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1. Juhatuse esimehe pöördumine
Vee-ettevõtjana oleme tihedalt seotud ümbritseva keskkonna ja
kohaliku kogukonnaga. Seepärast on meie jaoks erinevate
huvigruppide vajaduste ja ootustega arvestamine väga oluline. AS-i
Tallinna Vesi Grupis töötab üle 300 inimese. Möödunud aastal
pöörasime suurt tähelepanu tööohutuse tõstmisele ja samuti
töötajate
pühendumise
suurendamisele,
ning
neile
arenguvõimaluste pakkumisele.
Meie tubli töö tunnustuseks on kahtlemata 2015. aastal läbi viidud
kliendirahuolu-uuringu suurepärased tulemused, aga ka tunnustus
edusammude eest tööohutuse, sotsiaalse vastutustundlikkuse ja
investorsuhete vallas. Samuti võime rahule jääda töötajate rahuloluuuringu tulemustega, mis olid jätkuvalt kõrgel tasemel võrreldes nii
teiste sarnaste ettevõtete kui Euroopa keskmisega.
Tänu 2015. aasta erakordsetele tulemustele saame oma ettevõtte
üle olla väga uhked. Sarnaselt möödunud aastatega paranesid
Karl Heino Brookes,
tootmistulemused ning Tallinna ja seda ümbritsevate piirkondade
Juhatuse esimees
elanikele pakutava teenuse kvaliteet veelgi. Joogivee kvaliteet ja
lekete tase veevõrgus on näitajad, mis on paremad kui kunagi varem ning mille osas oleme ka võrreldes
teiste Euroopa vee-ettevõtetega parimate hulgas.
Börsiettevõttena kanname vastutust oma aktsionäride, klientide ja teiste sidusgruppide ees. Meie
jaoks on oluline järjepidevus, läbipaistvus ja tasakaalu saavutamine oma tegevuse erinevate tahkude
vahel. Pöörame tähelepanu sellele, et ettevõtet juhitaks ühingujuhtimise kõrgeimate standardite
kohaselt.
Soovin tänada oma kolleege AS-ist Tallinna Vesi, OÜ-st Watercom ja ettevõttest United Utilities, samuti
kõiki meie kliente, tarnijaid ja koostööpartnereid, tänu kellele saavutasime 2015. aastal erakordselt
häid tulemusi.

Lugupidamisega,
Karl Heino Brookes

4

MISSIOON
Loome puhta veega parema elu!

VISIOON
Igaüks soovib olla meie klient, töötaja ning koostööpartner, sest pakume parimat veeteenust
Baltikumis.

MEIE VÄÄRTUSED

5

2. 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, kui 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 huvigruppide 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
2015. aasta tegevustest ja tulemustest nii
majandusliku, keskkonnaalase kui ka sotsiaalse
vastutuse valdkondades. Aruande koostamisel
olemegi lähtunud just nendest kolmest
kesksest vastutustundlikkuse aspektist.

Aruande koostamisel oleme kasutanud
keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi
(EMAS) nõuetele vastavat ja tõendatud 2015.
aasta
keskkonnaaruannet
ning
meie
aastaraamatut
koos
konsolideeritud
majandusaruandega.
Käesolev aruanne on koostatud rahvusvahelise
aruandlusstandardi Global Reporting Initiative
(GRI) G4 standardi põhinõuetele vastavalt (In
accordance - Core tase) ning see on kinnitatud
sõltumatu 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-i
Tallinna Vesi koosseisu.
Võrreldes eelmise aruandlusperioodiga ei ole
ettevõttes toimunud olulisi muudatusi
ettevõtte suuruses, struktuuris, omanikeringis
ega tarneahelas.
Anname GRI standardi kohaselt koostatud
aruannet välja iga-aastaselt alates 2012.
aastast. Kõik aruanded on kättesaadavad AS-i
Tallinna Vesi koduleheküljel.
Eelmise aruande avaldamise kuupäev oli
17.06.2015.
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3. Ülevaade Ettevõttest
Ettevõtte kontaktandmed

Meie peamised tooted ja teenused

Ettevõtte nimi: Aktsiaselts Tallinna Vesi
Tütarettevõtte nimi: OÜ Watercom
Peakontori aadress: Ädala tn 10, 10614 Tallinn
Tel: +372 626 2200
E-post: tvesi@tvesi.ee
Kodulehekülg: www.tallinnavesi.ee
Aruande koostamise eest vastutav isik: Liisi
Liivlaid





Ülevaade Ettevõtte tegevusest ja tarneahelast

Ettevõtte tegevuspiirkond






Tallinna linn
Maardu linn
Saue linn
Harku vallas Tiskre ja Harkujärve
küla ning Harku aleviku piirkond
Pinnaveehaardesüsteemi
rajatiste piirkond Harju ja Järva
maakonnas







Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Vee- ja kanalisatsiooniteenused
Reo- ja sademevee ärajuhtimine ning
puhastamine
Laboriteenused
Projekteerimine
Torustike ehitus
Omaniku järelevalve ja projektijuhtimine
Transporditeenused ja teedeehitus
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Meie töötajad
Meie töötajate arv ja sooline jaotus on
viimastel aastatel püsinud üsna stabiilne (vt
allolevat joonist). Koos tütarettevõttega töötas
meil möödunud aasta lõpu seisuga tähtajatu
lepingu alusel 323 inimest (2014. aastal 321),
kellest 98% töötas täiskohaga ning 2%
osakoormusega. Hooajalisi ja tähtajalise
lepinguga töötajaid oli 2015. aastal 6. Valdav
osa ametikohtadest asuvad Tallinna piirkonnas,
kuid 7 töötaja töökoht asub Ülemiste järve
valgalal väljaspool Tallinna linna.
TÖÖTAJATE SOOLINE JAOTUMINE 2015. AASTAL

30%

70%

Naisi

Mehi

Võrdse kohtlemise põhimõttele toetudes on
meil Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Töötajate
(VKT) Ametiühinguga sõlmitud kollektiivleping.
Ametiühingusse kuulub alla 10% meie
töötajatest. Lepingus kokkulepitud kohustused
ja soodustused laienevad meie kõikidele
töötajatele.

Meie tarneahel
AS Tallinna Vesi on teenuse pakkuja.
Arvestades meie kui vee-ettevõtte tegevuse
iseloomu, kuuluvad meie tarneahelasse teised
teenusepakkujad ja partnerid, kes aitavad meil
tagada oma põhitöö tegemise ja klientidele
teenuse kättesaamise. Erinevalt paljudest
teistest tootmisettevõtetest on meie tarneahel
küllatki lihtne, sest AS Tallinna Vesi nii toodab
kui ka müüb teenust, ilma et vahel oleks teisi
tarnahela lülisid. Küll aga moodustame me tihti
olulise osa oma klientide tarneahelas ning
seetõttu on meile väga oluline, et meie teenus

vastaks kõrgetele kvaliteeditingimustele.
Selleks aga, et see lühike, kuid kõigi meie
eludes väga oluline tarneahel töötaks ilma
katkestusteta, on ülioluline, et meie tarnijad
oleksid usaldusväärsed. Selleks on meil
mitmetes
kriitilistes
lülides
olemas
alternatiivtarnijad, kelle poole võib pöörduda,
kui põhilise lepingupartneriga peaks midagi
juhtuma. Meie tarnijate ring kujuneb
suuresti hangete tulemusel, mis annab meile
võimaluse sätestada just meie jaoks olulised
aspektid, millele välja valitav tarnija peab
vastama.
Peame
väga
oluliseks
keskkonnaohutust ja meie tarnijate töötajate
turvalisust.
Meie koostööpartnerid jagunevad kolme
suuremasse gruppi: kaupade, teenuste ja
ehitustööde
tarnijad.
Globaliseeruvas
maailmas on tarnijate turud pidevas
muutumises. Valdavalt on meie tarnijate ring
Eesti-keskne, kuid tuleb ka ette rahvusvahelisi
hankeid. Selleks, et meie tootmistegevus oleks
efektiivne ja jätkusuutlik, valime kvaliteetseid
tooteid
ja
investeerime
süsteemide
renoveerimisse. Ostame sisse erinevaid
tugiteenuseid, et meie igapäevane fookus
püsiks põhitegevusel. Väljast ostame sisse
näiteks
reklaami-,
õigusning
koristusteenuseid ning palju teisigi spetsiifilisi
teenuseid. Samuti aitab meie tütarettevõte OÜ
Watercom tagada, et kõik ehitustööd oleksid
tehtud korrektselt ja õigeaegselt, vajadusel
kaasates abijõude väljastpoolt. Oma tarnijate
ringi hoidmiseks sõlmime pikaajalisi lepinguid,
et kindlustada vastastikune koostöö ning
usaldusväärsus. Meie andmebaasis on pidevalt
ligikaudu 1000 tarnijat, kellega on aasta jooksul
vähemalt ühel korral koostööd tehtud.
Meie jaoks on oluline nii uute tarnijate
leidmine kui olemasolevate partneritega
koostöö parendamine. Sisse on töötatud
tarnijate hindamise süsteem, mis võimaldab
olemasolevate
koostööpartneritega
kahesuunalist suhtlust - luua usaldusväärne
tarnijabaas ning kasutada tarnija kompetentse
lisandväärtuse loomiseks organisatsioonile.
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Lisaks tarnijate tegevuse hindamisele küsime
tagasisidet ka meie enda tegevusele, et seeläbi
arendada suhteid ja koostööd tarnijatega,
eesmärgiga olla parem partner.

Meie põhimõtted ja kuuluvus
organisatsioonidesse
Peame tähtsaks rääkida kogukonnas kaasa
olulistel teemadel ning anda oma panus meie
tegevusega
seonduvate
valdkondade
arengusse ja õigusloome väljatöötamisse.
Selleks oleme liitunud ja olnud asutajaliikmed
erinevates ühingutes ja assotsiatsioonides. AS
Tallinna
Vesi
on
Keskkonnajuhtimise
Assotsiatsiooni asutajaliige, Vastutustundliku
Ettevõtluse
Foorumi
asutajaliige,
Kvaliteediühingu kollektiivliige ja Eesti Veeettevõtete Liidu liige.
Oleme
pühendunud
vastutustundlikule
ettevõtlusele, mille olulisteks märksõnadeks on
keskkonnasõbralikkus, kliendikesksus, ohutu ja
tervislik töökeskkond, toote ja teenuse kõrge
kvaliteet ning majanduslik kasumlikkus. Selleks
oleme
rakendanud
integreeritud
juhtimissüsteemi, mis vastab rahvusvahelistele
kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse
standarditele ISO 14001, ISO 9001 ja OHSAS
18001. Meie laborid on akrediteeritud
vastavalt standardile ISO 17025. AS-i Tallinna
Vesi
keskkonnajuhtimissüsteem
vastab
täiendavalt
Euroopa
Komisjoni
keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi
(EMAS) määruse nõuetele. Börsiettevõttena
oleme oma tegevuse viinud vastavusse „Hea
ühingujuhtimise tavaga“. 2001. aasta 12.
jaanuaril sõlmisime Tallinna linna ning
investoritega kolmepoolse teenuslepingu, mis
kohustab meid muuhulgas täitma 97 teenuse
kvaliteeditaset. Meie tegevust reguleerivad
Ettevõttele väljastatud keskkonnaload (4 vee
erikasutusluba, 1 ajutine vee erikasutusluba, 2
jäätmeluba ning 2 välisõhu saasteluba).
Läänemere paremaks kaitsmiseks oleme
ühinenud Läänemere-äärsete piirkondade
organisatsioonide võrgustikuga „The Baltic Sea
Challenge“.
AS Tallinna Vesi on sõnastanud juhatuse poolt
kinnitatud juhtpõhimõtted, mis seavad üldise
raamistiku
erinevates
valdkondades

tegutsemiseks. Kõik meie juhtpõhimõtted on
tõlgitud ka vähemalt inglise keelde. Nende
juhtpõhimõtetega saate tutvuda meie
kodulehel:
 Keskkonnapoliitika
 Kvaliteedipoliitika
 Tööohutuse ja personalipoliitika
 Vastutustundliku ettevõtluse
põhimõtted

Meie peamised huvigrupid
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 huvigrupid vastavalt sellele,
keda meie tegevus ja otsused kõige rohkem
mõjutavad ning kelle rahulolu on meie jaoks
oluline. Saame oma huvigruppidelt tagasisidet
läbi uuringute ning vahetu suhtluse ja
kaasamise kaudu. Selliselt saadud sisend on
aluseks ka käesoleva aruande koostamisel.


Kliendid

Meie roll on pakkuda kliendile teenust, millele
saab kindel olla ööpäevaringselt, 365 päeva
aastas. Me ei pelga anda selle teenuse
pakkumisel lubadusi ja võtta nende täitmise
eest vastutust. Igal aastal viime läbi klientide
rahulolu uuringu, mille kaudu saame
järjepidevat tagasisidet ning selgitame välja
klientide rahulolu näitajad. 2015. aastal
saavutas
meie
klientide
keskmine
rahulolunäitaja, mida mõõdetakse TRI*M
indeksiga, kõigi aegade parima tulemuse - 94
punkti 100 punkti skaalal.


Töötajad

Hindame oma töötajaid kõrgelt ning soovime
luua võimalused, et igaüks saaks ennast
parimal viisil rakendada. Sealjuures peame
oluliseks, et töökeskkond oleks turvaline –
ükski tööülesanne pole väärt viga saamist. Ka
oma töötajate seas viime igal aastal läbi
töötajate pühendumusuuringu, kus 2015.
aastal osales 93% töötajatest. Viimase uuringu
tulemustest tõstatus kaks olulisemat teemat:
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esmatasandi juhtide suurem kaasamine
ettevõtte arendamisse ja juhatuse otsuste
parem põhjendamine. Uuringu tulemusi
arutame meeskondades ning seeläbi sünnivad
edasised tegevusplaanid. Lisaks korraldame
töötajate kaasamiseks ettevõtte juhtimisse neli
korda aastas juhtkonna kohtumisi töötajatega.


Kogukond

Kogukonnad, kus tegutseme ja inimesed, kelle
elusid meie töö mõjutab, on meie jaoks erilise
tähtsusega. Seetõttu peame tähtsaks aktiivselt
kogukonna tegemistest osa saada ja seda
toetada. Püüame kogukonnas levitada
keskkonnateadlikkust tõstvaid sõnumeid,
pakume
tasuta
keskkonnahariduslikke
õppematerjale ja programme. Tagasisidet
sellele saame läbi kliendirahulolu uuringu.


Investorid

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

jätkusuutlikkuse. Igas kvartalis tutvustame
veebiseminaril investoritele ettevõtte tulemusi
ja osaleme aruteludes. Vähemalt kord aastas
toimuval aktsionäride üldkoosolekul on igal
aktsionäril võimalus juhatuse ja nõukogu
liikmetele küsimusi esitada.


Partnerid

Meie
jaoks
on
oluline,
et
meie
koostööpartnerite ja tarnijate väärtused
ühtiksid ning toetaksid mõlemi eesmärkide
saavutamist. Igal aastal enne ehitushooaja
algust korraldab Ettevõte kohtumise oma
partneritega. Kohtumisel tutvustame oma
eesmärke, põhimõtteid ja nõudeid ning
arutatakse muid päevakorralisi teemasid.


Avalik sektor

Soovime olla heaks partneriks riigi- ja
omavalitsusasutustele. Kohtume regulaarselt
Tallinna linnaga, et arutada päevakorralisi
teemasid ja probleeme, millele püütakse koos
leida kõige optimaalsemad lahendused.
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4. Oluliste aspektide analüüs
Vastavalt
G4
aruandlusprintsiipidele
määratlesime vastutustundliku ettevõtluse
aspektid,
mis
põhinevad
kvaliteedi-,
keskkonna- ning töötervishoiu ja -ohutuse
juhtimissüsteemidel,
erinevatelt
sidusrühmadelt saadud tagasisidel, juhtkonna
seisukohal ja ettevõtte väärtustel ja
eesmärkidel.
Oluliste
aspektide
välja
selgitamiseks viisime läbi aspektide olulisuse
hindamise organisatsiooni ja huvigruppide
seisukohast. Huvigruppide seisukohad said
kaasatud läbi valdkonna uuringute (näiteks
personali pühendumuse ja klienditagasiside
uuringud). Aspektid on jaotatud kolme
valdkonda: majanduslikud, keskkonnaalased ja
sotsiaalsed aspektid. Kõiki aspekte hinnati 5palli skaalal, eraldi huvigruppide ja

organisatsiooni
seisukohast.
Aspektide
olulisuse piiriks on mõlemal skaalal
punktisumma 2,5 (olulised aspektid on toodud
välja tumedas kirjas).
Kõik määratud olulised aspektid on olulised AS
Tallinna Vesi jaoks, kuid lähtuvalt tegevusalast
ei ole monopoolsus ning reovee puhastamise
tõhusus ja heitvee nõuetele vastavuse aspektid
olulised tütarettevõtte OÜ Watercom jaoks.
Määratud olulised aspektid on ühtviisi olulised
nii ettevõttele kui huvigruppidele. Samas on
täiendavalt ettevõtte, kuid mitte huvigruppide
seisukohast väga olulised aspektid tööohutus ja
tervishoid, töötajate kompetentsus ja järelkasv
ning energiakasutus.

Aspektide olulisuse maatriks
5

24 14

4

OLULISUS ETTEVÕTTELE
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23

1 17
9

16

5

19

12
4

20 11
18

13

2

26

21

15
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1
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Majanduslikud aspektid
1 - Kasumlikkus
2 - Kuluefektiivsus
3 - Teenuse hind
4 - Monopoolsus
5 - Ärieetika
6 - Ettevõtte väärtus
7 - Likviidsus

3
OLULISUS HUVIGRUPPIDELE

Keskkonnaalased aspektid
8 - Vee omatarve
9 - Veelekked
10 - Veevõtt veeallikatest
(Põhjavesi ja pinnavesi)
11 - Ekstreemsed ilmastikuolud
12 - Kemikaalide kasutamine
13 - Jäätmete teke
14 - Energiakasutus
15 - Heitmed õhku
16 - Reoveepuhastamise tõhusus
ja heitvee nõuetele vastavus

4

5

Sotsiaalsed aspektid
17 - Riskide juhtimine
18 - Vastutustundlik kommunikatsioon
19 - Katkematu teenuse tagamine
20 - Vastutustundlik klienditeenindus
21 - Kogukonna toetus ja heategevus
22 - Klientide rahulolu
23 - Töötajate võrdne kohtlemine
24 - Töötajate kompetentsus
ja järelkasv
25 - Töötajate motiveeritus
26 - Tööohutus ja -tervishoid
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5. Majanduslikud aspektid
Kasumlikkus, kuluefektiivsus ja likviidsus
Kasumlikkuse saavutamine on iga ettevõtte
põhieesmärk, ilma milleta ettevõte pikas
perspektiivis püsida ei saa. Seetõttu on väga
oluline mõõta tänast ja eilset kasumlikkust,
mida tehakse sissetulekute ja kulutuste
võrdluse
abil.
Kasumlikkus
tagab
finantssuutlikkuse, mis on vajalik võetud
kohustuse täitmiseks ehk selleks, et pakkuda
oma klientidele kindlat ja kvaliteetset
veeteenust, ning tagada, et kogu meie tegevus,
alates vee valgalalt kogumisest kuni heitvee
puhastamiseni, toimuks kooskõlas rangete
keskkonnaalaste seadustega. Börsiettevõttena
kanname vastutust ka oma aktsionäride,
klientide
ja
mitmete
ettevõtteväliste
sidusgruppide ees, kellega puutume kokku
igapäevaselt.
Möödunud aastal moodustasid tulud kokku
55,93 miljonit eurot, see on 5,0% ehk 2,69
miljonit eurot enam kui aasta varem. Kuivõrd
meie tariifid on jätkuvalt külmutatud 2010.
aasta tasemele, siis mõjutab neist saadud
tulusid üksnes tarbimine. 2015. aastal
kasvatasime põhitegevuseväliselt pakutavate
ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste käivet 188,9% ehk 1,78 miljoni euro
võrra. 2015. aasta ärikasum oli 25,58 miljonit
eurot, see on 3,0% ehk 0,75 miljonit eurot
rohkem kui 2014. aastal.
Olukorras, kus AS-i Tallinna Vesi tariifid on
külmutatud ja ettevõttel on seoses tariifidega
käimas kohtuvaidlus ja rahvusvahelise
arbitraažikohtu menetlus, on kulude kokkuhoid
üheks peamiseks võimaluseks kasumlikkuse
säilitamisel ja ettevõtte eesmärkide täitmisel.
Kui varasemalt ostis ettevõte teenuseid sisse,
siis säästlikkuse parandamise eesmärgil mindi
üle tööde teostamisele kontsernisiseselt, st
tütarettevõtte OÜ Watercom poolt.
Üksikasjalikum
ülevaade
ettevõtte
kasumlikkusest ja kulude kokkuhoiust on ära

toodud Aastaaruandes majandustulemuste
peatükis.
AS-i Tallinna Vesi jaoks on tähtis omada
piisavalt rahalisi vahendeid nii lühi-, kui
pikaajaliste kohustuste täitmiseks, mis ühtlasi
on
väga
oluline
meie
partneritele.
Usaldusväärse partnerina oleme atraktiivne
investeerimisobjekt nii praeguste, kui tulevaste
aktsionäride jaoks. Dividendide maksjana
oleme olnud järjepidevad. 2015. aasta juunis
maksime dividende 0,90 eurosenti aktsia
kohta.
See
on
kooskõlas
meie
dividendipoliitikaga
tagada
iga-aastane
dividendide kasv vähemalt THI võrra, mis on
sarnasel tasemel teiste Euroopas erastatud
kommunaalettevõtete
poolt
makstava
kasumiga.

Monopoolsus
AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte,
pakkudes joogivee- ja kanalisatsiooniteenust
rohkem kui 400 000 elanikule Tallinnas ja
mitmes selle naabervallas. Vee-ettevõtlus on
olemuslikult monopoolne tegevus ning veeettevõtte tegevuspiirkonnad kehtestatakse
kohalike omavalitsuste poolt. Näiteks Tallinna
teeninduspiirkonnas on AS-il Tallinna Vesi vee
ja kanalisatsiooniteenuste osutamise ainuõigus
aastani 2025. Ettevõte peab tagama 97
teenuste kvaliteeditaseme täitmise vastavalt
sõlmitud teenuslepingule, mis on kehtiv kuni
aastani 2020.
Monopoolse ettevõttena reguleerib AS-i
Tallinna Vesi tariife Konkurentsiamet. Alates
2011. aastast on AS Tallinna Vesi pidanud
tariifialaseid
vaidlusi
Eesti
Vabariigi
Konkurentsiametiga. Vaatamata Halduskohtu
negatiivsele otsusele, millega Halduskohus ei
pidanud Teenuslepingut Konkurentsiametile
siduvaks,
oleme
oma
kaebuse
Ringkonnakohtule edasi esitanud. Kuni lõpliku
kohtuotsuseni jäävad meie tariifid külmutatuks
2010. aasta tasemele.
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Kohaliku kohtuvaidlusega paralleelselt ja
sellest sõltumatult on käimas rahvusvahelise
arbitraažikohtu menetlus, mida viiakse läbi
Rahvusvahelises Investeeringualaste Vaidluste
Lahendamise Keskuse kaudu. AS Tallinna Vesi
ja selle Hollandi Kuningriigis registreeritud
aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V.
alustasid 2014. aastal Eesti Vabariigi vastu
rahvusvahelist arbitraažimenetlust Hollandi
Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud
investeeringute soodustamise ja vastastikuse
kaitse lepingu rikkumise tõttu. Rahvusvahelise
arbitraažimenetluse ajakava kohaselt on
lõppistungi ajaks määratud 2016. aasta
november ning veebiülekande teel on istung
jälgitav internetis.

Ärieetika
Ärieetika on vastutustundliku ettevõtluse
üheks alustalaks. Keskendume sellele, et luua
järjepidevust, läbipaistvust ja tasakaalu oma
tegevuse erinevate tahkude vahel, ning
jälgime, et ettevõtte juhtimine toimuks
ühingujuhtimise
kõrgeimate
standardite
kohaselt. Ettevõtte edukuse võti peitub heas
ärijuhtimise
tavas,
sisekontrollis
ja
riskijuhtimises. Hea ühingujuhtimise tava,
läbipaistvus, jätkusuutlikkus, sisekontroll ning
riskijuhtimine on peamised aspektid, mis
võimaldavad luua ja hoida ettevõtte
huvigruppide usaldust. AS-i Tallinna Vesi
eesmärgiks on olla läbipaistev nii oma
majandustegevuses,
informatsiooni
avalikustamises kui ka suhetes aktsionäridega.
2015. aastal tunnustati AS-i Tallinna Vesi
mitmete auhindadega, nende seas:


Vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgis,
mille
andis
majandusja
kommunikatsiooniministeeriumi,
Eesti
Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi,
Estonian Business School'i, firma KPMG ja
ajalehe
Äripäev
poolt
üle
ettevõtlusminister Liisa Oviir. See on
tunnustus selle eest, et oleme ettevõttena
vastutustundlikud nii oma tegudes kui
mõtteviisis.








Nasdaq Balti Börsi auhinnad - esikoht
kategoorias "Parimate investorsuhetega
ettevõte Baltikumi börsil"
Nasdaq Balti Börsi auhinnad - esikoht
kategoorias "Parimate investorsuhetega
ettevõte Baltikumi börsil analüütikute
hinnangul"
Nasdaq Balti Börsi auhinnad - esikoht
kategoorias "Parimate e-investorsuhetega
ettevõte Baltikumi börsil"
Nasdaq Balti Börsi auhinnad - esikoht
kategoorias "Usaldusväärseim ettevõte
Baltikumi börsil"
Tallinna kõige noorte- ja lastesõbralikum
ettevõte.

Ettevõtte nõukogu ühingujuhtimise komitee
nõustas 2015. aastal nõukogu jätkuvalt selles,
kuidas parandada AS-i Tallinna Vesi
korporatiivjuhtimist ettevõtte nõukogu ja
aktsionäride hüvanguks.
Selle teema kohta on võimalik lähemalt lugeda
Aastaaruandest.

Ettevõtte väärtus
AS Tallinna Vesi noteeriti Nasdaq OMX Baltic
Exchange’il 01. juunil. Ettevõtte turuväärtus on
hea näitaja, mis annab hinnangu ettevõtte
üldisele väärtusele ja investorite ootustele
selle suhtes.
2015. aasta jooksul on aktsionäride struktuur
võrreldes 2014. aasta lõpu seisuga püsinud
võrdlemisi stabiilsena. 2015. aastal tõusis AS-i
Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 5,3% võrra
13,10 eurolt 13,80 eurole, mis põhjustas turu
kapitalisatsiooni kasvu. 2014. aasta lõpus oli
turu kapitalisatsioon 262,0 miljonit eurot ning
kasvas 2015. aasta lõpuks 276,0 miljonile
eurole.
Turuväärtust mõjutavad nii faktorid, mida
Ettevõttel on võimalik mõjutada, kui need,
mida Ettevõte mõjutada ei saa. Turuväärtuse
peamised mõjuallikad on kasumlikkus ja kulude
kokkuhoid, mille osas juhatus saab oma panuse
anda.
Konkurentsiametiga
peetava
tariifivaidluse tõttu ei ole ettevõtte
põhitegevusest
teenitava
kasumi
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märkimisväärne kasv hetkel võimalik. 2015.
aastal saavutatud edust tiivustatuna otsime
uusi
võimalusi,
et
laiendada
oma
tütarettevõtte
OÜ
Watercom
kaudu
pakutavaid asfalteerimis- ja ehitusteenuseid.

Samas kaalume iga võimalust ettevaatlikult, et
mitte ohtu seada oma põhitegevust.
Juba mainitud tariifivaidlus on hetkel meie
tegevuse üks tugevamaid väliseid mõjutajaid,
mille käiku on meil keeruline kontrollida.
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6. Keskkonnaalased aspektid
Keskkonnaalastest aspektidest ja mõjudest on
täpsemalt kirjutatud meie iga-aastases
keskkonnaaruandes, kus käsitleme ka mitmeid
allpool kirjeldatud keskkonnateemasid. 2015.
aastal ei tuvastatud Ettevõttes ühtegi
mittevastavust keskkonnaalaste seaduste või
regulatsioonidega.
Meie
2015.
aasta
keskkonnaaruandega saab tutvuda siin.

Veelekked
Üks meie olulisemaid eesmärke on hoida
minimaalsel tasemel veelekked ehk puhta vee
kaod ettevõtte veetorustikus. 2015. aastal oli
veelekete osakaal 14,68%. Kümmekond aastat
tagasi oli lekete tase aga üle 32%, mis
tähendab, et igapäevaselt hoitakse võrreldes
dekaadi taguse perioodiga kokku üle 14 000 m3
puhastatud joogivett.
Madal lekete tase suurendab ettevõtte
efektiivsust ning vähendab kulusid väiksemate
kadude arvelt, see omakorda mõjutab otseselt
ja kaudselt meie töötajaid ja investoreid,
avalikku sektorit ning kogukonda ja kliente.
Lekete tase on vähenenud tänu järjepidevatele
pingutustele veeressursi jätkusuutliku ning
väiksemate kadudega kasutamise suunas.
Lekete taset aitab alandada nende võimalikult
kiire avastamine ja likvideerimine ning pidev
ennetustöö. Väiksemad lekked torustikus
toovad kaasa väiksema veevõtuvajaduse
veeallikatest. AS Tallinna Vesi varustab oma
kliente pinna- ja põhjavee allikatest pärineva
joogiveega. Kusjuures ligikaudu 90% meie
klientidest tarbib Ülemiste veepuhastusjaamas
puhastatud Ülemiste järve vett.
Loe veeressursi kasutamisest ja kvaliteedist
täpsemalt 2015. aasta Keskkonnaaruandest.

Ekstreemsed ilmastikuolud
Meie
tegevus
sõltub
suures
osas
ilmastikuoludest, näiteks sõltub sellest
jaamadesse siseneva vee kvaliteet ja reovee
näitajad ning puhastusprotsessides kasutatava

energia ja kemikaalide hulk. Ekstreemsed
ilmastikuolud mõjutavad meie tegevust aga
oluliselt.
Kõige olulisemalt mõjutavad nii meid kui ka
meie huvigruppe (sh töötajad, kogukond,
kliendid ja avalik sektor) ekstreemsed
ilmastikuolud
nagu
näiteks
suured
paduvihmad. Paduvihmad ja sellega kaasnevad
äkiliselt väga suured vihmavee kogused võivad
endaga kaasa tuua kanalisatsiooni- ja
sademeveesüsteemi lühiajalise suutmatuse
vett vastu võtta, uputused linnas ning samuti
reoveepuhastusjaama
suutmatuse
võtta
korraga vastu ja/või puhastada täielikult nii
suurt hulka reovett. Sellistes olukordades
oleme aeg-ajalt sunnitud laskma merre
osaliselt puhastatud reovett või avama
suuremate kahjude vältimiseks avariiväljalasud
ja laskma merre tugevalt lahjendatud reovett.
Selleks, et neid olukordi esineks võimalikult
harva, on väga oluliseks tõhus opereerimistöö
ja riskide minimeerimine.
Vee-ettevõtjana peame tegutsema vastavalt
väljastatud keskkonnalubadele ning maksma
saastetasu, eesmärgiga ennetada ja vähendada
saasteainete või jäätmete keskkonda viimisega
tekitatavat võimalikku kahju.
Saastetasude arvutus on määratud vee
erikasutusloas ja keskkonnatasude seaduses
ning kohaldub heit- ja sademevees
sisalduvatele saasteainetele konkreetsetel
väljalaskudel. Arvesse võetakse nii konkreetse
väljalasu suubla koefitsienti kui ka vastavust
saasteaine piirväärtustele. 2015. aastal
moodustas saastetasu saasteainete juhtimisest
suublasse müüdud teenuste kulust 4,2%.

Kemikaalide kasutamine
Kasutame oma töös kokku ligi 325 ohtlikku ja
vähem ohtlikku kemikaali. Kemikaale kasutame
nii vee- kui ka reoveepuhastuses. Töötajate
tervise ja heaolu ning kogukonna ohutuse
seisukohalt on meie jaoks äärmiselt oluline
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ohutu kemikaalide käitlemine töökohal. Selleks
oleme loonud vajalikud tingimused kõikide
kemikaalide ohutuks ladustamiseks ja
kasutamiseks. 2015. aastal kasutasime oma
tegevuses kokku ligi 6 090 tonni erinevaid
kemikaale.
Erinevatest
kemikaalide
nimetustest võime taastuvate materjalidena
kindlasti välja tuua osooni, mida toodetakse
õhuhapnikust kohapeal osonaatorites, ning
metanooli, mis tekib looduslike protsesside
tulemusena.
Loe kemikaalide kasutamisest täpsemalt 2015.
aasta Keskkonnaaruandest.

Reovee puhastamise tõhusus ja heitvee
nõuetele vastavus
Puhastame Paljassaare reoveepuhastusjaamas
keskkonnasõbralikke
ja
kaasaegseid

tehnoloogiaid kasutades Tallinnas ja selle
lähiümbruses kanaliseeritud reoveed. Oleme
pühendunud kõrgete standardite säilitamisele
ja kõikidest Läänemerre juhitud puhastatud
heitveele seatud normidest paremate
tulemuste saavutamisele. Merre juhitava
heitvee
kvaliteet
mõjutab
otseselt
merekeskkonda ning on seetõttu otseselt
ja/või kaudselt oluline aspekt kõigile meie
huvigruppidele.
Loe reovee puhastamisest ja heitvee nõuetele
vastavusest
täpsemalt
2015.
aasta
Keskkonnaaruandest.
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7. Sotsiaalsed aspektid
Riskide juhtimine

Vastutustundlik kommunikatsioon

Riskid on meie tegevuse igapäevane osa ja
kuna neid ei ole võimalik täielikult vältida, siis
tuleb neid juhtida. Riskijuhtimist teostame
eesmärgiga mõista, hinnata ja juhtida meid
ohustavaid asjaolusid, et tagada ettevõtte
edukus ja vähendada võimalikke tagasilööke.
Riskijuhtimine ja selle tulemuslikkus mõjutab
kõiki meie huvigruppe.

Me peame väga oluliseks anda oma tegevuse
kohta nii ennetavalt kui vajadusepõhiselt
õigeaegset, usaldusväärset ning selget teavet.
Meie tegevusel on väga oluline mõju nii
inimestele kui keskkonnale, seetõttu on
vastutustundlik kommunikatsioon nii meie kui
ka meie erinevate huvigruppide jaoks väga
oluline. Võttes arvesse, et meie huvigruppide
ootused meile on erinevad, on oluline, et
kommunikatsioon võtaks arvesse erinevaid
aspekte ja leiaks nende ootuste vahel
tasakaalu. Seepärast on kommunikatsioonil
väga vastutusrikas roll ettevõtte maine
kujunemisel.

Liigitame riskid äri- ja finantsriskideks ning
keskkonna-,
töökeskkonnaja
tegevusriskideks. Meie riskijuhtimine põhineb
AS Tallinna Vesi sõnastanud juhtpõhimõtetel
(peatükk „Meie põhimõtted ja kuuluvus
organisatsioonidesse“).
Seejuures
meie
keskkonnaja
töökeskkonnapoliitika
põhimõtted
hõlmavad
ka
ettevaatuspõhimõtet, kuid ei viita otsesõnu Rio
deklaratsioonile.
Riski tasemete arvutamiseks hindame nende
tõenäosust ja tõsiduse mõju. Tõenäosuse
puhul arvestame selle esinemise võimalikku
sagedust ja tõsiduse mõju hindame sõltuvalt
riski olemusest läbi erinevate ettevõtte
tegevust iseloomustavate tegurite. Juhul, kui
mõne konkreetse riski hindamise puhul ületab
riskitase soovitud taseme, siis algatame
riskitaseme viimiseks soovitud tasemele
asjakohase riskikäsitluse.
Vastavalt hädaolukorra seadusele oleme
koostanud
protsesside
toimepidevuse
riskianalüüsid
ning
-plaanid,
mida
ajakohastame regulaarselt.
Käesoleval ajal oleme seni kasutatavalt
tabelarvutuse meetodilt üle minemas riskide
elektroonilisele haldamisele, mis annab
võimaluse meie tegevuses senisest veelgi
tulemuslikumaks riskihindamiseks, riskide
protsessidega seostamiseks, teavituseks ja
riskidega arvestamiseks.

Meie ettevõtte üks põhitegevusi – joogivee
tootmine ja klientideni juhtimine – kuulub
elutähtsate teenuse hulka. Meie tegevusele
kehtivad ranged seadusandlikud normid ja
nõuded, nii kohalikult kui ka Euroopa Liidu
tasandilt. Joogivee kvaliteedi vastavust
nõuetele kontrollime pidevalt ning joogivesi,
mis läheb veevõrku, vastab alati 100% kõigile
nõuetele, tarbija kraanist võetud analüüside
järgi oli 2015. aastal vastavus 99,9%. Juhul, kui
veepuhastusjaamas peaks veevõrku sattuma
vesi, mis ei vasta nõuetele, on meil seadusest
tulenev
kohustus
teavitada
sellest
Tervisametit, vajadusel ka avalikkust, ning
astuma
koheseid
samme
probleemi
lahendamiseks.

Katkematu teenuse tagamine
Pakume vee- ja kanalisatsiooniteenuseid enam
kui 22 000 lepingulisele kliendile ja ligikaudu
439 000 lõpptarbijale Tallinnas ning selle
lähiümbruses. See moodustab ligikaudu
kolmandiku kõigist Eesti elanikest. Meie roll on
pakkuda oma klientidele ja kogukonnale
kvaliteetset teenust, millele saab kindel olla
ööpäevaringselt, 365 päeva aastas. Seetõttu
keskendume oma töös sellele, et teenuse
töökindlus oleks pidevalt tagatud, võimalikud
probleemid oleksid ennetatud ja tekkinud
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probleemid kiirelt lahendatud. Katkematu
teenuse tagamiseks on oluline range joogivee
kvaliteedikontroll ning pidev, ühtlaselt kõrge
tase kõigis meie toote ja teenuse segmentides.
Katkematu teenuse tagamisele aitab kaasa
efektiivne veepuhastus ja veevõrgu toimivus,
probleemide
ennetamine
regulaarsete
hooldustööde abil, reovee kiire ja tõrgeteta
ärajuhtimine ning rangetele nõuetele vastavalt
vee puhastamine. Selleks, et tagada katkematu
teenus, püstitame me endale igal aastal
kõrgeid tootmiseesmärke, mille kohta saad
lugeda täpsemalt meie 2015. aasta
Aastaraamatust.

Klientide rahulolu
Mõistame, kui oluline on meie teenus inimeste
jaoks, seetõttu keskendume oma teenuse
kvaliteedi ja töökindluse hoidmisele ning
tõstmisele. Klientide rahulolu ja neilt saadav
tagasiside aitab saada oma tegevusele ausat
hinnangut, mõista oma tugevusi ja leida
teemasid, millele peaksime edaspidi rohkem
tähelepanu pöörama. Igal aastal viib
uuringufirma TNS EMOR meie klientide ja
lõpptarbijate hulgas läbi tagasiside küsitluse.
Klientide rahuloluga tegelemine on lisaks
klientidele endile oluline nii meie partneritele,
investoritele, kogukonnale, kui ka avalikule
sektorile.
Kõrge kliendirahulolu kasvatab
ettevõtte mainet ja usaldusväärsust.
2015.
aasta
kliendirahulolu-uuringu
segmentide keskmine tulemus oli väga kõrge 94 TRIM punkti (100 punkti skaalal). 91%
vastanud eramuklientidest ütles, et nad
tarbivad kraanivett joogiks, see tulemus on
aastate lõikes pidevalt kasvanud ning näitab, et
meie sõnum on tarbijateni jõudnud ning
usaldus toote kvaliteedi vastu kasvanud.
Kliendirahulolu-uuringu
tulemustest
loe
põhjalikumalt
2015.
aasta
Keskkonnaaruandest.

Vastutustundlik klienditeenindus
Vastutustundlik klienditeenindus on lisaks
kvaliteetsele tootele üks kliendi rahulolu

alustest. Elutähtsa teenuse pakkujana
väljendub AS-i Tallinna Vesi klienditeeninduses
vastutustundlikkus eelkõige kolmes aspektis:
1. Proaktiivne suhtlus
 Teenuse katkestuste puhul klientide
eelnev teavitamine
 Võimaluse
korral
alternatiivsete
lahenduste
loomine
teenuse
kasutamise
võimaldamiseks
katkestuste ajal (ajutised ühendused,
veepaagid)
2. Pidev
kaebuste
ja
probleemide
monitooring ning vastavalt sellele
parendustegevuste käivitamine
 Sisemine
probleemikäsitluse
protseduur
3. Kindlad lubadused teenuse tagamisel ja
informatsiooni edastamisel
Meil on kehtestatud unikaalne lubaduse
süsteem, mille raames maksame lubaduse
rikkumisel kliendile rahalist kompensatsiooni.
Meie lubadused klientidele on järgmised
(täpsemalt lubaduste sisu kohta loe siit):











PAIGALDAME TÄPSE VEEARVESTI
SAADAME KORREKTSE ARVE
VASTAME TELEFONISUHTLUSTELE
TÄHTAEGSELT
VASTAME KIRJADELE TÄHTAEGSELT
PEAME KINNI KOKKULEPITUD
KOHTUMISAJAST
SULGEME JA AVAME VEEVARUSTUSE
LUBATUD AJAL
TAASTAME VEEVARUSTUSE ESIMESEL
VÕIMALUSEL
TAGAME ÜHTLASE VEESURVE
TAGAME KVALITEETSE JOOGIVEE
HOIAME ÜMBRITSEVAT KESKKONDA

2015. aastal rikuti meie lubadusi klientidele 9
korral, iga juhtum on analüüsitud ning
klientidele maksti vastavalt lubadusele
kompensatsiooni.
Klientidelt
laekunud
kaebuste arv on aasta aastalt pidevalt
vähenenud ning 2015. aastal laekus meile
kokku teenuse ja selle kvaliteedi osas 67
kaebust (2014. a vastavalt 76). Samuti ei
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esinenud 2015. aastal ühtegi kaebust kliendi
andmete kaotuses ja privaatsuse rikkumises.

Töötajate võrdne kohtlemine
Meie ettevõtte väärtus ei seisne üksnes
teenuses, mida pakume, vaid inimestes, kes
seda teenust pakuvad. Seetõttu peame väga
oluliseks töötajate võrdset kohtlemist,
otsustusprotsessi kaasamist ja regulaarset
teavitamist. Ilma töötajateta ei saa olla ka
ettevõtet ning seetõttu puudutab see teema
otseselt või kaudsemalt suurt osa ka meie
huvigruppidest.
Töötajate grupid
Juhatus
Tippjuhtkond (sh juhatus)
Laiendatud juhtkond
Kõik töötajad

Arv
kokku Naisi
3
1
9
6
20
11
320
96

Meie meeskond on mitmekesine, kuid sellegi
poolest joonistuvad kenasti välja meid
iseloomustavad tähelepanekud. Näiteks on
meie töötajate keskmine vanus küllaltki kõrge
(47 aastat) ning meie töötajate hulgas on päris
suur osa eesti keelt mitte emakeelena
kõnelevaid inimesi. Meie töötajad on ka väga
lojaalsed, kõige pikema staažiga töötaja on
meie ettevõttes olnud juba 53 aastat.
Keskmine staaž on 12, 4 aastat ja üle 25 aastase
staažiga on meil 53 töötajat.

Sugu

Vanusegrupid

Mehi naisi/mehi alla 30 a 30-50 üle 50 vene inglise eesti
2
33%/66%
1
2
0
1
1
1
3
66%/33%
1
8
0
1
1
7
9
55%/45%
1
17
2
2
1
17
224
30%/70%
29
153
136
69
1
250

Töötajate võrdse kohtlemise tagamiseks on
meil
olemas
selged
põhimõtted
ja
meeskondade arendamiseks kindel plaan:








Emakeel

Konkursid kõikidele ametikohtadele on
avalikud
ja
võrdsed
võimalused
kandideerimiseks on kõigil. Alati avaldame
tööpakkumised ka ettevõtte sees.
Usume kindlalt, et kõige tugevamad
meeskonnad on mitmekesised, kus on nii
aastate pikkust kogemust ja tasakaalu kui
nooruslikku energiat. Koolitame ja
toetame juhte, kuidas tulemuslikult
selliseid meeskondi luua ja juhtida.
Toetame
ettevõtte sisest arengut ja
karjääri. Tööalase arengu plaanid on alati
üks osa iga-aastasest tulemusvestlusest,
mida peetakse 100% kõigi meie
töötajatega. Samuti oli meil 2015. aastal
ühe töötaja kohta arvutuslikult 1,8
koolituspäeva.
Iga aasta suvel võtame ettevõttesse tööle
7-10 praktikanti. Praktikante valides
lähtume nende soovist teha meiega
koostööd pikemalt ja võimalusel pärast
praktikat jääda ettevõttesse tööle.










Praktikandid on 100% meie meeskonna
liikmed, neil on võimalus osaleda kõikidel
meeskonnaüritustel ja ettevõtmistes (k.a.
koosolekud, infotunnid ja arutelud).
Tasustamise aluseks on kindlad ametikoha
põhised palgavahemikud. Kirjeldatud on
kriteeriumid, mis on palgavahemike
loomise ja ka palgavahemiku sees liikumise
aluseks. Kriteeriumid on defineeritud
võimalikult objektiivselt ja seotud staaži,
haridustaseme ja erialasete ja käitumuslike
kompetentsidega.
Kõikidel töötajatel on võimalik saada
aastast tulemustasu, mille kriteeriumid on
väga selged ja läbipaistvad ning tulenevad
tasakaalustatult nii ettevõtte kui töötaja
personaalsete aastaeesmärkide täitmisest.
Noorte spetsialistide programm on ellu
kutsutud selleks, et toetada noorte
töötajate professionaalset arengut ja anda
neile põhjalik ülevaade kogu ettevõttest.
Pensionile mineku hea tava tagab
teadmiste ülekandmise vanadelt noortele.
Korraldame oma kuludega töötajatele
eesti keele kursusi, et ka teise emakeelega

19
töötajad tunneksid end osana ühtsest
meeskonnast. Samas edastame palju
olulist infot ka vene keeles.

Loe meie töötajate kohta rohkem meie 2015. a
Keskkonnaaruandest.
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8. GRI indikaatorite tabel
Aruande nimi millele
viidatakse
Keskkonnaaruanne
2015
Aastaraamat 2015
Majandusaasta
aruanne 2015

Aruande lühend GRI
indikaatorite tabelis
keskkonnaaruanne

Veebilink

aastaraamat
aastaaruanne

http://klient.tallinnavesi.ee/aastaraamat2015/index.html
http://tallinnavesi.ee/images/2016_uus/Majandusaasta_aruanne201
5_EST1.pdf

GRI nr

Indikaatori sisu

G4-1
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8

Juhatuse esimehe pöördumine
Ettevõtte nimi
Peamised tooted ja teenused
Peakontori asukoht
Riigid, kus ettevõte tegutseb
Ettevõtte omandi laad ja õiguslik vorm
Ettevõtte tegevuspiirkond,
Klienditüübid
Ettevõtte suuruse näitajad.

G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13

G4-14
G4-15

G4-16
G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22

G4-23

G4-24
G4-25
G4-26

http://tallinnavesi.ee/images/2016_uus/Keskkonnaaruanne_2015.pdf

Täitmine*

LK
ÜLDNÕUDED

3

6

6

6

5

6
6



Töötajate arv
Kollektiivlepinguga kaetud töötajate osakaal
Ettevõtte tarneahela kirjeldus
Aruandlusperioodil toimunud muudatused
ettevõtte suuruses, struktuuris, omanduses
jm
Kasutatavad ettevaatusprintsiibid
Pühendumus välistele majanduslikele,
keskkonnaalastele ja sotsiaalsetele
põhimõtetele.
Kuuluvus ühingutesse ja
organisatsioonidesse
Ettevõtte tütarettevõtted
Oluliste aspektide määratlemise ja
aruandluse metoodika
Hinnatavate aspektide nimekiri
Kontserni jaoks olulised aspektid





Huvigruppide jaoks olulised aspektid
ümbersõnastatud väited võrreldes eelmise
aruandega



Olulised muutused ulatuses ja
aspektipiirides
Huvigruppide nimekiri
Huvigruppide määratlemise metoodika
Huvigruppide kaasamine

Väline viide

Tõendaja kinnitus
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23

7
7
6-8
5

Aastaaruanne, lk 3-7
Aastaaruanne, lk 8
Keskkonnaaruanne, lk 5
Aastaaruanne, lk 8
Aastaaruanne, lk 35
Aastaaruanne, lk 8;
Keskkonnaaruanne, lk 13
Aastaaruanne, lk 8, 1011, 16
Aastaaruanne, lk 16-17
-

16
8

Aastaaruanne, lk 22
Keskkonnaaruanne, lk 7

lk 23
lk 23

8

-

lk 23

5-6
10

Aastaaruanne, lk 8
-

lk 23
lk 23

10
10

-

lk 23
lk 23

6-7

lk 23
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23


















10-18 Võrreldes eelmise aasta
aruandega ei ole esitatud
ümbersõnastatud väiteid.
Varasematel aastatel pole CSR
aspektide olulisust sellisel kujul
hinnatud.
8-9
8
8-9
Keskkonnaaruanne, lk
10-13;
Aastaaruanne, lk 22-28
Spetsiaalselt käesoleva aruande
jaoks ei ole huvigruppidega
ühendust võetud.

lk 23
lk 23

lk 23

lk 23
lk 23
lk 23

21
G4-27

Huvigruppide poolt tõstatud olulisimad
teemad

8-9

Aruandlusperiood
Eelmise aruande kuupäev
Aruandlustsükkel
Kontaktandmed
Aruande vastavus standardile ja kolmanda
osapoole tõendamine
Aruande kontroll kolmanda osapoole poolt






G4-34
G4-56

Organisatsiooni juhtimisstruktuur
Organisatsiooni väärtuste, põhimõtete ja
standardite kirjeldus



G4-DMA
G4-DMA

Majanduslike aspektide kirjeldus
Keskkonnaalaste aspektide kirjeldus

G4-DMA

Sotsiaalsete aspektide kirjeldus

G4-EC1

Tulude-kulude jaotus

G4-EN1

Materjalide kasutamine

G4-EN8

Veevõtt veeallikatest

G4-EN9

Veevõtuga mõjutatavad veeallikad

G4-EN15
G4-EN21
G4-EN22

Kasvuhoonegaaside emissioon
NOx, SOx jt heitgaaside emissioon
Heitvesi

G4-EN23

Jäätmekäitlus

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

G4-EN29






lk 23

-

Lk 23

Aastaaruanne, lk 22-30
-

lk 23
lk 23

-

lk 23
lk 23

-

lk 23
lk 23

14

Aastaaruanne, lk 9-20;
32-35; 48-66
Keskkonnaaruanne, lk
19,32-33, 41
Keskkonnaaruanne, lk
18-20
Keskkonnaaruanne, lk
18-20
Keskkonnaaruanne, lk 39
Keskkonnaaruanne, lk 39
Keskkonnaaruanne, lk
28-31
Keskkonnaaruanne, lk
34-35
Keskkonnaaruanne, lk 9

18
18
18
7, 18
11
16-17

Keskkonnaaruanne, lk 12
Keskkonnaaruanne, lk 12
Aastaaruanne, lk 16-17
Keskkonnaaruanne, lk 14
Aastaaruanne, lk 6
-

lk 23
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23

17
17

Keskkonnaaruanne, lk 13
-

lk 23
lk 23

5
5
5
6
5, 1921
5, 23
4, 8

VALDKONNA NÕUDED

10-13
10,

14-15
10,

16-19
11









Vastavus keskkonnaalastele seadustele ja
nõuetele
G4-LA9
Koolitusaeg töötaja kohta
G4-LA10
Programmid töötajate elukestvaks õppeks
G4-LA11
Arenguvestlused töötajatega
G4-LA12
Töötajate jaotus indikaatorite alusel
G4-SO1
Kogukonna kaasamine
G4-SO7
Monopoolsus
G4-PR4
Toote/teenuste mittevastavused seaduste
ja vabatahtlike nõuetega
G4-PR5
Kliendirahulolu uuringu tulemused
G4-PR8
Kliendi andmete kaitse
*  Nõue täidetud täielikult,  Nõue täidetud osaliselt

Oluline Aspekt
Kasumlikkus
Kuluefektiivsus
Monopoolsus
Ärieetika
Ettevõtte väärtus
Likviidsus

Keskkonnaaruanne, lk
10-13;
Aastaaruanne, lk 22-28
-














GRI4 indikaator
G4-DMA, G4-21, G4-EC1
G4-DMA, G4-21, G4-EC1
G4-DMA, G4-21, G4-SO7
G4-DMA, G4-21
G4-DMA, G4-21, G4-EC1
G4-DMA, G4-21, G4-EC1

14
14
14-15
14-15
-

Tõendaja kinnitus
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23

lk 23
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23

lk 23
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23

22
Veelekked
Ekstreemsed ilmastikuolud
Kemikaalide kasutamine
Reoveepuhastamise tõhusus ja
heitvee nõuetele vastavus
Riskide juhtimine
Vastutustundlik kommunikatsioon
Katkematu teenuse tagamine
Klientide rahulolu
Vastutustundlik klienditeenindus
Töötajate võrdne kohtlemine

G4-DMA, G4-21, G4-EN8
G4-DMA, G4-21, G4-EN29
G4-DMA, G4-21, G4-EN1
G4-DMA, G4-21, G4-EN22

lk 23

G4-DMA, G4-21, G4-14
G4-DMA, G4-21, G4-PR4
G4-DMA, G4-21
G4-DMA, G4-21, G4-PR5
G4-DMA, G4-21, G4-PR4, G4-PR8
G4-DMA, G4-21, G4-LA9, G4LA10, G4-LA11, G4-LA12

lk 23

lk 23
lk 23
lk 23

lk 23
lk 23
lk 23
lk 23
lk 23

Maalinn Consulting OU

GRI kohaldamistasadi söltumatu kontrolli kinnitus
(In accordance

- Core)

M a a l i n n C o n s u l t i n g O U kinnitab k ä e s o l e v a g a , et A S T a l l i n n a V e s i o n e s i t a n u d o m a " S o t s i a a l s e v a s t u t u s t u n d l i k k u s e
ning s ä ä s t v a a r e n g u a r u a n d e 2 0 1 5 " ( A r u a n n e ) M a a l i n n C o n s u l t i n g O U - l e k o h a l d a m i s t a s a n d i s ö l t u m a t u k s
kontrollimiseks ning mille t e o s t a m i s e t u l e m u s e n a s a a b kinnitada, et A r u a n n e v a s t a b G R I G 4 k o h a l d a m i s t a s a n d i In
accordance

- Core nöuetele.

G R I k o h a l d a m i s t a s a n d i d a n n a v a d informatsiooni s e l l e k o h t a , millises u l a t u s e s on G R I G 4 j u h e n d i t a r u a n d e
k o o s t a m i s e l on k o h a l d a t u d . K o h a l d a m i s t a s a n d i t e kontroll kinnitab, et n ö u t a v k o m b i n a t s i o o n s t a n d a r d s e i d a n d m e i d
(profiili indikaatorid, a n d m e d juhtimisviisi kohta ning t u l e m u s n ä i t a j a d ) on a r u a n d e s e s i t a t u d . K o h a l d a m i s t a s a n d i t e
kontroll kinnitab s a m u t i , et G R I sisuregistris esitatud a n d m e d on k o r r e k t s e d ning osutatud profiili-ja
t u l e m u s n ä i t a j a t e l e v a s t a b s e l l e k o h a n e s i s u v a s t a v a l t G R I G 4 juhistele.

K o h a l d a m i s t a s a n d i t e e e s m ä r g i k s ei ole o s u t a d a , milline on a r u a n d e s t o o d u d a n d m e t e kvaliteedi t a s e , s a m u t i ei ole
k o h a l d a m i s t a s a n d i t e e e s m ä r g i k s o s u t a d a , milline on a r u a n d e k o o s t a n u d o r g a n i s a t s i o o n s a a v u t u s t e t a s e s o t s i a a l s e l t
v a s t u t u s t u n d l i k k u s e vöi s ä ä s t v a a r e n g u v a l d k o n n a s .

Tallinn, 8. juuli 2 0 1 6

GRI Certified Training Program, Certificate No TR81578
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