lenduvad orgaanilised ühendid 0,2 0,3 

Süsinikdioksiid 2919 3345 

Vesiniksulfiid 17 16,8 

Tahked osakesed summaarselt 0,004 0,004 

Jäätmed 
 
Suurim kogus jäätmeid tekib reoveepuhastuse 
protsessis ning tehnilise teeninduse osakonnas. 
2014. aastal tekkis jäätmeid kokku 45 718 tonni. 
Stabiliseeritud jäätmete, olmereovee 
puhastussetete ja biolagunevate jäätmete kohta on 
meil hetkel väljastatud üks jäätmeluba.  
 
Kõige rohkem tekib meil jäätme liikidest 
reoveepuhastusjaamas reoveesetet, mida 
taaskasutame ja komposteerime kohapeal, tootes 
haljastusmulda. Teise taaskasutust leidva 
jäätmeliigina ladustame ja taaskasutame osaliselt 
tekkinud asfaldijäätmeid. Kõik ülejäänud liigiti 
kogutud jäätmed antakse perioodiliselt üle 
vastavatele lepingulistele jäätmekäitlejatele. 
 

JÄÄTMETE KOGUSED LIIGI JÄRGI 2014. AASTAL 
Jäätmete liik Kogus 

2013. a (t) 
Kogus 

2014. a (t) 

Segaolmejäätmed 97 93 

Paber ja papp 4 6 

Pakendid 0,7 0,5 

Biolagunevad 
jäätmed 

5 7,2 

Võrepraht 984 1 085 

Reoveesete 27 220 32 109 

Liivapüüdurite sete 422 142 

Kaevepinnas ja kivid 13 341 10 882 

Asfaldijäätmed 869 1 190 

Ehitus- ja 
lammutusjäätmed 

47 84 

Betoon ja tellised 53 62 

Metallid 14 44,8 

Ohtlikud jäätmed* 0 3,4 

Muu 79 2 

*2013. ja 2014. aasta kogus kokku 

 

Reovesi  

 
Puhastame Paljassaare reoveepuhastusjaamas 

keskkonnasõbralikke ja kaasaegseid tehnoloogiaid 

kasutades Tallinnas ja selle lähiümbruses 

kanaliseeritud reoveed. 2014. aastal puhastas 

Paljassaare reoveepuhastusjaam kokku 42,99 

miljonit m3 reovett. 2013. aastal puhastati ja juhiti 

pärast merre 45,02 miljonit m3 reovett. Merre 

juhitava heitvee kvaliteet on määratletud 

õigusaktidega ja vee-erikasutusloaga L.VV/322982. 

Puhastusprotsessi tõhususe ning heitvee kvaliteedi 

hindamiseks jälgitakse reoveeainete sisaldust 

puhastusjaama sisenevas reovees ja väljuvas 

heitvees. 

  

Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud 

reovesi pumbatakse rannikust 2,8 km kaugusele ja  

26 m sügavusele Soome lahte. Läänemeri on 

maailma üks suurimaid riimveekogusid ja 

ökoloogiliselt ainulaadne. Läänemere pindala on 

415 266 km2 ja keskmine sügavus ligikaudu 50 m. 

Läänemere põhjataimestik on suhteliselt liigivaene. 

Meres elab kokku ligi 100 erinevat kalaliiki. 

Läänemeres on erinevat tüüpi kaitsealasid. Osad 

neist on loodud suurte rahvusvaheliste 

organisatsioonide algatusel, nagu HELCOM-i 

Läänemere kaitsealad (BSPA) või BirdLife 

International-i rahvusvaheliselt tähtsad linnualad 

(IBA). Need alad on olulised kogu Läänemere jaoks. 

 

Meile olulisteks reostusainete näitajateks on: 

 BHT7 - bioloogiline hapnikutarve näitab hapniku 
hulka, mis on vajalik orgaanilise aine 
määratletud bioloogiliseks lagunemiseks 7 
päeva jooksul; 

 KHTCr - keemiline hapnikutarve on orgaanilise 
aine lagunemise näitaja ja mõõdetakse 
hapnikutarbimisena kogu vees leiduva 
orgaanilise aine keemilise oksüdeerumise 
protsessis; 

 HA - hõljuvained näitavad vees leiduvate 
tahkete ainete hulka, mis jääb määratud 
suurusega sõelaavadega filtrisse; 

 Nüld ja Püld - üldlämmastik ja üldfosfor on vees 
planktoni kasvu tõstvates toitesoolades 
leiduvad elemendid; kui toitesoolade 
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kontsentratsioon on liiga kõrge, võib 
juurdekasv olla nii tugev, et tekib 
hapnikupuudus; 

 Naftasaadused - näitab kergete, näiteks nafta, 
ja raskete, näiteks masuudi, naftaproduktide 
kogust. 
 

2014. aasta suhteline sademete hulk oli 2013 
aastaga sarnane. Aasta jooksul olime kahel korral 
(juunis ja juulis) sunnitud paduvihma tõttu 
suuremate kahjude vältimiseks lühiajaliselt avama 
reoveepuhastusjaama avariiväljalasu. Kuid 
tulenevalt üldjoontes väga headele 

ilmastikuoludele ja tublile opereerimistööle juhiti 
2014. aastal sademeveega lahjenenud reovett 
(vahekorras 1/4) Läänemerre väga vähesel määral 
kokku 1303 m3. Bioloogilise puhastuse võimsust 
ületavate löökkoormuste tõttu juhtisime 2014. 
aastal süvamerelasu kaudu Läänemerre kokku 224 
485 m³ tugevalt lahjendatud ja mehaanilise 
puhastuse läbinud reovett. Vihmaveega 
lahjendatud või osaliselt puhastatud reovee 
laskmine merre võib pikas perspektiivis avaldada 
negatiivset mõju merekeskkonnale, mõjutades 
merevee toitainete sisaldust. Väheses koguses 
seguneb see aga mereveega ning ei avalda olulist 
negatiivset mõju.

KESKMISED REOSTUSNÄITAJAD VÄLJUVAS HEITVEES AASTATEL 2010-2014 VÕRRELDUNA SEADUSEST 
TULENEVATE NÕUETEGA JA HELSINGI HSY TULEMUSTEGA. (MG/L) 
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Juhtimine ja vastutus 
 
Oleme Eesti suurim vee-ettevõte, pakkudes joogivee- 
ja kanalisatsiooniteenust rohkem kui 400 000 
elanikule Tallinnas ja mitmes selle naabervallas. 
Aktsiaseltsina on meie juhtimisorganiteks: 

 Aktsionäride üldkoosolek (kõrgeim 
juhtimisorgan), 

 Nõukogu, 

 Juhatus. 
 

Aktsionäride üldkoosolek 
 
Üldkoosolek on AS-i Tallinna Vesi kõrgeim 
juhtimisorgan. Vastavalt äriseadustikule ja hea 
ühingujuhtimise tavale, kutsume nii aktsionäride 
korralisi kui erakorralisi üldkoosolekuid kokku, 
teavitades oma aktsionäre läbi Tallinna börsi ning 
avaldades koosoleku kutse ühes üleriigilise levikuga 
päevalehes 3 nädalat enne koosoleku toimumist. 
 
Aktsionäride korraliste ja erakorraliste 
üldkoosolekute päevakorrad kinnitab enne 
avaldamist nõukogu, kes ühtlasi esitab 
üldkoosolekule teemasid arutamiseks ja 
hääletamiseks. Üldkoosoleku päevakorrapunktid, 
nõukogu ettepanekud koos vastavate 
kommentaaridega päevakorrapunktide osas, 
protseduurilised juhised üldkoosolekul osalemiseks 
ning selle, kuidas ja millal teha ettepanekuid uue 
päevakorrapunkti lisamiseks, avaldame koos 
üldkoosoleku kokkukutsumise teatega. 
 
Kõikidele oma aktsionäridele selgitame nii 
üldkoosoleku teates, kui ka kodulehel hääleõiguse 
teostamise õiguseid. Samuti selgitame kõikidele 
aktsionäridele, kelle aktsiatega on esindatud 
vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, nende eriõigusi 
koosoleku päevakorrale punktide lisamiseks. 
 
20. mail 2014. aastal toimus aktsionäride korraline 
üldkoosolek, kus kinnitati 2013. aasta majandusaasta 
aruanne, kasumi jaotamise otsus, nõukogu liikme 
valimine ja audiitori valimine. Juhatus tegi ka 
ettekande erastamislepingu vaidluse teemal, et 
teavitada aktsionäre toimuvast. 
 
29. oktoobril 2014. aastal toimus aktsionäride 
erakorraline üldkoosolek, kus valiti nõukogu liige. 
 
2014. aasta aktsionäride korralise ja erakorralise 
üldkoosoleku päevakorrapunktide osas küsimusi ei 
esitatud. Samuti ei tehtud 2014. aastal ühtegi 
ettepanekut täiendava päevakorrapunkti osas. 

Korralise ja erakorralise üldkoosoleku juhataja on 
sõltumatu isik. 2014. aastal juhatas meie korralist 
üldkoosolekut hr Raino Paron ja erakorralist 
üldkoosolekut hr Sven Papp, kes mõlemad 
tutvustasid üldkoosoleku läbiviimise protseduuri ning 
juhatuselt ettevõtte tegevuse kohta küsimuste 
küsimise korda. 
 
2014. aastal osalesid aktsionäride korralisel 
üldkoosolekul kõik juhatuse liikmed, nõukogu 
esimees ja juhtivaudiitor. Kui üldkoosolekutel 
valitakse nõukogu liige või juhtivaudiitor, osaleb 
kandidaadina üles seatud isik üldjuhul samuti 
vastaval üldkoosolekul. Seetõttu osalesid 2014. aasta 
korralisel aktsionäride üldkoosolekul nõukogu liikme 
kandidaadid hr Robert John Gallienne ja hr Mart 
Mägi. Samuti osales aktsionäride üldkoosolekul teiste 
seas juhtivaudiitori kandidaat hr Ago Vilu. Seoses 
nõukogu liikme hr Robert John Gallienne pensionile 
jäämisega, osales 2014. aasta oktoobris läbiviidud 
erakorralisel üldkoosolekul ka nõukogu liikme 
kandidaat hr Martin Benjamin Padley. 
 
Elektroonilist osavõttu aktsionäride üldkoosolekutest 
me ei võimalda, kuna usaldusväärsete lahenduste 
rakendamine aktsionäride isikute tuvastamiseks, 
kellest suur osa elavad välisriikides, oleks ebamõistlik. 
 
Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile 
erikontrolli õiguse. Samuti ei ole me teadlikud 
aktsionäride poolt sõlmitud hääleõiguse kokkulepete 
olemasolust. 
 
Vastavalt 24. mail 2011. aastal muudetud põhikirjale 
oleme väljastanud ühe nimelise eelisaktsia, mille 
nominaalväärtus on 60 eurot (B-aktsia). B-aktsia 
annab selle omanikule õiguse osaleda aktsionäride 
üldkoosolekutel, kasumi saamisel ning aktsiaseltsi 
lõpetamisel alles jääva vara jaotamisel, samuti teised 
seadusest ja ettevõtte põhikirjast tulenevad õigused. 
B-aktsia annab selle omanikule eelisõiguse saada 
kokkulepitud summas 600 eurot dividende. B-aktsia 
annab selle omanikule üldkoosolekul 1 (ühe) hääle 
(hääleõiguse piirang) põhikirja muutmise 
otsustamisel, aktsiakapitali suurendamisel või 
vähendamisel, vahetusvõlakirjade väljaandmisel, 
ettevõtte poolt oma aktsiate omandamisel, ettevõtte 
ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või 
lõpetamise otsustamisel ja ettevõtte tegevusega 
seotud küsimuste otsustamisel, mis ei ole vastavalt 
seadusele üldkoosoleku ainupädevuses. 
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Nõukogu 
 
Nõukogu planeerib kogu AS-i Tallinna Vesi tegevust, 
korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet 
juhatuse tegevuse üle. Vastavalt põhikirjale koosneb 
nõukogu üheksast liikmest, kes valitakse kaheks 
aastaks. 2014. aasta jooksul toimus 5 korralist ja mitte 
ühtegi erakorralist nõukogu koosolekut. Nõukogu 
kinnitas 2014. aasta majandusaasta aruande enne 
selle esitamist kinnitamiseks aktsionäride korralisele 
üldkoosolekule, samuti vaatas üle 2015. aasta 
eelarve. 
 
Nõukogu liikmed aruande koostamise ajal: 
hr Simon Gardiner  
(United Utilities (Tallinn) B.V.), nõukogu esimees ja 
liige kuni 22. maini 2016. aastal; 
hr Steven Richard Fraser  
(United Utilities (Tallinn) B.V.), nõukogu liige kuni 21. 
jaanuarini 2016. aastal; 
hr Brendan Francis Murphy  
(United Utilities (Tallinn) B.V.), nõukogu liige kuni 27. 
oktoobrini 2015. aastal; 
hr Martin Benjamin Padley  
(United Utilities (Tallinn) B.V.), nõukogu liige kuni 31. 
oktoobrini 2016. aastal; 
hr Priit Lello  
(Tallinna linn), nõukogu liige kuni 16. novembrini 
2015. aastal; 
hr Rein Ratas  
(Tallinna linn), nõukogu liige kuni 22. maini 2016. 
aastal; 
hr Toivo Tootsen  
(Tallinna linn), nõukogu liige kuni 07. aprillini 2015. 
aastal; 
hr Mart Mägi  
(sõltumatu), nõukogu liige kuni 22. maini 2016. 
aastal; 
hr Allar Jõks  
(sõltumatu), nõukogu liige kuni 21. maini 2015. 
aastal. 
 
Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, mille 
ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, ametisse 
nimetamise ja tasustamise ning korporatiiv-
küsimustega seotud küsimustes vastavalt allpool 
kirjeldatule. 
 
Auditikomitee ja siseaudit  
 
Siseaudiitor annab oma tegevusest aru ja koostab 
siseauditi aruannet Auditikomiteele. Käesoleva 
aruande koostamise ajal koosnes auditikomitee 
järgmistest nõukogu liikmetest: auditikomitee juht on 
hr Brendan Francis Murphy, ning liikmed on hr Allar 
Jõks ja hr Simon Gardiner. Auditikomitee lähtub oma 

tegevuses audiitortegevuse seadusest ning 
Finantsinspektsiooni poolt väljastatud juhistest 
Auditikomitee moodustamise ja tööprotsesside 
kohta. 
 
Auditikomitee peamised ülesanded on järgmised: 

 finantsinformatsiooni töötlemise jälgimine ja 
analüüsimine; 

 riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhususe jälgimine 
ning analüüsimine; 

 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande 
audiitorkontrolli protsessi jälgimine ja 
analüüsimine; 

 välisaudiitori sõltumatuse ja ettevõtte suhtes 
teostatava tegevuse nõuetele vastavuse 
jälgimine ja analüüsimine; 

 välisaudiitori töö hindamine igal aastal ning 
aruande esitamine nõukogule vastava hinnangu 
osas; 

 siseaudiitori sõltumatuse jälgimine. 
 
Ametisse nimetatud välisaudiitoril ja välisaudiitori 
meeskonna liikmetel ei ole ilma Auditikomitee 
eelneva nõusolekuta lubatud osutada muid 
teenuseid peale aastaaruande auditeerimise. 2014. 
aastal ei osutanud välisaudiitor muid teenuseid peale 
aastaaruande auditeerimise. 
 
Audiitori tasustamine toimub vastavalt välisaudiitori 
ja juhatuse vahel sõlmitud lepingule. Välisaudiitorit 
valides järgitakse hankeprotseduuri (mis sisaldab 
nõukogu heakskiitu), et  tagada teenuse parima 
võimaliku kvaliteedi ja hinna suhe. Pakkumisi 
küsitakse vaid rahvusvaheliselt tunnustatud 
kvaliteetseid teenuseid pakkuvatelt ettevõtetelt. 
Audiitorfirmaga sõlmime kuni 3-aastase lepingu 
tingimusel, et iga-aastaselt kinnitatakse juhtivaudiitor 
uuesti ning ta täidab Finantsinspektsiooni 01. 
novembril 2013. aastal kinnitatud juhendit. 
Auditikomitee aruande alusel hindab nõukogu iga-
aastaselt majandusaruande kinnitamise käigus 
välisaudiitori töö kvaliteeti ning avaldab kokkuvõtte 
vastavast hinnangust aktsionäride korralise 
üldkoosoleku teates. Välisaudiitor osaleb ka 
aktsionäride korralistel üldkoosolekutel.  
 
Ametisse nimetamise ja tasustamise komitee 
 
Ametisse nimetamise ja tasustamise komitee nõustas 
2014. aastal jätkuvalt nõukogu juhtkonda 
tasustamise ning juhatuse liikmete kandidaatide 
küsimuses. Ametisse nimetamise ja tasustamise 
komitee juht on hr Steven Richard Fraser, ning 
komitee liikmed on hr Mart Mägi ja hr Simon 
Gardiner. Nõukogu kinnitab emitendi juhatuse 
tasustamise põhimõtted ja nimetab ametisse 
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Ametisse nimetamise ja tasustamise komitee liikmed. 
Ametisse nimetamise ja tasustamise komitee esitab 
ettepanekud ettevõtte tasustamispõhimõtete kohta 
ning teostab järelevalvet nõukogu poolt kinnitatud 
põhimõtete ja väärtpaberituruseaduse nõuete 
täitmise üle. 
 
Ametisse nimetamise ja tasustamise Komitee tagab, 
et pakutud tasustamispõhimõtted lähtuvad ettevõtte 
nii lühi-, kui pikaajalistest eesmärkidest ning 
arvestavad seejuures AS-i Tallinna Vesi 
majandustulemusi ning investorite õigustatud huve. 
Ametisse nimetamise ja tasustamise komitee tagab, 
et põhitöö eest saadav tasu ja tulemustasu osakaal 
oleks kooskõlas juhatuse liikme poolt täidetavate 
kohustustega ning et põhitöö eest saadav tasu 
moodustaks kogutasust piisava osa.  
 
Ühingujuhtimise komitee 
 
Ühingujuhtimise komitee nõustas 2014. aastal 
nõukogu jätkuvalt selles, kuidas parandada 
korporatiivjuhtimist viimase nõukogu ja aktsionäride 
hüvanguks. Käesoleva aruande koostamise ajal 
koosnes ühingujuhtimise komitee järgmistest 
nõukogu liikmetest: ühingujuhtimise komitee juht on 
hr Allar Jõks, ning komitee liikmed on hr Karl Heino 
Brookes ja hr Simon Gardiner.  
 

Juhatus 
 
Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib meie 
igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja põhikirja 
nõuetega. Juhatuse liikmed nimetab ametisse 
nõukogu ja nad on kohustatud tegutsema 
majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. Juhatus 
koostab alati nõukogu koosolekute jaoks juhatuse 
aruande, mis saadetakse, vastavalt Äriseadustiku 
nõuetele, nõukogu liikmetele üks nädal enne 
koosoleku toimumist. Juhatus koostab ka ad hoc 
aruandeid nõukogu koosolekute väliselt, kui peab 
seda vajalikuks ning kui seda soovib nõukogu 
esimees. 
 
Nii juhatuse kui nõukogu liikmete puhul on tegemist 
siseteabe valdajatega, kes on teadlikud siseinfo 
reeglitest ning on koos oma lähikondsetega siseteabe 
valdajate nimekirjas. 1. veebruarist 2014. aastal kuni 
19. märtsini 2014. aastal koosnes juhatus kolmest 
liikmest; 20. märtsist 2014. aastal kuni 1. juunini 
2014. aastal neljast liikmest; ning alates 2. juunist 
2014. aastal kuni käesoleva aruande koostamiseni on 
juhatus olnud kolmeliikmeline.  
 
Juhatuse liikmed aruande koostamise ajal: 

Hr Karl Heino Brookes, juhatuse liikme volitusega 
kuni 20. märtsini 2017. aastal; 
Pr Riina Käi,  
juhatuse liikme volitusega kuni 29. oktoober 2015. 
aastal; 
Hr Aleksandr Timofejev, 
juhatuse liikme volitusega kuni 29. oktoober 2015. 
aastal. 
 
Juhatuse esimehe, kelleks kuni 1. juunini 2014. aastal 
oli hr Ian John Alexander Plenderleith ning alates 2. 
juunist 2014. aastal hr Karl Heino Brookes, 
ülesanneteks on muuhulgas täita tegevjuhi 
igapäevaseid kohustusi, juhtides ja esindades 
ettevõtet, tagades vastavuse lepingutele ja 
seadustele, korraldades juhatuse tööd, 
koordineerides strateegiate väljatöötamist ja tagades 
nende rakendamist.  
 
Juhatuse liikme hr Aleksandr Timofejev’i 
tööülesannete hulka kuulub muuhulgas 
tootmisdirektori igapäevaste kohustuste täitmine, 
juhtides ja vastutades puhastusjaamade töö ning 
pikaajaliste investeeringute planeerimise ja 
elluviimise eest, vee- ja kanalisatsioonivõrkude 
igapäevase töö juhtimise, klienditeeninduse ning 
suhtluse eest välispartneritega.  
 
Juhatuse liikme pr Riina Käi ülesanneteks on 
muuhulgas täita finantsdirektori igapäevaseid 
tööülesandeid, juhtides ettevõtte majandusarvestus- 
ja finantstegevust ning kandes selle eest vastutust. 
 
Kuni lahkumiseni 31. jaanuaril 2014. aastal oli 
juhatuse liikme pr Ilona Nurmela ülesanneteks 
muuhulgas täita nõuniku rolli ning igapäevaselt täita 
ka vastavuskontrolli ja õigusteenistuse juhi kohustusi.  
 
Juhatuse esimees võib vastavalt põhikirjale esindada 
ettevõtet ainuisikuliselt, teised juhatuse liikmed 
ühiselt. Igapäevatöö otsuste vastuvõtmiseks oleme 
kehtestanud põhimõtete raamistiku, mille kohaselt 
on väiksema-summaliste tehingute sõlmimiseks 
antud volitused kindlaksmääratud juhtkonna-
liikmetele. 
 
AS-i Tallinna Vesi juhatus tegutseb nii AS-i Tallinna 
Vesi kui OÜ Watercom ainuosaniku esindajana. 
 

Investorsuhted ja informatsiooni avalikustamine 
 
Iga kalendriaasta lõpus avaldame Tallinna börsi 
kodulehekülje kaudu järgmise aasta finantskalendri, 
mis sisaldab kvartali ja aasta finantstulemuste 
avalikustamise kuupäevi ning aktsionäride korralise 
üldkoosoleku toimumise kuupäeva. Kogu Tallinna 



 

23 

 

börsi kaudu avaldatud informatsioon on pärast börsil 
avaldamist kättesaadav ka meie kodulehel. 
 
Üldkoosolekute otsused avaldame oma kodulehel 
seitsme päeva möödumisel üldkoosoleku  
toimumise päevast. See sisaldab üldkoosoleku 
otsuseid, juhatuse ettekannet ning ka üldkoosoleku 
protokolli, milles on kajastatud aktsionäride korralisel 
üldkoosolekul arutatud teemade kohta esitatud 
küsimused ja vastused. 
 
Suhtleme pidevalt oma suurimate aktsionäride ja 
potentsiaalsete investoritega. Esitlusmaterjalid on 
avalikustatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel. 
Aktsionäride informeerimiseks kutsutakse vähemalt 
ühel korral aastas kokku aktsionäride üldkoosolek, 
kus igal aktsionäril on võimalus esitada juhatuse ja 
nõukogu liikmetele küsimusi.  
 

Alates 2013. aasta kolmanda kvartali lõpust  oleme, 
NASDAQ OMX vahendusel, oma tulemuste 
tutvustamiseks korraldanud interaktiivseid 
veebiseminare. Tegemist on internetipõhise 
keskkonnaga ja veebiseminaril saavad osaleda kõik 
huvilised. Kõik veebiseminari lindistused avaldatakse 
nii meie, kui NASDAQ OMX Baltic koduleheleheküljel. 
Varasemalt korraldasime iga kvartali lõpus 
konverentskõne, kus tutvustasime samuti ettevõtte 
tulemusi.  
 
Allolevast joonisest nähtub, et olulist mõju omavad 
aktsionärid on United Utilities Tallinn B.V. 35,3%-ga 
ja Tallinna linn 34,7%-ga aktsiatest. Mõju omavate 
aktsionäride osakaalud on püsinud samal tasemel. 
Ülejäänud 30% aktsiatest on vabalt kaubeldavad 
OMX NASDAQ Baltikumi börsil, kus AS Tallinna Vesi 
noteeriti 01. juunil 2005.
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Majandustulemused 
 
 
2014. aastal oli müügitulu eelmise aastaga võrdlemisi 
samal tasemel, tõustes 0,3% võrra 53,24 miljoni 
euroni. 10,9% ehk 0,42 mln euro võrra 3,48 miljoni 
euroni langenud sademevee kogumise ja 
puhastamise ning tuletõrjehüdrantide hooldamise 
teenuse tulusid teeninduspiirkonnas ning väljaspool 
seda kompenseerisid suurenenud tulud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste müügist, mis kasvasid 1,8% 
ehk 0,83 mln euro võrra 47,35 miljoni euroni. 
 
Brutokasum kasvas 2014. aastal 0,9% ehk 0,26 miljoni 
euro võrra peamiselt veidi tõusnud tulude ja 
üldjoontes stabiilsete kulude tõttu. 
 
Võrreldes 2013. aasta sama perioodiga kasvas 
ärikasum põhitegevusest 2014. aastal 0,1% võrra 
24,54 miljoni euroni. Tulud on olnud suhteliselt 
stabiilsed, suurenedes ainult 0,3% ehk 0,15 miljonit 
eurot. Kasumi kasvu on pidurdanud halduskulud, 
mida mõjutasid paljuski käimasoleva tariifivaidluse 
tõttu tõusnud õigusabikulud. 2014. ja 2013. aasta 
tulemusi mõjutasid palju ka probleemid 
saastetasuga.  
 
Jättes kõrvale saastetasu 1,27 miljoni euro suuruse 
ühekordse negatiivse mõju 2014. aastal ja 1,13 
miljoni euro suuruse negatiivse mõju 2013. aastal, 
2014. aastal lisandunud ehitustegevuse kasumi 0,29 
miljonit eurot ja 2013. aastal lisandunud 
ehitustegevuse kasumi 0,25 miljonit eurot, olnuks 
2014. aasta ärikasum 25,81 miljonit eurot, mis on 
0,7% ehk 0,18 miljoni euro võrra rohkem kui 2013. 
aastal, mil ärikasum ulatus 25,63 euroni. 

Palgakulud 

 
2014. aasta lõpul töötas meil 321 töötajat. Juhtkond 
otsib aktiivselt võimalusi protsesside efektiivsemaks 
muutmiseks, tasakaalustamaks individuaalsete 
palkade kasvu ja turu poolt tekitatud survet kuludele, 
rakendades tulemuslikumat ettevõtte struktuuri. 
2014. aasta palgakulud olid 7,01 miljonit eurot, 
millest 0,21 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu 
liikmetele. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks 
kuni 0,09 miljonit eurot, kui nõukogu peaks juhatuse 
liikmed välja vahetama.  
 

Dividendid 
 
Meie aktsiad on noteeritud OMX NASDAQ Baltikumi 
põhinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN 
EE3100026436. 
 
Vastavalt dividendipoliitikale, mis on avalikustatud ka 
meie koduleheküljel (www.tallinnavesi.ee –> Investor 
-> Aktsia -> Dividendid), soovime tagada dividendide 
taseme reaalväärtuses ehk dividendide kasv peaks 
võrduma inflatsiooniga. 
 
20. mail 2014. aastal peetud aktsionäride 
üldkoosolekul kinnitati aktsionäride poolt 
maksmisele tulev dividend 90 senti aktsia kohta, 
kogusummas 18 miljonit eurot, mis on vastavuses 
Ettevõtte dividendipoliitikaga. Võrreldes 2013. aastal 
väljamakstud dividendidega, 87 senti aktsia kohta, on 
kasv võrdne inflatsiooniga. Dividendid maksti 
aktsionäridele välja 13. juunil 2014.
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Finantsseisundi aruanne 
 
2014. aastal investeerisime põhivarasse 11,07 miljonit 
eurot. Seisuga 31. detsember 2014 oli materiaalset 
põhivara 157,48 miljoni euro väärtuses ning põhivara 
kokku 158,34 miljoni euro väärtuses (2013: vastavalt 
152,25 miljonit eurot ja 155,50 miljonit eurot).  
 
Pikaajaliste nõuete ja ettemaksete vähenemine 6,75 
miljoni euro võrra 8,26 miljoni euroni on peamiselt 
seotud 2012. aastal lõppenud võrkude 
laiendusprogrammi eest makstava raha laekumisega. 

Pika maksetähtaja tõttu jätkuvad need laekumised 
kuni 2015. aasta märtsini.  
 
Võrreldes 2013. aasta lõpuga vähenesid lühiajalised 
kohustused 2,39 miljoni euro võrra 8,83 miljoni euroni. 
Muutus on suuresti tingitud pikaajaliste laenude 
lühiajaliste kohustuste vähenemisest 1,98 miljoni euro 
ulatuses. 20 miljoni euro suuruse laenu 
refinantseerimise tulemusel liigitati laenujäägi 
lühiajaline kohustus pikaajaliseks kohustuseks. 
Lühiajalisi kohustusi mõjutas ka 0,74 miljoni euro 
suurune muutus tuletisinstrumentide õiglases 
väärtuses. 
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Meie laenujääk on püsinud stabiilselt 95 miljoni euro 
juures. 2014. aasta mais asendasime oma NIB-st 
võetud laenu uue, 20 miljoni euro suuruse laenuga. 
2014. aasta detsembris pikendas ettevõte kahe laenu 
lõpptähtaega 2015. aastalt 2020. aastale. 
Laenuportfelli keskmine intressimarginaal on 1,04%. 
 
Meie finantsvõimendus oli oodatult 57,6%, mis jääb 
vahemikku 55%-65%, kajastades aasta lõpule omast 
omakapitali profiili. See on võrreldav sama perioodiga 
2013. aastal, mil finantsvõimenduse tase oli 57%. 
 
Suurima osa ülejäänud pikaajalistest kohustustest 
moodustavad tulevaste perioodide tulud 
liitumistasudest summas 12,57 miljonit eurot (2013. 
aastal vastavalt 10,14 miljonit eurot). 
 
2011. aasta IV kvartalis arvutas Kontsern välja 
tingimusliku kohustuse summa, mille võrra võib 
tekkida kohustus teha väljamakseid 36 miljoni euro 
ulatuses. 2014. aasta IV kvartalis vaatasime 
tingimusliku kohustuse väärtuse üle ja hindasime selle 
väärtuseks 40,1 miljonit eurot.  
 

Rahakäive 
 
Seisuga 31. detsember 2014 oli likviidsus väga hea. 
2014. aasta lõpus ulatus raha ja pangakontode jääk 
38,56 miljoni euroni, moodustades 18,8% varadest 
(seisuga 31. detsember 2013 oli raha jääk 31,79 
miljonit eurot, mis moodustas 15,7% varadest). 
 
Rahakäibe suurim osa tuleb meie põhitegevusest. 
2014. aasta 12 kuu jooksul oli äritegevuse rahakäive 
31,45 miljonit eurot, mis on 1,65 miljonit eurot 
rohkem kui 2013. aasta samal perioodil. 
 
Põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur 
äritegevuse rahakäibes. Võlgnevuste laekumine on 
jätkuvalt väga hea, ulatudes keskmiselt 99,86%-ni. 
 
Investeerimistegevuse rahakäive on olnud viimasel 
kolmel aastal positiivne. 2014. aasta 12 kuu 
investeerimistegevuse raha sissevool oli 1,32 miljonit 
eurot, so 2,05 miljonit eurot vähem kui 3,37 miljoni 
euro suurune raha sissevool 2013. aastal samal 
perioodil. Investeerimistegevuse rahavoogusid on 
mõjutanud järgnevad tegurid: 
 

 2014. aasta 12 kuu jooksul kasvasid Kontserni 
investeeringud põhivarasse võrreldes 2013. aasta 
sama perioodiga 0,46 miljoni euro võrra 9,65 
miljoni euroni. 

 Torustike ehituse eest saadavad 
kompensatsioonid olid 2014. aasta 12 kuu jooksul 
10,52 miljonit eurot, kasvades 2,64 miljonit eurot 

võrreldes 2013. aasta sama perioodiga. Suurema 
osa sellest moodustas 2012. aastal lõpule jõudnud 
kanalisatsioonivõrgu laiendusprogramm. 
Laekumised jätkuvad veel kuni 2015. aasta 
märtsini. 2013. aastal tasus AS Maardu Vesi täies 
mahus oma võla. Uusi laene ei ole me välja 
andnud. 

 
2014. aasta 12 kuu jooksul ulatus rahavoog 
finantseerimistegevusest 26,00 miljoni euroni, mis on 
0,68 miljonit eurot enam kui 2013. aasta samal 
perioodil. Muutus tuleneb peamiselt 0,76 mln euro 
võrra suurenenud dividendimaksetest ning sellega 
seonduvast dividendide tulumaksust, suuremaid 
väljaminekuid tasakaalustavad vähesel määral 0,08 
miljoni euro võrra madalamad intressi- ning 
finantseerimiskulud.  
 

Edasised tegevused ja riskid 
 
2014. aasta mais andis ettevõtte nõukogu teada 
võimalikust rahvusvahelisest arbitraažimenetlusest 
Eesti Vabariigi vastu seoses kahepoolse 
investeeringute lepingu nõuete rikkumisega. 
 
2014. aasta oktoobris alustas AS Tallinna Vesi koos 
oma aktsionäriga United Utilities (Tallinn) B.V. 
rahvusvahelist arbitraažimenetlust Eesti Vabariigi 
vastu seoses Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi 
vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ning 
vastastikuse kaitse lepingu rikkumisega. 
 
See nõue esitati, sest kolm aastat intensiivseid 
läbirääkimisi ja jõupingutusi, saavutamaks sõbralik 
kokkulepe, ei ole kandnud vilja. 
 
Info avalikustamine 
 
Usume läbipaistvasse regulatsiooni, mistõttu oleme 
avaldanud tariifitaotluse ning kogu asjakohase 
suhtluse avalikustanud oma kodulehel 
www.tallinnavesi.ee ning börsi vahendusel. Peame 
oluliseks hoida oma investoreid kursis edasiste 
muutustega tariifitaotluse menetluses.  
 
Vastupidiselt ettevõttele on Konkurentsiamet palunud 
kohtult kinnist protsessi. Konkurentsiameti poolt 
kohtule eksitava informatsiooni esitamise tulemusena 
on kohus selle taotluse heaks kiitnud. Ettevõte on 
esitanud uue taotluse avalikuks kohtuprotsessiks. 
 
Täna ei saa ettevõte öelda, milliseks kujunevad tariifid, 
enne kui kohtu- ja arbitraažimenetlus on lõpule 
jõudnud. Kohtu- ja arbitraažimenetluse pikkus ning 
tulem on väljaspool ettevõtte kontrolli.  
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GRI indikaatorite tabel 
Profiili indikaatorid 
 

NR INDIKAATORITE SISU ULATUS LK 

1.1 Juhatuse pöördumine täielikult 8-9 

2.1 Organisatsiooni nimi täielikult 5 

2.2 Peamised kaubamärgid, tooted ja teenused täielikult 5 

2.3 Organisatsiooni struktuur täielikult 6 

2.4 Organisatsiooni peakontori asukoht täielikult  5 

2.5 Riigid, kus organisatsioon tegutseb täielikult  5 

2.6 Omanikusuhete iseloom ja õiguslik vorm täielikult  23 

2.7 Teenindatavad turud  täielikult 5 

2.8 Organisatsiooni suurus  täielikult 4-5,12, 24-26 

2.9 
Aruandlusperioodil toimunud olulised muutused suuruses, struktuuris ja 
omanikeringis täielikult 

Olulisi 
muutusi ei ole 
toimunud 

2.10 Aruandlusperioodil saadud auhinnad täielikult 8-9 

3.1 Aruandlusperiood  täielikult  7 

3.2 Eelmise aruande kuupäev (kui on olemas) täielikult 7 

3.3 Aruandlustsükkel  täielikult 7 

3.4 Kontaktandmed aruannet ja selle sisu puudutavate küsimuste jaoks täielikult 5 

3.5 Aruande koostamine ja teemade valik  täielikult 7 

3.6 Aruande ulatus ja piirid täielikult 7 

3.7 
Aruande piirangud ja erandid (Andmed on piiratud, kuna transpordist 
tulenevaid heitmeid me ei arvuta, mis on vajalikud indikaatori EN20  jaoks) täielikult 17 (vt EN20) 

3.8 Ühisettevõtted jm majandusüksusi puudutava aruandluse alused täielikult 7 

3.10 Varasemates aruannetes esitatud teabe muutmise mõju ja põhjused  täielikult 
Muudatusi ei 
ole tehtud 

3.11 

Aruandes tehtud olulised muudatused võrreldes eelmiste perioodidega 
(Aruandest eemaldati osaliselt täidetud indikaatorid EN1, EN2, EN30. Juurde 
lisati indikaator EN5. Sisuliselt täiendati indikaatoreid EN4 ja EN22) täielikult 

Eemaldatud: 
EN1, EN2, 
EN30 
Lisatud: EN5 

3.12 GRI indikaatorite tabel täielikult 27-28 

3.13 Aruande kontrollimine täielikult 29 

4.1 Organisatsiooni juhtimisstruktuur täielikult  20-23 

4.2 Märge ja selgitus, kas kõrgeima juhtorgani esimees on ka tegevjuht  täielikult  21-22 

4.3 Kõrgeima juhtorgani sõltumatud ja/või nõuandvad liikmed  täielikult 21-22 

4.4 
Osanike ja töötajate jaoks ettenähtud mehhanismid soovituste või juhtnööride 
andmiseks kõrgeimale juhtorganile täielikult 12, 20-23 

4.14 Organisatsioonis kaasatud sidusrühmade loetelu täielikult 10 

4.15 Koostöö jaoks sidusrühmade tuvastamise ja valimise alused täielikult 10 
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Tulemusnäitajate indikaatorid 
 
 

NR INDIKAATORITE SISU ULATUS LK 

EC1 Majandustulemused täielikult  24-26 

EN3 Otsene energiatarve primaarsete energiaallikate kaupa täielikult 16 

EN4 Kaudne energiatarve primaarsete energiaallikate kaupa täielikult 16 

EN5 Saavutatud energiasääst efektiivsuse parandamisest  täielikult 16 

EN8 Üldine veekasutus allika järgi täielikult 16-17 

EN9 Veeallikas, mida vee kasutamine oluliselt kahjustab täielikult 17 

EN20 Lämmastikoksiid, vääveloksiid ja teised olulised õhusaasteained liigi ja 
massi järgi (Andmed on piiratud, kuna transpordist tulenevaid heitmeid 
me ei arvuta) 

täielikult 17-18 

EN21 Üldine heitveekogus kvaliteedi ja sihtkoha järgi täielikult 18-19 

EN22 Jäätmete kogumass tüübi ja kõrvaldamisviisi järgi osaliselt 18 

EN23 Oluliste reostuste koguarv ja -maht täielikult 18 

EN25 Aruandva organisatsiooni heitveest ja äravoolust oluliselt mõjutatud 
veekogude ja nendega seotud elupaikade identifitseerimine, suurus, 
kaitsestaatus ja bioloogilise mitmekesisuse alane väärtus 

täielikult 18 

LA1 Tööjõu suurus täielikult 12 

LA4 Kollektiivlepingu kokkulepete alusel töötavate töötajate arv täielikult 12 

LA6 Töötervishoiu- ja ohutusprogramme jälgivates ja nõustavates juhtkonna ja 
töötajate ametlikes ühiskomiteedes esindatud töötajate protsent 
töötajate üldarvust 

täielikult 12 

LA7 Vigastuste, kutsehaiguste, töölt ära jäämiste ja puudumiste määrad ning 
tööga seotud surmajuhtumite koguarv piirkondade ja sugupoolte kaupa 

osaliselt 12-13 

LA10 Koolitustundide keskmine arv töötaja kohta sugupoolte ja 
töötajakategooriate kaupa 

osaliselt 12 

LA12 Töötajate osakaal, kellega toimuvad regulaarsed arenguvestlused, 
sugupoolte kaupa 

täielikult 12 

SO1 Tegevuste osakaal, millesse kaasati kohalik kogukond ning koostati 
mõjuhinnang ja arenguprogramm 

osaliselt 10-11 

SO7 Konkurentsivastase käitumise, trustide ja monopolide vastu esitatud 
hagide koguarv ja nende tulemused 

täielikult 26 

PR5 Kliendi rahuloluga seotud tavad, sealhulgas klientide rahulolu mõõtvate 
uuringute tulemused. 

täielikult 14-15 
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Aruande kontrollimine 

 


