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SISSEJUHATUS
Eesti suurima vee-ettevõttena mõjutame pea kolmandiku Eesti elanike elukvaliteeti ning ümbritsevat
looduskeskkonda. Viime tarbijateni puhta joogivee ning juhime ära ja puhastame reovee ja sademevee.
Kõikidele nõuetele vastava teenuse pakkumine on osa meie igapäevatööst ning nõuab pühendumist ning
teadlikku tööd.
Soovime oma klientidele, investoritele, töötajatele ning kogukonnale olla usaldusväärseks partneriks,
mistõttu avaldame regulaarselt teavet oma tegevuse, finantsseisu ning tulemuste kohta.
Sotsiaalse vastutustundlikkuse ja säästva arengu aruanne annab ülevaate nii meie 2012. aasta
majandustulemustest kui ka sotsiaalsetest ja keskkonnaalastest tegevustest. Aruande koostamisel olemegi
lähtunud just nendest kolmest vastutustundlikkusega seotud aspektidest. Usume, et meie tänane tegevus
peegeldab Ettevõtte juhtimise kõrgeimaid standardeid.
Aruanne on koostatud rahvusvahelise aruandlusstandarti Global Reporting Initiative (GRI) G3.1 taseme
C+ juhiste järgi, millest täpsema ülevaate annab aruande lõpus olev GRI indikaatorite tabelid. Aruande
koostamisel ning oluliste teemade määramisel oleme tuginenud kvaliteedi-, töötervishoiu ja -ohutuse
juhtimissüsteemide (ISO, OHSAS) standardeid. Samuti oleme kasutanud keskkonnajuhtimissüsteemile
(EMAS) vastavat ja 2012. aastal auditeeritud keskkonnaaruannet kui ka aastaraamatut koos
majandusaruandega.
Anname sotsiaalse vastutustundlikkuse ja säästva arengu aruande välja esmakordselt ning eesmärgiks on
aruannet edaspidi välja anda iga-aastaselt. Aruanne sisaldab ka teavet tütarettevõtte OÜ Watercom kohta,
mis kuulub 100%-lise osalusega AS Tallinna Vesi koosseisu.
Täiendavat teavet meie tegemiste kohta leiab kodulehelt: www.tallinnavesi.ee. Aruandega seotud
küsimused palume edastada AS Tallinna Vesi kommunikatsioonijuhile e-posti teel mariliis.topp@tvesi.ee
või tel: +372 626 2275.

AS Tallinna Vesi | Ädala 10, Tallinn 10614 | Tel: +372 626 2200 | Faks: +372 626 2300 |
tvesi@tvesi.ee | www.tallinnavesi.ee | ISO9001, ISO14001, ISO17025, OHSAS 18001
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JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE
2012. aastal pakkus AS Tallinna Vesi vaieldamatult parima kvaliteediga
teenust Baltikumis. Parandasime taaskord tulemusi kõigis tegevusvaldkondades.
Keskendumine
tootmistegevusele
toob
jätkuvalt
märkimisväärset kasu nii kõigile Tallinna elanikele kui keskkonnale
laiemalt.
Tootmistulemused – jätkuv paranemine ning aegade parimad
kvaliteedinäitajad
Oleme jätkuvalt keskendunud Tallinna linnaga sõlmitud Teenuslepingu
nõuete täitmisele või nende ületamisele. Vastavalt Teenuslepingule
peame tagama oma klientidele vastavuse kõrgetele teenusekvaliteedi
standarditele 97 erineva teenuse kvaliteedi taseme osas, osutades meie
klientidele parimat võimalikku teenust.

Ian John Plenderleith
Juhatuse esimees

2012. aastal parandasime taas tulemusi kõikides valdkondades kogu väärtusahela ulatuses, saavutades
aegade parimad tulemused reoveepuhastuses ning ka vee- ja kanalisatsioonivõrkude toimivuses. Võime
uhkusega tõdeda, et ületasime 2012. aastal 2011. aastal seatud, senisest kõrgemad standardid. See on
selge tunnistus, et keskendumine järjepidevale arengule on olnud edukas.
Suurepärane klienditeenindus – aegade parimad rahulolu-uuringu tulemused
2012.aasta klientide rahulolu näitaja, TRI*M indeks 85, oli kõigi aegade kõrgeim tulemus. Võrreldes
2011. aastaga, mil klientide rahulolu näitaja oli tasemel 72, oli 2012. aastal tegemist märkimisväärse
paranemisega. Rahulolu-uuringu tulemustest nähtuvad aja jooksul tehtud pingutused tootmistegevuste
parandamiseks. Oleme viimase paari aasta jooksul oluliselt vähendanud katkestuste ning teiste teenusega
seotud probleemide arvu. Näiteks suutsime võrreldes 2010. aastaga vähendada kanalisatsiooni
ummistuste arvu 1 193-lt 749-le (63%). Lisaks anname endast parima, et kliendid teaksid ette meie
tegevustest, mis võivad mõjutada nende igapäevaelu. 2012. aasta jooksul teavitasime oma töödest ja
tegemistest eelnevalt üle 90% klientidest, keda meie tegevus mõjutas. Ennetav tegevus leidis Rahuloluuuringus ka klientide poolset tunnustust.
Meie töötajad
Aegade parimad tulemused klientidele pakutavates teenustes oleme suutnud saavutada vaid tänu meie
töötajatele. Soovime tänada kõiki oma töötajaid nende pühendumuse ja jätkuvalt hea töö eest.
Usume, et meie strateegia elluviimisel on keskseks pühendunud, võimekad ning motiveeritud töötajad.
Seetõttu keskendume sellele, et hoida töötajate arengut ning kaasatust jätkuvalt kõrgel tasemel. Anname
endast parima, et anda töötajatele võimalus areneda Ettevõtte sees, millest annab tunnistust ka asjaolu, et
viiest juhatuse liikmest neli on edutatud Ettevõtte seest.
Töötajate ohutus ning heaolu on väga oluline ning usume, et Ettevõtte iga töötaja mängib nii
individuaalselt kui meeskonnas olulist rolli turvalise töökeskkonna hoidmisel. Meie tööohutuse tulemused
püsisid 2012. aastal väga kõrgel tasemel ning jätkame pingutusi, et suudaksime säilitada samaväärset taset
ka 2013. aastal.
Vastutustundlik ettevõte
Ettevõttena on meil vastutus nii oma investorite, klientide, kui teiste sidusgruppide ees nii tulemuste kui
pikaajalise edu osas. Usume, et meie tänane tegevus peegeldab Ettevõtte juhtimise kõrgeimaid
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standardeid. Meie äritegevusele andsid 2012. aastal tunnistust ka järgmised nominatsioonid ning
auhinnad:
•
Vastutustundlik Ettevõte – Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi Kuldmärgis
•
Keskkonnasõbralik kontor – Keskkonnaministeerium
•
Euroopa Komisjoni EMAS 2012 Auhind – auhinna kandidaadiks nomineerimine keskkonnaalase
tegevuse eest
•
Baltic Market Awards – Nasdaq OMX, Baltikumis teine parimate investorsuhetega Ettevõte
Peame oma tegutsemiskeskkonda väga oluliseks ning oleme seetõttu jätkuvalt pühendunud Tallinna
elanike toetamisele nii rahaliselt, kui ka läbi töötajate töö vabatahtlikena. Meie peamisteks partneriteks
2012. aastal olid:
•
Ristiku Põhikool
•
Õunakese Lasteaed
•
Eesti Invaspordi Liit
•
Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF)
Stabiilsed majandustulemused
Finantstulemuste osas on meie Ettevõte stabiilne ja kohanemisvõimeline. Meie põhitegevuse - vee- ja
kanalisatsiooniteenuse müügi - käive kasvas 3,1% võrra 47,9 miljoni euroni ning põhitegevuse ärikasum
suurenes 5,2% võrra 26,7 miljoni euroni. Meie põhitegevuse reaalne (inflatsioonivaba) tulukus
investeeritud kapitalilt 2012. aastal oli 6,6% ja viieaastasel perioodil 2007 – 2011 oli see 6,9%, mis on
samal tasemel teiste erastatud vee-ettevõtete poolt teenitud tulukuse määraga.
2012. aastal suurendasime ka Ettevõtte pikaajalist finantsstabiilsust, pikendades oma kaht 37,5 miljoni
euro suurust laenulepingut Nordea pangaga. Laenude tagasimakse tähtaega pikendati 2013. aastast 2015.
ja 2018. aastani. Sellega seoses vähendasime oma kapitalituru riski ja tagasime kapitalistruktuuri
järgnevaks viieks aastaks.
Eesmärgid 2013. aastaks
Oleme pühendunud kõikidele oma klientidele ja tarbijatele parima teenuse pakkumisele. Keskendume ka
2013. aastal tootmistulemuste parandamisele ning efektiivsusele meie põhiteeninduspiirkonnas Tallinnas.
Peame jätkusuutlikuks arenguks ning kasvuks oluliseks kujundada välja ning rakendada ülekantavat
ärimudelit, et olla võimelised pakkuma teenust kogu Eestis.
Lõpetuseks, soovin tänada oma kolleege AS-is Tallinna Vesi ja OÜ-s Watercom ning kõiki meie tarnijaid
ja koostööpartnereid teadmiste, energia ja pühendumuse eest meie klientide teenindamisel sellel
keerulisel ajal. Teie kõigi jõupingutused on taas kord taganud esmaklassilised tulemused teenuste
kvaliteedi ja tootmise osas.
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2012. AASTA TÄHTSÜNDMUSED
• Aegade parim joogivee kvaliteet. Aasta jooksul tarbija kraanidest võetud veeproovidest 99,6%
vastasid kvaliteedinõuetele. See tähendab, et kraanivee kvaliteet on jätkuvalt Lääne-Euroopa joogivee
kvaliteedi tasemel.
• Aastast-aastasse on vähenenud lekete tase. 2012. aastal langes lekete tase 15,86%-ni, mis on ajaloo
madalaim tulemus. Kümmekond aastat tagasi oli lekete tase üle 32%, mis tähendab, et igapäevaselt
hoitakse kokku üle 13 tuhande kuupmeetri puhastatud joogivett.
• Meie tähelepanu on jätkuvalt suunatud ka võimalike üleujutuste ning reostusega seotud riskidele.
2012. aastal oli klientidel varasemast vähem probleeme ummistunud torustike ja reovee ärajuhtimise
teenuse toimivusega.
• Elanikele ebameeldivusi valmistavaid kanalisatsiooni ummistusi oli 2012. aastal vaid 715, mis on
viimase dekaadi madalaim. 1999. aastal oli ummistusi üle 2000.
• Elanikele on oluline, et neile oleks tagatud ööpäevaringselt toimiv teenus. Seetõttu keskendume
tarnekindluse suurendamisele. Aastaga on 70% võrra vähenenud veesurvega seotud kliendipäringute
arv, mis näitab, et oleme suutnud tagada õige survega joogivee teenuse.
• 2012. aastal oli olulisimaks klienditeeninduse eesmärgiks, et meie kliendid teaksid mida ning millal
tehakse. Meil õnnestus seda eesmärki täita 91% juhtudest.
• 2012. aastal vastas puhastatud heitvee kvaliteet vastas kõigile seatud parameetritele. Keskendusime
töö tõhustamisele kõigis puhastusprotsessi etappides, saavutamaks maksimaalsed puhastustulemused
protsessivõimsusi ületavates reostuskoormuste tingimustes.
• Täitsime või ületasime kõik 97 Tallinna linnaga sõlmitud Teenuslepinguga kokku lepitud
kvaliteedinõuded.
• Tänu reoveepuhastuse viimasele puhastusetapile, biofiltrile, on pea 57% võrra vähenenud merre
juhitava lämmastiku kogus. Seega on ühe olulisima reostusaine kogus puhastatud reovees vähenenud
208 tonni võrra. Tegemist on kõige väiksema Läänemerre juhitud lämmastikukogusega meie ajaloos.
• Tänini kõrgeim oli klientide rahulolu meie tegevusega, asetades meid 85-punktilise tulemusega 100punkti skaalal Euroopa tootmisettevõtete esikümnesse.
• Jätkasime usinat tööd elanike keskkonnaalase teadlikkuse kasvatamisega. Kampaaniaga
“Kraanivesi=joogivesi” juhtisime tähelepanu kraanivee väga heale kvaliteedile. Julgustamaks
kraanivett küsima ka väljas einestades, jätkasime koostööd restoranidega üleskutsega „Looduse
terviseks–küsi kraanivett“. Kasvanud kraanivee tarbijate hulgast annab tunnistust ka kliendirahulolu
uuring.
• Selgitamaks lastele veeringlust ning keskkonnahoiu vajalikkust ning võimalusi jätkasime koostööd
haridusasutustega. 2012. aastal sai keskkonnaalaste teadmiste võrra rikkamaks üle 2000 lasteaia- ning
koolilapse.
• 2012. aasta meelitas puhastusjaamade tööga tutvuma ligi 2300 huvilist nii koolidest kui teistest
ettevõtetest.
• 2012. aastal allkirjastasime koos 17-ne ettevõttega kokkuleppe, arendamaks Eestis vastutustundliku
ettevõtlust.
• Tunnustusena meie keskkonna-alasele tegevusele, esitas Euroopa Komisjon Ettevõtte EMAS 2012
auhinna nominandiks.
• Nasdaq OMX tunnistas Ettevõtte Baltikumi teiseks parimate investorsuhetega ettevõtteks. Lisaks
pälvis teise koha kõigi Baltikumi börsiettevõtete seas meie investorite koduleht ning aastaaruanne.
• Det Norske Veritas poolt kinnitati nii Ettevõtte kui tütarettevõtte OÜ Watercom juhtimissüsteemi
vastavust ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standarditele. Kinnitati ka Ettevõtte jätkuvat
vastavust EMAS (Eco-Management Audit Scheme) määruse nõuetele.
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ÜLDISED FAKTID
• AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis pakub vee- ja kanalisatsiooniteenust ligikaudu
kolmandikule Eesti elanikest.
• Pakume vee- ja kanalisatsiooniteenuseid ligi 22 000 kliendile ja 430 000 lõpptarbijale Tallinnas ja
selle lähipiirkondades.
• Meil on Tallinna teeninduspiirkonnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamise ainuõigus aastani
2020.
• Teenuste osutamiseks on meil Tallinna linnaga sõlmitud Teenusleping 97 teenusetaseme kvaliteedi
kohta.
• Meil on kaks puhastusjaama - Ülemiste veepuhastusjaam ja Paljassaare reoveepuhastusjaam.
• Esimene Ülemiste veepuhastusjaam alustas tööd 1927. aastal, 1979. aastal valmis lisaks uus
veepuhastusjaam.
• 2012. aastal tootis veepuhastusjaam ligi 60 000 m3 vett ööpäevas.
• Ligi 90% joogiveest toodetakse pinnaveest. Tallinlaste peamine joogiveeallikas on Ülemiste järv,
mistõttu ei ole see ka avalikult kasutatav veekogu. 10% tarbijatest kasutavad piirkondlikku põhjavett.
• Keskmine veetarbimine 2012. aastal oli 94 liitrit elaniku kohta. Keskmine tarbimine on viimastel
aastatel püsinud stabiilne.
• Paljassaare reoveepuhastusjaam alustas tööd 1980. aastal.
• 2012. aastal puhastati Reoveepuhastusjaamas keskmiselt 156 000 m3 reovett ööpäevas.
• Meie koosseisus tegutsevad vee-, mikrobioloogia- ja heitveelaborid, mis teostasid 2012. aastal kokku
ligi 135 000 analüüsi.
• Ühisveevärgisüsteemi kuulub ligi 1108 km veetorustikke, 17 veepumplat ja 67 põhjavee
puurkaevpumplat 93 puurkaevuga üle kogu teeninduspiirkonna.
• Ühiskanalisatsioonisüsteemi kuulub 1127 km reoveekanalisatsioonivõrku, 456 km sademeveevõrku ja
163 kanalisatsioonipumplat üle kogu teeninduspiirkonna.
• 2010. aastast tegutseb meie koosseisus tütarettevõte OÜ Watercom, mille eesmärgiks on laiendada pakutavate teenuste ringi ning jätkata äriarendust ja laienemist. AS-il Tallinna Vesi on Tütarettevõttes
100%-line osalus.
• 2012. aasta lõpu seisuga töötas meil ning Tütarettevõttes kokku 313 tähtajatu töölepinguga töötajat.
• Meie aktsiad on noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas.
Tegevuskohad
• Peakontor,
klienditeenindus,
tugiteenused
ning
OÜ
Watercom
asuvad
Tallinnas,
aadressil Ädala 10.
• Ülemiste veepuhastusjaam, vee- ja mikrobioloogialabor asuvad Tallinnas, aadressil
Järvevana tee 3.
• Paljassaare reoveepuhastusjaam, kompostimisväljakud ja heitveelabor asuvad Tallinnas aadressil
Paljassaare põik 14.
• Reoveesette kompostimis- ja eksperimentaalväljak asub Liikva külas Harjumaal.
• Pinnaveehaare pindalaga ca 1800 km2 asub Harju- ja Järvamaal.
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Missioon
Loome puhta veega parema elu!

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

Väärtused

8

MAJANDUSTULEMUSED
Koondkasumiaruanne
Müügitulud
2012. aastal kasvas tulu 52,9 miljoni euroni, mis on 3,3% suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning
reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt saadavat
sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu. Sesoonsus meie põhitegevust ei
mõjuta.
Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes 2011. aastaga 3,1% võrra 47,9 miljoni euroni,
tulenevalt allpool kirjeldatud tõusust müügimahtudes.
Müük eraklientidele kasvas 0,3% võrra 23,8 miljoni euroni. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas
kasvas 2,9% võrra 18,8 miljoni euroni. Müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda kasvas võrreldes
2011. aastaga 19,4% võrra 4,5 miljoni euroni. Saadud ülereostustasu oli 0,83 miljonit eurot, suurenedes
võrreldes 2011. aastaga 7,6%.
Kuna 2012. aastal arveldame 2010. aasta tariifide tasemel, siis on teeninduspiirkonnas müügimahud
liikunud sarnase trendiga.
2012. aastal püsisid eraklientide müügimahud suures osas võrreldes 2011. aastaga samal tasemel.
Müügimahud teeninduspiirkonnas asuvatele juriidilistele klientidele kasvasid 2,7% võrreldes 2011.
aastaga, seda peamiselt paranenud tööstussektori müügimahtude tõttu.
Müügimahud väljaspool teeninduspiirkonda kasvasid võrreldes 2011. aastaga 30,2% võrra. Peamine
müügimahtude suurenemise põhjus oli sademete- ja reovee koguste suurenemine 2012. aastal võrreldes
2011. aastaga, millest tulenes 19,4%-line aastase müügi suurenemine.
2012. aastal kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse
tasu võrreldes 2011. aastaga 9,6% võrra 3,9 miljoni euroni. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega,
mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja töödeldud
mahtude alusel.
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Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2012. aastal 20,3 miljonit eurot, s.o. 0,59
miljonit eurot ehk 2,9% vähem kui 2011. aasta samal perioodil. Kulude vähenemine on põhiliselt seotud
üleminekuga allhankelt sisemiste ressursside kasutamisele, mida kompenseerib suurenenud kulu seoses
kasvanud personali-, kemikaali- ja elektrikuludega.
Võrreldes möödunud aastaga on muutuvkulud kahanenud 0,10 miljonit eurot ehk 1,5%, mida põhiliselt
mõjutasid reguleeritud hindade ja maksumäärade tõus ning töödeldud mahtude muutused koos järgmiste
teguritega:
• 2012. aastal suurenes vee erikasutustasu kulu 0,04 miljoni euro ehk 4,5% võrra 0,94 miljoni euroni,
hoolimata asjaolust, et vee erikasutustasu määr suurenes 10% võrra, vähendas langenud lekete osakaal
vee erikasutustasu mõnevõrra.
• Kemikaalikulud suurenesid 0,20 miljoni euro ehk 13,8% võrra 1,6 miljoni euroni. Kemikaalikulud
suurenesid 0,13 miljonit eurot seoses kõrgemate hindadega (metanooli hinnatõus 10%, maksumusega
0,07 miljonit eurot) ning suurenenud tootmismahtude tõttu 0,07 miljoni euro võrra.
• Elektrikulud kasvasid 2012. aastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,72 miljoni euro ehk
24,3% võrra. Elektrikulusid mõjutasid kõige enam elektrienergia hinnatõus, mis oli keskmiselt 13,8%
suurendades kulusid 0,45 miljonit eurot ning suuremad kanalisatsiooniteenuste tootmismahud.
• Saastetasu vähenes 2012. aastal 1,1 miljoni euro ehk 75,4% võrra. Saastetasu kulu oli suurel määral
mõjutatud meie poolt vabastatud ühekordse mõjuga provisjonist, mis oli seotud meie poolt mitte
täielikult kontrollitava sadevee väljalasuga. Saastetasu kulu vähendasid ka oluliselt paranenud
lämmastiku eraldamise tulemused, mida mõjutasid saastetasu maksumäärade tõus 15% ning tootmismahtude suurenemine 12,2% võrra. Paranenud lämmastiku eraldamine on keskkonnaprojekti tulemus,
mis käivitati, et leevendada lämmastiku eraldamise protsessist tulenevaid keskkonna ja maksuriske,
millest on räägitud 2010. ja 2011. aasta jooksul. Täiendav puhastusetapp rakendati 2011. aasta teisel
poolel ehitustööde lõppedes.
Et maandada varade hoolduseks vajaminevate sisseostetud teenuste hinnariski läksime 2012. aasta 3.
kvartalis mitmetes valdkondades allhankelt üle sisemiste ressursside kasutamisele. Põhiliselt eelnevast
tulenevalt vähenesid põhitegevuse püsikulud kokku võrreldes möödunud aastaga 0,49 miljonit eurot ehk
3,4%.
Sisemiste ressurssidega teenuste osutamise alustamise tõttu on palgakulud kasvanud 0,36 miljonit eurot
ehk 8,2%, seda töötajate arvu suurenemise tulemusel, mida tasakaalustas 0,54 miljoni euro suurune
kokkuhoid remondi ja transpordikuludelt.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2012. aastal AS Tallinna Vesi brutokasum 32,6 miljonit eurot, mis on
2,3 miljoni euro ehk 7,5% võrra enam kui 2011. aasta 30,3 miljoni euro suurune brutokasum.
Ärikulud ja ärikasumi marginaal
Turustuskulud suurenesid 2012. aastal võrrelduna 2011. aastaga 0,02 miljoni euro ehk 3,1% võrra 0,77
miljoni euroni.
2012. aastal suurenesid üldhalduskulud 0,45 miljonit euro ehk 10,4% võrra 4,7 miljoni euroni, peamiselt
tariifivaidluse protsessi käigus vajatud täiendavate konsultatsioonide tõttu.
Muud äritulud/kulud
Muud äritulud/kulud vähenesid 1,9 miljoni euro ehk 53,1% võrra 1,7 miljoni eurose tuluni võrreldes 3,6
miljoni eurose tuluga 2011. aastal. Need muutused ei ole seotud meie põhitegevusega.
Eelnevatel aastatel on enamus Muude äritulude/kulude grupis olevatest tuludest olnud seotud ehituste
ning sihtfinantseerimisega. Kuna lõpetasime suuremad projektid 2011. aasta teises pooles, siis on antud
tegevusest saadavad tulud oluliselt langenud. Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning
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sihtfinantseerimisest olid 2012. aastal 2,0 miljonit eurot, võrreldes 2011. aasta 3,5 miljoni euro suuruse
tuluga.
Muud äritulud/kulud moodustasid 2012. aastal kokku 0,35 miljonit eurot kulu võrreldes 0,14 miljoni euro
suuruse tuluga 2011. aastal, peegeldades peamiselt ebatõenäoliste võlgade suurenemist.
Meie ärikasum põhitegevusest oli 2012. aastal 26,7 miljonit eurot võrreldes 25,4 miljoni euroga 2011.
aastal. Ärikasum kokku oli 2012. aastal 28,8 miljonit eurot, mis on 0,12 miljonit eurot vähem kui 28,9
miljoni euro suurune ärikasum 2011. aastal. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes ärikasum
0,4%.
Finantskulud
Netofinantskulud 2012. aastal olid 1,7 miljonit eurot, langedes 1,4 miljoni euro võrra võrreldes 2011.
aasta 3,1 miljoni euro suuruste netokuludega. 2011. aastal tulenes finantskulude muutus põhiliselt
ümberhinnatud swapi lepingute õiglase väärtuse mitterahalisest mõjust, 2011. aastal oli muutus negatiivne
2,2 miljonit eurot, ning 2012. aastal oli muutus negatiivne 0,09 miljoni euro võrra.
Vähendasime enamuse ujuva intressiga laenu riske sõlmides swap lepingud. Swap lepingud on sõlmitud
75 miljoni euro peale, seega 20 miljonit eurot on siiani ujuva intressiga laenud. Aruandeaasta lõpul on
nende lepingute ennustatav õiglane väärtus jätkuvalt negatiivne, kogusummas 4,6 miljonit eurot.
2012. aastal oli efektiivne intressimäär (k.a. swapi intressid) 3,32%, mille tulemusel olid intressikulud 3,2
miljonit eurot, võrreldes 2,99% ja 2,9 miljoni euroga 2011. aastal. See väljendab peamiselt swap
lepingute negatiivset mõju.
Maksustamiseelne kasum
Maksustamiseelne kasum 2012. aastal oli 27,1 miljonit eurot, so 1,3 miljonit eurot enam kui 25,8 miljoni
euro suurune maksustamiseelne kasum 2011. aastal, olles mõjutatud finantsinstrumentide õiglase väärtuse
muutusest.
AS Tallinna Vesi 2012. aasta puhaskasum oli 22,6 miljonit eurot, mis on 1,1 miljonit eurot enam kui
2011. aasta sama perioodi puhaskasum suuruses 21,5 miljonit eurot.

Finantsseisundi aruanne
2012. aasta 12 kuu jooksul investeerisime põhivarasse 11,3 miljonit eurot. Seisuga 31. detsember 2012 oli
meie põhivara 158,1 miljoni euro väärtuses.
Käibevara suurenes 7,7 miljoni euro võrra 42,6 miljoni euroni, peamiselt suurenenud rahajäägi tõttu.
Rahajääk suurenes 2012. aasta 12 kuuga 9,2 miljonit eurot.
Lühiajalised kohustused suurenesid aasta jooksul 1,4 miljoni euro võrra 9,9 miljoni euroni, peamiselt
suurenenud ettemaksude ning tuletisinstrumentide tõttu.
Finantsvõimendus oli oodatult 57,8% ehk vahemikus 55%-65%, kajastades seega aastalõpu Omakapitali
profiili. See on võrreldav 2011. aasta 58,9%-lise finantsvõimenduse tasemega.
2012. aasta detsembri lõpu seisuga olid meie pikaajalised kohustused 106,2 miljonit eurot, koosnedes
peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist summas kokku 95 miljonit eurot. Vastavalt
lepingutele toimub esimene laenu tagasimakse või laenude refinantseerimine 2014. aasta lõpus. Kogu
laenuressursi keskmine intressi riskimarginaal on 0,96%. Ülejäänud pikaajalised kohustused kajastavad
peamiselt rajamistasude tulevaste perioodide tulu.
2011. aasta 4. kvartalis avaldasime tingimusliku kohustuse, mis võib põhjustada majanduslikku kasu
sisaldavate ressursside vähenemist 36,0 miljoni euro võrra. Arvestades, et kohtuprotsessid on jätkuvalt
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käimas ja käesolevaks hetkeks ei ole langetatud ühtegi otsust, ei ole Juhatus muutnud tingimusliku
kohustuse hinnangut.
Rahakäive
2012. aasta 12 kuu jooksul oli meie äritegevuse rahakäive 31,7 miljonit eurot, mis on 1,5 miljonit eurot
vähem kui 2011. aasta samal perioodil. Langus äritegevuse rahakäibes tuleneb põhiliselt ühekordsest aegunud võlgade laekumisest 2011. aasta 1. poolaastal. Põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur
meie äritegevuse rahakäibes.
2012. aasta 12 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 2,0 miljonit eurot, so 10,5 miljonit eurot enam
kui 8,4 miljoni euro suurune raha väljavool 2011. aasta 12 kuu jooksul, mille peamiseks põhjuseks on
torustike rajamisel vähenenud kulutused, kuna programm oli suuresti lõpetatud 2011. aasta lõpuks.

2012. aasta 12 kuu jooksul oli põhivara soetamisega seotud raha väljavool 10,0 miljonit eurot, võrreldes
2011. aasta sama perioodi 18,5 miljoni euro suuruse väljavooluga, so 8,5 miljoni euro suurune
vähenemine. Ehituste eest saadavad kompensatsioonid olid 2012. aasta 12 kuu jooksul 11,2 miljonit
eurot, vähenedes 0,09 miljoni euro võrra võrreldes 2011. aasta sama perioodiga. 2012. aastal andsime ASle Maardu Vesi 0,77 miljoni eurot laenu vastavalt 2008. aastal allkirjastatud opereerimislepingule. 2011.
aastal anti AS-le Maardu Vesi laenu 3,2 miljonit eurot.
2012. aasta 12 kuu jooksul ulatus raha väljavool finantseerimistegevusest aktsionäridele makstud
dividendide, dividendide tulumaksu ning tasutud intresside tulemusena 24,6 miljoni euroni, mis on 2011.
aasta sama perioodiga võrreldes 1,3 miljonit eurot suurem summa.
Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2012. aasta 12 kuu jooksul 9,2 miljonit eurot võrrelduna 1,5
miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2011. aastal. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2012. aasta 31.
detsembri seisuga 23,9 miljonit eurot, mis on 9,2 miljonit eurot enam kui 2011. aasta samal perioodil.

Töötajad
2012. aasta lõpus töötas meil 313 töötajat, võrreldes 311 töötajaga 2011. aasta lõpus. Keskmised
täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 301 töötajat 2012. aastal ja 299 töötajat 2011. aastal. Otsime
aktiivselt protsesside efektiivsemaks muutmise võimalusi tasakaalustamaks tulemuslikuma ettevõtte
struktuuriga individuaalsete palkade kasvu ja turu hinnasurvet.
2012. aasta palgakulud olid 6,9 miljonit eurot, millest 0,37 miljonit eurot maksime Juhatuse ja Nõukogu
liikmetele. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 0,09 miljonit eurot, kui Nõukogu peaks välja
vahetama kõik Juhatuse liikmed.
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Struktuur
Aruandekuupäeva seisuga kuulub meie kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõte Watercom OÜ kuulub
sajaprotsendiliselt AS-le Tallinna Vesi ning konsolideeritakse täielikult meie aruandlusesse.

Dividendid ja aktsiahinna muutused
2011. aasta majandustulemuste põhjal maksime 16 800 600 eurot dividende. Sellest 600 eurot maksime
B-aktsia omanikule ja 16 800 000 eurot, so 0,84 eurot aktsia kohta A-aktsia omanikele. 2012. aasta 15.
juunil maksime dividendidena välja 17 400 600 eurot, vastavalt 05. juunil 2012 fikseeritud aktsionäride
nimekirjale.
AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Marketil kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN
EE3100026436.
2012. aasta 31. detsembri seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid:
• United Utilities (Tallinn) BV 35,3%
• Tallinna Linn 34,7%
Meile teadaolevalt oli Parvus Asset Management osalus kokku aruandekuupäeva seisuga 2,53%
aktsiatest. Ajal mil Parvus on vähendanud oma osalust on pensionifondid 2012. aasta jooksul jätkanud
oma osaluse suurendamist, omades kokku 1,98% kogu aktsiatest võrreldes 0,53% 2011. aasta lõpus.
Aasta lõpus, 31. detsembril 2012, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 9,20 eurot, mis näitab
võrreldes aasta alguses olnud 6,29 euroga 46,26%-list tõusu. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks
38,22%. 2012. aasta jooksul mõjutasid meie aktsia hinda põhiliselt jätkuv lepinguvaidlus ning
vahepealsed kohtuotsused.
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STRUKTUUR JA JUHTIMINE
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Hea Ühingujuhtimise Tava
Hea Ühingujuhtimise Tava on äriühingu juhtimise ja kontrollimise süsteem. Üldjuhul reguleerivad seda
süsteemi kehtivad seadused, äriühingu põhikiri ning äriühingu poolt koostatud sisemised reeglid. Tallinna
börsil noteeritud ettevõtetel on alates 1. jaanuarist 2006 soovituslik täita Finantsinspektsiooni poolt
kinnitatud „Hea Ühingujuhtimise Tava”, mille põhimõtteid on AS Tallinna Vesi valdavalt kogu 2012.
aasta jooksul järginud.
Investorsuhted ja informatsiooni avalikustamine
Iga kalendriaasta alguses avaldame Tallinna börsi kaudu finantskalendri, mis sisaldab kvartali ja aasta
finantstulemuste avalikustamise kuupäevi ning aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise kuupäeva.
Kogu Tallinna börsi kaudu avaldatud informatsioon on pärast börsil avaldamist kättesaadav ka meie
veebilehel. Lisaks eelnevale avaldame enne aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumist järgmise
informatsiooni: üldkoosoleku kutse, kasulik taustinformatsioon päevakorra ja ametisse nimetamiseks
esitatavate kandidaatide kohta, informatsioon üldkoosolekul osalemiseks vajalike isikut tõendavate
dokumentide kohta, eelmise majandusaasta aruanne, vastav sõltumatu audiitori aruanne, mis tahes
lisanduvad päevakorrapunktid ja otsuste eelnõud, samuti küsimused päevakorras olevate punktide kohta,
informatsioon hea ühingujuhtimise tava ning juhatuse ja nõukogu liikmete kohta ning hääleõiguste
koguarv ja hääleõiguste arv aktsia liikide kaupa. Lisaks eelnevale on kajastatud ka järgmised korrad:
üldkoosolekul käsitletavate dokumentidega tutvumise kord, täiendavate küsimuste päevakorda võtmise ja
otsuste eelnõude esitamise kord ja äriühingu tegevuse kohta juhatuselt teabe küsimise kord. Samuti on
kogu vastav informatsioon kättesaadav AS-i Tallinna Vesi peakontoris kuni üldkoosolekule eelneva
päevani. Üldkoosolekute otsused avaldame oma veebilehel 7 (seitsme) päeva jooksul alates üldkoosoleku
toimumise päevast.
Pärast üldkoosoleku toimumist riputame kodulehel üles üldkoosoleku otsused, juhatuse ettekanne ning ka
üldkoosoleku protokoll, milles on kajastatud aktsionäride korralisel üldkoosolekul arutatud teemade kohta
esitatud küsimused ja vastused.
2012. aasta aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide osas küsimusi ei esitatud. 2012. aasta
aktsionäride korraliseks üldkoosolekuks esitati üks ettepanek täiendavaks päevakorrapunktiks, mille
kohaselt aktsionär soovis saata ettevalmistatud küsimuse Eesti peaministrile ja majandus- ja
kommunikatsiooniministrile selle kohta, kuidas kavatseb valitsus kaitsta kohalike ja rahvusvaheliste
investorite poolt AS-i Tallinna Vesi tehtud investeeringuid.
Suhtleme korrapäraselt oma suurimate aktsionäride ja potentsiaalsete investoritega, tehes kaks korda
aastas ja taotluse korral presentatsioone ning avaldades investoritega kohtumiste kalendri ja
esitlusmaterjalid oma veebilehel. AS-i Tallinna Vesi aktsionäride informeerimiseks kutsume vähemalt
ühel korral aastas kokku aktsionäride üldkoosoleku, kus igal aktsionäril on võimalus esitada juhatuse ja
nõukogu liikmetele küsimusi.
Aktsionäride üldkoosolek
AS Tallinna Vesi on aktsiaselts, mille juhtimisorganiteks on aktsionäride üldkoosolek, nõukogu ja
juhatus. Üldkoosolek on AS-i Tallinna Vesi kõrgeim juhtimisorgan.
22. mail 2012. aastal toimus AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korraline üldkoosolek, kus kinnitati 2011.
aasta majandusaasta aruanne, dividendide läbi kasumi jaotamise otsus, nõukogu liikmete tagasi valimine
ja audiitori valimine ning majandus- ja kommunikatsiooniministrile küsimuse saatmine selle kohta,
kuidas kavatseb ministeerium kaitsta rahvusvaheliste ja kohalike investorite poolt tehtud investeeringuid
arvestades hiljuti seadustes tehtud muudatusi, mis muudavad märkimisväärselt ettevõtte erastamisel
kehtinud tingimusi. Juhatus tegi ettekande jätkuvast tariifivaidlusest, et teavitada aktsionäre toimuvast.
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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 ette. AS-i Tallinna Vesi ja viimase
tütarettevõtte põhikirjade muutmine ja juhtimine (sh juhatuse liikmete ametissenimetamine ja
tagasikutsumine) toimub kooskõlas Äriseadustiku osaga VII.
AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute päevakorrad kinnitatakse enne
avaldamist nõukogu poolt, kes ühtlasi esitab üldkoosolekule teemasid arutamiseks ja hääletamiseks.
Üldkoosoleku päevakorrapunktid, nõukogu ettepanekud koos vastavate kommentaaridega
päevakorrapunktide osas, protseduurilised juhised üldkoosolekul osalemiseks ning see, kuidas ja millal
teha ettepanekuid uue päevakorrapunkti lisamiseks avaldatakse koos üldkoosoleku kokkukutsumise
teatega.
Üldkoosoleku teates ja AS-i Tallinna Vesi veebilehel selgitatakse aktsionäridele, kelle aktsiatega on
esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, nende eriõigusi koosoleku päevakorrale punktide lisamiseks.
Aktsionäridele selgitatakse hääleõiguse teostamise õiguseid nii AS-i Tallinna Vesi veebilehel kui iga
üldkoosoleku alguses.
Korralise ja erakorralise üldkoosoleku juhataja on sõltumatu isik. 2012. aastal juhatas AS-i Tallinna Vesi
korralist üldkoosolekut hr Raino Paron, kes tutvustas üldkoosoleku läbiviimise protseduuri ning juhatuselt
ettevõtte tegevuse kohta küsimuste küsimise korda.
2012. aastal osalesid kõik juhatuse liikmed, nõukogu esimees ja audiitor AS-i Tallinna Vesi aktsionäride
korralisel üldkoosolekul. Kui üldkoosolekutel valitakse nõukogu liikmeid, osalevad kandidaatidena üles
seatud isikud üldjuhul samuti vastaval üldkoosolekul. Siiski ei olnud United Utilities’st esindavatel
nõukogu liikmete kandidaatidel ega sõltumatute nõukogu liikmete kandidaatidel võimalik eelnevalt
kokkulepitud kohustuste tõttu 2012. aasta aktsionäride üldkoosolekul osaleda. Üks aktsionär esitas
küsimuse nende puudumise kohta ning soovime tagada, et tulevikus annaksid nõukogu liikme
kandidaadid oma parima, et osaleda üldkoosolekul, kus neid nõukogu liikmeks valitakse.
Kahjuks ei võimalda me elektroonilist osavõttu aktsionäride üldkoosolekutest, kuna usaldusväärsete
lahenduste rakendamine aktsionäride isikute tuvastamiseks, kellest suur osa elavad välisriikides, oleks
üleliia keeruline ja kallis.
Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile erikontrolli õiguse. Me ei ole 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) ettevõtte põhikirja muutmise otsustamisel; ettevõtte 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.
Nõukogu
Nõukogu planeerib AS-i Tallinna Vesi tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet
juhatuse tegevuse üle. Vastavalt põhikirjale koosneb meie nõukogu üheksast liikmest, kes valitakse
kaheks aastaks. 2012. aasta jooksul toimus 5 korralist ja mitte ühtegi erakorralist nõukogu koosolekut.
Nõukogu kinnitas AS-i Tallinna Vesi 2011. aasta majandusaasta aruande enne selle esitamist aktsionäride
korralisele üldkoosolekule kinnitamiseks, samuti vaatas üle AS-i Tallinna Vesi 2013. aasta esialgse
eelarve.
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Nõukogu liikmed olid aruande koostamise ajal järgmised: härrad Robert John Gallienne (United
Utilities), Steven Richard Fraser (United Utilities), Simon Gardiner (United Utilities), Brendan Francis
Murphy (United Utilities), Priit Lello (Tallinna linn), Rein Ratas (Tallinna linn), Toivo Tootsen (Tallinna
linn), Mart Mägi (sõltumatu) ja Valdur Laid (sõltumatu).
Nõukogu esimeheks on hr Robert John Gallienne. Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, mille
ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, ametisse nimetamise ja tasustamise ning korporatiivküsimustega
seotud küsimustes vastavalt allpool kirjeldatule.
Auditi Komitee ja siseaudit
Igal nõukogu koosolekul esitleti nõukogule siseauditi aruannet. Meie siseaudiitor annab oma tegevusest
aru Auditi Komiteele, mis koosneb kahest nõukogu liikmest. Auditi Komitee juhataja on hr Mart Mägi ja
liige on hr Robert John Gallienne. Auditi Komitee lähtub oma tegevuses audiitortegevuse seadusest ning
Finantsinspektsiooni poolt väljastatud juhistest Auditi Komitee moodustamise ja tööprotsesside kohta.
Auditi Komitee peamised ülesanded on järgmised:
 Finantsinformatsiooni töötlemise jälgimine ja analüüsimine;
 Riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhususe jälgimine ning analüüsimine;
 Raamatupidamise aastaaruande ja konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi jälgimine ja
analüüsimine;
 Välisaudiitori sõltumatuse ja ASTV suhtes teostatava tegevuse nõuetelevastavuse jälgimine ja
analüüsimine;
 Välisaudiitori töö hindamine igal aastal ning aruande esitamine nõukogule vastava hinnangu osas.
Ametisse nimetatud välisaudiitoril ja välisaudiitori meeskonna liikmetel ei ole ilma Auditi Komitee
eelneva nõusolekuta lubatud osutada muid teenuseid peale aastaaruande auditeerimise. 2012. aastal ei
osutanud välisaudiitor Kontsernile muid teenuseid peale aastaaruande auditeerimise.
AS-i Tallinna Vesi põhikirja järgi valitakse välisaudiitor aktsionäride üldkoosoleku poolt aastaaruande
audiitorkontrolli läbiviimiseks. Audiitori tasustamine toimub vastavalt välisaudiitori ja juhatuse vahel
sõlmitud lepingule. Valime välisaudiitori, järgides hankeprotseduuri (mis sisaldab AS-i Tallinna Vesi
nõukogu heakskiitu) ning tagades teenuse parima võimaliku kvaliteedi ja hinna suhte. Pakkumisi küsime
vaid rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetseid teenuseid pakkuvatelt ettevõtetelt (4 suuremat). Sõlmime
audiitorfirmaga kuni 3-aastase lepingu tingimusel, et iga-aastaselt kinnitada audiitor uuesti ning täita
audiitortegevuse seaduse nõuet iga 7 aasta järel audiitoreid roteerida. Auditi Komitee aruande alusel
hindab nõukogu iga-aastaselt majandusaruande kinnitamise käigus välisaudiitori töö kvaliteeti ning
avaldab kokkuvõtte vastavast hinnangust aktsionäride korralise üldkoosoleku teates. Välisaudiitor on
kohal aktsionäride korralisel üldkoosolekul ning võtab vajadusel sõna.
Juhatuse Liikmelisuse ja Tasustamise Komitee
Nõukogu on ümber nimetanud Tasustamise komisjoni Juhatuse Liikmelisuse ja Tasustamise Komiteeks,
mis 2012. aastal jätkuvalt nõustas nõukogu juhtkonna tasustamise ning juhatuse liikmete kandidaatide
küsimuses. Juhatuse Liikmelisuse ja Tasustamise Komitee juht on hr Valdur Laid ja liikmed on hr Robert
John Gallienne ja hr Mart Mägi.
Nõukogu kinnitab emitendi juhatuse tasustamise põhimõtted ja nimetab ametisse Juhatuse Liikmelisuse ja
Tasustamise Komitee liikmed. Juhatuse Liikmelisuse ja Tasustamise Komitee esitab ettepanekud ettevõtte
tasustamispõhimõtete kohta ning teostab järelevalvet nõukogu poolt kinnitatud põhimõtete ja
väärtpaberituruseaduse nõuete täitmise üle.
Juhatuse Liikmelisuse ja Tasustamise Komitee tagab, et pakutud tasustamispõhimõtted lähtuvad ettevõtte
nii lühi- kui pikaajalistest eesmärkidest ning arvestavad seejuures AS-i Tallinna Vesi majandustulemusi
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ning investorite õigustatud huve. Juhatuse Liikmelisuse 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. Tulemustasu sõltub aasta tulemustest ning
seda võib korrigeerida nii üles- kui ka allapoole, mh. sõltuvalt aasta tulemustest vastavasisulise otsuse
korral üldse mitte tasuda.
Korporatiivküsimuste Komitee
Loodud on Korporatiivküsimuste Komitee, mille ülesandeks on parandada AS-i Tallinna Vesi
korporatiivjuhtimist viimase nõukogu ja aktsionäride hüvanguks. Korporatiivküsimuste Komitee juht on
hr Robert John Gallienne ja komisjoni teisteks liikmeteks on hr Valdur Laid ja hr Ian John Alexander
Plenderleith.
Juhatus
Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS-i Tallinna Vesi igapäevast tegevust kooskõlas seaduse
ja ettevõtte põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal
viisil. Vastavalt põhikirjale võib juhatus koosneda kolmest kuni viiest liikmest. Juhatus koostab alati
nõukogu koosolekute jaoks juhatuse aruande, mis saadetakse, vastavalt Äriseadustiku nõuetele, nõukogu
liikmetele 1 (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 insaideritega, kes on allkirjastanud vastava insaideri
lepingu, on teadlikud AS-i Tallinna Vesi insaiderite reeglitest ning on koos oma lähikondsetega kirjas
Kontserni insaiderite nimekirjas. 2012. aastal oli juhatus viieliikmeline ning käesoleva aruande
koostamise ajaks on vahetunud finantsdirektor ning tootmisdirektori ametikoha kohustused on kaheks
jagatud. Kõigi juhatuse liikmete vastutusi on kirjeldatud alljärgnevalt. AS-i Tallinna Vesi juhatuse
esimees on United Utilities International Ltd töötaja, kes on ajutiselt Eestisse tööle suunatud. Kõik
juhatuse liikmed on ametisse nimetatud AS-i Tallinna Vesi nõukogu poolt.
Juhatuse esimehe hr Ian John Alexander Plenderleith’i ülesanneteks oli muuhulgas täita AS-i Tallinna
Vesi tegevjuhi igapäevaseid kohustusi, juhtides ja esindades ettevõtet, tagades vastavuse lepingule ja
seadustele, korraldades juhatuse tööd, koordineerides strateegiate väljatöötamist ja tagades nende
rakendamist.
Kuni 2012. aasta oktoobrini oli juhatuse liikme hr Leho Võrk’i ülesanneteks muuhulgas täita AS-i
Tallinna Vesi tootmisdivisjoni direktori igapäevaseid kohustusi, juhtides AS-i Tallinna Vesi
tootmisvaldkonna tegevust ning kandes selle eest vastutust. Hr Võrk valiti juhatuse liikmeks, volituste
algusega 1. veebruarist 2012. Kogu 2011. aasta ja kuni 31. jaanuarini 2012 oli tootmisdivisjoni
direktoriks hr Robert Thomas Yuille. Alates 29. oktoobrist 2012 jagati tootmisdirektori ametikoha
kohustused kaheks ning sellest ajast peale täidab hr Võrk igapäevaselt teenindusdirektori kohustusi, mille
hulka kuulub vee- ja kanalisatsioonivõrkude igapäevase töö juhtimine ja samuti vastutab ta
klienditeeninduse ning kliendisuhete ja välispartneritega loodud suhete eest. 25. aprillil 2013.a. esitas
AS-i Tallinna Vesi teenindusdirektor ja juhatuse liige Leho Võrk Ettevõttele ametist tagasi astumise
avalduse. Hr Võrk lahkus ametikohalt 31. mail 2013.a.
Juhatuse liikme hr Aleksandr Timofejev’i tööülesannete hulka kuulub muuhulgas AS-i Tallinna Vesi
varahalduse direktori igapäevaste kohustuste täitmine, juhtides ja vastutades puhastusjaamade töö ning
pikaajaliste investeeringute planeerimise ja elluviimise eest. Hr Timofejev valiti juhatuse liikmeks alates
29. oktoobrist 2012.
Juhatuse liikme pr Riina Käi ülesanneteks on muuhulgas täita AS-i Tallinna Vesi finantsdirektori
igapäevaseid tööülesandeid, juhtides AS-i Tallinna Vesi majandusarvestuse- ja finantstegevust ning
kandes selle eest vastutust. Pr Käi valiti juhatuse liikmeks, volituste algusega 29. oktoobrist 2012.
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Juhatuse liikme pr Ilona Nurmela ülesanneteks on muuhulgas täita AS-i Tallinna Vesi nõuniku rolli ning
igapäevaselt täita ka vastavuskontrolli ja õigusteenistuse juhi kohustusi. Pr Nurmela valiti juhatuse
liikmeks, volituste algusega 1. veebruarist 2012.
AS Tallinna Vesi on allkirjastanud juhatuse liikme lepingud kõigi juhatuse liikmetega. AS Tallinna Vesi
ei ole teinud juhatuse liikmetega ega nendega seotud osapooltega ühtegi tehingut.
Juhatuse esimees võib vastavalt AS-i Tallinna Vesi põhikirjale esindada ettevõtet ainuisikuliselt, teised
juhatuse liikmed ühiselt. Igapäevatöö otsuste vastuvõtmiseks on AS-i Tallinna Vesi juhatus kehtestanud
põhimõtete raamistiku, mille kohaselt on väiksemasummaliste tehingute sõlmimiseks antud volitused
kindlaksmääratud juhtkonna liikmetele.
AS-i Tallinna Vesi juhatus tegutseb ka AS-i Tallinna Vesi kui OÜ Watercom ainuosaniku esindajana.
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LEPINGUGA SEOTUD ARENGUD
Lepingulise tariifitaotluse vaidlus
Tariifid on siiani külmutatud 2010. aasta tasemel, vaatamata sellele, et 9. novembril 2010. aastal esitas
Ettevõte Konkurentsiametile (KA), uuele hinna kontrollijale, tariifitaotluse 3,5% tariifitõusuks alates 1.
jaanuarist 2011. aastal, mis oli erastamislepinguga kokku lepitud. Tariifitaotlus on kooskõlas seadustega
ning parimate regulatsioonipraktikatega erastatud ettevõtete jaoks, nagu seda kasutab Ofwat
Suurbritannias ja soovitab Maailmapank.
2. mail 2011. aastal teatas Konkurentsiamet (KA), et hinnataotlus on tagasi lükatud. KA ignoreeris
täielikult erastamislepingut ja ei analüüsinud meie tegevus- ega majandustulemusi erastamisele järgnenud
perioodi vältel. KA väidab, et AS Tallinna Vesi kasumlikkus on liiga kõrge, kasutades nende enda
soovituslikku metodoloogiat, mis ei ole kooskõlas Maailmapanga juhistega erastatud ettevõtete osas.
Oleme arvutanud, et keskmine varade tootlus investeeritud kapitalilt perioodil 2001 kuni 2012 on olnud
6,2%, mille õigsust kinnitas erapooletu rahvusvaheline majanduskonsultatsiooni firma Oxera. Aastane
tulukuse määr on kooskõlas Ofwat’i (Suurbritannia regulaator) poolt samal perioodil lubatud tulukuse
määradega ning Hollandi energiaregulaatori poolt lubatud tulukuse määradega, mis lubas 2010. aasta
septembris avaldatud otsuses 6% tulu reaalmäära.
Koos aktsionäridega ei saa me nõustuda sellise ühepoolse erastamistingimuste ning lepingu rikkumisega
Eesti ametivõimude poolt ning Ettevõte esitas 2. juunil 2011. aastal kohtusse hagi.
Kahetsusväärselt otsustas KA mitte ära oodata kohtu otsust erastamislepingu seaduslikkuse osas ning
saatis 10. oktoobril 2011. aastal meile ettekirjutuse kehtivate tariifide alandamiseks 29% võrra. Esitasime
ettekirjutuse vastu uue kaebuse ning palusime Eesti halduskohtu poolt ajutist tõkendit. Kohus seadis 6.
veebruaril 2012. aastal ajutise tõkendi kuni kohtuvaidluste lõppemiseni, mida kinnitas 2. märtsil 2012 ka
järgmise astme kohus. Kohtuotsust ei ole võimalik enam edasi kaevata ja kohtuprotsess peab oma rada
edasi minema.
6. veebruaril 2012. aastal ühendas Kohus nii 2010. aasta tariifivaidluse kui ka 2011. aasta hinnataotluse
keeldumise vaidluse kohtuasjad. Seega on KA ettekirjutuse kohaldamine peatatud, kuni mõlemad
kohtuvaidlused on lõppenud.
31. mail 2012 väljastas Ringkonnakohus otsuse, millega kohus kinnitas AS-i Tallinna Vesi
erastamislepingute paketi osaks oleva Teenuslepingu tariife puudutava osa avalik-õiguslikuks
halduslepinguks. Seega on Ringkonnakohus otsustanud meie kasuks, lükates ümber KA väite, et
tariifimehhanism on eraõiguslik leping, millele AS Tallinna Vesi ei saa tugineda kohtus.
13. juunil 2012 esitas Konkurentsiamet Riigikohtule Tallinna Ringkonnakohtu 31. mai 2012 määruse
peale määruskaebuse. Oma kaebuses väidab Konkurentsiamet, et nende hinnangul on AS-i Tallinna Vesi
erastamisel 2001. aastal sõlmitud rahvusvaheline erastamisleping, tariifimehhanism ja muud
erastamispaketi osaks olevad lepingud Tallinna linna eraõiguslik äriline toiming ja neile Eesti avaliku
õiguse normide kaitse ei laiene.
18. septembril 2012 lükkas Riigikohus tagasi KA kaebuse, mis tähendab, et Ringkonnakohtu otsus on
pädev ja tariifimehhanism tunnistati avalik-õiguslikuks halduslepinguks. Nüüd on Ringkonnakohtu
ülesanne selgitada, kas see haldusleping on ka KA-le siduvaks. Usume kindlalt, et rahvusvahelise
erastamislepingu sätteid ja tingimusi, mis on tunnistatud avalik-õiguslikuks halduslepinguks ei tohi
rikkuda regulaatori kohustuste ülekandmisel ühelt riigiasutuselt (Tallinna Linn) teisele asutusele (KA).
AS Tallinna Vesi erastati 2001. aastal Eesti Vabariigi valitsuse täiel toetusel ja teadmisel, kirjalike
nõusolekutega peaministrilt, rahandusministrilt ja Konkurentsiametilt endalt lepingu põhitingimuste osas.
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Erastamisel rakendati muuhulgas ka Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipanga (EBRD)
ekspertarvamust ja suuniseid. Lisaks erastamise raamistiku heakskiidule sai Eesti riik erastamisest otsest
kasu, kuivõrd seeläbi vabanes riik riigigarantii kohustusest, mille riik oli väljastanud EBRD-le toona
munitsipaalomandis AS-ile Tallinna Vesi EBRD poolt antud laenude tagatisena.
Kaebus Euroopa Komisjonile
Paralleelselt esitasime 10. detsembril 2010. aastal Euroopa Komisjonile kaebuse seoses Eesti riigi ja selle
asutuste poolt AS Tallinna Vesi suhtes rakendatud meetmetega. Meie hinnangul muudavad need
meetmed ühepoolselt erastamise tingimusi, tehes seda ilma objektiivse põhjenduseta, eelneva sisulise
aruteluta või valmisolekuta astuda dialoogi. Seeläbi rikuvad sellised meetmed kapitali vabale liikumisele
ning asutamisvabadusele Euroopa Liidus seatud reegleid (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 49 ja
63). Protsess jätkub veel.
Asjakohase dokumentatsiooni ja väljavaadete avalikustamine
Oleme avaldanud tariifitaotluse ning kogu asjakohase suhtluse KA-ga enda kodulehel
(www.tallinnavesi.ee/?op=body&id=728) ning Tallinna Börsil, ning hoiame oma investoreid kursis
edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses.
Vastupidiselt meile on KA palunud kohtult kinnist protsessi. KA poolt kohtule eksitava informatsiooni
esitamise tulemusena on kohus selle taotluse heaks kiitnud. Oleme esitanud uue taotluse avalikuks
kohtuprotsessiks.
Seetõttu ei saa veel siiani öelda, milliseks kujunevad tariifid, kuna ei ole selge, kuidas kavatseb
Konkurentsiamet vastata kohtuhagile ning mis on Euroopa Komisjoni poolt järgmised sammud.
Kohtumenetluse pikkus ja tulem on AS Tallinna Vesi kontrolli alt väljas.
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MEIE KLIENDID
Pakume vee- ja kanalisatsiooniteenust pea kolmandikule
Eesti elanikest ning ligi 22 000 lepingulisele kliendile.
Soovime, et tarbijatele oleks tagatud kõrge kvaliteediga
katkematu teenus. Seetõttu oli 2012. aasta peamiseks
eesmärgiks hoida joogivee väga head kvaliteeti ning
veelgi parandada teenuste töökindlust. Pöörasime oma
tegevustes rõhku sellele, et senisest kiiremini lahendada
klientide pöördumisi ning parandada operatiivset
teavitamist.
Iga-aastase tagasiside uuringu tulemusi arvesse võttes
viisime 2012. aastal läbi mitmeid tegevusi kliendisuhete
edendamiseks:
• Osakondade vahelise koostöö parendamise tulemusel teadsid ligi 90% juhtudel meie poole telefoni
teel pöördunud klientidest, millal viime läbi klientide poolt tõstatatud probleemi lahendamiseks
vajalikke tegevusi;
• Vähendamaks ebamugavusi, mida veekatkestused elanikele põhjustavad, teavitasime enamikke kliente
toimuvatest avariilistest veekatkestustest vähemalt 1 h võrra ette;
• Alates 2012. aasta keskpaigast küsime klientidelt tagasisidet igakuiselt. See annab meile vahetu tagasiside viimase kuu kliendipöördumiste kohta ning võimaldab koheselt reageerida rahulolematusele või
küsimustele;
• Julgustamaks inimesi kraanivett jooma, juhtisime ka 2012. aastal tähelepanu kraanivee väga heale
kvaliteedile kampaaniaga „Kraanivesi = Joogivesi“. Lisaks jätkasime koostööd mitmete Tallinna
söögikohtadega, et kutsuda inimesi üles kraanivett valima ka väljas einestades;
• 2012. aasta lõpus viisime läbi kampaania „Paberivabadus e-teenindusega“, et uuenenud e-teenindust
meie klientidele tutvustada ja juhtida kliente seda kasutama. Oleme veendunud, et e-teenindus on mugavaim kanal näitude teavitamiseks ja arvete koostamiseks
Klientide tagasiside
Igal aastal viib sõltumatu uuringufirma TNS Emor meie klientide ja lõpptarbijate seas läbi küsitluse
eesmärgiga analüüsida klientide rahulolu meie poolt pakutava teenusega. 2012.aasta uuringu käigus
küsitleti 500 klienti ja 400 lõpptarbijat.
Rahulolu mõõtmine toimus uuringufirma poolt välja töötatud kliendisuhte tugevust iseloomustava TRI*M
meetodi alusel, mis võimaldab võrdlust ka 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.
Uuringu tulemustest selgub, et meie kliendisuhted on kõigis segmentides viimase aasta jooksul
tugevnenud: lõpptarbijate osas on kliendisuhte tugevus suurenenud 72 punktilt 79 punktile,
eramuklientide osas 74 punktilt 88 punktile, korteriühistute osas 72 punktilt 86 punktile ning äriklientide
osas 70 punktilt 86 punktile. Seega on sel aastal keskmine klientide rahulolu näitaja 85 punkti 100 punkti
skaalal, mis on parim tulemus läbi aegade ning asetab meid Euroopa tootmisettevõtete tipmise 10%
hulka.
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Selliste positiivsete arengute üheks oluliseks põhjuseks on positiivsem meediapilt ning mitteformaalne
kommunikatsioon. Tänu sellele suhtuvad kliendid meie poolt pakutavatesse teenustesse senisest
positiivsemalt. Lisaks tunnetavad kliendid ja lõpp-tarbijad ka hinna-ja-kvaliteedi suhte paranemist, mille
osas muutused ei ole kindlasti toimunud ühe aasta jooksul, vaid hinnangud vee kvaliteedile ja selle
stabiilsusele on tõusnud pidevalt.
Ainsaks teeninduse kitsaskohaks on jätkuvalt probleemikäsitlus – meie poolt pakutud lahendused ei ole
alati vastanud klientide ootustele. Kui eelmisel aastal hindasid
kliendid kõige kriitilisemalt
kanalisatsiooni ummistustega seotud pöördumiste lahendamist, siis sel aastal olid kliendid rahulolematud
ebapiisava veesurve ja vee kvaliteedi osas tehtud pöördumiste lahendamisega ning lepingute sõlmimise
ja/või muutmisega.
Peamiste suhtluskanalitena on laienenud elektrooniliste kanalite kasutus ning üha enam on hakatud
näitude teatamise kanalina eelistama interneti e-teenindust. Meie e-teeninduse arendused on saanud
klientide poolt positiivse tähelepanu osaliseks ning klientide hinnang meie e-teenindusele on tõusnud.
Kui rahulolu on suhteliselt kõrge olnud ka varasematel aastatel siis vastavalt uuringule on viimasel aastal
tõusnud ka klientide valmisolek meid soovitada ning koostööd jätkata juhul kui oleks võimalik valida
mõni muu teenusepakkuja. Kokkuvõttes on tegemist äärmiselt suurepäraste tulemustega ning suurimaks
väljakutseks edaspidi on hoida saavutatud kõrge taset.

Klienditeeninduse areng
Vaatamata sellele, et klientide rahulolu meie teenuste ja toodetega on oluliselt paranenud, soovime
klientide tagasiside kuulates jätkata klienditeeninduse arendamist. Uuringu tagasiside põhjal on
peamiseks väljakutseks eelkõige see, kuidas käsitleme klientide pöördumisi. Uuel aastal jätkame
igakuiselt tagasiside küsitluse läbiviimist klientide seas, et tuvastada valdkonnad ja küsimused, kus
klientide ootused meist on kõrgemad. Lisaks küsime ka aktiivselt klientidelt ettepanekuid meie teenuse
parendamiseks, millest mõned on juba ka rakendust leidnud ning mõned arendamisel. Usume, et pideva
dialoogi kaudu saame veelgi tõsta meie teeninduse standardeid ning pakkuda klientidele kõrgetasemelist
klienditeenindust.
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MEIE MEESKOND
Meie töötajad on kahtlemata meie suurimaks edasiviijaks. Seetõttu peame väga oluliseks töötajate
kaasamist otsustusprotsessi, regulaarset teavitamist ning võrdset kohtlemist. Kasutame selleks mitmeid
võimalusi ning kanaleid, nagu näiteks juhtkonna liikmete kohtumised, kord kvartalis ilmuv siseleht ning
osakondade vahelise koostöö parandamiseks töötajatele suunatud ühisüritused. Lisaks töötajate
teavitamisele ning kaasamisele, peame oluliseks inimesi rakendada parimal võimalikul viisil ning ühtlasi
suurendada läbipaistvust. Sel põhjusel viime vajadusel läbi muudatusi töökorralduses. 2012. aasta lõpus
läbi viidud muudatus tootmisdivisjonis võimaldas vastutusvaldkondi täpsustada ning seeläbi töökorraldust
selgemaks muuta. Teiseks oluliseks muudatuseks 2012. aastal oli juhtkonna otsus tellida allhanke teenus
välishanke asemel tütarettevõttelt OÜ Watercom. Selle eesmärgiks oli tõsta efektiivsust, teenuse kvaliteeti
ning parandada järelevalvet.
2012. aasta lõpu seisuga töötas ettevõttes ning meie tütarettevõttes kokku 313 tähtajatu töölepinguga
töötajat. Keskmine töötajate arv 2012. aastal oli 314, kellest töötas 98,7% täiskohaga ja 1,3% poole
kohaga. Kõik meie ametikohad asuvad Tallinnas piirkonnas. Võrdse kohtlemise põhimõttele toetudes on
meil Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Töötajate (VKT) Ametiühinguga sõlmitud ka kollektiivleping.
Nimetatud lepingus kokkulepitud kohustused ja soodustused laienevad meie kõikidele töötajatele.

Olgugi, et töötajate pühendumine ja rahulolu oli 2012. aastal nii Eesti kui Euroopa tööstus- ja
teenindusettevõtete keskmisega võrreldes kõrgem, olid töötajate hinnangud mõnevõrra kriitilisemad kui
aasta eest. Seetõttu peame oluliseks tagasisidet arvesse võttes suunata tähelepanu neisse valdkondadesse,
millele meie töötajad on tähelepanu juhtinud.
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Töötajate areng
Töötajate areng on meile jätkuvalt üheks olulisimaks prioriteediks. Igal aastal viime kõikide töötajate seas
läbi nii arengu- kui ka tulemusvestlused mis on üks osa töötajate tunnustamis- ja tasustamissüsteemist.
Lisaks tavapärasele täiendusõppele ning arenguprogrammidele suunasime 2012. aastal enam tähelepanu
ka esmatasandi juhtide pühendumisele ja pädevusele.
Nii meie kui tütarettevõtte töötajate keskmine vanus on kõrge (vastavalt 47,2 ja 43,8 aastat) ning
suuremates tootmisüksustes on arvestatav osa töötajatest vanemad kui 50 eluaastat. Seetõttu on meie
jaoks kriitilise tähtsusega, et juhid tulevad lähiaastatel toime eesseisva personali vahetumisega, hoides
samal ajal kõrgel nii teenindus- kui tootmistasemed.

Peame töötajate arengu seisukohalt oluliseks teadmiste ning kogemuste jagamist. Seetõttu on viimastel
aastatel oluliselt kasvanud nii ettevõttesisese juhendamise kui ka mentorite kaasamise osakaal ning seda
ka väljaspoolt ettevõtet. See tähendab, et teadmiste edastamine on toimunud kolleegilt kolleegile või siis
mentorilt menteele. Pikaajalistes arenguprogrammides osaleb pea 25% ettevõtte töötajatest. Võrreldes
2011. aastaga on kasvanud ka pädevustunnistuste uuendamiste, ametialaste grupikoolituste ning
ettevõttesiseste koolituste arv. Kokku oli koolituspäevi 2012. aastal 701. Mis teeb keskmiselt 2,2 päeva
iga töötaja kohta.
Tööohutus ning töötervishoid
Meie töökeskkonnaalane tegevus vastab seadusandluse ja rahvusvahelise töötervishoiu ja tööohutuse
juhtimissüsteemi standardi OHSAS 18001 nõuetele.
Töökeskkonna juhtimissüsteem põhineb
töökeskkonna-alaste riskide hindamisel ning riske ennetavate või vähendavate tegevuste läbiviimisel.
Viime töökohtadel järjepidevalt läbi töökeskkonna sisekontrolli. Samuti teostatakse juhtimissüsteemi
sise- ja välisauditeid. Iga-aastasel siseauditite läbiviimisel osaleb umbes 10% töötajaid.
Vastavalt töötervishoiu ja ohutuse seadusele on Ettevõttes moodustatud töökeskkonnanõukogu, kes
seisavad kõikide meie töötajate töötervishoiu ja tööohutusega eest. Nõukogus on võrdselt Ettevõtte poolt
määratud esindajad ning töötajate seast valitud esindajad. Kokku on töökeskkonnanõukogus 12 töötajat
ning igal ühel on olemas ka oma asendusliige, Seega on töökeskkonnanõukogu tegevusega seotud ligi 8%
töötajatest.
2012. aastal toimus 4 tööõnnetust, millest 2 leidis aset AS-is Tallinna Vesi ja 2 tütarettevõttes OÜ
Watercom. Surmaga lõppenud tööõnnetusi ei toimunud ning ükski neist neljast õnnetustest ei olnud ka
raskete tagajärgedega. Tööõnnetuste tõttu kaotatud tööpäevade arv oli ühel juhul 7 ja teisel 6 tööpäeva.
Kahe juhtumi puhul aga kaotatud tööpäevi ei esinenud. Meie Töökeskkonnanõukogu analüüsib
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põhjalikult kõikide tööõnnetuste põhjuseid ja koostab sellekohase raporti vastavalt ettevõttes kehtestatud
protseduuridele ning Tööinspektsiooni nõuetele. Selle alusel viisime läbi ka parendustegevused, mille abil
ennetada samalaadsete õnnetuste kordumist.

Töökeskkonnanõukogu 2012 aastal

Üha enam pöörame tähelepanu töötajate teadlikkuse tõstmisele. Et hoida töötajate silma all tööõnnetuste
alane eesmärkide täitmine nädalate kaupa, kasutame „Terve Tilgu“ liiklusmärki. Ohutustemaatikale
keskendusime ka siselehe artiklites, näitame puhkeruumis asuvas televiisoris ohutuse teemalisi multifilme
(Napo) ja muud temaatilist infot. Lisaks seadsime puhkeruumis sisse tööohutuse- ja töötervishoiu
teemalise nurga, kust töötajad leiavad vajalikku infot ning saavad ka kaasa võtta temaatilisi infomaterjale.
Töökeskkonna järjepidev edendamine
Sarnaselt varasemate aastatega oleme jätkuvalt pühendunud töökeskkonna järjepidevale parendamisele.
2012. aastal viisime nii puhastusjaamades, vee- ja kanalisatsioonivõrkudes, laborites kui ka kontorites läbi
mitmeid toetavaid tegevusi:
• töökohtade ohutegurite hindamiseks ning kontrollimiseks uuendasime töökeskkonna riskianalüüsi;
• teostasime kõikide töökodade sihtkontrolli ning parandasime leitud puudused töökeskkonnas;
• seoses töökohtade ümberpaigutamisega kohandasime olemasolevaid ventilatsioonisüsteeme;
• Soome – Eesti – Läti koostööprojekti raames – eesmärgiga koostada Töötervishoiu alane hea tava IT
töötajatele, teostasime koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Ergonoomialaboriga mõõtmisi (valgustus,
mikrokliima, õhuliikumine, süsihappegaasi õhus jms) ja tutvusime IT töötajate töökeskkonnaga.
Mõõtmistele järgnes tagasiside koos võimalike parendusettepanekutega;
• järjepideva tegevusena viisime osakondades läbi erinevaid valgustuse, sisekliima, müra, temperatuuri
mõõtmisi;
• vahetame perioodil 2013 – 2015 välja kõik kontoritoolid, et tagada töötajate ergonoomiliselt õige ning
mugav istumisasend.
Töötervishoiu edendamine
Osalesime kaheksandat aastat projektis “Töökohtade tervise-edendus”. Projekti eesmärgiks on tervist
toetava töökeskkonna arendamine eelkõige mõttemallide muutmise ning tööandjate ja töötajate
mõlemapoolse osaluse suurendamise kaudu.
Kutsume oma töötajaid üles tervislikele eluviisidele, korraldades erinevaid sportlikke üritusi. Samuti on
töötajatel võimalus kasutada kahte jõusaali ning squash’i- ja pallimängusaale. Koostöös PERH-iga
viisime töötervishoiukabinetis läbi lihaspingete ja süljes sisalduva kortisooli (stressihormoon) määramise
uuringu, milles osales 40 töötajat. 23.-29. aprillil toimus üle-eestiline Südamenädal, mille raames
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korraldasime mitmeid tegevusi: kontorijooga ja õhtune joogatund; südamesõbralikud toidud sööklas;
võimalus külastada soodushinnaga Kalev SPA veekeskust; tervisekabinetis oli võimalik mõõta vererõhku
ja ennast kaaluda. Lisaks ettevõttesisestele tegevustele tutvustasime ka teisi Tallinnas Südamenädala
raames toimuvaid tegevusi.
Tervisliku seisundi hindamiseks toimuvad seaduse nõuetele vastavalt korralised tervisekontrollid, millest
lähtudes kohaldame vajadusel töötajate töötingimusi. Lisaks seadustes nõutule teeme kõigile soovijatele
gripivaktsineerimisi ning võimaldame töötervishoiuarsti poolt määratud ennetavaid massaaži–kuure.
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KOGUKOND
Eesti suurima vee-ettevõttena mõjutame oma tegevusega pea kolmandiku Eesti elanike elukvaliteeti ning
ümbritsevat looduskeskkonda. Viime tarbijateni puhta joogivee ning juhime ära ja puhastame reovett ja
sademevett. Keskkonnasõbralikke ning kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades puhastatakse kanaliseeritud
reoveed ning suunatakse tagasi loodusesse. Kõikidele nõuetele vastava teenuse pakkumine on osa meie
igapäevatööst ning nõuab pühendumist ning teadlikku tööd.
Sidusrühmad
Meie otsused ning tegevus avaldavad mõju nii meie töötajatele, klientidele, koostööpartneritele kui ka
kohalikule kogukonnale ja keskkonnale. Seetõttu peame oluliseks kahesuunalist kommunikatsiooni
sidusrühmade vahel.
Sotsiaalse mõju määratlemiseks oleme kaardistanud sidusrühmad alates 2008. aastast. Tähtsaimateks
sidusrühmadeks peame ühiskonnarühmi, kes on meiega iga päev otseselt seotud ning keda kõige rohkem
mõjutame, nendeks on:
Meie töötajad - peame oluliseks, et meie töötajad oleksid pädevad ja motiveeritud ning kannaksid endas
Ettevõtte põhiväärtuseid. Töötajate tagasiside põhjal oli nende pühendumine ja rahulolu 2012. aastal
võrreldes Eesti kui ka Euroopa tööstus- ja teenindusettevõtete keskmisest kõrgem, mis annab tunnistust
stabiilsest töökultuurist ning ühistest väärtustest.
Meie kliendid - peame suhtluses klientidega eelkõige oluliseks kvaliteeti, kiirust, teenuste töökindlust ja
lubadustest kinnipidamist. Et paremini mõista klientide ootusi ning viia ellu parendusi nii teenuses kui
teeninduses, viime igal aastal läbi tagasiside- ja rahulolu-uuringuid. 2012. a. tulemustest selgub, et meie
kliendisuhted on viimaste aastate jooksul märgatavalt tugevnenud, mis annab tunnistust eelkõige
tagasiside vajalikkusest ja kasulikkusest. Seega leiame, et tagasiside läbi uuringute annab olulise sisendi
arenguks.
Omanikud - meie eesmärgiks on olla läbipaistev nii oma majandustegevuses, informatsiooni
avalikustamises kui ka suhetes aktsionäridega. Oleme pühendunud kõrgete ühingujuhtimise tava
standardite järgimisele, mille täitmise eest kannavad juhatus ja nõukogu aktsionäride ees vastutust.
Valitsus - keskendume jätkuvalt Tallinna Linnaga sõlmitud Teenuslepingu nõuete täitmisele või nende
ületamisele. Vastavalt Teenuslepingule peame tagama oma klientidele vastavuse kõrgete teenuse
kvaliteedi standarditele enam kui 90 erineva teenustaseme osas. Traditsiooniks on kujunenud koostöö
Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja kohalike omavalitsuste
üksustega, et osutada meie klientidele veelgi paremat võimalikku teenust.
Tarnijad – Peame oluliseks kontrollida tarneahelat ja teavitada partnereid meie poolt kaardistatud
keskkonnaaspektidest. See tähendab, et ootame, et tarnijad vastavad meie poolsetele kvaliteedi-,
keskkonna-, tööohutuse ja töötervishoiunõuetele. Kõikidel, nii meie enda kui ka alltöövõtjate
ehitusobjektidel jälgime hoolikalt töö- ning keskkonnaohutusnõuete täitmist. Partnerite tegevuse
vastavust nõuetele hindame alati pärast tööde lõpetamist ja lepingu lõppu. 2012. aastal oli keskmine
koondhinne allhankijate keskkonnaalasele tegevusele tasemel “väga hea”.
Naabervallad - AS Tallinna Vesi tütarettevõte OÜ Watercom on suure tähelepanu alla võtnud ka
naabervallad, tehes koostööd erinevate sidusrühmadega. OÜ Watercom inseneride pikaajaline
töökogemus ning põhjalikud referentsid võimaldavad aktiivselt osaleda valdkondlikel hangetel üle Eesti,
sõlmides mitmeid lepinguid vee-ettevõtete ja omavalitsuste suuremahuliste veeteenusega seotud
projektide juhtimiseks ning omanikujärelevalve teostamiseks.
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Keskkonnaorganisatsioonid - meie jaoks on juba aastaid olnud väga oluline teha koostööd kõigi
asjaomaste keskkonnaorganisatsioonide ning -asutustega (Keskkonnaamet, Terviseamet, Tööinspektsioon
jms). Osaleme aktiivselt töörühmades ja vestlusringides ning esitame oma arvamusi veemajandust
puudutavate seaduseelnõude kohta peamiselt läbi Eesti vee-ettevõtete liidu (EVEL). Oleme alates 2002.
aastast Eesti Kvaliteediühingu ja alates 2003. aastast Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA)
liige. Meie tegevust ja teenuste taset hindab kord aastas sõltumatu kontrollorgan – Tallinna Veeettevõtjate Järelevalve Sihtasutus. Vee kvaliteedi osas teeme tihedalt koostööd Terviseameti Põhja talituse
ja Tallinna Vee-ettevõtete Järelevalve Sihtasutusega ning meie laborite osas Eesti
Akrediteerimiskeskusega jpm.
Akadeemiline ringkond - peame oluliseks edendada koostööd haridusasutustega ning teadusasutustega.
Teeme järjepidevat tööd, et sirguks keskkonnateadlik järelkasv. Meie töötajad viivad lasteaedades ning
koolides läbi vestlusringe veeringlusega seotud teemadel. Lisaks viivad nii vee- kui reoveepuhastusjaam
aastaringselt läbi ekskursioone tutvustamaks puhastusprotsesse.
Kodanikuühiskond - teeme aktiivset koostööd mittetulundusorganisatsioonidega, kelle eesmärgiks on
keskkonnahoid ning vastutustundliku ettevõtluse edendamine, näiteks MTÜ Ökomeedia ning
Vastutustundliku Ettevõtluse (CSR) Foorumiga Eestis.
Partnerid – mitmete koostööpartnerite abiga anname panuse kohaliku kogukonna tegemistesse ning
arengusse. Toetame Eesti Invaspordi Liitu, et olla abiks puuetega inimeste elukvaliteedi paranemisel.
Koostöös Pimedate Ööde Filmifestivaliga (PÖFF) sünnib Eesti suurim filmifestival, mis toob igal aastal
kokku üle 70 000 inimese ning annab võimaluse läbi filmielamuse saada osa mitmetest olulistest
ühiskonda puudutavatest teemadest. Samuti anname üheskoos Coca-Cola Hellenic’u ning USA
Saatkonnaga igal kevadel tubli panuse puhtamasse elukeskkonda läbi ühiste talgupäevade.
Kogukond
Meie soov on aga teha enam kui meilt nõutakse ning oodatakse, et mõjutada positiivselt nii ümbritsevat
looduskeskkonda kui inimeste elukvaliteeti. Lisaks kvaliteetse teenuse pakkumisele anname endast
parima, et läbi kaasamise ning teadlikkuse kasvu panustada kogukonna heaolusse.
Teadlikkuse edendamine
• Toetus ning tähelepanu abivajajatele on oluliseks
osaks kogukonna ühtsusel. Seetõttu kaasame meie
nüüd juba pikaajalisse koostöösse Õunakese lasteaia
ning Ristiku Põhikooliga ka kohalikku kogukonda.
Traditsiooniks on saanud jõulueelne piparkookide
küpsetamine Õunakese lastega, samuti on meie
keskkonnasõbralikul
e-jõulukaardil
Õunakese
mudilase joonistus. Ristiku Põhikooli lapsed
kaasasime 2012. aastal näiteks Veepäeva
tegemistesse.
• Meie töötajad võtsid osa heategevuslikust
kontorirottide jooksust Rat Race, mis toetab
vaesusriskis elavaid suurperede lapsi.
• Läbi koostöö Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsiga
oleme vaderiks Jääkaru Vaidale. Samuti korjasid
meie töötajad 2012. aastal loomaaia asukatele
söögiks pea 16 kg tammetõrusid.
• Meie töötajad osalevad vabatahtlikult mitmetes
teisteski kogukonna projektides. Näiteks kogusime
Belgia MTÜ LEO eestvedamisel plastkorke, mille
ümbertöötlemisest saadava raha eest saaksid
vaegnägijad endale treenitud juhtkoera.
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Piparkoogi küpsetamine Õunakese lasteaias

Kaasamine
• Julgustame ka teisi ettevõtteid tegema enamat kui peab
või on seadusega nõutud. 2012. aastal allkirjastasime
koos 17-ne ettevõttega kokkuleppe, arendamaks läbi
avatud suhtluse ning koostöö Eestis vastutustundliku
ettevõtlust.
• Teeme järjepidevat tööd, et sirguks keskkonnateadlik,
loodust väärtustav järelkasv. Meie töötajad viivad
lasteaedades ning koolides läbi vestlusringe ning 2012.
aastal sai keskkonnaalaste teadmiste võrra rikkamaks
üle 2000 lapse. Võtsime osa „Tagasi kooli“ projektist,
et läbi avatud arutelu tekitada noortes huvi
jätkusuutliku arengu vastu. Eemärgiks on õpetada lapsi
ja nende läbi ka lapsevanemaid ümbritsevat loodust
enam hoidma ja väärtustama. Valmis koostöös JCI GO
Koja ja Nukuteatriga 2012. aasta sügisel telelavastus
„Prügihunt ja Superjänes“.
• Usinat tööd teeme ka elanike keskkonnateadliku
mõtteviisi edendamiseks. Juhime tähelepanu kraanivee
väga heale kvaliteedile, kampaaniaga “Kraanivesi =
joogivesi”. Selleks, et inimestel oleks julgust ning
teadlikkust küsida kraanivett joogiks ka väljas
Vestlusring vee säästmises Tallinna lasteaias
einestades,
jätkasime
koostööd
restoranidega
üleskutsega „Looduse terviseks – küsi kraanivett“. Et aga inimesed valiksid paberarvete asemel earveldamise, kutsusime neid üles „Paberivabadusele e-teenindusega“.
• Oma põhiülesannete kõrval - joogivee tootmine ja reovee puhastamine - täidavad meie
puhastusjaamad ka olulist rolli elanikkonna teadlikkuse tõstmisel. Igal aastal tutvustame jaamade tööd
üha enamatele huvilistele - 2012. aastal käis jaamades ekskursioonidel ligi 2300 külalist.
• Aitame teoks saada Eesti ühel olulisemal kultuurisündmusel, Pimedate Ööde Filmifestivalil (PÖFF).
Koostöös on meil võimalus senisest enam mõjutada kohaliku kogukonna tegemisi – rohelisema
elukeskkonna loomisel, inimeste teadlikkuse suurendamisel ning abivajajatele tähelepanu pööramisel.
Et ka nägemispuudega lapsed saaksid osa filmielamustest, toetati 2012. aastal ühiselt SA Tartu
Ülikooli Kliinikumi Lastefondi, kirjeldustõlkega lastefilmi tootmiseks.

Filmifestival PÖFF 2012
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Toetus ja koostöö
• Et oma jälje Eesti spordi eduloosse saaksid jätta nii Mikk Pahapill kui Eesti Invaspordiliidu ujujad,
toetasime nende pingutusi ka 2012. aastal.
• Koostöös Linnaosadega said talvest räsitud linna haljasalad värskema väljanägemise tasuta jagatud
haljastusmulla abil.
• Puhas joogivesi pakkus kosutust nii rahva- kui terviseüritustel, näiteks Stamina tervisejooksu ja -kõnni
sarja ning Ülemiste järve jooksu osalistele valmistas jagatud vesi headmeelt. Samuti olime abiks
Lillefestivali korraldamisel ning osalesime mitmete uisuväljakute rajamisel Tallinna erinevates
piirkondades.
• Üheskoos Coca-Cola Hellenic’u ning USA Saatkonna tragide töötajatega koristasime „Teeme ära“
talgupäeval Pikakari randa, et kohalik kogukond saaks täiel rinnal nautida looduskaunist ranna-ala.
• Ülemiste VPJ-i territooriumil toimus 2012. aastal Keskkonnaameti juhendamisel puude istutamise
talgud. Istutustalgutele oli kaasatud üle 40 Ettevõtte töötaja, kes vabatahtlikult soovisid vähendada
oma süsiniku jalajälge ning kaitsta Ülemiste järve maanteelt tuleva saaste ja tolmu eest. Kokku
istutasime territooriumile üle 500 taime.

Koristustalgud "Teeme ära 2012"

Puude istutamine Ülemiste veepuhastusjaamas 2012
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KESKKOND
Mõistame, et meie tegevusel on märkimisväärne mõju ümbritsevale looduskeskkonnale. Seetõttu on meie
eesmärgiks põhjustada võimalikult vähest keskkonnakoormust. Jälgime oma tegevuse mõju keskkonnale,
rahvastiku elukvaliteedile ning partneritele, määratledes ning kontrolli all hoides nii teadaolevaid kui ka
võimalikke negatiivseid või positiivseid tagajärgi.
Oleme kohustatud tegutsema vastavalt meile väljastatud keskkonnalubade tingimustele. Peamine litsentseeriv asutus on Keskkonnaameti Harju - Järva - Rapla regioon, kelle poolt on 31.12.2012 seisuga
väljastatud järgmised keskkonnaload:
• 4 vee-erikasutusluba;
• 2 jäätmeluba;
• 2 välisõhu saasteluba.
Keskkonnajuhtimissüsteem
Meie keskkonnaalane tegevus vastab rahvusvahelise keskkonnajuhtimise standardi ISO 14001 ja Euroopa
Liidu keskkonnajuhtimise ja –auditeerimise süsteemi EMAS (Eco Management and Audit Scheme)
määruse nõuetele.
Keskkonnajuhtimissüsteem on osa meie juhtimissüsteemist, mille eesmärgiks on vältida või vähemalt
minimeerida keskkonnasaastatust läbi keskkonnajuhtimissüsteemi elementide integreerimise meie
igapäevasesse tegevusse.
Keskkonnajuhtimissüsteemi aluseks on oluliste, nii negatiivsete kui positiivsete keskkonnaaspektide ja
keskkonnamõjude väljaselgitamine, millest lähtudes määrame keskkonnaeesmärgid ja –ülesanded
tulemuslikkuse parandamiseks. Olulisteks keskkonnaaspektideks loeme neid tegevuste tahke, mis
kokkupuutes ümbritseva keskkonnaga põhjustavad kõige tõsisemaid tagajärgi looduskeskkonnale,
elukvaliteedile ja meie äritegevusele.
Keskkonnasüsteemi juhtimine on paika pandud lähtuvalt ettevõtte struktuuriskeemist. Selle alusel lasub
põhivastutus keskkonnajuhtimissüsteemi toimivuse tagamise ja parendamise eest juhtkonnal ja
struktuuriüksuste juhtidel. Üksuste juhid kaasavad keskkonnaeesmärkide ja -ülesannete seadmisse ning
täitmisse oma töötajaid.
Juhtimissüsteemi kontroll ja auditid
2012. aastal kontrollisid meie tegevust, sh keskkonnaga seotud tegevuste nõuetele vastavust erinevad
ametiasutused. Keskkonna või töökeskkonnaga seotud hinnangud ja ettekirjutused esitasid Tallinna Linna
Transpordiamet, Põhja-Eesti Päästekeskus ja Tehnilise Järelevalve Amet. Oleme ettekirjutuste osas
esitanud lahendused, mis on ametiasutuste poolt ka aktsepteeritud.
Lisaks järelvalveasutustele kontrollitakse vastavust keskkonnaalaste õigusaktide ja teenuslepingust
tulenevate nõuetega, samuti ettevõttesiseste muude nõuetega ka juhtimissüsteemi sise- ja välisauditite
käigus.
2012. aastal läbiviidud siseauditite käigus kirjeldasid siseaudiitorid kokku 5 mittevastavust ja esitasid 44
ettepanekut, mis on juhtidele heaks allikaks juhtimissüsteemi parendamisel.
Akrediteeritud sertifitseerija Det Norske Veritas viis 2012. aastal läbi vaheauditi, hindamaks meie
juhtimissüsteemi jätkuvat vastavust ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 standardite nõuetele ning EL
(EMAS) määruse 1221/2009 nõuetele.
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Keskkonnapoliitika
Tippjuhtkonna poolt heakskiidetud kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika väljendab meie põhimõtteid
vastutustundliku ettevõtluse ja keskkonnategevuse korraldamise osas.
Meie panus klientide ja ühiskonna heaks:
• Meie klientidel on võimalus pidevalt kasutada puhast joogivett ning võimalus reo- ja sademevee
keskkonnahoidlikuks ärajuhtimiseks.
• Meie klientidel on meiega hõlbus suhelda, oleme lahenduste leidmisel kiired ja professionaalsed.
• Tegutseme vastutustundlikult ja oleme teadlikud oma tegevuse mõjust elanike tervisele ning
elukvaliteedile.
• Teeme enamat kui õigusaktid meid kohustavad ning järgime üldtunnustatud häid tavasid.
• Kasutame loodusressursse säästlikult.
• Avatud dialoogi, koostöö ja hariduse väärtustamise kaudu kujundame ühiskonnas keskkonnateadlikku
mõtteviisi.
• Kaasame proaktiivselt erinevaid sidusrühmi, leides jätkusuutlikke lahendusi ja täiustades pidevalt oma
teenuseid ning töökorraldust.
• Jagame sidusrühmadele infot meie tegevuse kohta ausalt, avatult ja regulaarselt.
• Soovime olla hea naaber kogukonnas, toetades veevaldkonnaga seotud keskkonnahoidlikke ja
tervislikku eluviisi edendavaid tegevusi.

Puhastusprotsessid
Veepuhastus protsess:
1. Kogume pinnavee Ülemiste järve ja juhime sealt Ülemiste veepuhastusjaama.
2. Toorvesi läbib võred ja mikrofiltrid, mis eraldavad veest vetikad ja hõljumi.
3. Suuname vee basseinidesse, kus vette juhitava osooniõhusegu abil hävitatakse mikroorganismid ja
oksüdeeritakse orgaanilised ained.
4. Vee selitamiseks lisame veepuhastuskemikaali koagulanti.
5. Selitamise käigus eraldame veest hõljum, kemikaalikogumid ja sade.
6. Vesi läbib filtrid. Sõltuvalt toorvee kvaliteedist lisame suveperioodil ka aktiivsütt, et eemaldada
viimased osakesed ja parandada joogivee maitset.
7. Lisame veele desinfitseerimiseks kloori.
8. Suuname vee joogiveereservuaaridesse, et sealt see vastavalt nõudlusele linna veevõrku pumbata.
Reoveepuhastus protsess:
1. Suuname läbi kanalisatsioonivõrgu kogutud reovee peapumplasse. Ühisvoolse kanalisatsiooni abil
kogume ka sademevett, mis suunatakse samuti peapumplasse.
2. Lahkvoolse kanalisatsiooni piirkonnas kogutud sademevee juhime eraldi sademeveevõrgu kaudu
sademevee väljalaskudeni.
3. Mehaanilise puhastuse käigus eemaldame võrede abil reoveest suuremad tahked, jäätmed ning
liivapüüduritega liiva.
4. Väiksemad tahked osakesed selitame eelselitites, tekkinud reoveesette eemaldame protsessist.
5. Fosfori keemiliseks eemaldamiseks lisame reoveele koagulanti.
6. Bioloogiliseks puhastuseks juhime reovee aeratsioonibasseinidesse, kus erinevate bakterite
elutegevuse tagajärjel eemaldame reoveest lämmastik ja biolagunevad saasteained. Bakteritele sobiva
elukeskkonna tagamiseks ja nende töö tõhustamiseks lisame õhku ja lisasüsinikku metanooli näol.
7. Järelselitites toimub aeratsioonibasseinides tekkiva aktiivmuda eemaldamine.
8. Biofiltris eemaldame reoveest vastavate bakterite elutegevuse tagajärjel täiendava koguse lämmastikku
ja biolagunevaid saasteaineid. Bakterite töö tõhustamiseks lisame lisasüsinikku metanooli näol.
9. Puhastatud reovee ehk heitvee pumpame läbi süvamere väljalasu merre.
10. Puhastusprotsessi erinevates etappides eraldatud sette pumpame settekäitlusjaama.
11. Reoveesete kääritame metaantankides, kus orgaaniline aine bakterite toimel laguneb.
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12. Reoveesette kääritamise käigus tekib biogaas, mida kasutame tehnoloogilises protsessides ja jaama
hoonete kütmiseks.
13. Tahendame stabiliseeritud reoveesette ja segame turbaga.
14. Saadud kõrge toitainesisaldusega reoveesettesegu kasutatame haljastuses.

Veepuhastus
Vesi on kahtlemata üks hinnalisemaid loodusressursse. Inimese eluks on puhta joogivee olemasolu
kriitilise tähtsusega. Seetõttu mõistame vastutust kvaliteetse joogivee toomisel elanikele ning anname
endast parima, et hoida meid ümbritsevat looduskeskkonda.

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, mille 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.
Veeseadusest tulenevalt ei ole Ülemiste järv avalikult kasutatav veekogu. Arvestades joogiveeallikaks
oleva järve veekvaliteedile esitatavate nõuetega ja nende tagamise kindlustamisega ka tulevikus, kinnitati
2009. aastal Ülemiste järve ümber sanitaarkaitseala moodustamine. 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 keskkonnajärelevalve ja tervisekaitse,
veehaarderajatiste teenindamise ja metsa hooldamise, heintaimede niitmise ning veeseirega seotud
tööülesandeid.
Veepuhastus
Ülemiste veepuhastusjaamas töötleme vett maailmas paljukasutatud puhastusskeemi järgi. Vee kvaliteedi,
lõhna, värvuse ning maitse parandamiseks kasutame puhastusprotsessis osooni, mis on võimaldanud
vähendada kasutatava kloori kogust dekaadiga ligi 10 korda. Joogivesi peab olema ohutu ning ei tohi
sisaldada ohtlikke haigust-tekitavaid baktereid. Seetõttu lisame joogivette väikeses koguses kloori, mis on
inimesele täiesti ohutu, kuid on samas äärmiselt efektiivne vahend vee kaitsmisel bakterite eest selle
teekonnal läbi torustike tarbija kraanini.

Pinnavee kvaliteet
Pea 90% meie tarbijatest Tallinnas (Kesklinn, Lasnamäe, Mustamäe, Põhja-Tallinn, Kristiine, Haabersti),
Maardu linnas ning Pirita asumis 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. Pinnavee kvaliteeti mõjutavad enim ilmastikutingimused.
Seega mõjutab pinnavee kvaliteeti kogu veehaardesüsteem. Meie peamisteks väljakutseteks ilmastikuolud
– eestkätt üleujutused ning pikkadest talveperioodidest tingitud muutused toorvees.
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2012. aastal kasutasime omatarbeks vett kokku 564 338 m3 vett.
Pinnaveeallikate veekvaliteeti jälgime vastavalt vee erikasutusloa tingimustega kehtestatud kavale. Meie
akrediteeritud labor analüüsib kogu valgalas olevate veeallikate veekvaliteeti, samuti kontrollime
Ülemiste järve ning järve võetavat vett. Tulemuste põhjal hindame muutuseid ja protsesse valgalal ning
otsustame järve veevarude täiendamise üle.
Põhjavee kvaliteet
2012. aastal varustasime Kambrium-Vendi ja Ordoviitsium- Kambriumi veekihist ammutatud joogiveega
ligi 10% Tallinna elanikest. Põhjaveega varustatavateks piirkondadeks on Nõmme, Laagri, Merivälja,
Pirita, Tiskre, Harku vald, Saue linn, Muuga ja Kallavere asumid Maardu linnas. Järgime põhjavee
kvaliteedinäitajaid vastavalt joogiveeallika kontrollkavale ning vajadusel läbib põhjavesi ka puhastusprotsessi. Tänu põhjaveepumplatesse paigaldatud survefiltrid ülemäärase raua ja mangaani
eemaldamiseks oleme taganud kvaliteetse joogivee. Veeanalüüsid tõendavad, et põhjavee töötlemise
tulemusel paranevad vee organoleptilised omadused ja stabiilsusindeks, väheneb ammooniumi-, raua- ja
mangaanisisaldus ning tõuseb vee hapnikusisaldus.
Põhja-Eesti põhjavesi (Kambriumi-Vendi veekiht) sisaldab looduslikke radionukliide. Radioaktiivsusest
tarbijate tervisele tuleneva mõju hindamiseks viis Kiirguskeskus koostöös Terviseametiga 2010. aasta läbi
terviseriski hindamise. Riskihinnangu järgi on Kambrium-Vendi puurkaevude vee radionukliidide
sisaldusest tulenev juhusliku iseloomuga tervisekahjustus vähetõenäoline.

Töökindlus ning kvaliteet
Joogivee kvaliteedi hoidmiseks ning parandamiseks teostame pidevalt protsessi hooldusi ning uuendusi.
Samuti keskendume oma igapäevatöös tarnekindluse suurendamisele. 2012. aastal keskendusime nii
filtrisüsteemide ning pumplate töö täiustamisele. Protsessi järelevalve ja kontrolli tõhustamiseks
asendasime veepuhastuses mitmeid kulumõõtjaid. Toimepidevuse tagamiseks uuendasime
energiavarustus- ja pumbasüsteeme mikrofiltrite majas.

35

Veekvaliteeti tarbija kraanis ei mõjuta üksnes torustiku vanus. Seda juhul kui veetorustik on õigeaegselt
ning õigesti hooldatud ja vajadusel remonditud. 2012. aastal rekonstrueerisime ligi 5,1 km veetorustikke.
Tagamaks tarbijatele joogivee kõrge kvaliteedi, puhastame ning loputame regulaarselt veevõrku. 2012.
aastal puhastasime ligi 1000 km ulatuses veetorustikke. Selle käigus eemaldasime torustike seintele
kogunenud sette. Investeeringud vanade veetorude väljavahetamisse ja võrgulaiendustesse on aidanud
kaasa nii veekvaliteedi paranemisele tarbijate juures, kui ka veeressursside tõhusamale kasutamisele.
Jätkusuutlikumast veeressursi kasutusest annab tunnistust aastast-aastasse vähenenud lekete tase. 2012.
aastal langes lekete tase 15,86%-ni, mis on ajaloo madalaim tulemus. Kümmekond aastat tagasi oli lekete
tase üle 32%, mis tähendab, et igapäevaselt hoiame kokku üle 13 tuhande kuupmeetri puhastatud
joogivett.

Kuigi 2012. aasta lekete tase oli väga hea tulemus jätkame ka 2013. aastal tööd lekete taseme hoidmist
samal tasemel, et saavutada ökonoomset lekete taset. Ökonoomseks lekete tasemeks loeme taset, mille
korral maksaks lekete edasine vähendamine rohkem kui vee tootmine. Ökonoomse lekete taseme
arvutamisel võtame arvesse selliseid tegureid nagu lekete otsimise ja parandamise kulu ning vee tootmise
kulu.

Elanikele on oluline, et neile oleks tagatud kvaliteetne ning õige survega vesi. Olgugi, et veekatkestusi ei
ole võimalik täielikult välistada, on võimalik nende arvu ja ajalise kestvuse vähendamine ning klientide
eelnev teavitamine. Aastaga on 70% võrra vähenenud veesurvega seotud kliendipäringute arv, mis näitab,
et oleme suutnud tagada õige survega joogivee teenuse. Samuti oleme 2011. aastaga võrreldes
vähendanud veekatkestuste ajalist kestvust. Vähendamaks teenuse katkestuse korral tekkivaid
ebameeldivusi, oleme avariiliste veesulgemiste korral eelteavitanud 90% klientidest. Tarnekindlust oleme
paranenud eelkõige läbimõelduma tööde planeerimise tulemusel.

Reoveepuhastus
Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud reovesi pumbatakse rannikust 2,8 km kaugusele rannikust
26 m sügavusele Soome lahte.
Läänemeri maailma üks suurimaid riimveekogusid ja ökoloogiliselt väga 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.
Reovee puhastamine Paljassaares annab märkimisväärse panuse puhtama Läänemere keskkonna
loomiseks. Alates 2006. aastast ei kuulu Tallinn Läänemere Kaitse Komisjoni Helcom „valupunktide“
nimekirja. See on suur tunnustus meie investeeringutele reoveepuhastusprotsessi pidevasse parandamisse.

36

Reovee kogumise ja ärajuhtimise tagamiseks teeme peamiselt ennetavaid kanalisatsioonitorustike
läbipesusid ning kanalisatsiooni ja sademeveevõrkude rekonstrueerimisi ja laiendamisi, samuti
kontrollime regulaarselt reovee kontsentratsiooni taset puhastusprotsessi rikete vältimiseks.
Meie tähelepanu on jätkuvalt suunatud võimalike üleujutuste ning reostusega seotud riskidele.
Kanalivõrgu seisukorda iseloomustavaks teguriks on peamiselt ummistuste arv. 2012. aastal oli klientidel
varasemast vähem probleeme ummistunud torustike ja reovee ärajuhtimise teenuse toimivusega.
Ummistuste vähenemist on võimaldanud mitmed ennetavad tegevused nagu näiteks torustike survepesu
efektiivsuse tõstmine.

2012. aastal rekonstrueeriti kokku 5,9 km kanalisatsioonitorustikku ning pesti kokku 173,2 km torustikke.

2012. aastal puhastati Paljassaare reoveepuhastusjaamas 56 982 383 m3 reovett.

Reoveelasud merre
2012.aastal oli meil üks reostuse juhtum, mil olime sunnitud bioloogilise puhastuse võimsust ületavate
löökkoormuste tõttu süvamerelasu kaudu läänemerre juhtima kokku 185 922 m³ tugevalt lahjendatud
mehhaanilise puhastuse läbinud reovett. Osaliselt puhastatud reovett juhtisime merre märtsi ja aprillikuus
lume sulamise perioodil. Ülejäänud osa juhtisime merre üksikutel päevadel juuli- ja septembrikuus olnud
paduvihmade ehk erakordsete ilmastikutingimuste ajal. Suurte kahjude vältimiseks avasime
reoveepuhastusjaama avariiväljalasu ning suurte kahjude vältimiseks juhtisime keskkonda kokku 136 962
m3 sademeveega lahjenenud (1/6) reovett. Vastavalt kehtestatud nõuetele maksime nimetatud koguste
pealt ka saastetasu.

Merre juhitava vee kvaliteet on määratletud õigusaktidega ja vee-erikasutusloaga HR01037. Heitvee
kvaliteedi hindamiseks jälgime reoainete sisaldust puhastusjaama sisenevas reovees ja puhastusest
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väljuvas

heitvees.

Samuti

jälgime

ka

puhastusprotsessi

tõhusust.

Olulisimad

näitajad

on:

• bioloogiline hapnikutarve (BHT7) - näitab hapniku hulka mis on vajalik orgaanilise aine määratletud
bioloogiliseks lagunemiseks 7 päeva jooksul;
• üldfosfor (Püld) ja üldlämmastik (Nüld) - vees planktoni kasvu tõstvates toitesoolades leiduvad
elemendid. Kui toitesoolade kontsentratsioon on liiga kõrge, võib juurdekasv olla nii tugev, et hapnik
tarvitatakse ära ja tekib hapnikupuudus;
• hõljuvained (HA) - näitavad vees leiduva tahke aine hulka, mis jääb määratud suurusega sõelaavadega
filtrisse;
• keemiline hapnikutarve (KHTCr) - orgaanilise aine lagunemise näitaja, mõõdetud hapnikutarbimisena
kogu vees leiduva orgaanilise aine keemilise oksüdeerumise protsessis;
• naftasaadused – näitavad kergete, näiteks nafta, ja raskete, näiteks masuudi, naftaproduktide kogust.
2011. aasta augustis käivitatud III puhastusetapp, biofilter, andis meile häid tulemusi ka 2012. aastal.
Tänu väga heale opereerimistööle, kemikaalide ja elektrienergia ressursipiiranguta kasutamisele ning
uuele puhastusetapile saavutasime reoveepuhastusjaamast väljuva heitvee täieliku vastavuse kõikides
seaduse nõuetes. 2012. aastal pälvisime ka sellekohase tunnustuse Keskkonnaministeeriumi poolt.

Lisateavet meie vee- ja reoveepuhastusprotsesside kohta leiab 2012. aasta elektroonilisest
keskkonnaaruandest, mille leiab AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee.
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Jäätmekäitlus
Suurim kogus jäätmeid tekib reoveepuhastuse protsessis reoveepuhastusjaamas ning tehnilise teeninduse
osakonnas. 2012. aastal tekkis jäätmeid 63 517 tonni. Enamik tekkinud jäätmetest on tavajäätmed.

Reoveepuhastuse jäätmed
Üheks suuremaks osaks tavajäätmetest moodustab reoveesete kui reoveepuhastusprotsessi kõrvalsaadus.
Olulises osas tekib ka muid puhastusprotsessiga seonduvaid jäätmed nagu võrepraht ja liivapüüdurite
sete. Taaskasutame kogu reoveesette ning müüme klientidele või kasutame erinevatel objektidel
haljastusmullana. Anname endast parima leidmaks võimalusi ka teiste reoveepuhastuses tekkivate
jäätmete lisakäitlemiseks ja prügilasse minevate jäätmete koguste vähendamiseks.
Kaevejäätmed
Võrkude hooldus- ja remonttöödel tekkivatest jäätmetest moodustab põhiosa kaevepinnas ja kivid. Kogus
on viimastel aastatel suurenenud seoses Tallinna linna kaevetööde eeskirja redaktsiooni TVK M 20. maist
2010. a. nr. 28 jõustumisega 29. mail 2010. a., millega kohustati kaevetööde tegijaid asfaldi taastustöid
tegema suuremas mahus. Seoses meie tütarettevõtte suurte ehitusteenuste ja hoolde- ning avariiteenuste
mahtude kasvuga kasvas 2012. aastal hüppeliselt ka kaevepinnase ja kivide jäätmete koguarv.
Sorteeritud kontorijäätmed
Sorteerime paberi ja papi ning pakendite jäätmeid segaolmejäätmetest eraldi, võimaldamaks edasist ümbertöötlemist ja taaskasutamist. Paberikoguse vähendamiseks suurendasime 2012. aastal klientidele
saadetavate elektrooniliste arvete osakaalu, täiustasime iseteenindust ning kus võimalik,
automaatiseerisime kahepoolse printimise.
Ohtlikud jäätmed
Ohtlike jäätmete osakaal kogu jäätmete hulgast on väike, umbes 1%, ning nende kogused on viimastel
aastatel püsinud suhteliselt sarnasel tasemel. Suurima osa ohtlikest jäätmetest moodustavad vana õli ja
õlijäätmed, mis tekivad masinate ja seadmete hoolduse käigus.
Kokku on taaskasutatavate jäätmete osakaal tavajäätmetest jääb ligi 90% , arvestada nii reoveesette
taaskasutamist kui partneritele üle antud taaskasutatavaid jäätmeid.
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Energiakasutus
2012.aastal oli meie otsene energiatarve primaarsete energiaallikatest kokku 2 208 203 m3, millest bensiin
ja
diisel
moodustasid
kokku
203m3,
gaas
542 000m3
ja
biogaas
1 666 000m3.
Elektrienergia tarbimine
Suurem osa kasutatud elektrienergiast kulub põhitegevuse käigushoidmiseks
reoveepuhastusjaamade ning võrkude pumplate ja muude seadmete tööks.

–

vee-

ja

Veepuhastusprotsessi käigushoidmisel kulub elektrit põhiliselt veepumpamiseks puhastusprotsessi
erinevates etappides ja veevõrku, oluline osa energiast kulub osooni tootmiseks. Reoveepuhastusjaama
elektri tarbimist mõjutab olulisel määral ka ilmastik, sest suurel määral on kasutusel ühisvoolne
kanalisatsioon, mis tähendab, et suur osa sadeveest suunatakse reoveepuhastuse protsessi. Sadevee
rohkuse tõttu suurenes 2012. aastal reoveepuhastuses elektritarbimine oluliselt.
Soojusenergia tarbimine
Suurem osa kasutatud soojusenergiast kulub põhitegevuse käigushoidmiseks – tootmis- ja kontorihoonete
kütmiseks. Ostame soojusenergiat AS-ilt Eesti Gaas ja AS-ilt Tallinna Küte. Teatud määral
kompenseerib soojusenergia kasutamist reoveepuhastusjaamas biogaasist saadav soojusenergia. 2012. a.
tootsime 100% reoveepuhastusjaama soojuse biogaasist. Maardus 2011. ja 2012. aastal meie poolt
soojustarbimist ei toimunud.

Kütuse tarbimine
Erinevate tööde teostamiseks on AS-il Tallinna Vesi kokku 95 sõidukit. Suurim osakaal on sõiduautodel
ja tarbesõidukitel, mille hulka kuuluvad väikekaubikud ja brigaadide sõidukid. Väiksema osa
moodustavad eriotstarbelised sõidukid nagu traktorid ja veoautod. Transpordist tulenevaid heitmeid me
eraldi välja ei arvuta.
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Heitmed õhku
Välisõhu saastamise vähendamiseks piirame eelkõige Ülemiste ja Paljassaare katlamajadest lenduvate
esmase tähtsusega saasteainete, nagu lämmastikdioksiidi, süsinikdioksiidi ja lenduvate orgaaniliste
ühendite kogust ning kasvuhoonegaasidest süsinikdioksiidi heitmeid. Samuti oleme reguleerinud joogivee
puhastuseks toodetava osooni heitkogused.
Keskkonnaamet on meile väljastatud kaks tähtajatut välisõhu saasteluba. Luba nr L.ÕV/319438 kehtib
Ülemiste veepuhastusjaama saasteallika – katlamaja korsten, osoneerimine, diiselgeneraator – kohta. See
määrab välisõhku eralduvate saasteainete loetelu ja nende lubatud aastased heitkogused.

Saasteluba nr L.ÕV.HA 48701 kehtib Paljassaare reoveepuhastusjaama saasteallikate – katlamaja
korsten, väljalasketorud, kombijaama korsten – kohta. See määrab välisõhku eralduvate saasteainete
loetelu ja nende lubatud aastased heitkogused.

Kemikaalide käitlemine
Kasutame oma tegevuses ühtekokku pea 450 ohtlikku ja vähemohtlikku kemikaali. Ohtlikuks muutuvad
kemikaalid eelkõige inimestele ja keskkonnale ohtu põhjustavate omaduste tõttu, teisalt sõltub ohtlikkus
kasutatavast kemikaalikogusest. 2012. aastal kasutasime oma tegevuses kokku 5819,8 tonni erinevaid
kemikaale.
Suuremates kogustes ja suurema ohtlikkusega kemikaale kasutame puhastusjaamades. Nendeks on
metanool, osoon, vedel kloor, koagulandid ja polümeerid. Puhastusjaamades kasutatavate kemikaalide
kogused sõltuvad enim jaamadesse jõudva vee hulgast ja omadustest, mida omakorda pinnavee puhul
mõjutavad ilmastikutingimused ja reovee puhul reostuse tase.
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Kemikaaliohutuse tagamine
Oleme kemikaalidega seotud õnnetusjuhtumite tõenäosuse viinud miinimumini. Kemikaalide
käitlussüsteemid vastavad turva- ja ohutusnõuetele. Oleme kõikide kemikaalide ladustamiseks ja
kasutamiseks loonud vajalikud tingimused, samuti järgime kemikaalide ohutuskaartide teavet, õigusaktide
nõudeid ja ohutusjuhiseid. Kemikaalide ohutuskaardid on meie töötajatele kättesaadavad nii
elektrooniliselt kui paberkandjal vastavate kemikaalide käitluskohtades. Kemikaalide kasutuskohtades on
saadaval ka absorbendid ja isikukaitsevahendid. Oluliste kemikaalide käitluskohad on varustatud
automaatsete hoiatus- ja degaseerimissüsteemidega võimaliku lekke varajaseks avastamiseks ja
kahjutustamiseks.
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GRI INDIKAATORITE TABEL
Profiili indikaatorid
nr

Indikaatorite sisu

ulatus

lehekülg

1.1

Juhatuse pöördumine

täielikult

4-5

2.1

Organisatsiooni nimi

täielikult

3

2.2

Peamised kaubamärgid, tooted ja teenused

täielikult

3;7

2.3

Organisatsiooni struktuur

täielikult

13-14

2.4

Organisatsiooni peakontori asukoht

täielikult

7

2.5

Riigid, kus organisatsioon tegutseb

täielikult

3

2.6

Omanikusuhete iseloom ja õiguslik vorm

täielikult

13-14; 19

2.7

Teenindatavad turud

täielikult

7;22

2.8

Organisatsiooni suurus

täielikult

7; 9

2.9

täielikult

mitteasjakohane

2.10

Aruandlusperioodil toimunud olulised muutused
(Aruandlusperioodil ei ole toimunud olulisi muudatusi ettevõtte
suuruses, struktuuris ega omanikeringis)
Aruandlusperioodil saadud auhinnad

täielikult

5-6

3.1

Aruandlusperiood

täielikult

3

3.2

Eelmise aruande kuupäev (kui on olemas)

täielikult

esmakordne

3.3

Aruandlustsükkel

täielikult

3

3.4

Kontaktandmed aruannet ja selle sisu puudutavate küsimuste jaoks

täielikult

3

3.5

Aruande koostamine ja teemade valik

täielikult

3

3.6

Aruande ulatus ja piirid

täielikult

3

3.7

täielikult

44-45

3.8

Aruande piirangud ja erandid
(Andmed on piiratud, kuna transpordist tulenevaid heitmeid me ei
arvuta, mis on vajalikud indikaatori EN20 jaoks)
Ühisettevõtted jm majandusüksusi puudutava aruandluse alused

täielikult

13

3.10

Varasemates aruannetes esitatud teabe muutmise mõju ja põhjused

täielikult

esmakordne

3.11

Aruandes tehtud olulised muudatused võrreldes eelmiste perioodidega

täielikult

esmakordne

3.12

GRI indikaatorite tabel

täielikult

44-45

3.13

Aruande kontrollimine

täielikult

46

4.1

Organisatsiooni juhtimisstruktuur

täielikult

14-19

4.2

Märge ja selgitus, kas kõrgeima juhtorgani esimees on ka tegevjuht

täielikult

17-18

4.3

Kõrgeima juhtorgani sõltumatud ja/või nõuandvad liikmed

täielikult

17

4.4

täielikult

15-19; 24-25

4.14

Osanike ja töötajate jaoks ettenähtud mehhanismid soovituste või
juhtnööride andmiseks kõrgeimale juhtorganile
Organisatsioonis kaasatud sidusrühmade loetelu

täielikult

28-29

4.15

Koostöö jaoks sidusrühmade tuvastamise ja valimise alused

täielikult

28
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Tulemusindikaatorid
nr

Indikaatorite sisu

ulatus

lehekülg

EC1

Majandustulemused

täielikult

9-13

EN1

Kasutatud materjalid massi või mahu järgi

osaliselt

33-43

EN2

Taaskasutatud sisendmaterjalide protsent

osaliselt

40

EN3

Otsene energiatarve primaarse energiaallika kaupa

täielikult

40

EN4

Kaudne energiatarve primaarsete eneriaallikate kaupa

osaline

40

EN8

Üldine veekasutus allika järgi

täielikult

33-35

EN9

Veeallikas, mida vee kasutamine oluliselt kahjustab

täielikult

34

EN20

täielikult

40

EN21

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

täielikult

36-38

EN22

Jäätmete kogumass tüübi ja kõrvaldamisviisi järgi

osaliselt

39

EN23

Oluliste reostuste koguarv ja -maht.

täielikult

10;37

EN25

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

täielikult

36

EN30

Üldised keskkonnakaitsekulud ja investeeringud tüübi järgi

osaliselt

10;12

LA1

Tööjõu suurus

täielikult

24-25

LA4

Kollektiivlepingu kokkulepete alusel töötavate töötajate arv

täielikult

24

LA6

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

täielikult

25

LA7

Vigastuste, kutsehaiguste, töölt ärajäämiste ja puudumiste määrad ning
tööga seotud surmajuhtumite koguarv piirkondade ja sugupoolte kaupa

osaliselt

25-26

LA10

Koolitustundide keskmine arv töötaja kohta sugupoolte ja
töötajakategooriate kaupa
Töötajate osakaal, kellega toimuvad regulaarsed arenguvestlused,
sugupoolte kaupa
Tegevuste osakaal, millesse kaasati kohalik kogukond ning koostati
mõjuhinnang ja arenguprogramm
Konkurentsivastase käitumise, trustide ja monopolide vastu esitatud hagide
koguarv ja nende tulemused
Kliendi rahuloluga seotud tavad, sealhulgas klientide rahulolu mõõtvate
uuringute tulemused.

osaliselt

25

täielikult

25

osaliselt

28-31

täielikult

20-21

täielikult

22-23

LA12
SO1
SO7
PR5

45

46

