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MÄRTS

MaI

JuUlI

AUGUST

• Keskkonnaministeerium kiidab heaks

• avatud uste päevad ja RockFest Paljas-

• Ettevõtte toob turule uue kaubamärgi

• koos avatud uste päevaga toimub juba

Paljassaare reoveepuhastusjaama bio-

saare reoveepuhastusjaamas

Veemees, mis pakub eramajaomanikele,

35. korda rahvajooks ümber Ülemiste

ühistutele, korteriomanikele, arendajatele

järve

loogilise puhastuse ümberehitusprojekti

ning ehitajatele hoolde-, avarii- ja ehitusteenuseid

SEPTEMBER

OkToOBER

NOVEMBER

DEtsEMBER

• EASi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja

• Ettevõtte püüdlusi ohutu ning tervisliku

• Ülemiste veepuhastusjaam tähistab 29.

• sõltumatu uuringufirma TNS Emori

Eesti Tööandjate Keskliidu poolt korralda-

töökeskkonna tagamisel tõendab alates

novembril oma 80. juubelit. Jaam avati

poolt läbiviidud kliendirahulolu uuring

tud ettevõtlusauhindade konkur-

oktoobrist töötervishoiu ja –ohutuse

pidulikult 1927. aasta 29. novembril

näitab, et kliendirahulolu tähistav indeks

juhtimissüsteemi OHSAS 18001 vastavus-

• Tallinna linna ja Ettevõtte vahel sõlmi-

on 100-pallisel skaalal tõusnud 79-ni, mis

sertifikaat

takse Teenuslepingu muudatused, mis

asetab Ettevõtte võrreldes teiste maailma

tagavad ühisveevärgi ja –kanalisat-siooni

kommunaalteenuseid pakkuvate ette-

väljaehitamise aastaks 2011

võtetega esimese 10% hulka

sil

kuulutatakse

AS

Konkurentsivõimelisimaks
ettevõtteks Eestis

Tallinna

Vesi

teenindus-
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sissejuhatus

Missioon

Hea lugeja.

Loome puhta veega parema elu!

Käesolev raamat annab ülevaate ASi Tallinna Vesi 2007. aasta kesk-

Selleks, et ka meie lapsed ja lapselapsed saaksid tulevikus samasuguseid
hetki ja emotsioone jäädvustada, on tähtis kaitsta meie sinist
koduplaneeti.

PÜHENDUMINE
Teeme oma tööd südamega ja anname endast parima, et saavutada

konnategevuse tulemustest, aga lisaks asjalikule infole leiad siit ka
mõnusaid loodusfotosid, mille autoriteks on meie Ettevõtte töötajad.

Väärtused
seatud sihid

Visioon

KLIENDIKESKSUS
Meie tegevus aitab klientidel ja töökaaslastel lahendusteni jõuda

Tahame olla eeskujuks igale teenindusettevõttele ja tööandjale. Meie
kliendid, töötajad ja omanikud tunnevad, et neist hoolitakse. Me saame

MEESKONNATÖÖ

loodussäästliku mõtteviisi kujundajaks ja pakume täisväärtuslikku elu.

Moodustame ühtse meeskonna, mille edu sõltub minust ja minu
töökaaslastest

LOOVUS
Meil on julgust ja energiat otsida uusi võimalusi ning saavutada
paremaid tulemusi
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Lühiülevaade ettevõttest
Üldised faktid

• Ettevõttel on kaks puhastusjaama – Ülemiste veepuhastusjaam (VPJ)
ja Paljassaare reoveepuhastusjaam (RPJ)

• Eesti suurim vee-ettevõte, mis pakub joogivee- ja kanalisatsiooniteenust ligikaudu 1/3 Eesti elanikest

• Esimene Ülemiste VPJ alustas tööd 1927. aastal, 1979 valmis lisaks

• Ettevõte pakub vee- ja kanalisatsiooniteenuseid ligi 20 000 kliendile

uus veepuhastusjaam

ja 400 000 lõpptarbijale Tallinnas ja selle lähipiirkondades

• Puhastusjaam toodab keskmiselt 65 000 m3 vett ööpäevas
• Ligi 90% joogiveest toodetakse pinnaveest Ülemistel, 10% tarbijatest

• Tallinna teeninduspiirkonnas on ASil Tallinna Vesi vee- ja

kasutavad piirkondlikku põhjavett

kanalisatsiooniteenuste osutamise ainuõigus aastani 2020

• Keskmine veetarbimine 2007. aastal oli 101 l elaniku kohta

• Teenuste osutamiseks on Tallinna linna ja ettevõtte vahel sõlmitud
Teenusleping 97 teenustaseme kohta

• Paljassaare reoveepuhastusjaam alustas tööd 1980. aastal
• Puhastusjaama võimsus on 350 000 m3 ööpäevas

Aare Niiberg

Valgala koordinaator

• Ettevõttes tegutsevad vee-, mikrobioloogia- ja heitveelabor, mis
teostasid 2007. aastal kokku enam kui 145 000 analüüsi
• Ühisveevärgisüsteemi kuulub ligi 900 km veetorustikke, 15
veepumplat ja 56 põhjavee puurkaevpumplat 85 puurkaevuga üle
kogu teeninduspiirkonna
• Ühiskanalisatsioonisüsteemi kuulub ca 760 km reoveekanalisatsioonivõrku, üle 300 km sadeveevõrku ja 101 kanalisatsioonipumplat üle
kogu teeninduspiirkonna

Meelis Plaado

Reoveepuhastusjaama süsteemide spetsialist

• 2007. aastal töötas Ettevõttes keskmiselt 315 töötajat
• ASi Tallinna Vesi aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas

Tegevuskohad
• Peakontor, müügi- ja teeninduskeskus ning tugiteenused asuvad
Tallinnas aadressil Ädala 10
• Ülemiste veepuhastusjaam, vee- ja mikrobioloogia labor 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 ruutkilomeetrit asub Harju- ja
Järvamaal
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PUHASTUSPROTSESS
VEEPUHASTUSE PrOTSESS

1.

PINNAVESI KOGUTAKSE
ÜLEMISTE JÄRVE
JA JUHITAKSE
SEALT ÜLEMISTE
VEEPUHASTUSJAAMA.

2.

3.

4.

TOORVESI LÄBIB
MIKROFILTRID, MIS
ERALDAVAD VEEST
VETIKAD JA HÕLJUMI.

VEE SELITAMISEKS
LISATAKSE
VEEPUHASTUSKEMIKAALI
KOAGULANTI.

5.

REOVEEPUHASTUSE PrOTSESS

1.

3.
REOVESI JA SADEMEVESI
KOGUTAKSE LÄBI ÜHISVOOLSE
KANALISATSIOONIVÕRGU
PEAPUMPLASSE. VÕIMALUSEL
KOGUTAKSE SADEMEVESI ERALDI JA
JUHITAKSE.SADEMEVEEVÕRGU KAUDU
VÄLJALASKUDENI.

2.

MEHAANILISE PUHASTUSE
KÄIGUS EEMALDATAKSE
REOVEEST VÕREDE ABIL
SUUREMAD TAHKED JÄÄTMED
NING LIIVAPÜÜDURITES LIIV.

5.

VESI SUUNATAKSE BASSEINIDESSE,
KUS VETTE JUHITAVA
OSOONIÕHUSEGU ABIL
HÄVITATAKSE MIKROORGANISMID
JA OKSÜDEERITAKSE ORGAANILISED
AINED.

VÄIKSEMAD TAHKED
OSAKESED SELITATAKSE
EELSELITITES,
TEKKINUD REOVEESETE
EEMALDATAKSE
PROTSESSIST.

4.

FOSFORI
KEEMILISEKS
EEMALDAMISEKS
LISATAKSE
REOVEELE
KOAGULANTI.

6.

VESI LÄBIB FILTRID. SUVEPERIOODIL
VÕIDAKSE SÕLTUVALT TOORVEE
KVALITEEDIST LISADA KA AKTIIVSÜTT,
ET EEMALDADA VIIMASED OSAKESED
JA PARANDADA JOOGIVEE MAITSET.

BIOLOOGILISEKS PUHASTUSEKS JUHITAKSE REOVESI
AERATSIOONIBASSEINIDESSE, KUS ERINEVATE BAKTERITE
ELUTEGEVUSE TAGAJÄRJEL EEMALDATAKSE REOVEEST
LÄMMASTIK JA BIOLAGUNEVAD SAASTEAINED.
BAKTERITELE SOBIVA ELUKESKKONNA TAGAMISEKS
JA NENDE TÖÖ TÕHUSTAMISEKS LISATAKSE ÕHKU JA
LISASÜSINIKKU METANOOLI NÄOL.

6.

PUHASTATUD
REOVESI EHK
HEITVESI
PUMBATAKSE
LÄBI SÜVAMERE
VÄLJALASU
MERRE.

8.

9.

PUHASTUSPROTSESSI
ERINEVATES ETAPPIDES
ERALDATUD SETE
PUMBATAKSE
SETTEKÄITLUSJAAMA.

VEELE LISATAKSE
DESINFITSEERIMISEKS
KLOORI.

8.

REOVEESETE
KÄÄRITATAKSE
METAANTANKIDES, KUS
ORGAANILINE AINE
BAKTERITE TOIMEL
LAGUNEB.

10.

JÄRELSELITITES TOIMUB LÕPLIK
REOVEESETTE EEMALDAMINE.

7.

7.

SELITAMISE KÄIGUS ERALDATAKSE
VEEST HÕLJUM, KEMIKAALIKOGUMID
JA SADE.

REOVEESETTE
KÄÄRITAMISE
KÄIGUS TEKIB
BIOGAA S, MIS
KASUTATAKSE ÄRA
TEHNOLOOGILISES
PROTSESSIS JA
JAAMA HOONETE
KÜTMISEKS.

VESI SUUNATAKSE JOOGIVEE
RESERVUAARIDESSE, KUST
SEE VASTAVALT NÕUDLUSELE
LINNA VEEVÕRKU
PUMBATAKSE.

11.

REOVEESETE
STABILISEERITAKSE,
KUIVATATAKSE
JA SEGATAKSE
TUGIAINETEGA.

12.

SAADUD KÕRGE
TOITAINESISALDUSEGA
REOVEESETTESEGU
KASUTATAKSE
HALJASTUSES.
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Juhtimissüsteem
ISO 17025 LABORITE
KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEM*

2001

ISO 9001
KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEM*

2002

• Ouliste huvipoolte
nõuete
kindlaksmääramine

• Probleemide lahendamine

• Oluliste riskide
kindlakstegemine

• Kavade ja tegevuste parendamine
• Probleemide ennetamine

• Eesmärkide ja
ülesannete seadmine

ISO 14001
KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEM*

2003

parenda
EMAS (EL MÄÄRUS 761/2001)
KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEMI
PILOOTPROJEKT

2004

EMAS KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEM

2005

PLANeeri
• Tegevuste ja tulemuste
seire ja mõõtmine
• Siseauditite läbiviimine

kontrolli

tee

• Eesmärkide elluviimine
• Igapäevase töö korraldamine

2006

OHSAS 18001

• Seadusandlike ja muude
nõuete järgimine

OHSAS 18001

• Töötajate pädevuse tagamine

OHSAS 18001
TÖÖTERVISHOIU JA
TÖÖOHUTUSE JUHTIMISSÜSTEEM

2007
CERTIFIED
ORGANISATION

• Kommunikatsiooni tagamine
• Dokumendihaldus

SERTIFITSEERITUD
ORGANISATSIOON

Ettevõtte juhtimissüsteemi on integreeritud erinevate juhtimissüsteemi standardite nõuded, lähtudes pideva
* Nõutud vastavalt Tallinna linna ja ettevõtte vahel sõlmitud Teenuslepingule.

parendamise põhimõttest.
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ettevõtte eesmärgid
ETTEVÕTTE VÄÄRTUSE SUURENDAMINE
Klienditeeninduse kõrge taseme saavutamine

Ettevõtte tegevuse laiendamine

• Suurendada klientide rahulolu

• Parandada heitveekäitlust

• Täita võrkude laiendamise kava

• Muuta liitumisprotseduur efektiivsemaks nii

• Vähendada lekkeid

•	Kasvatada uusi kasumlikke ettevõtmisi

•	Kindlustada jätkusuutlik areng kõikides

• Kasvatada tegevuskasumit

klientide kui ka ettevõtte seisukohast

2008

Tootmistulemuste kõrge taseme saavutamine

• Parandada klientidele pakutava vee kvaliteeti
• Tõsta töötajate teadlikkust vastutustundlikust
ettevõtlusest

tegevustes
• Täita kõik seadustest ja lepingutest tulenevad
nõuded
• Tõsta töötajate pühendumust
• Parendada töötervishoiu ja -ohutuse taset

• Suurendada klientide rahulolu

2007

• Täita meie lubadused

• Muuta ettevõtte keskkonnategevust
tulemuslikumaks

•	Olla vastutustundlik ühiskonna liige

•	Olla hooliv tööandja

• Hoida usaldusväärseid suhteid kõikide oluliste

• Muuta töökeskkond ohutumaks ja tervislikumaks

huvirühmadega

• Täita kõik teenusetasemetest ja seadustest
tulenevad nõuded
• Täiustada ettevõttesiseseid protsesse

•	Alustada uute kasumlike ettevõtmistega
•	Laiendada võrke tegevuspiirkonnas
•	Kasvatada tegevuskasumit
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ÜLEVAADE ETTEVÕTTE 2008. AASTA KESKKONNAEESMÄRKIDEST JA -ÜLESANNETEST
Parandada heitveekäitlust

Vähendada lekkeid

• Juhtida ja opereerida reoveepuhastusjaama tagamaks, et väljalaskudele

• Jätkata optimaalse lekete taseme analüüsimist ja koostada plaan selle

seatud nõuded on täidetud.

taseme saavutamiseks

• Koostada plaan reoveepuhastusjaama laiendamiseks, et toime tulla

• Suurendada lekete meeskonda ning muuta selle töö efektiivsemaks

suurenenud vooluhulkade ja koormusega.

• Välja töötada plaan, et laiendada online sensorite kasutamist lekete

• Hooldada ja puhastada kanalisatsioonivõrku vähemalt 120 km ulatuses

avastamiseks ja tsoneerimiseks.

aastas
on 1400

Kindlustada
tegevustes

• Koostada kava sadeveesüsteemide paremaks hooldamiseks

• Kasutada veeressurssi säästlikult

• Ennetada ummistuste teket nii, et maksimaalne ummistuste arv aastas

jätkusuutlik

areng

kõikides

• Optimeerida kemikaalide kasutamist puhastusprotsessis
• Suurendada taastuvenergia kasutamise efektiivsust
• Töötada välja kava transpordi efektiivsemaks kasutamiseks

Eha Kerves

• Võtta kogu reoveesete taaskasutusse
• Koostada tegevuskava jäätmete üldkoguse vähendamiseks ning

ADMINISTRAATOR

sorteeritud ja taaskasutatavate jäätmete osakaalu suurendamiseks.
• Suurendada e-arvete osakaalu
• Tagada täiustatud riskijuhtimise ja äriplaneerimise protsesside
rakendamine

Muuta liitumisprotsess efektiivsemaks
klientide kui ka ettevõtte seisukohast

nii

Tõsta töötajate teadlikkust vastutustundlikust
ettevõtlusest

• Täiustada liitumisprotsessi tagamaks liitumised valmisehitatud

• Tõsta töötajate teadlikkust ehitustegevusega kaasnevatest ja

torustikega

kogukonda mõjutavatest teguritest

• Avaldada ning levitada klientidele informatsiooni liitumise kasulikkuse

• Tõhustada järelevalvet Ettevõtte ja alltöövõtjate objektidel.

ja keskkonnamõju kohta

• Kutsuda töötajaid osa võtma keskkonnateemalistest või sotsiaalsetest

• Täita võrkude laiendamise kava

üritustest, mis lähtuvad vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest.

Jane Libe
KLIENDIHALDUR

• Tõsta keskkonnaalast teadlikkust kommunikatsiooniplaani rakendamise abil

Tagada vastavus õigusaktidest ja teenuslepingust tulenevate nõuetega

10
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ETTEVÕTTE INVESTEERINGUD
Investeeringud erinevatesse valdkondadesse

Kasum ja investeeringud 2003–2007

(tuhat/EEK)

2003

2005

2006

(tuhat/EEK)

300 000

300 000

250 000

250 000

200 000

200 000

150 000

150 000

100 000

100 000

50 000

50 000

0
2004

(tuhat EEK)

0
2003

2004

2005

2006

2007

2007

VEETEENUS

PUHASKASUM

REOVEE ÄRAJUHTIMINE

INVESTEERNGUD KOKKU

VÕRGUD JA VÕRGUPIKENDUSED
MUUD TÖÖD JA TEENUSED
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JUHATUSE esimehe pöördumine
2007. aasta tulemused olid ASi Tallinna Vesi jaoks head, Ettevõte liikus

Ettevõttena, kelle toode mõjutab ühe kolmandiku Eesti elanikkonna

stabiilselt strateegiliste eesmärkide täitmise suunas. Paranenud on

igapäevaelu, on meil väga eriline vastutus klientide, ühiskonna ja

klienditeeninduse tase - seda näitavad sõltumatu rahulolu uuringu

keskkonna ees. Kvaliteetsete toodete ja teenuste osutamise kõrval

tulemused; tõusnud on Ettevõtte tootmisefektiivsus - oleme saavutanud

jätkame panustamist ühiskonda, toetades sotsiaal- ja haridusprojekte.

läbi aegade parima joogivee ja puhastatud heitvee kvaliteedi; alustatud

Sel aastal valmis veeringlusest jutustav hariv arvutimäng ‘Rändur Tilk’,

on uute ettevõtmistega – soovime jätkuvalt kasvada; suutsime tagada

mida jagatakse kõikidele koolidele üle Eesti, eesmärgiga tõsta noorte

tugevad majandustulemused - saavutasime kasvu nii käibes kui

keskkonnateadlikkust.

kasumis.

Tootmistulemuste kõrge kvaliteet
Klienditeeninduse kõrge tase

Ettevõtte meeskonda tuleb 2007. aastal tunnustada mitmete

Kõrgel tasemel klienditeeninduse pakkumine on Ettevõtte peamine

kordaminekute eest, mis tõstsid oluliselt tootmistegevuse kvaliteeti ja

eesmärk. Meil on hea meel, et 2007. aasta lõpus sõltumatu

efektiivsust.

uuringufirma TNS Emori poolt läbiviidud kliendirahulolu-uuring näitas
märkimisväärseid edusamme kliendisuhetes. Kliendirahulolu tähistav

Klientideni jõudva joogivee kvaliteet oli läbi aegade parim ning see

indeks oli 100-pallisel skaalal tõusnud 73-lt 79-le, mis asetab Ettevõtte

näitaja on üks olulisimaid kliendirahulolu mõjutajaid. Ettevõte jätkuvaks

teiste maailma kommunaalteenuste pakkujatega võrreldes esimese

eesmärgiks on tõsta joogivee kvaliteeti kogu puhastusprotsessi ulatuses:

10% hulka.

alates valgalast ja veepuhastusjaamast kuni veevõrgu opereerimiseni
otsivad meie meeskonnad kõikvõimalikke viise joogivee kvaliteedi

Sellele on eelnenud palju tööd. Lisaks kliendikesksuse vajalikkuse

jätkuvaks parandamiseks.

rõhutamisele, oleme Ettevõttes välja töötanud ja rakendanud täiendavaid
vahendeid ning teinud ümberkorraldusi kogu organisatsioonis.

Ka puhastatud heitvee kvaliteet oli 2007. aastal kõrgem kui eales

Pärast uue kliendihaldussüsteemi kasutuselevõtmist 2006. aastal

varem. Tänu viimaste aastate ulatuslikele investeeringutele reovee-

töötasime 2007. aasta alguses välja veebipõhise iseteeninduse,

puhastusjaamas (eriti lämmastikueralduse tõhustamiseks ja reoveesette

võimaldades klientidel lihtsamini oma kontot hallata. Uute arvelduse

töötlemise täiustamiseks) ja meeskonna professionaalsetele oskustele

funktsionaalsustega (otsekorraldus, e-arve) iseteenindus on osutunud

suudab Ettevõte puhastada pealinna ja ümberkaudsete valdade reovett

väga edukaks.

tasemel, mis vastab täielikult Euroopa Liidu standarditele.

Samuti oleme üle vaadanud ettevõttesisese töökorralduse. Hinnates meie

Töötajate töötervishoid ja –ohutus on meie jaoks esmane. Pärast edukat

tegevust klientide seisukohast, oleme analüüsinud klienditeenindusega

auditit 2007. aasta maikuus pälvis Ettevõte rahvusvahelise töötervishoiu

seotud protsesse ning täiustanud kliendi- ja süsteemihaldusega seotud

ja -ohutuse juhtimissüsteemi (OHSAS) sertifikaadi. See on suurepärane

tegevusi. Seeläbi suudame igakülgselt toetada sisemisi tegevusi, mis on

tunnustus töötingimuste parendamise suunal tehtud tööle, kuid enamgi

aluseks kvaliteetsele klienditeenindusele.

veel annab rõõmustamiseks põhjust asjaolu, et 2007. aastal ei toimunud
Ettevõttes ühtegi tööõnnetust.

Roch Chéroux
juhatuse esimees

Kõrgel tasemel
klienditeeninduse
pakkumine on
Ettevõtte peamine
eesmärk.
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Roch Chéroux
juhatuse esimees

JUHATUSE esimehe pöördumine
Oleme saavutanud efektiivsuse tõusu tootmises peamiselt kahe

sademeveevõrgu laiendamisega, rajades lisaks 11,5 km torustikku.

teguri koosmõjul: meie töötajate pühendumine ning 2007 ja eelnevatel

Selline ehitustegevus parandab klientidele pakutavat teenust, laiendab

aastatel täidetud investeeringute kava. Eelmisel aastal jätkasime

meie tegevusala ja aitab kaitsta keskkonda.

suuremahuliste investeeringute (285 miljonit krooni) suunamisega

Klientideni
jõudva joogivee
kvaliteet oli
2007. aastal
läbi aegade
parim.

joogivee kvaliteedi parandamisesse. Need investeeringud hõlmasid

Ettevõtte arendustegevus hõlmab koostööd Tallinna ümberkaudsete

valgalal ja veepuhastusjaamas tehtud parendusi ning veevõrgu pidevat

valdadega. Meie vee- ja reoveepuhastusjaamadel on kasutamata

uuendamist. Samuti investeerisime reovee puhastamisesse, viies lõpule

võimsust, mistõttu saame lähivaldadele pakkuda suurel hulgal Euroopa

lämmastikuprojekti, mis pälvis ka Keskkonnaministeeriumi heakskiidu.

Liidu standarditele vastavaid kvaliteetseid joogiveega varustamise

Edukalt lõpetatud lämmastikuprojekt ja valminud reoveesettekäitluse

ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuseid. Seni oleme neid

hoone võimaldavad meil hoida puhastatud reovee kvaliteeti kontrolli

teenuseid osutanud Ettevõtte vee- ja kanalisatsioonivõrgu ning valdade

all.

territooriumite vahele rajatud liitumispunktide kaudu. Järgnevatel
aastatel oleme valmis laiendama senist koostööd, et aidata Tallinna

Eelpoolmainitud investeeringute abil tõstsime tootmisefektiivsust ja

lähivaldadel oma arenguplaane ellu viia.

meie toote kvaliteeti, mis toob kaasa keskkonnamõjude vähenemise. See
väljendub Tallinna lahte juhitava puhastatud heitvee kõrges kvaliteedis

Ettevõtte väärtuse suurendamine

ja täielikus nõuetega vastavuses, kogu reoveesette ümbertöötlemises

2007. aastal tehti muudatused Ettevõtte ja Tallinna linna õigusi ja

reoveesetteseguks, veeressursside paremas kasutamises ning kontrollis

kohustusi sätestavas Teenuslepingus. Need muudatused kiirendavad

leketest tuleneva veekao hulga üle. Keskkonnast hoolimine on oluliseks

oluliselt veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamist ning tagavad

osaks meie igapäevasest tegevusest nii praegu kui ka tulevikus.

Tallinna kanaliseerimise 2011. aasta märtsiks (hetkel on kanaliseeritud
97% linnast). Lepingumuudatused seavad vastutuse kava täitmise

Ettevõtte tegevuse laiendamine

eest Ettevõttele. Ühtlasi on kuni lepingu kehtivuse pikendatud tähtaja,

Meie sooviks on laiendada Ettevõtte tegevust, kasutades seejuures ära

2020. aastani, fikseeritud K-koefitsient, mille kaudu on tagatud Ettevõtte

meie peamisi kompetentse vee- ja kanalisatsioonirajatiste haldamisel.

kasumlikkuse taseme järjepidevus ja tulude ennustatavus.

2007. aastal tõi Ettevõte turule kaubamärgi ‘Veemees’, mille teenused

2007. aasta majandustulemused olid head ja püsivas arengus, võrreldes

on tihedalt seotud meie põhitegevusega. ‘Veemees’ tegutseb klientide

2006. aastaga kasvas Ettevõtte käive 18,4% võrra ja maksustamiseelne

torustikel, andes majaomanikele nõu torustike hooldamiseks ning

kasum suurenes 12,9%.

teostades väikesemahulisi kinnistu- ja majasiseseid torustike ehitustöid.

Kuigi Ettevõtte müügimahud eraklientidele ei muutunud ja seoses

2007. aastal jäi tegevusmaht tagasihoidlikuks, kuid eeldame selle

tootmiskliendi ümberasumisega Tallinnast väljapoole toimus väike

kasvamist lähtuvalt klientide nõudlusest.

langus äriklientide suunal, liikusid Tallinna lähivaldade müügimahud
tõusvas suunas, peegeldades nendes valdades toimuvat aktiivset

2007. aastal jätkasime Tallinna vee- ja kanalisatsioonitorustike
laiendamist, kokku rajasime 16,1 km uut torustikku. Samuti jätkasime

arendustegevust.
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JUHATUSE esimehe pöördumine
Liitumistegevus on samuti olnud väga dünaamiline - vastav käive

See on väga positiivne tulemus, mis innustab meid tegelema edasi

kasvas 2007. aastal 65,7%. Kokku kasvas Ettevõtte müügitulu 820,8

personalistrateegiaga, et tulemuste paranemise trend ka järgmistel

miljoni kroonini.

aastatel jätkuks.

Ettevõte hoidis vaatamata kõrgele inflatsioonile edukalt kulusid kontrolli

2007. aastal investeerisime olulisel määral aega ja energiat

all ning müüdud toodete ja teenuste kulu vähenes 1,75% võrra.

personalistrateegiasse ja –poliitikasse ning sõnastasime uued Ettevõtte

Arvestamata mitteperioodilisi tulusid ja kulusid, oleks põhitegevusega

väärtused, milleks on:

seotud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvanud 4,5%. See on
märkimisväärselt hea tulemus, arvestades mõnede kulukirjetega seotud

Pühendumine

kõrget inflatsiooni taset Eestis. Selline tulemus saavutati tänu tõhusale

Kliendikesksus

kulukontrollile ning pidevale efektiivsuse suurendamisele.

Meeskonnatöö
Loovus

Ettevõtte poolt aktsionäridele väljamakstavad dividendid kasvasid 2007.
aastal 25%.

Usume, et uute väärtustega kooskõlas oleva käitumisega suudame

Samuti on hea meel tõdeda, et Ettevõtte tegevus pälvis asjatundjate

rakendub uus sooritusel põhinev tasustamissüsteem, mis võtab arvesse

tunnustuse. Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda ning Eesti Tööandjate

ka seda, kuidas töötajad väärtusi järgivad.

saavutada Ettevõtte strateegilised eesmärgid. 2008. aasta algusest

Keskliit valisid Ettevõtte ‘Konkurentsivõimelisimaks teenindusettevõtteks’
Eestis.

Meil on selge visioon Ettevõtte tulevikust. Selle visiooni saavutamiseks
oleme pannud paika pikaajalised strateegilised eesmärgid. Nendest

Pühendume jätkuvalt kõrgete juhtimisstandardite saavutamisele. Meie

tulenevad aasta eesmärgid, mis omakorda jaotatakse töötajate

eesmärk on olla läbipaistev oma tegevuses, juhtimises, tulemuste

individuaalseteks eesmärkideks. Ettevõtte töösoorituse hindamise

avaldamises ning suhetes aktsionäridega ja huvigruppidega. Sarnaselt

süsteem hõlmab kõiki eelnimetatud etappe. Kuna see lähenemine on

varasematele aastatele, pälvisime ka 2007. aastal rahandusringkondade

heade tulemuste saavutamisel osutunud vägagi edukaks, jätkame selle

tunnustuse - OMX Balti Börsid tõstsid Ettevõtte esile meie investorsuhete

rakendamist ka 2008. aastal.

kvaliteedi poolest.
Kokkuvõttes oli 2007. aastal Ettevõtte jaoks hea, millele viitavad ka

Meeskondlik panus

tugevad majandustulemused. Tänu sellele on meil kindel stardipositsioon

Kõik eelpoolmainitu on saanud võimalikuks ainult tänu Ettevõtte

uueks aastaks ja tugevam vundament kaugemaks tulevikuks. Ka 2008.

meeskonna suurepärasele panusele. Siinkohal soovin avaldada

aastal keskendume Ettevõtte strateegilistele eesmärkidele ja meie sihiks

tunnustust meie töötajatele nende pühendumuse eest. 2007. aastal

on saavutada suurepärased tulemused kõikidel tegevussuundadel.

läbiviidud uuring näitas, et töötajate pühendumine on kasvanud 10%.

Roch Chéroux
juhatuse esimees

2007. aasta
majandustulemused
olid head ja püsivas
arengus, võrreldes
2006. aastaga
kasvas Ettevõtte
käive 18,4% võrra
ja maksustamiseelne
kasum suurenes
12,9%.
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Selle rebasekutsika püüdsin pildile ühel
juunikuu õhtul Ohepalus. See väike
looduskaunis kohake asub LääneVirumaal.
Sealse järve ümber on väga mõnusad
liivateed, kus armastan rattaga sõitmas
käia. Ühel õhtul jälle sadulas olles
nägin korraga mitut rebasekutsikat üle
tee jooksmas. Peatasin ratta ja tulin
sadulast vaikselt maha ning läksin
kaamera pihus teepervele uudistama.
Järsku pistis üks kutsikas pea rohust
välja minust vaid meetri või kahe
kaugusel, et uurida mis elukas teda nüüd
jälitas. Aega raiskamata klõpsutasin
mõned kaadrid veel enne, kui minu
modell põgeneda otsustas.

Margus Maripuu
Veepuhastusjaama protsessi juht
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KLIENDId
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MEIE KLIENDID
Klientide jaotus 2007

Klientidele osutatud teenused 2007

2007 EESMÄRGID JA ÜLESANDED
12%
ÄRIKLIENDID

Suurendada klientide rahulolu

2% reoveepuhastusteenus

26%
veepuhastusteenus

Täita “Meie lubadused”
20%
korteriühistud

Parendada kliendikontaktide haldamist
ja vähendada kaebuste arvu

Ettevõtte ligi 20 000 kliendist moodustavad suurima osa erakliendid ja
eramajapidamised, mida on kokku ligi 13 500. Teise suurema kliendigrupi
moodustavad korteriühistud (ligi 4 000 klienti) ja erinevad äriettevõtted

68%
ERAkliendid

72%
vee- ja reoveepuhastusteenus

(ca 2 500 klienti). Enamikule klientidest osutab Ettevõte nii vee- kui
kanalisatsiooniteenust, siiski on ka teatud osa kliente, kes kasutavad vaid
vee- või kanalisatsiooniteenust.

erakliendid

VEE- JA REOVEEPUHASTUSTEENUS

ärikliendid

reoveepuhastusteenus

KORTERIÜHISTUD

veeteenus
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KLIENDIRAHULOLU
KLIENDIRAHULOLU UURING
Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda parimat klienditeenindust Baltimaade
kommunaalettevõtete seas ning iga-aastase uuringu tulemused
võimaldavad meil määratleda oma positsioon analoogsete ettevõtete
hulgas.

2007. aasta lõpus viidi sõltumatu uuringufirma TNS Emori poolt läbi
kliendirahulolu uuring, mille käigus küsitleti enam kui 900 klienti ja
lõpptarbijat. Hinnati Ettevõtte poolt pakutavaid teenuseid nende
kvaliteedi ja olulisuse seisukohalt. Kliendirahulolu mõõdetakse

Klientide ja lõpptarbjate rahulolu
2006–2007, TRI*M indeks

uuringufirma poolt välja töötatud kliendisuhte tugevust iseloomustava

(indeks)

TRI*M indeksi alusel, mis võimaldab võrdlust ka teiste ettevõtetega.

100

Kliendirahulolu uuringu TRI*M indeksi lõpptulemuseks 100-pallisel

80

skaalal oli 79 palli klientide ja 74 palli lõpptarbijate osas. Teiste
kommunaalettevõtetega võrreldes asetab see tulemus Ettevõtte maailma
esimese 10% hulka nii klientide kui ka lõpptarbijate osas. Positiivne
trend iseloomustab kõiki kliendisegmente. Mõningane rahulolu langus
lõpptarbijate osas, võrreldes 2006. aasta andmetega, oli eelkõige seotud
Lasnamäe linnaosa lõpptarbijate rahulolu vähenemisega.
Tugevnenud kliendisuhe klientide sihtrühmas tähendab kõrgemat

60
40
20
0
KLIENDID

soovitusvalmidust ja suuremat soovi jääda Ettevõtte kliendiks ka
alternatiivide olemasolul või tekkimisel. Tänu sellele on positiivne ning
pigem kriitiline hinnang klientide seas tasakaalustunud.
2007

Kersti Pitk
Mikrobioloog

2006

LÕPPTARBIJAD

EUROOPA
AVALIKU
SEKTORI
KESKmine

EUROOPA
MAAILMA
AVALIKU
KOMMUNAALSEKTORi
TEENUSTE
PARIMAD 10% PARIMAD 10%
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KLIENDIRAHULOLU
Võrreldes 2006. aastaga iseloomustab kõiki kliendisegmente rahulolu

Kliendisuhte tugevust ja klientide rahulolu mõjutavad kõige enam

kasv.

teenuse kvaliteet - eelkõige joogivee kvaliteet, infrastruktuuri seisukord,

Klientide rahulolu
kliendisegmentide kaupa 2006–2007

teenuse hind ja Ettevõtte maine, samuti probleemide käsitlemine ja
suhtlus teenindava personaliga.

Klientide rahulolu teenuste erinevate
aspektidega 2006–2007, 5-pallisel
hindamisskaalal

Võrreldes eelmise aastaga on klientide rahulolu teenuse erinevate

(indeks)
100
80

Näitude teatamine

4,1

4,2

Ettevõtte

bürooteenindajate

Arveldamine

4,0

4,2

asjatundlikkusega ja lubaduste pidamisega ning personali positiivse

Näidutelefon

4,2

4,2

suhtumisega. Aktiivsetest infokanalitest eelistatakse veebikeskkonda

TV veebileht ja iseteenindus

4,0

4,1

Teenindusbüroo

3,9

4,0

Töömehed

4,0

4,0

Infotelefon

3,9

4,0

Tehnilised töötajad

3,8

4,0

peamised

tugevused

eelkõige

Ettevõtte kõige olulisemaks tugevuseks pideva veevarustuse tagamine
ning ootamatute häirete kiire ja operatiivne likvideerimine.

40

Klientide ja lõpptarbijate arvates vajaks jätkuvat parendamist joogivee
kvaliteet, tehnilise personali ja töömeeste asjatundlikkus, avariitelefoni

20

ja meilisuhtlus ning teenuse kvaliteeti ja hinna kujunemist puudutava
0
ERAMUD

2007
2006

KORTERMAJAD

tööstused vaba-aja
ettevõtted

MUUD
KLIENDID

Veevarustus

3,9

3,9

Lepingud

3,8

3,9

Teenindus e-posti vahendusel

3,8

3,9

Avariitelefon

3,7

3,8

Esmaseks arenguprioriteediks Ettevõtte jaoks on probleemikäsitlus,

Vee- ja kanalisatsiooniseadmed

3,7

3,8

millele antud hinnangud on küll paranenud, kuid kus rahulolu on

Vee kvaliteet*

3,9

3,8

jätkuvalt kõige madalam. Kliendid ja lõpptarbijad hindavad meie

Maine

3,6

3,7

töötajate positiivset hoiakut probleemide lahendamisel ning töömeeste

Hind

3,2

3,3

sõbralikku ja viisakat suhtumist, kuid vajaka jääb probleemide

Probleemide lahendamine

2,2

2,5

teabe jagamine.
KÕIK
KLIENDID

2007

aspektidega enamasti veidi kasvanud. Klientide arvates seostuvad

ning oluliseks peetakse veebi iseteenindust. Lõpptarbijate seisukohalt on

60

2006

lahendamise kiirusest ja kliendisuhtluse paindlikkusest.

* Kuigi klientide rahulolu on 2007. aastal pisut langenud, viitavad võetud
proovid, et joogivee kvaliteet on läbi aegade kõrgeimal tasemel
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KLIENDIRAHULOLU
Kliendikontaktid

TEENINDUSKESKUS JA MÜÜGIKESKUS

Müügikeskusesse koondati kliendihaldurid, kes keskenduvad eelkõige

2007. aastal oli kokku 64 677 kliendikontakti võrreldes 74 291 kontaktiga

2007. aastal analüüsiti klienditeenindusega seotud protsesse ning

lisateenuste pakkumisele.

2006. aastal. Ettevõte on loonud mitmeid suhtluskanaleid, mille kaudu

töökorraldust klientide huvidest lähtuvalt. Suurema kliendirahulolu

klientidel on võimalik teha infopäringuid, täpsustusi, samuti kaebusi ning

ja parema probleemide käsitlemise nimel ning Ettevõttesisese

Teeninduskeskus loodi vee- ja kanalivõrgu töötajate ning kliendikontakti-

ettepanekuid esitada. Kodulehekülje, e-posti, klienditeeninduse ning

infoliikumise parendamiseks viidi läbi struktuurimuudatused ning loodi

haldurite baasil, et ühtse juhtimise abil parandada erinevate osakondade

kirjaliku suhtluse kõrval on Ettevõttel oma kõnekeskus, kuhu kliendid

kaks uut üksust: müügikeskus ja teeninduskeskus.

koostööd. Teeninduskeskuse põhiülesandeks on klientide probleemide

uute klientide teenindamisele, kliendilepingute haldamisele ja

lahendamine ja nendega suhtlemine.

saavad ööpäevaringselt pöörduda. Kõige enam päringuid tehaksegi
telefoni teel, millele järgnevad e-post ning kirjalikud pöördumised, sh
kirjalikud kaebused.

Kliendikontaktid 2003–2007

KIRJALIKUD KAEBUSED 2003–2007

Kirjalike kaebuste arv on võrreldes viimaste aastatega kasvanud, põhiliselt
seetõttu, et 2007. aastal registreeriti rohkem veevarustuse katkestusi
ja kanalisatsioonitorustike ummistusi puudutavaid kaebusi. Samuti

80 000

300

60 000

225

on ettevõtte oma kaebuste registreerimise süsteemi üle vaadanud ja
täiustanud.
Alates 2006. aastast kehtivad ASi Tallinna Vesi klientidele 22 lubadust, ehk
„Meie Lubadused”, mis puudutavad Ettevõtte teenuseid ja igapäevast
suhtlemist. Lubadused jagunevad sisuliselt kaheks - elukvaliteeti

40 000

150

tagavad ja säilitavad lubadused ning õigeaegse vastamise ja selge
suhtlemise lubadused. Juhul kui Ettevõte lubadusi ei täida, hüvitatakse
kliendile tekitatud ebamugavused. 2007. aastal maksime klientidele

20 000

75

kompensatsiooni neljal korral, millest kolmel juhul oli tegemist kliendile
tagasiside andmise hilinemisega ning üks puudutas veekvaliteeti
liitumispunktis.

0

0
2003

2004

2005

2006

2007

muud kontaktid
Kanalisatsiooniga seotud KONTAKTID
veekatkestuste ja survega seotud kontaktid
arveldustega seaotud kontaktid

KIRJALIKUD KAEBUSED
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JOOGIVEE KVALITEET
Kliendirahulolu uuring näitab, et joogivee kvaliteet on üks enim
OLULISED
KESKKONNAASPEKTID

mõju

kliendirahulolu mõjutavatest teguritest.
Joogivee kvaliteet peab vastama sotsiaalministri 31. juuli 2001 määrusele

Nõuetele vastav
joogivesi

Elukvaliteedi säilitamine ja parandamine

Nõuetele mittevastav
joogivesi

Oht elanikkonna
tervisele, järsk elukvaliteedi langus

Saastunud põhjavesi

Oht elanikkonna
tervisele

Pikaajalised
veetrasside ja
põhipumplate
avariid

Elukvaliteedi langus,
oht elanikkonna
tervisele pikaajalise
veevarustuse
katkemise korral

nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid”,
mis lähtub Eesti Vabariigi veeseadusest ning Euroopa Liidu joogivee
direktiivist 98/83/EÜ. Mõnede indikaatorparameetrite osas (raud,
mangaan), mis pole tervisele ohtlikud, kehtis 2007. aasta lõpuni

PUHASTATUD VEE KVALITEET ÜLEMISTE
VEEPUHASTUSJAAMAS
Puhastatud vee kvaliteeti Ülemiste veepuhastusjaamas oli 2007.
aastal vastavuses määruse nr 82 nõuetega, mida illustreerib ka tabel
lk 28. Joogivee kvaliteedi kindlustab peamiselt pinnavee kvaliteet ja
puhastusprotsessi tõhusus.

üleminekuperiood ning Sotsiaalministri määruse nr. 82 nõuded
hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2008.
Ettevõttel on üksikasjalik joogiveekontrolli kava aastateks 20052010, mis on heaks kiidetud Harjumaa ja Tallinna Tervisekaitsetalituse
poolt ning mis sisaldab kvaliteedikontrolli nõudeid nii pinnavee,
veepuhastusjaama, põhjaveesüsteemi kui ka linna veevõrgu jaoks.
Nimetatud kavas on kindlaks määratud analüüside võtmise sagedus ja
kontrollitavad parameetrid.

2007 EESMÄRGID JA ÜLESANDED
Lisaks on joogivee kvaliteedile esitatud nõudeid vee-erikasutuslubades
Tagada joogivee kvaliteet ja takistusteta
puhastusprotsess

HR0549, HR0679, HR0960, HR0961 (vaata lähemalt lk 37).

Tagada joogivee kvaliteedi vastavus seadusandlikele
ja Teenuslepingu nõuetele

Joogivee kvaliteedi analüüse teostab Ettevõtte rahvusvaheliselt

Parandada vee kvaliteeti kliendi jaoks survepesu abil

aastal teostas vee- ja mikrobiloogialabor kokku üle 76 000 analüüsi.

Rekonstrueerida või vahetada välja vähemalt 5 km
olemasolevaid veetrasse

veepuhastusjaamas ja põhjavee puurkaevudes 100% vastavuses kõigi

Täita veevõrkude laiendamise kava

veevõrgu vee kvaliteet väga hea, esines vaid mõningaid kõrvalekaldeid

Pakkuda klientidele pidevat veevarustust,
veekatkestuste kestvus alla 4,5 tunni
Mitte ühtegi magistraaltorustike üle 12-tunnist
veevarustuse katkestust

tunnustatud ISO 17025 standardi alusel akrediteeritud veelabor. 2007.
Tulemused näitavad, et 2007. aastal oli puhastatud vee kvaliteet Ülemiste
Sotsiaalministri määruses nr 82 nõutud parameetritega. Samuti oli
nõutud normidest, vaata lähemalt leheküljelt 24.

Aare Niiberg

Valgala koordinaator
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JOOGIVEE KVALITEET
Pinnavee kvaliteet

Permanganaatne hapnikutarve
toorvees 2003–2007

Toorvee värvus 2003–2007

Puhastussüsteemi võetava toorvee kvaliteet vastas aastal 2007 Euroopa
Nõukogu direktiivi 75/440/EÜ klass A2 nõuetele. Nõuetele vastavuse
tagamiseks kontrollitakse toorvee kvaliteedinäitajaid üks kord päevas
puhastussüsteemi sissevoolul. Üks kord nädalas kontrollitakse toorvee
reostusnäitajaid nagu üldfosfor ja üldlämmastik. Lisaks tehakse üks kord

kraadides
mg/l
PHT

2003

2004

2005

2006

2007

8,1

10,3

10,6

9,3

9,3

Värvus

2003

2004

2005

2006

2007

46

61

58

45

43

Veepuhastusprotsessi tõhusus

kuus toorvee süvaanalüüs vastavalt joogiveekontrolli kavale.

Toorvee kvaliteedi parandamiseks viidi aastatel 2001–2006 läbi

Pinnavee kvaliteet sõltub ilmastikutingimustest – näiteks sademetest,

vee ökosüsteemi mõjutamise ja tasakaalustamise kaudu ning luua

Puhastusprotsessi kujundamise aluseks on nõuded, mis on kehtestatud

klassikaline toitumisahel:

lähtuvalt toorvee kvaliteedist. Tulenevalt Ülemiste järve pinnavee

röövkalad – põhjatoidulised ja lepiskalad – zooplankton – fütoplankton.

kvaliteedist on seadusandlusega ette nähtud kasutada joogivee kvaliteedi

lumesulamisveest, aga ka valgala geoloogilistest tingimustest, rabadest,
soodest, karsti- ja metsaaladest jms. Eriti mõjutab toorvee kvaliteeti
loodusliku orgaanilise aine – humiinaine – sisaldus. Humiinainel on suur
mõju vee värvusele, permanganaatsele ja keemilisele hapnikutarbele.
Mida väiksem on permanganaatne hapnikutarve, seda väiksem on
pinnavee puhastamiseks kuluvate kemikaalide kogus. Mida läbipaistvam
on vesi, seda väiksem on vee värvus. Värvus ja permanganaatne
hapnikutarve olid 2007. aasta lõikes suhteliselt stabiilsed.

biomanipulatsiooni projekt, mille eesmärk oli parandada veekvaliteeti

tagamiseks pinnavee füüsikalist ja keemilist töötlemist - eelkloreerimist,
Peamiseks mõjutusvahendiks oli põhjatoiduliste kalade, nagu latikas ja

koagulatsiooni, selitamist, filtreerimist ning desinfitseerimist. Ülemiste

särg, väljapüük ning röövtoiduliste kalade, nagu haug ja koha, juurdekasvu

veepuhastusjaama puhastusprotsess on kohustuslikest nõuetest isegi

soodustamine. Nõnda väheneb Ülemiste järves fütoplanktoni biomass,

tõhusam, kuna eelkloorimise ja eelfiltreerimise asemel kasutatakse

paranevad üldfosfori ja lämmastiku näitajaid ning vee läbipaistvus.

vee töötlemist osooniga, mis garanteerib tõhusamalt joogivee kõrge
kvaliteedi.

2007. aastal uuriti Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse poolt projekti
mõju Ülemiste järve seisundile. Tehti kontrollpüüke ja leiti, et ehkki

Viimastel aastatel on joogivee lõhna ning maitse parandamiseks ja

kalastik on vähenenud poole võrra, ei ole röövkalade ja lepiskalade

orgaanilise aine sisalduse vähendamiseks suveperioodil kasutatud

tasakaal veel soovitud tasemel. Suuremate muutuste tagamiseks järve

aktiivsütt. Olulist muutust orgaanilise aine sisalduses ei ole täheldatud,

ökosüsteemis on vaja järves suurendada röövkalade hulka ja teha

kuid tehnoloogilise protsessi toimimise osas täheldati positiivest nihet

täiendavaid masspüüke lepiskalade arvukuse vähendamiseks. Uuringud

– selitite pesuga ei kaasnenud nii tugevat lõhna kui tavaliselt.

jätkuvad 2008. aastal.
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Veekvaliteedi tõstmiseks renoveeriti 2007. aastal vana puhastusjaama
(1927. aastal ehitatud ja 60-ndatel rekonstrueeritud) puhta vee reservuaar

PÕHJAVEE KVALITEET

Põhjavee töötlemine

ja rekonstrueeriti filtreid. See võimaldas vähendada koormust uues, 1979.

Kambrium-vendi

toodetud

Joogivee tootmiseks kasutatav põhjavesi kuulub kvaliteediklassidesse I-

aastal ehitatud puhastusjaamas. Väiksem koormus tõi kaasa vee kiiruse

joogiveega varustatakse Nõmme, Pirita, Merivälja, Laagri ja Tiskre

III. I kvaliteediklassi vesi töötlust ei vaja – sellisteks puurkaevudeks on kõik

vähenemise seadmetes, mille tulemusena vähenes vee hägusus ja

piirkondi. Põhjavett kasutatakse ka Saue linnas ja Harku vallas.

Nõmmel asuvad ordoviitsium-kambriumi veekompleksi puurkaevud.

või ordoviitsium-kambriumi veekihist

paranesid muud kvaliteedinäitajad. Samuti võeti kasutusele automaatse

Peamise joogiveeallikana kasutatav kambrium-vendi veekompleksi

juhtimissüsteemi uus versioon, mis võimaldab tootmisprotsessi paremini

2007. aastal oli puhastatud põhjavee kvaliteet puurkaevpumplates

põhjavesi kuulub enamasti II ja III kvaliteediklassi ning vajab vastavat

optimeerida ja sellega ressurssi kokku hoida.

vastavuses määruse nr 82 nõuetega, mida illustreerib tabel lk 26.

puhastamist. II ja III vee kvaliteediklassi põhjustavad tavaliselt liigne

2007. aastal ei esinenud põhjavee reostuse ega ka potentsiaalse

raua-, mangaani- ja ammooniumisisaldus ning värvuse mittevastavus

reostuse riskiohu juhtumeid, mis oleksid nõudnud Linna ning Tallinna

toorvee nõuetele.

Tervisekaitsetalituse teavitamist.
Joogivee nõuetele vastavuse tagamiseks kasutab Ettevõte põhjavee
Vastavalt vee-erikasutuslubade nõuetele ja joogiveekontrolli kavale

puhastamise meetoditena põhjavee filtreerimist ja aereerimist. Põhjavee

jälgitakse kõiki kvaliteediparameetreid, mis on põhjavee olukorra

puurkaev-pumplatesse on liigse raua ja mangaani eraldamiseks

hindamisel otsustava tähtsusega.

paigaldatud survefiltrid. Survefiltrites toimub toor-põhjavee aeratsioon
ja filtreerimine, kemikaale ei kasutata. Võetud veeanalüüsid näitavad,

Kõikidest kasutusel olevatest puurkaevudest võetakse veeproovid, et

et vee töötlemisel väheneb vee hägusus, raua- ja mangaanisisaldus,

viia läbi põhjalik keemiline analüüs. Lisaks vee-erikasutusloas nõutud

paraneb värvus ja stabiilsusindeks ning tõuseb vee hapnikusisaldus.

täielikule keemilisele analüüsile uurib Ettevõte ka 12 mikrokomponendi

Liia Kumm

Kommunikatsioonispetsialist

sisaldust ja teeb analüüse nii kambrium-vendi kui ordoviitsium-

Joogivee kvaliteedi parandamiseks kasutatakse ka kahe põhjaveekihi

kambriumi veekihi veest. Täiendavalt kontrollitakse põhjavees osaliselt

segamist.

ka veeseadusega veekeskkonnale ohtlikuks loetud ainete, näiteks
elavhõbeda, antimoni, arseeni, kaadmiumi, boori, baariumi jt sisaldust.

Ettevõtte poolt kogutud andmeid kasutatakse riiklikus põhjaveeseires
Tallinna regiooni põhjavee kvaliteedi seisundi hindamisel.

Veepoliitika raamdirektiivi alusel

loetakse põhjavee kvalitatiivset

ehk keemilist seisundit heaks, kui saasteainete kontsentratsioon
ei näita soolase vee või muu vee sissevoolu ega ületa vastavaid
kvaliteedistandardeid.
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JOOGIVEE KVALITEET VEEVÕRGUS
JA KLIENDI RUUMIDES

Joogivee kvaliteet on vastavuses ka 1. jaanuaril 2008 jõustuvate
parameetritega (raud, mangaan). Kui võtta arvesse rauasisalduse

2007. aastal oli vee kvaliteet võrgus ja kliendi ruumides taas kõrge.
Arvestades kehtivaid nõudeid, oli veevõrgust võetud 2 880 proovi

VEEVÕRKUDE HOOLDUS

piirväärtus 0,2 mg/l, siis saavutati Teenuslepinguga kehtestatud üle

Klientide ja tarbijate kodudes kasutatava joogivee kvaliteedi hoidmiseks

95%-line vastavus nende nõuetega juba kolm aastat enne tähtaega,

ja parendamiseks teostatakse ennetavaid töid võrkude läbipesu

2004. aasta lõpuks.

ja veevõrgu rekonstrueerimise näol. 2003. aastal

üldvastavus 99,93%, mis on viimaste aastate kõrgeim.

JOOGIVEE KVALITEEDI VASTAVUS NÕUETELE
2003–3007

JOOGIVEE KVALITEEDI VASTAVUS 2003-2007
määruse nr 82 nõuetega, mis jõustuvad
aastal 2008

veepuhastusjaamas on samuti avaldanud positiivset mõju vee
kvaliteedile, alandades rauasisaldust ja reguleerides vee pH-taset.

(%)

(% proovidest)

100

100

99

95

98

90
2003

2004

2005

2006

2007

Kristi Õisnurm

Mikrobioloogia labori juht
2003

2004

mikrobioloogiline vastavus

TEGELIK VASTAVUS

keemiline vastavus

teenuslepingu nõue

üldvastavus

alustatud uue

veepuhastuskemikaali polüalumiiniumkloriidi kasutamine Ülemiste

2005

2006

2007
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Veevõrgu läbipesu

VEEKATKESTUSED

Keskmine veekatkestuste aeg 2007. aastal oli sarnaselt eelmisele aastale
4,5 tundi. Vaatamata kõigile rakendatud meetmetele, olid 2007. aastal

aitab eemaldada

Joogivee pideva olemasolu tagamiseks peab Ettevõte tegema võrkude

kolmel korral veetorustiku remonttöödest tingitud veevarustuse

veetorude seintele kogunenud setet ning parandab veekvaliteeti

hooldus- ja ehitustöid, mis võivad teatud juhtudel tuua kaasa ka

katkestused pikemad kui 12 tundi. Pikaajalised veekatkestused

tarbija ruumides. Läbipesuks kasutatud vee hulk (ca 256 000 m 2007.

veevarustuse plaanitud katkestamise.

olid tingitud tehniliste, liikluskorralduse ja geoloogiliste tingimuste

aastal) ei ole joogivee kvaliteedi paranemisest saadava kasuga võrreldes

Planeeritud veekatkestustest teatatakse klientidele 5 tööpäeva ette.

koosmõjust. Iga juhtum on Ettevõttes läbi analüüsitud ja võimalikud

Veevõrgu torustike õhk-vesi pesu ja loputus

3

korrigeerivad tegevused ellu viidud.

märkimisväärne. Ettevõte täitis oma 2007. aasta eesmärgi teostada 225
km ulatuses läbipesu, kuigi see jääb mõningal määral alla eelmiste

Võimalusel planeeritakse ehitustöödeks ja torustike hooldustöödeks

aastate tulemustele.

vajalikud veekatkestused öisele ajale, et vähem klientide igapäevast

Analüüsi tulemusel parendati dispetsherite töökorraldust ning

elutegevust segada.

tööprotseduure tehniliselt keerukates olukordades, vaadati üle ja
täiendati varuseadmeid, tõhustati kaardimaterjalide ja projektide

Läbipestud veevõrk 2003–2007
Veeavariide ehk plaaniväliste katkestuste korral peab Ettevõte

km

2003

2004

2005

2006

2007

201

195

236

238

227

kontrolli ning täiustati alltöövõtjate lepingute tingimusi.

tagama veeavariide kiire likvideerimise hiljemalt 12 tunni jooksul,
et mitte tekitada elukvaliteedi langust ja ohtu elanikkonna tervisele.
Vähendamaks

plaanivälisest

katkestusest

tingitud

veevarustuse

katkestusi tarbijatele, likvideerib Ettevõte veetorustike lekked kohe

Veevõrgu rekonstrueerimine
ja võrgulaiendused

pärast nende lokaliseerimist. Selleks korraldati 24 h vahetustega tööaeg
ning sõlmiti spetsiaaltehnika kasutamise alltöövõtulepingud, mis
tagavad veelekete likvideerimisel vajaliku tehnika kiire kättesaadavuse.

Investeeringud vanade veetorude väljavahetamisse ja võrgulaiendustesse on aidanud kaasa nii veekvaliteedi paranemisele kui ka

Üle 5-tunnise ühisveevärgi rikkest, remont- või hooldustöödest

veeressursside

tingitud veevarustuse katkestuse korral tagab Ettevõte alternatiivse

tõhusamale

kasutamisele.

2007.

aastal

teostati

ehitustegevust peamiselt kesklinna piirkonnas.

veevarustuse veepaakauto või järelveetavate veepaakidega. Kui
remonttööde planeerimisel selgub vajadus rohkem kui 12-tunniseks

Veevõrgu rekonstrueerimised
ja võrgulaiendused 2003–2007

veevarustuse katkestuseks, siis ehitatakse võimaluse korral kliendi veega
varustamiseks ajutine maapealne veevarustus. Ajutise veevarustuse
ehitamise võimalused sõltuvad ilmastikust ja magistraalide tehnilistest

2003

2004

2005

2006

Rekonstrueerimised

6,2

9,0

15,8

6,4

6,9

Võrgulaiendused

1,5

2,3

0,3

0,8

3,1

km

2007

näitajatest ning ühenduspunktide omanike suhtumisest, mistõttu
on juhtunud, et ajutise varustuse ehitamise asemel kiirendatakse
remontööde teostamist.

Sven Miller

Pinnavee tehniline spetsialist
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Põhjavee kvaliteet puurkaevpumplates 2004–2007
Keskmised tulemused
Näitaja

EV SM määrus nr 82

Ühik
2004

2005

2006

2007

ja EL Direktiiv 98/83/EC

Lõhn

palli

1

1

1,1

1,1

Tarbijale vastuvõetav

Maitse

palli

1

1

1

1

Tarbijale vastuvõetav

Temperatuur

ºC

9,1

9,1

9,03

8,9

mg Pt/l

7,6

7,2

4,98

4,56

Tarbijale vastuvõetav

Hägusus

NHÜ

1,88

1,38

0,95

0,46

Tarbijale vastuvõetav

Lahustunud O2

mg/l

4,6

4,6

5,24

5,3

pH ühik

8,09

8,03

8,02

8

μS/cm

590

583

578

568

2500
5

Värvus

pH
Elektrijuhtivus

O2mg/l

1,12

1,02

0,7

0,7

Alkaliteet

Permang.hapnikutarve

mg-ekv/l

2,58

2,57

2,55

2,51

Üldkaredus

mg-ekv/l

3,38

3,33

3,37

3,27

Mööduv karedus

mg-ekv/l

2,54

2,53

2,51

2,49

Jääv karedus

6,5 - 9,5

mg-ekv/l

0,84

0,8

0,87

0,78

Vaba süsinikdioksiid

mg/l

2,7

3

2,84

3,11

Üldraud, Fe

mg/l

0,18

0,13

0,08

0,05

0,2

Fluoriid, F-

mg/l

0,66

0,69

0,58

0,58

1,5

Mangaan, Mn

mg/l

0,043

0,039

0,034

0,024

0,05

Ammoonium, NH4+

mg/l

0,288

0,273

0,202

0,143

0,5

Nitrit, NO2

mg/l

0,009

0,012

0,014

0,012

0,5

Nitraat, NO3

mg/l

0,5

0,54

0,55

0,73

50

0,24

0,18

0,19

0,15

1,3

1,3

1,2

1,03

Stabiilsusindeks
Üldine orgaaniline süsinik

mg/l

Ebatavaliste muutusteta
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Põhjavee kvaliteet puurkaevpumplates 2004–2007
Keskmised tulemused
Näitaja

EV SM määrus nr 82

Ühik
2004

2005

2006

2007

ja EL Direktiiv 98/83/EC

Sulfiid, S2-

mg/l

0,006

0,006

0,005

0,004

Kuivjääk

mg/l

280

286

300

307

Kaltsium, Ca2+

mg/l

48

48

48

47

Magneesium,Mg2+

mg/l

13

13

13

12

Naatrium, Na+

mg/l

32

32

45

42

Kaalium, K+

mg/l

6,5

6,3

6,8

6,7

Sulfaat, SO42-

mg/l

21

23

29

14

Bikarbonaat, HCO3-

mg/l

155,1

155,9

155,5

152,9

Kloriid, Cl-

mg/l

100

95,8

90,4

90,1

250

Boor

mg/l

0,23

0,18

0,15

0,17

1

Alumiinium

μg/l

2,53

2,25

1,14

0,91

200

Arseen

μg/l

0,25

0,11

0,09

0,09

10

200
250

Kaadmium

μg/l

<0,09

<0,01

<0,01

<0,01

5

Kroom

μg/l

0,76

0,47

0,51

0,45

50

Vask

mg/l

0,0033

0,0041

0,003

0,005

2

Elavhõbe

μg/l

<0,01

<0,01

<0,02

<0,02

1

Nikkel

μg/l

2,35

2,86

1,59

1,81

20

Plii

μg/l

0,49

0,37

0,12

0,13

10

Antimon

μg/l

0,03

0,03

0,01

0,009

5

Seleen

μg/l

1,31

1,17

0,54

0,44

10

27

28
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Joogivee kvaliteet Ülemiste veepuhastusjaamas 2004–2007
Keskmised tulemused
Näitaja
Lõhn
Maitse
Hägusus
Värvus
Kuivjääk

2004

2005

2006

2007

ja EL Direktiiv 98/83/EC

palli

1

1

1

1

Tarbijale vastuvõetav

points

1

1

1

1

Tarbijale vastuvõetav

NHÜ

0,15

0,17

0,11

0,10

Pt mg/l

3

3

2

2

mg/l

pH
Elektrijuhtivus

EV SM määrus nr 82

Ühik

1
Tarbijale vastuvõetav

291

286

287

276

7,27

7,30

7,37

7,36

6,5 - 9,5
2500

μS/cm

447

441

443

438

Alkaliteet

mg-ekv/l

2,9

2,9

3,05

2,72

Üldkaredus

mg-ekv/l

4,3

4,2

4,3

4,15

Mööduv karedus

mg-ekv/l

2,9

2,9

3,1

2,72

Jäävkaredus

mg-ekv/l

1,4

1,3

1,2

1,44

O2 mg/l

3,3

3,5

3,1

3,2

5,0

mg/l

6,7

6,9

6,3

6,2

Ebatavaliste muutusteta

Oksüdeeritavus, COD Mn
Üldine orgaaniline süsinik,
TOC
Vaba süsinikdioksiid

mg/l

16,9

17,8

18

14

Karbonaadid, CO3

mg/l

0

0

0

0

Bikarbonaadid, HCO3

mg/l

176,9

178,0

188

165

Kloriidid, Cl-

mg/l

26,8

26,1

24

25,5

250

Sulfaadid, SO4

mg/l

41,5

38,2

37

46,2

250

Ortofosfaadid, PO4

mg/l

0

0

0

0

Fluoriidid

mg/l

0,14

0,15

0,1

0,10

1,5

Nitraadid, NO3

mg/l

3,6

2,5

2,4

3,4

50
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Joogivee kvaliteet Ülemiste veepuhastusjaamas 2004–2007
Keskmised tulemused
Näitaja

EV SM määrus nr 82

Ühik
2004

2005

2006

2007

ja EL Direktiiv 98/83/EC
0,50

Ammoonium, NH4

mg/l

0,002

0,003

0,003

0,003

Kaltsium, Ca

mg/l

72

69,9

71,9

67,3

Magneesium, Mg

mg/l

8,0

7,6

8,7

8,5

Üldraud, Fe

μg/l

0

0

0

<10

Mangaan, Mn

μg/l

4,8

7,5

5,1

3,0

50

Alumiinium, Al

μg/l

108

132

88

82

200

Naatrium, Na

mg/l

6,7

6,3

6,7

6,7

200

Kaalium, K

mg/l

2,5

2,6

2,7

2,6

Kroom, Cr

μg/l

0,61

0,56

0,53

0,50

50

Vask, Cu

μg/l

0,6

0,6

0,38

0,67

2000

200

Elavhõbe, Hg

μg/l

0,02

0,045

0,02

0,02

1

Plii, Pb

μg/l

0,03

0,02

0,01

0,03

10
10

Seleen, Se

μg/l

0,00

0,09

0,28

<0,4

Tsink, Zn

μg/l

0,5

0,3

0,26

0,41

Akrüülamiid

μg/l

0,036

0,028

0,015

0,014

Kloroform

μg/l

23,2

21,6

20

20

Trihalogeenmetaanid
Enterokokid
Kolooniate arv 22 C juures

0,10

μg/l

25,6

26,0

25

25

150

PMÜ/100ml

0

0

0

0

0

PMÜ/ml

0

2

2

3

100

Kolilaadsed bakterid

PMÜ/100ml

0

0

0

0

0

Escherichia coli

PMÜ/100ml

0

0

0

0

0

Clostridium perfringens

PMÜ/100ml

0

0

0

0

0

o
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2007
See juhtus juba mitu Keskkonnaaruanne
aastat tagasi
ühel 31
septembrikuu varahommikul, mil selle
karikakra leidsin. Olime eelmisel
õhtul elukaaslasega maale sõitnud ja
üsna varakult magama läinud, et koos
päikesetõusuga ärgata. Tõsi küll, maal
on ülestõusmine minu jaoks üsna valutu,
pealegi oli see hommik imeilus ja soe.
Pärast väikest linnupetet jalutasime
Laiuse mäele, mis asub Jõgevamaal
ja seal kastemärjas rohus uidates ma
selle karikakra leidsingi.

Kristi Õisnurm
Mikrobiloogia labori juht
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KESKKOND
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KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEM JA -POLIITIKA
KESKKONNAPOLIITIKA
MEIEPOOLNE PANUS KLIENTIDE
JA ÜHISKONNA HEAKS
Meie kliendil on pidevalt puhas joogivesi ning võimalus
reo- ja sadevete keskkonnahoidlikuks kanaliseerimiseks
ja puhastamiseks

Ettevõtte

tippjuhtkonna

poolt

heakskiidetud

kvaliteedi-

ja

keskkonnapoliitika väljendab ettevõtte põhimõtteid keskkonnategevuse
korraldamise osas.

KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEM

Oleme vastutustundlikud ja teadlikud oma tegevuse
mõjust klientide ja kogu elanikkonna tervisele ning
elukvaliteedile

Keskkonnajuhtimissüsteem on osa ettevõtte juhtimissüsteemist (vaata

Meie kliendil on meiega hõlbus suhelda

lähemalt lk 9). Nii ISO 14001 kui EMAS (Eco Management and Audit

Avatud suhtlemise kaudu kujundame klientide
ja tarbijate keskkonnateadlikku mõtteviisi

vältida või vähemalt minimeerida keskkonnasaastatust läbi keskkonna-

Kasutame loodusressursse säästlikult

tegevusse.

Tegutseme vastavuses meid puudutavate õigusaktide
ja muude Ettevõtte poolt tunnustatud nõuetega
Soovime suurendada klientide rahulolu ja vältida
keskkonna saastamist otsides paremaid lahendusi ja
täiustades pidevalt oma töökorraldust.

Scheme) standardite põhise keskkonnajuhtimissüsteemi eesmärk on
juhtimissüsteemi elementide integreerimise Ettevõtte igapäevasesse

Liia Kumm

Kommunikatsioonispetsialist
Keskkonnajuhtimissüsteemi aluseks on oluliste, nii negatiivsete kui
positiivsete, keskkonnaaspektide ja keskkonnamõjude väljaselgitamine,
millest lähtudes määrab Ettevõte keskkonnaeesmärgid ja –ülesanded
tulemuslikkuse

parandamiseks.

Olulisteks

keskkonnaaspektideks

loetakse neid ettevõtte tegevuste tahke, mis kokkupuutes ümbritseva
keskkonnaga põhjustavad kõige tõsisemaid tagajärgi looduskeskkonnale,
elukvaliteedile ja Ettevõtte äritegevusele.
Ülevaate Ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest, nende tegelikust või
võimalikust keskkonnamõjust, kaasnevatest keskkonnaeesmärkidest ja
–ülesannetest ning eesmärkide täitmisest leiate käesoleva aastaraamatu
peatükkidest.

33

34

Keskkonnaaruanne 2007

TEGEVUSE VASTAVUS KESKKONNANÕUETELE
Keskkonnajuhtimissüsteemi
OLULISED
KESKKONNAASPEKTID

mõju

miinimumnõudeks

on

vastavus

Peamine Ettevõtet litsentseeriv asutus on Harjumaa Keskkonnateenistus,

keskkonnaalastele õigusaktidele, ka kõik keskkonnajuhtimissüsteemi

kes on Ettevõttele väljastanud järgmised keskkonnaload:

parendused peavad vastama kohalduvates õigusaktides sätestatud

• 4 vee erikasutusluba (üksikasjad leiate leheküljelt 37);

nõuetele ja piirangutele.

• 2 jäätmeluba (üksikasjad leiate leheküljelt 55);
• 2 välisõhu saasteluba ja 1 välisõhu erisaasteluba (üksikasjad leiate

Mittevastavused
keskkonna
õigusaktidest
tulenevatele
ja muudele
lepingulistele
nõuetele

Keskkonnareostuse
oht, elukvaliteedi
langus, oht
elanikkonna tervisele

Arvestamata
keskkonnaaspektid

Oht
keskkonnaseisundit
tulevikus halvendada

Tarnijatepoolsed
mittevastavused

Looduskeskkonna
reostus, elukvaliteedi
langus

Ettevõtte keskkonnaalast tegevust reguleerivad suures ulatuses Euroopa

leheküljelt 60).

Liidu, riiklikest ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest tulenevad
nõuded. Neist kõige olulisemat mõju Ettevõttele avaldavad veeseadus,
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus, jäätmeseadus, kemikaaliseadus,
välisõhu kaitse seadus ning nende põhjal vastu võetud rakendusaktid.
Miinimumnõude täitmiseks jälgib Ettevõte alates 2005. aastast
süsteemselt asjakohast keskkonnaalast seadusandlust ja selle muudatusi.
Igakuiselt tehakse kindlaks, millist Ettevõtte tegevusvaldkonda
muudatused mõjutavad ning teavitatakse neist vastavate valdkondade
juhte. Valdkondade juhid tagavad muudatuste elluviimise.

2007 EESMÄRGID JA ÜLESANDED
Täita kõik seadustest ja Teenuslepingust tulenevad
nõuded
Tagada oluliste alltöövõtjate teavitamine Ettevõtte
olulistest keskkonnaaspektidest

Sven Miller

Pinnavee tehniline spetsialist
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TEGEVUSE VASTAVUS KESKKONNANÕUETELE
2007. aastal tegutses Ettevõte vastavalt kehtivate keskkonnalubade

Selle tagamiseks on Ettevõtte hankeprotseduurides kehtestatud

tingimustele, keskkonnalubadega seonduvad küsimused lahendati

keskkonna- ja töökeskkonnakriteeriumid tarnijate kvalifitseerimiseks.

koostöös Harjumaa Keskkonnateenistusega.

Pakkujate keskkonna- ja töökeskkonnaalast vastavust hinnatakse
hankemenetluse käigus pakkujate poolt täidetud küsimustike alusel.

Lisaks seadusandlusele on Ettevõtte töö reguleeritud Teenuslepinguga.

Ehitustööde pakkujad peavad lisaks kinnitama, et nad kohaldavad

Teenuslepingu täitmist kontrollib kohaliku omavalituse poolt määratud

objektidel tööohutuse ja keskkonnakaitse meetmeid.

Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus, kellele esitab Ettevõte igal aastal
põhjaliku ülevaate teenuslepingu nõuete täitmise kohta. 2007. aastal

Allhankijate tööohutust ja keskkonnaalast tegevust objektidel jälgivad

täideti kõik 97 teenuste taset, välja arvatud pikaajaliste, üle 12 tunni

Ettevõtte ehitusjärelevalve töötajad. Pärast lepingu lõppu hindavad

kestvate veekatkestuste osas (üksikasjad leiate lk 25).

järelevalve töötajad suuremate lepingute (200 000 krooni ja enam)
puhul hankijate tegevust nõuetest kinnipidamisel. 2007. aastal hinnang

Arvestades Ettevõttele seatud nõudmisi, eeldatakse keskkonna- ja

tarnijatele oli hea.

töökeskkonnanõuete täitmist ka tarnijatelt.
Vastavust keskkonnaalaste õigusaktide ja teenuslepingust tulenevate
nõuetega, samuti Ettevõttesiseste muude nõuetega kontrollitakse ka

Margus Maripuu

Veepuhastusjaama protsessi juht

juhtimissüsteemi sise- ja välisauditite käigus.
2007. aastal läbi viidud siseauditite käigus esitasid siseaudiitorid kokku

Välisauditi tulemusel valmis auditiaruanne, millega Det Norske Veritas

78 mittevastavust ja ettepanekut, mis oli juhtidele heaks allikaks

kinnitas sertifikaatide kehtivust. Avastati kolm mittevastavust, mis olid

juhtimissüsteemi parendamisel.

seotud tööohutuse ja ehitusjärelvalvega ning kõik kolm on lahendatud.
Seoses esmakordse OHSAS 18001 tööohutuse- ja töötervishoiu

Akrediteeritud sertifitseerija Det Norske Veritas viis Ettevõttes 2007.

nõuetele vastavuse hindamisega tehti välisauditi käigus ka hulgaliselt

aastal läbi korralise välisauditi, hindamaks kvaliteedi- ja keskkonna-

tähelepanekuid ning neid on arvestatud juhtimissüsteemi täiustamisel.

juhtimissüsteemi vastavust ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
standardite nõuetele ning EL (EMAS ) määruse 761/2001 nõuetele.

Olga Chislova
keemik
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VEERESSURSI KASUTUS
VEE ERIKASUTUS
mõju

OLULISED KESKKONNAASPEKTID

Vee-ettevõtja tegevus veeressursside kasutamisel on reguleeritud
Jõgedest haaratud ja kanalitesse juhitud veeressurss

Jõe loodusliku tasakaalu häirimine

Kasutatud pinnaveeressurss

Vee kui loodusressursi kasutamine suurtes kogustes,
raiskamise oht

Kasutatud põhjaveeressurss

Pikaajaliselt taastuva loodusressursi vähenemine

Veelekked trassidel

Veeressursi ebaefektiivne kasutamine, raiskamine

Mõõdetud tarbitud joogivesi

Ülevaade veeressursi tarbimisest

2007 EESMÄRGID JA ÜLESANDED

veeseaduse ja selle rakendusaktidega. Vee-ettevõtja peab tegutsemiseks
omama vee-erikasutusluba ja maksma kasutatava veeressursi eest tasu.
Vee-erikasutusloaga on määratud erinevad tegevused nagu näiteks
veevõtmise lubatud kogused, veekvaliteedi kontrolli nõuded, võetud
vee arvestusele esitatavad nõuded, lubatud saasteainete piirnormid
heitvees, saasteainete seire nõuded, vee erikasutuse mõju vähendavad
meetmed.
2007. aastal täideti kõik vee-erikasutuslubade tingimused.
Vee erikasutuse tasu makstakse Ülemiste veepuhastusjaama sissevõetud

Kasutada veeressurssi säästlikult

veekoguse ja põhjaveekihtidest väljapumbatud vee eest.

Tagada vastavus veelubade ja Teenuslepingu nõuetega

erikasutuse tasu moodustas 2007. aastal 3,5% tegevuskuludest.

Tagada veerežiimide pidev seire ja optimaalne reguleerimine
Vähendada lekete taset 18%-ni ja põhjalikumalt analüüsida optimaalset lekete taset
Parandada lekked efektiivselt, keskmiselt 2 päevaga
Tagada, et klientidel oleks Ettevõtte veemõõtja või kliendi enda taadeldud veemõõtja
Tagada veemõõtjate vahetus vastavalt seadusele

Vee-

Keskkonnaaruanne 2007

VEERESSURSI KASUTUS
AS Tallinna Vesi kehtivad vee-erikasutusload
Luba

kehtivus

Vee-erikasutuse iseloomustus
Harjumaa. Saue linn

Vee-erikasutusluba HR0679
(L.VV.HA-19537)

31.10.2008

Põhjavee võtmine kambrium-vendi ja ordoviitsium-kambriumi veekihte avavatest puurkaevudest.
Saue linna varustamine olme- ja tööstusveega kogu teeninduspiirkonna ulatuses. Reovee kogumine
ja juhtimine Paljassaare reoveepuhastusjaama.
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkond, Tallinna pinnavee-

Vee-erikasutusluba HR0549
(L.VV.HA-13579)

haardesüsteemi rajatiste piirkond Harju ja Järva maakonnas.
31.03.2008*

Pinnavee ning ordoviitsium-kambriumi ja kambrium-vendi põhjaveekihtide vee kasutamine,
sademe- ja drenaaživee juhtimine Tallinna ja Kopli lahte, Mustjõe ojja ja Männiku rabasse,
bioloogiliselt puhastatud heitvee juhtimine Tallinna lahte.

Vee-erikasutusluba HR0960
(L.VV.HA-138048)
Vee-erikasutusluba HR0961
(L.VV.HA-138050)
* uuendatud

Harjumaa. Harku vald, Tiskre
31.12.2011

Põhjaveevõtt puurkaevust üle 5 m3/ööpäevas.
Kogu reovee suunamine Paljassaare reoveepuhastusjaama.
Harjumaa, Harku vald, Harku asula

31.10.2011

Põhjaveevõtt puurkaevust üle 5 m3/ööpäevas.
Kogu reovee suunamine Paljassaare reoveepuhastusjaama.

Kristi Õisnurm

Mikrobioloogia labori juht
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VEERESSURSI KASUTUS
PINNAVEERESSURSSIDE KASUTUS

Ülemiste JÄRV

PINNAVEE KASUTUS ülemiste järvest ja
vastavus vee-erikasutusloaga
hr0549
(m3)

soodla VEEHOIDLA

47 500 000

PIRITA-ÜLEMISTE KANAL

38 000 000

vaskjala VEEHOIDLA

Kehra
Saku

28 500 000

kaunissaare VEEHOIDLA

jägala-pirita KANAL
19 000 000

Vaida

Aegviidu

9 500 000

Kose

0

2004

2005

2006

2007

paunküla VEEHOIDLA
tegelik kasutus
lubatud maksimumkogus

Ettevõte saab pinnavett ulatuslikust veehaardesüsteemist, mis hõlmab

Tallinna pinnaveehaardesüsteemi veevaru suurus oleneb eelkõige

Veevarude optimaalseks ja täpseks reguleerimiseks on kõigisse

Soodla, Jägala ja Pirita jõe valgalasid kogupindalaga ca 1800 km2

sademete

Keskmise

hüdrosõlmedesse ehitatud veemõõdusõlmed, mis lubavad mõõta

ja hõlmab peamiselt Harju alamvesikonda.

sademeterikkusega aastal kasutatakse ära ca 50% süsteemi võimalikust

nii kanalitesse juhitud vooluhulki kui ka jõgedesse jäävaid nn

veevarust.

sanitaarvooluhulki. Mõõtmisi viiakse läbi regulaarselt, vastavalt vee-

hulgast

ja

selle

jaotusest

aasta

peale.

erikasutusloa nõuetele. Pidev ülevaade vooluhulkadest võimaldab

Veehaardesüsteemi moodustavad jõgedele ehitatud hüdrosõlmed
ning veehoidlad ja neid ühendavad kanalid. Kõige olulisem veehoidla

2007. aastat iseloomustas sademetevaene mai-juuni ja seetõttu

on Ülemiste järv netomahuga 15,8 miljonit m3. Kuivadeks perioodideks

olid äravoolud jõgedes juuni lõpuks allpool pikaajalist keskmist. Ka

on lisaveevarusid kogutud Paunküla veehoidlasse Pirita jõe ülemjooksul

kolmandas kvartalis jäi jõgede äravool keskmisest väiksemaks. Seetõttu

(9,9 miljonit m ) ja Soodla veehoidlasse Soodla jõel (7,4 miljonit m ).

tuli Ülemiste veevarude täiendamiseks kasutada Paunküla ja Soodla

3

3

veehoidlate veevarusid vastavalt 1,8 miljonit m3 ja 1,2 miljonit m3.

veeressursside kasutust säästlikumal viisil.
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VEERESSURSI KASUTUS
2007. aastal

teostati Kaunissaare

paisu rekonstrueerimistöid, mis

samuti aitab edaspidi kasutada veeressurssi säästlikumalt. Vahetati
välja klappvarjade põhjatihendid ja rajati paisu avade avariiline

Põhjavee kasutus ja vastavus vee-erikasutuslubadele HR0549, HR0679, HR0960 ja
HR0961

sulgemisvõimalus, mistõttu edaspidi on võimalik paisu klappvarjade
remonte teostada ilma veehoidla paisutuspinda alandamata. Klappvarjad

(m3)

on jõe veetaseme reguleerimisseadmed.

Tallinna tegelik kasutus

PÕHJAVEERESSURSSIDE KASUTUS
Põhjavett võetakse enamalt jaolt kambrium-vendi veekihist ja vähemal
määral ordoviitsium-kambriumi veekihist.
Tallinna põhjaveevarude olukorra pidevaks kontrollimiseks viib

2003

2004

2005

2006

2007

3 026 800

2 736 157

2 532 519

2 447 792

2 457 784

Sh kambrium-vendi veekihist

2 693 109

2 395 645

2 246 809

2 130 310

2 134 427

Lubatud MAKSIMUMKOGUS

6 880 250

6 880 250

6 880 250

6 880 250

6 880 250

244 889

213 124

207 102

249 298

247 553

Sh kambrium-vendi veekihist

225 938

196 790

183 261

221 389

233 682

Lubatud MAKSIMUMKOGUS

460 250

460 250

460 250

460 250

460 250

5 720

33 266

40 813

65 700

65 700

65 700

Harku asula tegelik kasutus

20 810

32 308

Lubatud MAKSIMUMKOGUS

21 850

51 100

Saue tegelik kasutus

Ettevõte regulaarselt läbi põhjaveetasemete kontrollmõõtmisi. Kõigisse
Ettevõttele kuuluvatesse töötavatesse puurkaevudesse on paigaldatud
automaatsed

hüdrostaatilised

põhjaveetaseme

mõõtmist.

surveandurid,

Veetasemete

mis

mõõtmise

võimaldavad
tulemused

Tiskre tegelik kasutus
Lubatud MAKSIMUMKOGUS

puurkaevudes näitavad kasutatavate veekihtide survepinna tõusu,
seega põhjaveevaru taastumist.
Põhjaveeressursi kasutuse tingimused on sätestatud

Ettevõttele

väljastatud vee-erikasutuslubades HR0549, HR0679, HR0960 ja HR0961.
Kuigi vee-erikasutusload piiravad põhjavee kasutust, on võimalik
põhjaveenõudlus piisava varuga katta ning säilitada ka küllaldane
tagavara juhuks, kui Ülemiste veepuhastusjaamas peaks tekkima
veevarustusega probleeme.
2007. aastal täitis Ettevõte kõik vee-erikasutuslubade nõuded.
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VEERESSURSI KASUTUS
LEKKED

Saavutatud lekete taset aitab hoida ja veelgi alandada võimalikult kiire

Veel üks oluline veekasutuse aspekt on vähendada veekadusid

keskmiselt 1,8 päevaga, 2006. aastal suudeti seda 2,2 päevaga.

lekete leidmine ja likvideerimine. 2007. aastal suudeti lekked likvideerida

veevõrgus. 2005. aastaks oli Ettevõttel Teenuslepingust tulenev kohustus

VEEMÕÕTMINE
Kliendi liitumispunktidesse on paigaldatud kokku üle 19 700 veemõõtja,
mis aitavad kaasa täpsema arvestuse saavutamisele veeressursi

vähendada aastast lekete taset 26%-le. See eesmärk ületati ning 2007.

Igapäevast tööd toetab ajakohastatud veevarustusvõrgu infosüsteem,

kasutamise osas. 2005. aastast on kasutusele võetud töökindlamad

aasta lõpuks saavutas Ettevõte lekete taseme 19,58%.

lekete spetsialistidel on spetsiaalvarustus lekete leidmiseks ning koos

ja täpsemalt töötavad ühejoalised C-klassi veearvestid. Ettevõttel on

võrgu tsoneerimisega ja kauglugemissüsteemiga võimaldab see

kohustus veemõõtjaid vahetada iga kahe aasta tagant, veearvestite

avastada võimalikke lekkeid võrgus kiiremini.

vahetus toimub vastava plaani alusel. 2007. aasta eesmärk oli vahetada

lekked aastatel 2003–2007

välja 8 700 veearvestit, mis täideti 96%-liselt.
Ehkki Teenuslepingust tulenev nõue on ületatud, ei saavutanud

(%)

Ettevõte enda jaoks seatud eesmärki alandada aastane keskmine lekete

32

tase 18%-ni. 2007. aastast muutus lekkegrupi koosseis ning kuna uute
spetsialistide värbamine ja koolitamine kujunes plaanitust pikemaks, ei
töötanud lekkegrupp täie võimsusega.

26

Seega jätkatakse tööd saavutatud lekete taseme säilitamise ja alandamise
suunal, saavutamaks optimaalset lekete taset. Optimaalseks lekete
tasemeks loetakse taset, mille korral oleks lekete edasine vähendamine
kulukam kui vee tootmine. Optimaalse lekete taseme arvutamisel

2003

2004

2005

2006

2007

20

võetakse arvesse selliseid tegureid nagu lekete otsimise ja parandamise

18

kulu ning vee tootmise kulu.

14

Tallinna osas tehtud optimaalse lekete taseme arvutus näitab, et meie
olukorras sobiv näitaja on vahemikus 15-18%. Ettevõtte spetsialistid
on lekete alal kogemusi uurinud ka meie lähinaabri Helsingin Vesi OY

LEKETE TASE
teenuslepingu nõue
Ettevõtte eesmärk 18%

juures, kus lekete tase on ca 17%.

Ursula Siilivask
vaneminsener
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REOVEE KOGUMINE
OLULISED
KESKKONNAASPEKTID

Ulatuslikud
üleujutused

KANALISATSIOONIVÕRGU HOOLDUS

Kanalisatsioonivõrgu läbipesu

Peamised parendused reovee ärajuhtimise tagamiseks on seotud

Kanalisatsioonivõrgu läbipesu eesmärk on ennetav hooldus üleujutuste

kanalisatsioonitorustike ennetava läbipesuga ja reoveekanalisatsiooni-

vältimiseks ja ummistuste vähendamiseks. Ummistusi tekitab peamiselt

ning sademeveevõrkude rekonstrueerimise ja laiendamisega.

kanalisatsioonitorudesse kogunev sete. Viimaste aastate väiksem

mõju
Pinnase ja merevee
saastamine, oht elanikkonna
tervisele, elukvaliteedi
langus, elanikkonna vara
kahjustamine

Normidele mittevastav
sademevee väljalask

Looduskeskkonna (meri,
raba) seisundi halvenemine

Klientide poolt
tekitatud ülereostus

Keskkonnaseisundi
halvenemine, oht
elanikkonna tervisele

Ülereostustasu

Klientide mõjutamine
keskkonnaseisundi
säilitamise ja parandamise
suunas

tarbimine on kaasa toonud vooluhulkade ja voolukiiruste vähenemise,
mis samuti suurendab ummistuste ohtu.
Torustiku läbipesuks on Ettevõttes kasutusel kolm kombineeritud
survepesuautot. Neist kõige uuem on Eestis uudne taaskasutustsükliga
kombineeritud survepesuauto, mis võeti kasutusele 2007. aastal.
Torustike

läbipesuks

tekitatakse

kõigepealt

kõrge

surve

abil

voolukiirus, mis uhub kogu sette kogumiskaevu. Seejärel kogutakse
sete survepesuautosse ja transporditakse reoveepuhastusjaama.
Taaskasutustsükliga survepesuauto võimaldab läbipesuks vajalikku vett
kasutada korduvalt.
Läbipestavate torustike mahtu on igal aastal suurendatud ning 2007.

2007 EESMÄRGID JA ÜLESANDED

aastal teostati survepesu võrreldes eelmiste aastatega tunduvalt
enam, 99 km ulatuses. Siiski jäi ajutiste tehniliste probleemide tõttu

Viia miinimumini keskkonda juhitavate heidete hulk
Vähendada ummistusi ja täita Teenuslepingu nõuded
Hooldada kanalivõrku 120 km ulatuses
Rekonstrueerida või vahetada välja vähemalt 5 km
olemasolevaid kanalisatsioonitrasse
Täita reo- ja sademeveevõrkude laiendamise kava
Tagada sademevee väljalasete kontroll
Tagada väljalaskude kvaliteet ning vähendada
saasteainete kogust
Tuvastada ülereostajad ja esitada arved kõigile
tuvastatud ülereostajatele

Sven Miller

Pinnavee tehniline spetsialist

saavutamata Ettevõtte sisemine eesmärk 120 km.
Kuigi survepesu on andnud häid tulemusi, ei taga see otseselt
ummistuste vähenemist. 2007. aastal oli 1435 ummistust. See number
on võrreldes 2006. aasta 1392 ummistusega mõningal määral kasvanud,
kuid siinjuures tuleb arvestada ka kanalisatsioonivõrgu laienemisega.
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REOVEE KOGUMINE
Läbipestud kanalisatsioontorustik
2003–2007

Ummistuste arv 2003–2007

VÕRGU REKONSTRUEERIMINE
JA VÕRGULAIENDUSED
2007.

(km)
1,900
100

aasta

jooksul

renoveeriti

Ettevõttes

kanalisatsioonivõrku

ning

ehitati

uusi

sademeveesüsteeme.

2007.

aastal

teostati

olemasolevat

kanalisatsiooni-

ja

kanalisatsioonivõrgu

laiendustöid peamiselt Raku, Kesklinna, Lilleküla ja Veskimetsa piirkonnas.
1,500

75

1,000

50

500

25

2003

2004

2005

0

2006

Sadevee osas toimus põhiline ehitustegevus Kesklinnas, Lillekülas ja
Veskimetsas.

2003

2004

2005

2007

0

2006

2007

ummistused

LÄBIPESTUD KANALISATSIOONITORUSTIK

Kanalisatsiooni- ja sademeveevõrgu
rekonstrueerimine ja võrgulaiendused
2003–2007

lubatud teenuslepingus

(km)

2003

2004

2005

2006

2007

Rekonstrueerimised

5,1

5,2

5,3

5,6

5,2

Kanalisatsioonivõrgu
laiendused

13,7

7,5

18,5

6,8

13

5,6

1,9

10,8

6,3

11,5

Sademeveevõrgu
laiendused

2007. aastal põhjustasid kanalisatsioonitorustiku ummistused kahel

Ettevõtte

korral ka reovee väljavoolu looduskeskkonda - Pirita jõkke ning Männiku

saastetasu. Juhtumite analüüsi tulemusena teostati torustike täiendav

rabasse. Ummistus tekkis ühel juhul

pesu, tõhustati pumplate kontrolli ning täiendati avariimeeskondade

intensiivse lumesulamise ja

vihmasaju tõttu liikuma hakanud ja kuhjunud settest torustikus ning
teisel juhul torustikku sattunud kivist.

maksis

saasteainete

juhtimise

eest

loodukeskkonda

teadmisi sarnaste olukordade operatiivsemaks lahendamiseks.
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REOVEE KOGUMINE
Sademevee väljalasud

Klientide põhjustatud ülereostuse
kontrollimine

2007. aastal teostas Ettevõte vastavalt veeloaga kehtestatud tingimustele
Tagamaks reoveepuhastusjaama siseneva reovee talutavat kont-

seiret 16 sademevee väljalasu üle, suurimad nendest on Lasnamäe,

sentratsiooni, teostab Ettevõtte heitveeinspektsioon regulaarset seiret

Harku ja Mustoja väljalasud.

ja kontrollib vastavust seadusest tulenevatele nõuetele ettevõtjate
objektide juures, kust juhitakse ühiskanalisatsiooni reovett. Suurema

Sademevee väljalaskudest võetakse regulaarselt proove reostusainete

osa tööstuslikust reoveest kanalisatsioonisüsteemis moodustab toidu-

kindlakstegemiseks vastavalt vee-erikasutusloaga HR0549 kehtestatud

ainetööstuse reovesi.

korrale.

Kokkuleppel

kohaliku

omavalitsusega

on

sademevee

täiendavaks puhastamiseks neljale väljalasule paigaldatud lokaalsed
Heitveeinspektsioonil on õigus võtta klientide poolt tekitatud

puhastusseadmed - liiva- ja õlipüüdurid.

ülereostuse kindlakstegemiseks reoveeproove.
2007. aastal veeloaga kehtestatud tingimused täideti.
Analüüside tulemuste põhjal määratakse saastegrupp, millest lähtudes
on Ettevõttel õigus klientidelt küsida ülereostuse tasu. 2007. aastal

Kokku juhiti 2007. aastal nende väljalaskude kaudu 5 180 175 m³ sademe-

avastati 109 ülereostust tekitanud klienti, kellele saadeti kokku 1135

vett (võrreldes 3 032 757 m3 2006. aastal).

ülereostusarvet.
Suuremate
kohta

tööstusharude

esitatakse

reovee

regulaarselt

Keskkonnateenistusele.

keskmiste

informatsiooni

kvaliteedinäitajate
ka

Harjumaa

Reostusained peamistest
väljalaskudest 2004–2007
(tonni)

2004

2005

2006

2007

Hõljuvained

91

60

43

89

Naftasaadused

7,2

4,8

3,4

3,6

Sven Miller

Pinnavee tehniline spetsialist
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REOVEEPUHASTUS
OLULISED
KESKKONNAASPEKTID

mõju

Normidele vastav
merre lastud heitvesi

Mereveeseisundi
säilitamine

Normidele mittevastav heitvesi

Mereveeseisundi
halvenemine

Merre lastud puhastamata reovesi

Mereveeseisundi
halvenemine

REOVEE PUHASTUSTULEMUSED

Merre juhitava vee kvaliteet on määratletud õigusaktidega ja vee-

2007. aastal puhastati Paljassaare reoveepuhastusjaamas 46 593 120 m3

reoainete sisaldust puhastusjaama sisenevas reovees ja puhastusest

reovett. Reoveekogus kasvas võrreldes 2006. aastaga põhiliselt sademete

väljuvas heitvees, samuti ka puhastusprotsessi tõhusust. Järgnevalt on

arvelt, kuna võrdlusaasta oli erakordselt kuiv.

kirjeldatud olulisemad näitajad:

erikasutusloaga HR0549. Heitvee kvaliteedi hindamiseks jälgitakse

• bioloogiline hapnikutarve (BHT7) näitab hapniku hulka, mis on vajalik

Puhastatud reovee hulk 2003–2007

orgaanilise aine määratletud bioloogiliseks lagunemiseks 7 päeva
jooksul

(tuhat m aastas)
2

60,000

• üldfosfor (P üld) ja üldlämmastik (N üld) on 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

45,000

2007 EESMÄRGID JA ÜLESANDED

• hõljuvained (HA) näitavad vees leiduva tahke aine hulka, mis jääb
määratud suurusega sõelaavadega filtrisse

Viia miinimumini keskkonda juhitavate heitmete hulk

30,000

• naftasaadused – näitab kergete, näiteks nafta, ja raskete, näiteks
masuudi, naftaproduktide kogust

Tagada reovee kvaliteedinäitajad vastavuses seadusandluse ja Teenuslepingu nõuetega

15,000
Viimastel aastatel on reostusainete kontsentratsioon sissetulevas reovees

Viia miinimumini puhastamata reovee juhtimine merre
2003

0
2004

2005

2006

2007

tõusnud. 2007. aastal kasvasid reostuskogused mõnevõrra heljumi ja
naftasaaduste arvelt, mis on ilmselt põhjustatud aasta jooksul ühtlaselt
jaotunud sademetest, kui koos sadeveega “pesti” kanalisatsiooni ka
reostusained. BHT, fosforiühendite ja lämmastikuühendite osas on
kasvutrend peatunud ja jäänud 2006. a. tasemele.
2007. aasta puhastustulemused on üldjoontes sarnased eelmiste aastate
tulemustega, eriti häid tulemusi on saavutatud lämmastikuärastuses.
Täideti kõik vee-erikasutusloa nõuded.
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REOVEEPUHASTUS
Puhastusjaama sissetulnud ja merre juhitud saasteainete kogused
2003–2007
N

HA

2 200

18 000

1 650

13 500

1 100

9 000

550

4 500

0

(tonni)

0
2003

2004

2005

2006

2007

BHT7

P

11,000

400

6,250

300

2,750

200

550

100

0

2003

2004

2005

2006

2007

2003

2004

2005

2006

2007

0
2003

2004

2005

2006

2007

Sisse
Merre

Olga Chislova
keemik
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REOVEEPUHASTUS
Keskmised reostusnäitajad väljuvas heitvees 2003–2007 võrrelduna seadusest tulenevate nõuetega
ja Helsingin Vesi OY tulemustega, mg/l
mg/l
15.0

HA

N üld*

BHT7

15.0

Naftasaadused

P üld
0.87

HELSINGI

12.5

12.5

20

10.0

0.53

15

7.5

5.0

10

5.0

0.5

2.5

5

2.5

0.25

2003 2004 2005 2006 2007

0

0

2003 2004 2005 2006 2007

Nõue eestis

1

7.5

0

Tallinn

0.70

10.0

* Vastavalt seadusandlusele
ei ole üldlämmastiku vastavust
hinnatud juhul, kui reovee
temperatuur on alla 12°C.
Seoses lämmastikuprojektiga
oli 2004 lubatud üldlämmastiku
tase 20 mg/l.

0.75
0.35
0.18

0
2003 2004 2005 2006 2007

0
2003

2004

2005

2006

2007

2003

2004

2005

2006

2007

Reoveepuhastusjaama puhastustõhusus 2003–2007 protsentides, võrrelduna seadusest tulenevate nõuetega,
Eesti keskmiste* ja Helsingin Vesi OY tulemustega
%

HA

N üld

BHT7
100

100

80

75

80
75

60

55

50

50

40

27.5

25

25

20

100

110

75

82.5

50
25

0

0
2003 2004 2005

2006

2007

Naftasaadused

P üld

0
2003

2004

2005

2006

2007

Tallinn

0
2003

2004

2005 2006

2007

HELSINGI

0
2003

2004

2005

2006

2007

2003 2004 2005 2006 2007

Eesti keskmine
MIINIMUMNÕUE
eestis
* Värskeimad andmed Eesti
keskmise kohta on saadaval
2006. aasta kohta. Arvutus
põhineb viie Eesti suurema
vee-ettevõtte andmetel.

Keskkonnaaruanne 2007

REOVEEPUHASTUS
REOVEELASUD MERRE

KESKKONNATASU

koostoimimist. Eesmärgiks oli opereerida võimalikult säästlikult,

2007. aastal puhastamata reovett merre ei juhitud, kuna puudusid

Ettevõttel on kohustus maksta veekogudesse juhitud saasteainete

kasutades

erakorralised ilmastikutingimused, mis oleksid põhjustanud reovee

eest saastetasu. Saastetasu arvutustesse lülitatakse puhastatud heit- ja

linnatänavatele sattumise.

sademevees sisalduvad ja maksustatavad saasteained, mis on määratud

2007. aastal jätkati kogemuste omandamist lämmastikueralduse
protsessiga töötamisel ja tõhustati puhastusprotsessi etappide
kemikaale

ja

elektrienergiat

optimaalselt,

kuid

puhastustulemuste kvaliteeti langetamata. Vaatamata reale tehniliselt
keerukatele investeeringuprojektidele ning 2006. aastaga võrreldes

vee-erikasutusloas konkreetsele väljalasule.

ca 12% võrra tõusnud reovee kogusele, saavutati kemikaalide ja

Aasta jooksul juhiti reoveepuhastusjaama bioloogilise puhastuse

elektrienergia kokkuhoid toodanguühiku kohta.

võimsust ületavate koormuste tõttu süvamerelasu kaudu merre

Saastetasu arvutamisel võetakse arvesse nii konkreetse väljalasu

395 810 m³ tugevalt lahjendatud ja mehhaanilise puhastuse läbinud

suubla koefitsienti kui ka vastavust saasteaine piirväärtusele heitvees.

reovett.

Piirväärtuse ületamisel määratakse ületatud saasteainete koguste osas

Puhastustulemused on samuti võrreldavad suuremate Eesti veeettevõtete ja meie lähinaabri Helsingin Vesi OY omadega, kuigi

kümnekordne saastetasu, piirväärtustest madalamate või võrdsete

siinjuures tuleb arvestada nii asulate reostuse kujunemise tingimusi,

Põhiline kogus osaliselt puhastatud reovett juhiti merre augustis,

tulemuste puhul on võimalik vastavalt seadusandlusele taotleda

kui puhastustehnoloogia ja Helsingi puhul ka seadusandlike nõuete

septembris ja oktoobris üksikutel päevadel sadanud paduvihmade

saastetasu alandamist poole võrra. Saastetasu alandamine on võimalik

erisusi.

ehk erakordsete ilmastikutingimuste ajal. Ülejäänud kogusest langes

ainult juhul, kui kõigi väljalaskude saasteainete tulemused vastavad vee

suurem osa juulikuule, mil bioloogilise puhastuse võimsust viiendiku

erikasutusloa tingimustele.

Seoses Tallinna linna kanaliseerimise, uute piirkondade liitumise ja

võrra langetanud aerotanki plaanilise remondi ja tugeva vihmasaju

tõusva reostustrendiga võib arvata, et ka tulevatel aastatel kasvavad

koosmõjul ületas jaama saabuv reoveekogus puhastusjaama võimsust.

reovee kogused, reostuskoormused ning kontsentratsioonid. Heitvee
kvaliteedi tagamiseks alustati 2007. aastal uute, reostusaineid tõhusamalt
kõrvaldavate tehnoloogiate, nagu näiteks biofilter, otsimisega ning see

vee-erikasutusloa nõuded, vähendas Harjumaa Keskkonnateenistus

reoveepuhastusjaama ülevoolud
2004–2007

Ettevõtte saastetasu kaks korda. Saastetasu moodustas 2007. aastal 2,4%
tegevuskuludest võrreldes 4,2% 2006. aastal.

jätkub ka 2008. aastal.
m3/aastas

2004

2005

2006

2007

43 000

131 000

0

0

1 564 000

42 000

66 000

395 810

Merre juhitud
puhastamata
reovesi
Merre juhitud
osaliselt
puhastatud
reovesi

Kuna 2007. aastal täideti kõikidel väljalaskudel kõiki seadusandlikke ja
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KEMIKAALIDE KÄITLEMINE
Ettevõtte tegevuses on kasutuses ühtekokku rohkem kui 450 ohtlikku
OLULISED
KESKKONNAASPEKTID

mõju

Nõuetele vastav
joogivesi

Elukvaliteedi säilitamine
ja parandamine

Normidele vastav
merre lastud heitvesi

Mereveeseisundi
säilitamine

Kloorileke

Suur oht elanikkonna
tervisele, elustiku
kahjustamine

ja vähemohtlikku kemikaali. Ohtlikuks muutuvad kemikaalid eelkõige
töötajatele ja keskkonnale ohtu põhjustavate omaduste tõttu, teisalt
sõltub ohtlikkus kasutatavast kemikaalikogusest.

Puhastusjaamades

kasutatavad

kemikaalide

kogused sõltuvad enim jaamadesse jõudva vee hulgast ja omadustest,
mida omakorda pinnavee puhul mõjutavad ilmastikutingimused ja
reovee puhul reostuse tase.

Kloor
Veepuhastusprotsessis suurtes kogustes kasutatava kloori tõttu on

Suuremates kogustes ja suurema ohtlikkusega kemikaale kasutatakse
puhastusjaamades.

VEEPUHASTUSE KEMIKAALID

Ettevõte kemikaaliseaduse alusel liigitatud B-kategooria suurõnnetuse
ohuga ettevõtteks.
Veepuhastusprotsessis desinfitseeritakse vett, et see oleks ohutu
inimeste tervisele. Desinfektandina kasutatakse kõige laiemalt kloori, mis
on efektiivne ja omab pikemaajalist järelmõju veetorustikus. Kemikaalina
on kloor mürgine, ärritava ja söövitava toimega õhust raskem gaas, mis
mõjutab limaskestasid nii sees- kui ka välispidiselt. Seetõttu võivad

2007 EESMÄRGID JA ÜLESANDED

klooriavarii korral ohustatud piirkonda jäävad inimesed saada tõsiseid
tervisekahjustusi, mis võivad päädida surmaga.

Viia miinimumini keskkonda juhitavate heidete hulk
Kasutada kemikaale vähem, proportsioonis vee hulgaga

Klooriga juhtuvate õnnetuste tõenäosus on viidud miinimumini,
rakendades kõiki vajalikke ohutusnõudeid. 2003. aasta lõpus sai valmis

Kontrollida ja optimeerida metanooli kasutamist,
kasutada metanooli vähem

uus klooriladu, mis on üks tänapäevasemaid Euroopas. Kuna Eestis ei
olnud kloorilao ehitusele nõudeid kehtestatud, on kloorilao tehnoloogia

Vähendada kemikaalide kasutamisest tulenevate
õnnetuste või avariide tekkimise ohtu

vastavuses Saksamaa projekteerimis- ja Soome ehitusnormidega.
Et olla valmis kiiresti likvideerima küll ebatõenäolist, kuid siiski
võimalikku klooriavariid, on koostatud kriisiplaan. Lisaks viiakse koostöös

Olga Chislova
keemik

Päästekeskusega igal aastal läbi klooriavarii likvideerimise õppused
(vaata ka lk 68)
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KEMIKAALIDE KÄITLEMINE
Osoon
Kloori kasutus on viimase kümnendi jooksul tunduvalt vähenenud.
Kui näiteks 1996. aastal kasutas Ettevõte 251 tonni kloori aastas, siis
2007. aastal kasutati 45 tonni. Vähenemise peamine põhjus on vee

Veepuhastuskemikaalide kasutus
2003–2007
2000

Veepuhastuskemikaalide kasutus
toodangu ühiku kohta 2003–2007
(tonni)

(g/m3)
80

eelkloreerimise asendamine osoneerimisega. Osoon lagundab tõhusalt
orgaanikat ja desinfitseerib vett. Osooni toodetakse Ettevõttes kohapeal
ainult vajaminevates kogustes. Tänu kinnisele protsessile ja varude
puudumisele on oht keskkonnale minimaalne.

1500
60

Välisõhku eralduva osooni piiramiseks on Ettevõttele väljastatud
ka välisõhu saasteluba (vaata lähemalt lk 60). Saasteloa tingimuste
täitmiseks on protsessi integreeritud jääkosooni termiline lagundaja.
Protsessist väljuv jääkosoon lagundatakse temperatuuri tõustes uuesti

1000

40

hapnikuks ja seetõttu välisõhku osooni ei välju. 2007. aastal lagundati
100% jääkosooni.

500

20

Veepuhastuskemikaalide kasutus
Hoolimata vee väga erinevatest omadustest ja muutlikest ilmastikutingimustest, on kemikaalide kasutus püsinud suhteliselt stabiilne.
Kemikaalide kasutus sõltub otseselt pinnavee kvaliteedist. Joogivee
kvaliteedi tagamiseks 2007. aasta pinnavee omaduste juures tuli
oluliselt rohkem kasutada osooni.

KOAGULANT

0

VEDELKLOOR

2007

2007

2006

2005

ohtlikud inimestele ega keskkonnale.

2004

omadusi nagu klooril ning kõigi ohutusnõuete täitmisel ei ole need

KOAGULANT
VEDELKLOOR

0
2003

polümeere kasutatakse vedelal kujul. Neil pole nii tugevaid mürgiseid

POLÜMEER

2006

osakesi nagu hõljuvained, orgaanilised ained jt. Nii koagulante kui ka

POLÜMEER

2005

koagulante ja polümeere, mis aitavad veest eemaldada selliseid

OSOON

2004

Puhastusprotsessis kasutatakse lisaks kloorile suurtes kogustes

OSOON

2003

Koagulandid ja polümeerid
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REOVEEPUHASTUSE KEMIKAALID

Koagulandid ja polümeerid

Metanool

Lisaks metanoolile kasutatakse reoveepuhastuse protsessis suurtes
kogustes koagulante ja polümeere. Koagulanti kasutatakse reovee

Reoveepuhastuses kasutatava metanooli tõttu on Ettevõte kemikaale

keemiliseks töötlemiseks eesmärgiga eemaldada fosfor. Polümeere

puudutava seadusandluse alusel tunnistatud ohtlikuks ettevõtteks.

kasutatakse reoveesette omaduste muutmiseks, nende lisamisel eraldub

Metanooli kasutamist alustati 2005. aastal seoses lämmastikuprojektiga,

vesi settest kergemini. Tingimusel, et järgitakse ohutusnõudeid, pole

et tõsta bioloogilise puhastuse protsessis osalevate bakterite lämmasti-

need inimestele ega keskkonnale ohtlikud.

reoVeepuhastuskemikaalide kasutus
2003–2007
(tonni)
5000

3750

kuärastustegevuse tõhusust.

Reoveepuhastuskemikaalide kasutus

2500

Kui eelnevatel aastatel on reoveepuhastuses kasutusel olevate
kemikaalide kogus suurenenud, siis 2007. aastal vähenes see tuntavalt.

1200

Kuna 2006. aastal sai Ettevõte esmased kogemused uue tehnoloogilise
protsessiga töötamisel, siis 2007. aasta eesmärgiks oli kemikaalide
võimalikult efektiivne kasutamine. Kemikaalikulu vähendamisele aitas

2003

2004

2005

omakorda kaasa ka oluliselt suurem sademevee osakaal reovees, millest
tulenevalt vähenesid löökkoormused ja sisenevad kontsentratsioonid.

metanool*
POLÜMEER
KOAGULANT
* kasutuses alates 2005. aasta maist

Olga Chislova
keemik

2006

2007

0
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reoVeepuhastuskemikaalide kasutus
toodangu ühiku kohta 2003-2007

KEMIKAALIOHUTUSE TAGAMINE
Kemikaalidega seotud õnnetusjuhtumite tõenäosus on viidud
miinimumini, kuivõrd kemikaalide käitlussüsteemid vastavad turva- ja

(g/m3)

ohutusnõuetele.
150,0

Kõikide kemikaalide ladustamiseks ja kasutamiseks on loodud vajalikud
tingimused, samuti järgitakse kemikaalide ohutuskaartide teavet,

112,5

seadusandlikke nõudeid ja ohutusjuhiseid. Kemikaalide ohutuskaardid
on Ettevõttes saadaval nii elektrooniliselt kui paberkandjal antud

75,0

kemikaalide käitluskohtades.

37,5

Kemikaalide kasutuskohtades on saadaval ka absorbendid ja isikukaitsevahendid. Oluliste kemikaalide käitluskohad on varustatud

2003

2004

2005

2006

2007

0

automaatsete hoiatus- ja degaseerimissüsteemidega võimaliku lekke
varajaseks avastamiseks ja kahjutustamiseks.

metanool

Ettevõttes on kehtestatud protseduurid töötajate väljaõppe tagamiseks

POLÜMEER

ja avariide likvideerimiseks. Ohutus- ja turvanõudeid järgides on inimeste

KOAGULANT

tervisele ja keskkonnale ohtlike tagajärgedega kemikaaliavariide
(vaata ka lk 49, 50, 59 ja 68) esinemise tõenäosus väike. Reeglina on
kemikaaliavariide korral tegemist väiksemate leketega, mis ei välju selleks
kohandatud tootmisruumidest ega kahjusta keskkonda ja inimesi.
Tõsiste tagajärgedega kemikaaliõnnetusi, mis oleksid võinud kahjustada
inimesi või keskkonda, 2007. aastal ei juhtunud.

Erik Suit

Infoteenuste juht
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Suurim kogus jäätmeid tekib Ettevõttes reoveepuhastusjaamas,
OLULISED
KESKKONNAASPEKTID
Tekkinud jäätmed
Tekkinud reoveesete

mõju
Prügilasse ladestamisel
keskkonnareostuse oht
Võimalik keskkonna
reostamine jäätmetega

järgnevad võrgud, veepuhastusjaam ja varahaldus. Enamik tekkinud

TAVAJÄÄTMED

jäätmetest on tavajäätmed. 2007. aastal tekkis Ettevõttes kokku 46 211

Jäätmete koguse suurenemine 2007. aastal on seotud eelkõige võrkude

tonni jäätmeid, mida on rohkem kui eelmistel aastatel.

ehitus- ja remonttöödel tekkivate kaevepinnase, kivide ja asfaldijäätmete
suurenemisega. Viimasel kahel aastal on Ettevõte saanud määrata

Tekkinud jäätmed 2003–2007

väljakaevatud pinnase hulka (moodustab suurema osa ehitusjäätmetest)
vaid hinnanguliselt, kuna hankijate andmed on puudulikud ning seega
on ka võrdlus eelmise aasta andmetega hinnanguline. 2007. aastast on

Tarbitud
reoveesettesegu

Jäätmehulga
vähendamine, pinnase
ja looduskeskkonna
parandamine

(tonni)
50 000

2007 EESMÄRGID JA ÜLESANDED

37 500

Vähendada tekkinud jäätmete hulka ning jäätmeid
rohkem sorteerida ja taaskasutada

25 000

Otsida võimalusi reoveepuhastuse jäätmete prügilasse
viimise vähendamiseks

12 500

Otsida võimalusi võrkude kaevepinnase
taaskasutamiseks
Otsida võimalusi paberi- ja pakendijäätmete
vähendamiseks
Taaskasutada kogu tekkinud reoveesete
Tagada reoveesettekäitlus vastavuses jäätmeloa
nõuetega
Suurendada reoveesettesegu turustusvõimalusi

Ettevõttel olemas kaks kindlat partnerit ehitusjäätmete käitlemiseks, kes
korraldavad jäätmete edasise sorteerimise ja taaskasutamise erinevatel
ehitusobjektidel, samuti esitavad jäätmete kohta andmed.
Suurima osa, üle 70% tavajäätmetest moodustab reoveesete kui
reoveepuhastusprotsessi kõrvalsaadus. Kogu reoveesete taaskasutatakse
(vaata lk 54), selle prügilasse ladestamise lõpetas Ettevõte 2003. aastal.
Olulises osas tekib ka muid puhastusprotsessiga seonduvaid jäätmeid
nagu võrepraht ja liivapüüdurite sete. Reoveesette, aga ka võreprahi ja
liivapüüdurite sette kogus sõltub otseselt sissetuleva reovee kogusest,

2003

2004

2005

0

2006

2007

ilmatikutingimustest ja linna puhastusteenistuste tõhususest. Võrreldes
eelmise aastaga on puhastusseadmetesse tulnud üle kahe korra rohkem
liiva, mis näitab tänavate ja asfaltplatside heakorra puudulikkust.
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2007. aastal astuti samme, et leida võimalusi reoveepuhastuses
tekkivate jäätmete lisakäitlemiseks ja prügilasse minevate jäätmete
koguste vähendamiseks. Kaalumisel oli liivapüüdurite sette ja võreprahi
pesemise võimalus enne prügilasse saatmist. Selles osas paigaldatakse

Olulisemate tavajäätmete liigid ja kogused 2003–2007
(tonni)

2003

2004

2005

2006

2007

151

156

149

134

2008. aastal suurema prügi eemaldamiseks mõeldud võrede juurde

Segaolmejäätmed

221

katsetuseks üks võreprahipress koos pesuriga. 2007. aastal paigaldati

Paber ja papp

26

12

11

11

14

rekonstrueeritud settekäitlushoonesse uus mudavõre, mis võimaldab

Pakendid

06

17

1

14

2

eraldada reoveesettest peenemat prügi. Kui võre ennast töös õigustab,

Võrepraht

siis on võimalik ka sinna lisada jäätmete pesur.

Reoveesete

273

280

275

36 404

35 434

33 432

413

715

319

288

957

Kaevepinnas ja kivid

7861

6126

6000*

6000*

10 432

Asfaldijäätmed

156

83

81

301

489

Mineraalsed jäätmed

303

44

492

113

0

Ehitus- ja lammutusjäätmed

56

1

8

209

31

Betoon ja tellised

33

17

34

36

8

Metallid

11

0

118

39

28

Muu

39

2

25

2

3

37 155

43 097

43 922

42 863

46 207

* arvestuslikud kogused

Reoveepuhastusjaama süsteemide spetsialist

174
35 770

Liivapüüdurite sete

Kokku

Meelis Plaado

107
27 952

** võimalik taaskasutada

Kuna jäätmete koguse vähendamist puudutavad uuendused on seotud

taaskasutamist. Paberikoguse vähendamiseks suurendati klientidele

kogu mehhaanilise reoveepuhastusprotsessi ülevaatamisega, siis

saadetavate elektrooniliste arvete osakaalu ning kus võimalik, muudeti

kujutab see endast suurt ja pikaajalist projekti koos eelprojekteerimisega.

automaatseks kahepoolne printimine.

Eelprojekteerimise algus on kavandatud 2008. aastale.
Kokku on taaskasutamist võimaldavate jäätmete osakaal tavajäätmetest
2007. aastal jätkati Ettevõttes paberi ja papi ning pakendite kogumist

sarnaselt eelmistele aastatele üle 90%, kui arvestada nii reoveesette

segaolmejäätmetest eraldi, võimaldamaks edasist ümbertöötlemist ja

taaskasutamist kui partneritele üle antud taaskasutatavaid jäätmeid.

54

Keskkonnaaruanne 2007

jäätmeKÄITLus
OHTLIKUD JÄÄTMED
Ohtlike jäätmete kogused on viimastel aastatel püsinud sarnasel

Olulisemate ohtlike jäätmete liigid ja
kogused 2003–2007

tasemel, nende osakaal kogu jäätmete hulgast on väike, alla 1%. 2007.
aastal tekkinud ohtlikest jäätmetest moodustas olulise osa vanaõli, mis

(tonni)

2003

2004

2005

2006

2007

tekib masinate ja seadmete hoolduse käigus.

Vanaõli

1,4

1,2

1,5

1,0

2,1

Pliiakud

1,4

0,5

1,2

0,8

0,5

0,2

0,3

0,2

0,3

0,1

Värvid – lakid

2,7

0,5

0,1

0,1

0,2

PCB sisaldavad
seadmed

0,7

0

0,2

0,2

0

AS Tallinna Vesi

Perioodil 2004–2007 ehitati reoveepuhastusjaama territooriumile kokku
14 ha uusi kompostimisväljakuid, mis on nüüdseks ka kasutusesse
võetud.

rekonstrueerimine, mille eesmärgiks oli suurendada reoveesette
protsessist eraldamise ja töötlemise võimsust.

Reoveesette kasutusvõimaluste
uuringud
2002. aastal hakati uurima reoveesette erinevaid kasutusvõimalusi. 2006.

Ohtlikke aineid
sisaldavad
või nendega
saastunud
pakendid

Kokku

ette võetud projekti.

Samuti jõudis lõpule 2005. aastal alustatud reoveesette käitlusjaama

Päevavalguslambid ja
elavhõbedat
sisaldavad
esemed

Muud

2007. aastal lõpetati kaks olulist reoveesette töötlemise parendamiseks

0,3

0,4

aastal lõpetatud uurimistöö peamine eesmärk oli töödeldud reoveesette
eri kasutusvõimaluste hindamine ammendatud ja suletud karjääride
metsastamisel ja kultiveerimisel ning loopealsete metsastamisel. Samuti

6,0

1,8

0,4

1,0

0,3

14,5

4,3

3,7

3,7

3,6

uuriti metsastamisel kasutatava reoveesette võimalikku keskkonnamõju
pinna- ja põhjaveele.
2007. aastal tehti erinevaid kontrolle ja analüüse hindamaks olukorda

KOMPOSTIVÄLJAKUD

REOVEESETTE TAASKASUTAMINE

peale uuringu lõppemist. Nii varasemad kui 2007. aasta uuringu

Põhiosa taaskasutatud jäätmetest moodustas reoveesete. Turbaga

töödeldud loopealsetel kui rabas.

segatud

setet,

settesegu,

saab

kasutada

tulemused näitasid, et puude kasvutingimused paranesid nii settega
maastikukujunduses

kvaliteeti kontrollitakse regulaarselt

Metsastamiseks sobivad seniste uuringute põhjal kõige paremini raba

heitveelaboris. Kontrollanalüüsid kinnitasid reoveesettesegu vastavust

turvasmullad. Erinevad puuliigid taluvad kasutatava sette koguseid

kehtivate õigusaktide nõuetele. 2007. aastal müüdi klientidele 19 231

erinevalt, paremini taluvad setet suuremad ja tugevama juurestikuga

tonni settesegu.

taimed. Põhilisteks puude kasvu takistavateks teguriteks rabas on

ja haljastuses. Settesegu
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töödeldud mulla ebapiisav õhusisaldus ja liigne sette kogus, samuti

LOA NIMETUS

Kehtivus

Loa iseloomustus

maitsvat sööta.

Jäätmeluba
L.JÄ.HA-31326

08.09.2009

Väljastatud Paljassaares jäätmete taaskasutamiseks stabiliseeritud jäätmete, olmereovee
puhastussetete ja biolagunevate jäätmete kohta.

Metsastamisel reoveesette kasutamisega kaasnev keskkonnamõju

Jäätmeluba L.JÄ.HA-34941

30.12.2009

Väljastatud stabiliseeritud jäätmete taaskasutamiseks ja jäätmete veoks Liikvale ning
biolagunevate jäätmete taaskasutamiseks.

ka metsloomad, kelle jaoks settega töödeldud alad kujutavad endast

pinna- ja põhjaveele on uuringu tulemustel minimaalne.
Metsakatsetuste projekti jätkuna alustati 2007. aastal alternatiivsete

Vastavus Paljassaare jäätmeloaga L.JÄ.HA-31326

reoveesette kasutusvõimaluste uuringuga. Lisaks metsastamisele on
veel üheks võimalikuks reoveesette kasutamise kohaks turbarabade
rekultiveerimise protsess. 2007. aastal kaardistati võimalikud turbamaardlad lähiümbruses, samuti on toimunud esmased läbirääkimised
turbarabade kasutajatega tingimuste üle. 2008. aastal tööd turbarabade
rekultiveerimise suunal jätkuvad, sealhulgas soovitakse teha ettepanekud
seadusandluse muutmiseks.

(tonni)
Stabiliseeritud jäätmed
Olmereovee puhastuse sete
Biolagundatavad jäätmed

Lubatud

Tegelik

2004

2005

2006

2007

40 000

30 244

24 547

25 935

24 429

300 000

35 770

36 404

35 434

33 834

10 000

0

0

0

0

Vastavus Liikva jäätmeloaga L.JÄ.HA-34941

Jäätmeload
Kuivõrd reoveesette puhul on tegemist jäätmete töötlemise ja

(tonni)

taaskasutamisega, on Ettevõte vastavalt jäätmeseaduse nõuetele

Stabiliseeritud jäätmed

taotlenud jäätmeload.

Olmereovee puhastuse sete

Esmalt

tekib

jäätmeliik

olmereovee

puhastussetted,

mida

töödeldakse ehk stabiliseeritakse metaantankides. Pärast töötlemist
tekivad stabiliseeritud jäätmed, mida omakorda taaskasutatakse –
komposteeritakse komposteerimisväljakutel. Seega toimub reovee
puhastussetete töötlemine setteseguks läbi kahe taaskasutamise
protsessi.
2007. aastal täitis Ettevõte reoveesette taaskasutamisega seotud
jäätmelubade tingimused.

Lubatud

Tegelik

2004

2005

2006

2007

15 000

5 526

8 857

9 499

9 405

3 000

0

0

0

0
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OLULISED
KESKKONNAASPEKTID

Tarbitud elektrienergia

Tarbitud kütus

ELEKTRIENERGIA TARBIMINE
mõju

Suurem osa kasutatud elektrienergiast kulub põhitegevuse käigus-

Elektrienergia
tootmisest tingitud
keskkonna saastamisele
kaasaaitamine,
loodusressursside
vähenemine ja
raiskamine

hoidmiseks vee- ja reoveepuhastusjaamades ning võrkudes pumplate

Kütuste tootmisest
tingitud keskkonna
saastamisele
kaasaaitamine,
loodusressursside
vähenemine ja
raiskamine

töö. Mõningal määral kompenseerib võrguelektri kasutamist biogaasist

ja muude seadmete tööks.
Ettevõtte elektri kogutarbimine on viimastel aastatel kasvanud peamiselt
vajaduse tõttu uuendada reoveepuhastuse tehnoloogilist protsessi ja
tagada vajaliku teenustaseme saavutamiseks seadmete ööpäevaringne
saadav elektrienergia.
Reoveepuhastuses kasutatava uue tehnoloogiaga seotud energia-

Marina Prigask

nõudluse kasvu illustreerib ka elektritarbimine puhastatud reovee
ühiku kohta, mis on viimasel kahel aastal olnud varasemaga võrreldes

Projekteerija

tunduvalt kõrgem. 2007. aasta andmed on siiski veidi madalamad, sest
2007 EESMÄRGID JA ÜLESANDED
Kasutada energiavarusid tõhusamalt
Vähendada elektrienergia tarbimist
Leida säästlikumaid seadmete ja pumpade töö
tagamise viise
Suurendada biogaasi efektiivset kasutamist
Koostada rohelise energia tootmise laiendamise kava
Vähendada kütuste tarbimist
Koostada kava kütuse efektiivsemaks kasutamiseks

veekogused olid võrreldes 2006. aastaga suuremad ja stabiilsemad ning
energiatarbimist juhiti sujuvuse tõstmiseks osaliselt käsitsi.
Veepuhastusprotsessi käigushoidmiseks kulub vähem elektrit, kuigi
ka siin kasvas 2007. aasta tarbimine eelkõige suurema koguse osooni
tootmise tõttu. Tarbimine toodangu ühiku kohta on sellegipoolest
stabiilne.
Elektrienergia kasutamise tõhustamiseks analüüsisid teenindus- ja
tootmisdivisjoni juhid läbi võimalikud kokkuhoiu ja rohelise energia
parema kasutamise võimalused ning panid kokku edasise tegevuskava
järgnevateks aastateks.

Muud Ettevõttesisesed elektrienergia tarbijad nagu peakontor,
tugiteenused, varahalduse töökojad jt on peamiselt koondunud Ädala
territooriumile. Nende suurenenud tarbimise üheks põhjuseks võib olla
uute konditsioneeride ja ventilatsioonisüsteemi kasutuselevõtt 2007.
aastal.
Kontori energiatarbimise jälgimiseks ja vähendamiseks otsustati
peakontoriga osaleda 2007. aasta septembrist kuni 2008. aasta sama
ajani toimuval Euroopa energiasäästuvõistlusel Energy Trophy+, mida
Eestis veab Säästva Eesti Instituut. Võistluse eesmärgiks on vähendada
energiatarbimist mitterahaliste vahendite abil ehk eelkõige töötajate
käitumisharjumuste ning töökorralduse muutmise kaudu.
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Elektrienergia tarbimine 2003–2007
2003

2004

2005

2006

2007

Veepuhastus

12 182 867

11 206 594

10 968 383

10 173 744

10 389 547

Reoveepuhastus

16 826 160

16 478 684

17 599 611

18 803 680

19 443 371

Sh elekter biogaasist

1 250 223

889 560

2 330 691

1 190 978

1 159 057

Võrkude pumplad

6 126 094

6 000 153

5 554 768

5 636 745

5 588 984

717 319

870 376

981 480

982 193

994 502

35 852 440

34 555 807

35 104 242

35 596 362

36 416 336

(kwh)

Muud

Kokku

Elektri tarbimine puhastatud reovee
ühiku kohta 2003–2007

Elektri tarbimine veepuhastusjaamas
toodetud ühiku kohta 2003–2007

Olga Chislova
Keemik

(kwh/m3)

(kwh/m3)

0,48
0,36

0,36

0,25

0,24

0,12

0,12

0
2003

2004

2005

2006

2007

0
2003

2004

2005

2006

2007
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Energiakasutus
ROHELINE ENERGIA

Biogaasi kasutamine 2004–2007

Viimastel talvedel on biogaasi tootmist pidurdanud tänavatelt kogutud
vees sisalduv lumekoristuskemikaal, mis puhastusprotsessi läbides

Biogaasi taaskasutamine

(%)
2004

Üks hea võimalus keskkonnale tekitatud kahju vähendamiseks on rohelise

tootmise protsess stabiilsemana hoida.
8%

reoveesette kääritamise tulemusel tekkiva biogaasi maksimaalset
kasutamist teistes tööprotsessides.

26%

26%

2007. aastal kasutati 81% (~ 1 862 000 m3) biogaasist gaasimootori
tööshoidmiseks või soojatootmiseks. Osa biogaasi põletati ja selle

36%

Biogaasi tootmine 2004–2007, m3

56%
48%

2004

1 883 000

2005

2 234 000

2006

1 811 161

2007

2 306 764

2007. aastal toodeti Paljassaare reoveepuhastusjaama metaantankides

põhjuseks oli nii gaasimootori pikaajaline avariiremont kui kütteperioodi
pikkus.
Biogaas sisaldab umbes 70% metaani. Biogaasis sisalduv metaan on
plahvatusohtlik ja on üks gaasidest, mis on tunnistatud osoonikihti

2006

2007

negatiivselt mõjutavaks. 2007. aastal ei leidnud aset ühtegi biogaasiga
seotud õnnetust.

14%

2 306 764 m3 biogaasi.
Biogaas suunatakse puhastusprotsessi tagasi energiana bioloogilise

protsessis. 2007. aasta olud olid biogaasi tootmiseks veidi soodsamad
ning tänu häireid vähendavale opereerimistaktikale suudeti biogaasi

2005

energia kasutamine. Ettevõtte puhul tähendab see reoveepuhastuses

hakkab vahutama ja põhjustab häireid metaantankide kääritus-

19%

27%

Võimalused hüdroenergia tootmiseks

36%
50%

54%

puhastuse bakteritele vajalikku õhku tekitava õhupuhuriga gaasimootori

Pinnaveehaarde veerežiimi reguleerimine (vaata ka lk 38), jõgede
paisutamine ning vaba veeressursi olemasolu keskmise sademetehulgaga aastatel on loonud eeltingimused hüdroenergia tootmiseks.

tööshoidmiseks või soojatootmiseks.

2003. aastast alates töötab hüdroelektrijaam Kaunissaare tammil,
mida opereerib OÜ Kaunissaare Hüdroelektrijaam. 2007. aastal
põletatud

sõlmiti koostööleping OÜ-ga Uus Energia Soodla veehoidla tammile

GAASIMOOTORI tööshoidmine

hüdroeelektrijaama rajamise võimaldamiseks ja edaspidiseks jaama

soojatootmine

opereerimiseks. Ehitustöödega alustati 2007. aasta lõpus.
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Energiakasutus
KÜTUSTE TARBIMINE

tarbimisega. Tarbimise suurenemist on mõjutanud suurem bensiinikulu

Ettevõttel on mitmesuguste tööde tegemiseks kokku ligi 140 sõidukit,

võrreldes eelmise aastaga vähenenud, eelkõige mõjutab tarbimist selle

neist üle poole bensiinisõidukid. Suurim osakaal on sõiduautodel ja

kütuse kõrgem hind.

sagedasemate sõitude tõttu. Keskkonnasõbralikuma kütuse kasutus on

tarbesõidukitel, mille hulka kuuluvad väikekaubikud ja brigaadide
sõidukid. Väiksema osa moodustavad eriotstarbelised sõidukid nagu

Ettevõte hoiab kütuse tarbimist kontrolli all autokasutajatele kehtestatud

survepesuautod, paakautod, traktorid, treilerid, veepaagid ja veoautod.

limiitide kaudu, samuti võetakse kütusekulu kriteeriumit arvesse sõidukite
hankes. 2007. aasta eesmärk oli koostada kütuste efektiivsema kasutuse

Ehkki kütuse tarbimine on võrreldes eelmise aastaga mõnevõrra

kava, selles osas alustati andmete kogumist ja kava ise pannakse paika

suurenenud, on see siiski samas suurusjärgus viimaste aastate

2008. aastal.

Kütuse tarbimine 2004–2007
(liitrites)

2004

2005

2006

2007

Bensiin

117 932

117 483

123 868

135 251

3 721

10 557

10 202

8 885

Diisel

248 899

229 224

216 604

210 827

KÜTUS KOKKU

366 831

346 707

340 472

346 078

134

146

147

135

Sealhulgas keskkonnasõbralikum kütus

SÕIDUKITE KOGUARV

Andrus Palumäe
Töödejuhataja
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heitmed õhku
Välisõhu saasteload
OLULISED
KESKKONNAASPEKTID
Heitgaaside emissioon

mõju
Välisõhu saastamine

2007 EESMÄRGID JA ÜLESANDED
Tagada vastavus keskkonnalubade nõuetele

Loa nimetus

Kehtivus

Välisõhu saasteloa iseloomustus

Saasteluba nr. L.ÕV.HA-21334

31.12.2010

Kehtib Ülemiste veepuhastusjaama saasteallikate – katlamaja korstna ja diiselgeneraatori
väljalasketoru - kohta. Määrab välisõhku eralduvate saasteainete loetelu ja nende lubatud
aastased heitkogused.

Saasteluba nr. L.ÕV.HA 48701

tähtajatu

Kehtib Paljassaare reoveepuhastusjaama saasteallikate – katlamaja korsten, väljalasketorud,
kombijaama korsten – kohta. Määrab välisõhku eralduvate saasteainete loetelu ja nende
lubatud aastased heitkogused.

Saasteluba nr. L.ÕV.HA-21490

31.12.2010

Kehtib Ülemiste veepuhastusjaama saasteallika – osoonitsehhi ventilatsioonisüsteemi – kohta.
Määrab välisõhku eralduvate saasteainete loetelu ja nende lubatud aastased heitkogusedsed
heitkogused

Vähendada õhureostust
					

HEITMED VÄLISÕHKU veepuhastusjaama saasteallikatest 2004-2007
2004

Välisõhu saastamise vähendamiseks piiratakse Ettevõttes eelkõige
Ülemiste ja Paljassaare katlamajadest lenduvate esmase tähtsusega

(tonni)

saasteainete nagu lämmastikdioksiidi, süsinikdioksiidi ja lenduvate

Lubatud

2005
Tegelik

Lubatud

2006
Tegelik

Lubatud

2007
Tegelik

Lubatud

Tegelik

Lämmastikdioksiid

2,4

1,6

2,4

1,6

2,4

1,9

2,4

1,5

heitmeid. Samuti on reguleeritud joogivee puhastuseks toodetava

Süsinikoksiid

1,9

1,6

1,9

1,6

1,9

1,8

1,9

1,5

osooni heitkogused (vt ka eespool lk 49).

Lenduvad
orgaanilised
ühendid

0,17

0,1

0,17

0,1

0,17

0,12

0,17

0,1

1691

1483

1691

1490

1691

1660

1691

1360

orgaaniliste ühendite kogust ning kasvuhoonegaasidest süsinikdioksiidi

Ettevõte maksab välisõhku paisatud saasteainete pealt saastetasu. 2007.
aastal moodustas see kogu makstud saastetasust 1,3%.
2007. aastal täideti puhastusjaamadele välisõhu saastelubadega seatud
tingimused, välja arvatud reoveepuhastusjaamas vesiniksulfiidi osas.

Süsinikdioksiid

Keskkonnaaruanne 2007

heitmed õhku
HEITMED VÄLISÕHKU reoveepuhastusjaama saasteallikatest 2004-2007
2004
(tonni)
Lämmastikdioksiid

2005

Lubatud

Tegelik

Lubatud

2006
Tegelik

2007

Lubatud

Tegelik

Lubatud

Tegelik

31,6

11,3

31,6

26,5

29,8

14,2

29,8

14,9

Süsinikoksiid

216,4

73,7

216,4

190,1

210,1

97,9

210

96,5

Lenduvad
orgaanilised
ühendid

14,4

4,9

14,4

12,7

14,0

6,8

14

6,4

6439

3484

6439

4480

4440

3438

4440

3470

17,8

18,7

Süsinikdioksiid
Vesiniksulfiid

Vesiniksulfiidi lubatud taseme ületamine on seotud ebakõladega

siis arvutusmetoodikast tulenevalt ületati ka lubatud taset. Samas ei

arvutusmetoodikas, kuivõrd taseme mõõtmist ei toimu. Keskkonnaloaga

võeta arvesse sadeveega seonduvaid kõikumisi, mis tegelikult hoopiski

lubatud vesiniksulfiidi heitkogus määratakse arvutuslikult lähtuvalt

vähendavad reovee saastekontsentratsioone ja seega ka tegelikku

keskmises reoveekogusest 120 000 m3 päevas.

vesiniksulfiidi taset.

Tegeliku vesiniksulfiidi saastekoguse määramiseks on aga kehtestatud

Ebakõla lahendamiseks soovitakse Ettevõttes üle vaadata arvutus-

arvutusmetoodika, mille puhul reostuskoormus õhku on otseselt

metoodika ja algandmed, samuti käsitletakse vesiniksulfiidi teemat

seotud puhastisse saabuva veekogusega. Kuivõrd 2007. aasta

seoses reoveepuhastuse mehaanlise puhastuse rekonstrueerimisega.

keskmine reoveekogus 127 652 m päevas oli suurem kui arvestuslik,
3

Kersti Pitk
Mikrobioloog
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See foto sündis ühel jaanuarikuu
varahommikul. Päike oli just
tõusnud ja seetõttu ka värvid
hoopis teistsugused, kui tavaliselt
harjunud oleme. Muidu olen pigem
öise eluviisiga, aga töökohusused
ajasid varahommikul üles - pidin
kontrollima meie sanitaarkaitseala
olukorda Ülemiste järvel.
Pilti ei olnud iseenesest kuigi lihtne
teha. Märkasin küll, et kalda
äärest võiksid need kõrkjad üsna
ilusad jääda, aga kuna jää oli
nõrk, siis peale astuda ei julgenud.
Pildi sain lõpuks nii, et asetasin
kaamera jää peale ja küünitasin ise
kaldal olles päästikut vajutama.
Õnnestuski.

Sven Miller

PINNAVEE TEHNILINE SPETSIALIST
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Kogukond
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Ettevõtte sotsiaalne vastutus
ETTEVÕTTE SOTSIAALNE VASTUTUS

Koondhinne põhines neljaosalisel küsimustikul: ettevõtte strateegia,

Tallinna Vesi on väga tihedalt seotud ligi kolmandiku Eesti elanik-

hindamine, aruandlus ja kommunikatsioon. Ettevõtte tulemused

konnaga, mistõttu tunnetame selgelt oma vastutust ja oleme teadlikud

valdkonniti ületasid märgatavalt Eesti ettevõtete keskmisi näitajaid.

põhimõtete integreerimine, valdkondade juhtimine ning tulemuste

oma tegevuse mõjust klientide ja kogu elanikkonna tervisele ning
elukvaliteedile.
Ettevõte on asunud tõsisemalt tegelema sotsiaalselt vastutustundliku
ettevõtluse

põhimõtete

juurutamisega.

2007.

aastal

VASTUTUSTUNDLIKU ETTEVÕTLUSE INDEKSI
VALDKONNAD võrdluses teiste ettevõtete keskmisega

korraldati

Ettevõtte juhtkonnale vastavasisuline seminar, mille läbiviijaks olid Eesti

(%)

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi spetsialistid ning mille eesmärk oli

100

kõrgendada juhtkonna tähelepanu vastutustundliku ettevõtluse osas.
Samuti peab Ettevõte oluliseks tõsta töötajate teadlikkust ja aktiivsust
leidmaks võimalusi kogukonna kaasamiseks ning keskkonnateadlikkuse

75
50

Ettevõtte osales 2007. aasta sügisel esimese vastutustundliku
ettevõtluse indeksi kokkupanemisel, eesmärgiga hinnata oma tegevuse

25

majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku mõju ning teavitada sellest
oma sidusrühmi ja huvilisi.
Eesti esimese vastutustundliku ettevõtluse indeksi hindamisprotsessi
läbis sel aastal edukalt 14 ettevõtet, kelle hulka kuulusid erineva suuruse

0
Ettevõtte
strateegia

Põhimõtete Valdkondade
integreerimine
juhtimine

ja tegevusvaldkonna nii Eesti kui väliskapitalil põhinevad ettevõtted.
Hindamiskomisjonis osalesid Äripäeva, EBSi Eetikakeskuse, Heateo
Sihtasutuse ning Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi eksperdid.

Tulemuste
hindamine,
aruandlus ja
kommunikatsioon

AS tallinna vesi
keskmine tulemus

Vastutustundliku ettevõtluse indeksis osalenud ettevõtete koondhinne
aastal 2007 moodustas 72% ideaalolukorda kajastavast 100 protsendist.
ASi Tallinna Vesi koondhinne moodustas 85% võimalikust 100
protsendist.

Kristi Õisnurm

Mikrobioloogia labori juht

suurendamiseks.

2008. aastal

jätkatakse valdkonna juurutamist ning integreerimist

Ettevõtte juhtimisse.
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Kriiside ennetamine ja valmisolek
KRIISIDE ENNETAMINE

OLULISED
KESKKONNAASPEKTID

mõju

Elanike tervise ja elukvaliteedi tagamisel on otsustava tähtsusega
Ettevõtte võime osutada teenust ööpäevaringselt pikaajaliste seisa-

Seiskunud puhastusprotsess

Puudulik kriisiinfo , elukvaliteedi langus, oht elanikkonna
tervisele, keskkonnareostuse oht

Kloorileke

Oht elanikkonna tervisele, elustiku kahjustamine

Saastunud pinnavesi Ülemiste järves

Suur oht elukvaliteedile ,veevarustuse häired või katkemine.
Keskkonnareostus.

ohutusnõuete täitmine, territooriumite ja varade turvalisus ja töötajate

Liiga kõrge veetase Ülemiste järves

Üleujutused külgnevatel aladel, kaldaerosioon, elukvaliteedi langus

pikaajaline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sadeveesüsteemi areng

Purunenud veehaarderajatised

Üleujutused piirnevatel aladel, vee-elustiku kahjustamine,
elukvaliteedi langus

Saastatud põhja- ja joogivesi kliendi juures

Oht elanikkonna tervisele

VÕIMALIKUD KRIISISÜNDMUSED

Pikaajalised veekatkestused

Elukvaliteedi langus, oht elanikkonna tervisele

Tänu ennetavatele tegevustele on kriiside esinemise tõenäosus väike.

Ulatuslikud üleujutused

Pinnasereostus ja elanikkonna vara kahjustamine

Puudulik kriisiteave

Õnnetusjuhtumi lahendamise takistamine, negatiivse
keskkonnamõju suurenemine

2007 EESMÄRGID JA ÜLESANDED

kuteta. Kriiside ennetamise peamiste meetmetena on Ettevõttes kasutusel põhitegevuste ja protsesside juhtimissüsteemide dubleerimine,
seadmete regulaarne hooldus ja uuendamine, varuressursside tagamine,
koolitamine. Samuti on olulisel kohal koostöö huvipooltega, et tagada
ning uute, ohutumate tehnoloogiate ja töömeetodite kasutuselevõtt.

Sellegipoolest on Ettevõte määratlenud võimalikud kriisiolukorrad
ja nende lahendamise põhimõtted. Ettevõte käsitleb kriisidena
erakorralisi sündmusi, millel on oluline negatiivne mõju elanike tervisele,
elukvaliteedile, looduskeskkonnale, äritegevusele või mainele.
• Tehniliste rikete või kloori transpordi käigus võib juhtuda klooriavarii
veepuhastusjaamas, mille tulemusena võib kloor (vaata ka lk 48)

Hoiduda avariidest, mis põhjustavad elanikkonnale ja loodusele olulist kahju
Täiustada kloori riskianalüüsi
Luua plaan pinnaveeallikate saastumise ohu miinimumini viimiseks
Tagada kriisijuhtimise tegevuskava rakendamine

sattuda väliskeskkonda ja ohustada ca ~2,3 km raadiusega ala
veepuhastusjaama ümber. Ohustatud ala suurus ja paiknemine sõltub
avarii toimumise kohast, lekkiva kloori kogusest ning tuule suunast ja
tugevusest.
• Erakordsete ilmastikuolude tõttu võib veetase Ülemiste järves liigselt
tõusta, mille tulemusena tekib üleujutuse oht kaldaaladel ja linna
tänavatel.

Keskkonnaaruanne 2007

Kriiside ennetamine ja valmisolek
• Pikaajaliste ja ulatuslike tehniliste rikete, klooriavarii, Ülemiste järve

2007. aastal käsitleti Ettevõttes kriisiolukorrana Tallinna Kristiine, Õismäe

Tallinna Kommunaalameti tellimusel koostati konsultatsioonifirma

vee reostuse (lennuõnnetus, kemikaaliõnnetused jms), tulekahju,

ja Mustamäe linnaosade peaveemagistraali avariid, mis jättis ligi 6

AS SWECO Projekt poolt Tallinna linna riskianalüüs, mis käsitles ka

pikaajalise elektrikatkestuse või muude Ettevõttest mitteolenevate

tunniks veeta üle 50 000 inimese. Veekatkestus häiris ka Põhja-Eesti

veevarustusega seotud riske ja nende vähendamiseks vajalikke tegevusi.

soovimatute juhtumite korral võib seiskuda veepuhastusjaama töö,

regionaalhaigla tööd. Avarii põhjuseks oli veepuhasusjaamast väljuva dn

Ettevõtte spetsialistid osalesid riskide kaardistamisel ja hindamisel.

mistõttu võib veevarustus katkeda pikemaks ajaks, mille tulemusena

1000 mm torustiku purunemine. Vältimaks võimalikke hüdraulilisi lööke

võib ilma veeta jääda osa või enamus Ettevõtte teeninduspiirkonda.

suurtes magistraaltorudes, võttis torustiku täitmine veega oodatust

Ettevõttes töötati välja uus riskihindamise protseduur, mille alusel ühtselt

enam aega, mis tõi omakorda kaasa puuduliku klientide teavitamise.

hinnata töökeskkonna, keskkonna- ja äririske. Protseduuri rakendamine

• Kanalisatsiooni põhipumplate seiskumise või tunnelkollektori avarii,

Tulenevalt Ettevõttes läbi viidud analüüsist täpsustati kriisiolukorra

jätkub 2008. aastal.

samuti suurte paduvihmade või järsu lumesulamise tagajärjel võivad

määratlust, parandati klientide teavitamise reegleid ja Ettevõttesisese

aset leida ulatuslikud üleujutused ja keskkonnareostus.

kommunikatsiooni korraldust.

• Pikaajaliste ja ulatuslike tehniliste rikete, ohtlike kemikaalide õnnetuse

Varasemalt on kriisidena käsitletud 2004. aasta juulis toimunud

(metanool, koagulant), tulekahju, pikaajalise elektrikatkestuse,

ulatuslikke üleujutusi ning tugevatest vihmadest tingitud Ülemiste järve

erakordsete ilmastikutingimuste (tugev sadu või paduvihmad) või

kriitilist veetaset 2004. aasta augustis ja 2005. aasta jaanuaris.

muude Ettevõttest mitteolenevate soovimatute juhtumite korral
võib seiskuda reoveepuhastusjaama töö, mistõttu ei suudeta reovett
puhastada või vastu võtta, mille tulemusena võib tekkida ulatuslik
merereostus ja ka üleujutus linnatänavatel.
• Ohutuseeskirjade rikkumise tõttu võivad tekkida ulatuslikud tulekahjud,
surmaga või paljude vigastustega lõppevad tööõnnetused.
• Väliste erakorraliste olukordade tõttu võib aset leida pommiähvardus
või terroriakt Ettevõtte territooriumil, mis võib sõltuvalt ulatusest
omakorda vallandada teised kriisisündmused.
• Pandeemia tagajärjel või muudel välistel ebasoodsatel tingimustel
võib tekkida võtmetähtsusega töötajate puudus, mis võib sõltuvalt
ulatusest omakorda vallandada teised kriisisündmused.

KRIISIDEKS VALMISOLEKU TAGAMINE
Ettevõttes on välja töötatud kriisijuhtimise põhimõtted ning koostatud
kriisiplaanid olukorra lahendamiseks, samuti kriisikommunikatsiooni
korraldamiseks. Kriisijuhtimise parendamiseks ja riskide minimeerimiseks
astuti 2007. aastal mitmeid samme.

Riskianalüüside täiustamine
Veepuhastusjaamas valmis uus “Kloorikäitluse riskianalüüs”, mille koostas
Ettevõttest sõltumatu konsultatsioonifirma Risk Management OÜ.
Samuti on Ettevõttel sõlmitud kindlustuskaitse suurõnnetuste vastu.
Vastutuskindlustuse peavad sõlmima kõik suurõnnetusohuga ettevõtted
lähtuvalt ettevõtte riskiteguritest ja keskkonnaohtlikkusest.

Ivar Pajumaa

Veemees, jaeteenuste juht
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Kriiside ennetamine ja valmisolek
Kava peaks hõlmama ka tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud

Kriisiõppused

ennetusmeetmete kavandamist pinnaveehaardesüsteemi töökindluse
suurendamiseks ja riskide maandamiseks transpordiõnnetuste korral,

Kriisiplaane testitakse võimaluse korral praktiliste õppuste käigus.

samuti Ülemiste järve lähivalgalas tiheasustuspiirkondades ühis-

Tagamaks paremat valmisolekut, toimusid lisaks regulaarsetele töö-

kanalisatsiooni rajamise ja sadevee ärajuhtimise. Kava koostamisega

ohutuse koolitustele (vaata lk 79) 2007. aastal ettevõttesisesed tule- ja

alustatakse 2008. aastal.

pommiähvarduse koolitused ning evakuatsiooniõppused Paljassaare ja
Ülemiste territooriumil. Koostöös päästekeskuse ja turvafirmaga viidi läbi

Maarja Madissoon

Teenindus- ja tootmisdivisjoni direktori assistent

Sademeveesüsteemide parendamiseks arendatakse edasi lahkvoolset

klooriavarii päästetööde õppus, eelkõige päästetööde koordineerimise

sademeveesüsteemi, lähtudes Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni

ja kommunikatsiooni testimiseks. Novembris toimus päästekeskuse

arengukavast 2004–2015 ja Tallinna Kommunaalameti tellimusel

juhtimisel Tallinna kriisireguleerimismeeskonna õppus, kus osalesid ka

koostatud Tallinna sademevee ärajuhtimise tegevuskavast. 2007. aastal

Ettevõtte spetsialistid. Õppusel testiti juhtimist ja erinevate asutuste

algatati Tallinna Linnavalitsuse poolt Ülemiste järve vahetuses läheduses

koostööd raudteel toimuva suurõnnetuse ja kaasnevate infrastruktuuri

asuva Suur-Sõjamäe sademeveeskeemi keskkonnamõju hindamine, mis

häirete korral.

teostatakse Ettevõtte osalusel 2008. aastal. Peale keskkonnamõjude
hindamist otsustatakse edasised tegevused.
Samuti jätkati 2007. aastal kaugseireprojekti elluviimisega, et saada

Tehnilise valmisoleku parendamine

õigeaegset teavet vee- ja kanalisatsioonipumplate toimimisest ja
järskudest muutustest pinnaveehaarde veerežiimis. Aasta lõpus alustati

Ülemiste järve liigsest veeseisust tekkiva üleujutusohu vähendamiseks

pilootprojektiga kolmel objektil ja peale selle testimist ja heakskiitmist

ja järve ülevoolu võimsuse suurendamiseks jätkati Pirita-Ülemiste kanali

jätkatakse projektiga 2008. aastal.

rekonstrueerimistöid.
2007. aastal jõudsid lõpule puhastusjaamade tagavaraseadmete hanked,
Ülemiste järve pinnaveehaardesüsteemi toorvee kvaliteedi parandamiseks

millega muretseti strateegiliselt vajalikud varuseadmed pideva

ja järve hea ökoloogilise seisundi tagamiseks ning valminud Harju

puhastusprotsessi tagamiseks.

veemajanduskava nõuete täitmiseks valmistati ette hange Ülemiste
järve pinnaveehaardesüsteemi lähivalgala veekaitse kava koostamiseks.

Sven Miller

Pinnavee tehniline spetsialist
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KESKKONNATEADLIKKUSE TÕSTMINE
OLULISED
KESKKONNAASPEKTID
Kättesaadav
keskkonnaalane
informatsioon

mõju
Avalikkuse keskkonnaalase
teadlikkuse paranemine

2007 EESMÄRGID JA ÜLESANDED
Suurendada peamiste huvigruppide teadlikkust
olulistest keskkonnaalastest aspektidest
Koostada ja rakendada kommunikatsioonistrateegia
Korraldada avatud uste päevad jaamades
Esitleda uut veemängu lastele
Jätkata osalemist haridusprojektis “Noored kooli”

KESKKONNAÜRITUSED

Veemäng lastele

Ülemiste veepuhastusjaam ja Paljassaare reoveepuhastusjaam täidavad

Ettevõtte töötajad koostöös õpetajate ja partneritega töötasid välja

oma põhitöö kõrval ka olulist koolitusasutuse rolli. 2007. aastal toimus

algkoolieale mõeldud keskkonnateemalise interaktiivse ning hariva

Ülemiste veepuhastusjaamas 68 ekskursiooni, millest võttis osa ligi

veemängu ”Rändur Tilk”. Mäng on abiks nii õpetajale kui lapsevanemale,

1500 inimest. Paljassaare reoveepuhastusjaama külastati 65 korral ning

muutmaks kõike veega ja keskkonnahoidlikkusega seotut lapse jaoks

reoveepuhastusega tutvus ligi 950 inimest.

elulisemaks, näitlikumaks ja mängulisemaks. Lisaks koolitundide

Enam kui pooled huvilistest on õpilased ja üliõpilased. Igal aastal

rikastamisele on ”Rändur Tilk” mõeldud ka iseseisvaks mängimiseks

tutvustame vee- ja reoveepuhastamise tehnoloogiat ja protsesse ka

kodus.

linna- ja riigiametnikele ning spetsialistidele ja koostööpartneritele nii

lisamaterjalina põhikooli I ja II kooliastmele. 2007. aasta lõpus alustati

Eestist kui teistest riikidest.

mängu tasuta jagamist üldhariduskoolidele, lasteaedadele ning

Haridusministeerium

soovitab

mängu

loodusõpetuse

loodusharidusega seotud asutustele üle Eesti.
Linlastele pakume võimalust näha puhastusjaamade tööd avatud uste
päevade raames. 2007. aasta mais toimus Paljassaares avatud uste

Noored kooli

päev, millele järgnes juba traditsiooniline raskema muusika austajatele
mõeldud Paljassaare RockFest.

Ettevõte toetab ja võtab aktiivselt osa programmist „Noored kooli”.
Heateo Sihtasutuse eestvedamisel alguse saanud programmi eesmärk

Ülemiste veepuhastusjaam tähistas 2007. aastal oma 80. juubelit.

on tuua Eesti koolidesse eelolevatel aastatel rohkem teotahtelisi ja

Veepuhastusjaama ehitustööga alustati linnarahva survel 1922. aastal,

võimekaid noori õpetajaid. Esimesel aastal jõudis Eestimaa koolidesse

jaam avati pidulikult 1927. aasta 29. novembril. Vana puhastusjaam

õpetajaks 12 andekat ülikoolilõpetajat, kuid järgnevateks aastateks

töötab tänaseni pakkudes tallinlastele kõrgekvaliteedilist joogivett.

on eesmärgid seatud kõrgemale. Algajatele õpetajatele pakutakse

Augustis paralleelselt ümber Ülemiste järve jooksuga toimusid

programmi raames kahe aasta vältel uuenduslikku õpetajakoolitust,

veepuhastusjaamas avatud uste päevad, kus kõik huvilised said tutvuda

liidrikoolitusprogrammi ja mentorlust ning toetusvõrgustikku. AS

jaama töö ning joogivee puhastamisega.

Tallinna Vesi toetab programmi rahaliselt, samuti osalevad Ettevõtte
spetsialistid sisulistes tegevustes, andes nõu programmis osalevatele
üliõpilastele läbi liidrikoolitusprogrammi ja mentorluse.
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KESKKONNATEADLIKKUSE TÕSTMINE
TOETAME ABIVAJAJAID

Sportimise toetamine

Ettevõttena on meie kohustus toetada neid, kes seda kõige enam vajavad.

2007. aastal jätkasime koostööd Audentese spordiklubiga. Soovime

AS Tallinna Vesi on aastaid toetanud erivajadustega laste lasteaeda

anda oma panuse noorte sportlaste arengusse ning samas on Ettevõtte

“Õunake”. Saadame juba mitmendat aastat Ettevõtte jõulutervitused

töötajatel võimalus oma lapsi soodsatel tingimustel sportima viia.

“Õunakese” lasteaia laste joonistatud jõulukaartidel. Sel aastal saatsime

Ettevõtte sees saavad töötajad tasuta kasutada kahte jõusaali, squashi-

elektroonilise kaardi ning toetasime paberkaartide trükkimise arvelt

ja pallisaali ning osaleda regulaarsetel ühistel spordiüritusel.

lasteaeda. Lisaks toetame Ristiku kooli suvelaagrit ning aitame rahastada
mittetulundusühingut Ohvriabi.

Võimalused tervisliku eluviisi
harrastamiseks
Ülemiste Jooks

Ülemiste jooks

Ettevõte tutvustab mitmetel spordi ja keskkonnaga seotud üritustel
kvaliteetse kraanivee joomise harjumust ja pakub osalejatele tasuta
puhast joogivett.

Puhkevõimalused valgalal
Veehoidlate rajamise tulemusel on kohalikel omavalitsustel, peamiselt

Tervislikku elustiili väärtustame nii Ettevõtte sees kui ka ühiskonnas

Soodla ja Paunküla veehoidlate ümbruses, tekkinud lisavõimalus

laiemalt. Jooksust ümber linna peamise veereservuaari ehk Ülemiste

puhkealade ja turismi arendamiseks. Vaba liikumine kaldaaladel on

järve on saanud traditsioon, mida kavatseme elus hoida ka eelolevatel

piiratud vaid sanitaarkaitsealasse jäävatel veehaarderajatistel nagu

aastatel. Üritus on linlaste seas populaarne ja seda kindlasti ka seetõttu,

tammidel, paisudel ja veereguleerimisrajatistel. Ettevõte toetab

et järve ümbritsev looduskaunis territoorium on sanitaarkaitsealana

organiseeritud ja korraldatud tegevusi, mis ühest küljest pakuksid

harilikult üldsusele suletud.

inimestele puhkamis- ja liikumisvõimalust ja teisalt hoiaksid veehoidlate
ümbruse kaitstuna.

Paljassaare avatud uste päev
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TEABEVAHETUS HUVIGRUPPIDEGA
OLULISED
KESKKONNAASPEKTID

mõju

Kättesaadav
keskkonnaalane
informatsioon

Koostöö tõhustamine
huvipooltega, avalikkuse
keskkonnaalase teadlikkuse
paranemine

Puudulik
keskkonnaalane
informatsioon

Koostöösuhete
halvenemine huvipooltega,
keskkonnaküsimuste
lahendamise takistamine,
keskkonnaseisundi
halvenemise oht

Ettevõte kohtleb börsiettevõttena kõiki turuosalisi võrdselt ning avaldab

Klientidele ning kõigile teistele huvitatud sidusrühmadele asjakohase

olulist mõju omava informatsiooni esmajärjekorras Tallinna Börsi

teabe vahendamiseks on Ettevõttel kodulehekülg www.tallinnavesi.ee,

infosüsteemide kaudu.

mis sisaldab kolmes keeles olulisemat informatsiooni ning kontaktandmeid.

Üks võtmetähtsusega huvipooli on Ettevõtte jaoks Tallinna linn.
Teabevahetus Tallinna linna ja selle erinevate ametitega toimub läbi

Tarnijatega koostöö parendamiseks korraldab Ettevõte ehitustöövõtjate

regulaarse aruandluse, kirjavahetuse ja kohtumiste, kus arutatakse

teabepäevi, kus tutvustatakse tulevasi töid ja Ettevõtte nõudeid. 2007.

Ettevõtte tegevuse erinevaid aspekte. Oluline koostööpunkt on

aastal osales teabepäeval kokku 29 ehitustööde tarnijate esindajat.

Teenuslepinguga seotud küsimused ning kriiside ennetamine ja
valmisolek.

Töötajate soovidega aitab Ettevõttel paremini arvestada regulaarne
koostöö ametiühinguga ja töökeskkonnanõukoguga. Professionaalse

Lisaks Tallinna linnale teeb Ettevõtte koostööd ka teiste tegevus-

järelkasvu saamiseks tehakse koostööd Tallinna Tehnikaülikooli ja Kopli

piirkonnaga piirnevate kohalike omavalitsustega. 2007. aastal oli

Ametikooliga. Samuti toetame rahaliselt pensionäride ühendust, kuhu

tähelepanu näiteks valminud Harju veemajanduskavaga seotud

on koondunud Ettevõtte endised, vähemalt 20-aastase tööstaažiga

küsimustel, samuti tegevuspiirkonna laiendamisega seotud suhtlusel

töötajad. Veel praegugi on ligi 10% seenioritest Ettevõtte tegevusega

(vaata ka lk 86).

seotud.

Ettevõttel on head töösuhted Harjumaa Keskkonnateenistuse kui

Ettevõte on mitmete koostööorganisatsioonide liige. Eesti Vee-Ettevõtete

peamise keskkonnaalast tegevust reguleeriva asutusega. 2007. aastal

Liidu (EVEL) juhatuse liikmena korraldab Ettevõte erinevaid vett ja

esitati kogu keskkonnaalane aruandlus õigeaegselt ning lahendati

reovett puudutavaid seminare ja koolitusi. Lisaks võimaldab koostöö

Anda avalikkusele ja huvirühmadele regulaarset teavet
olulistest keskkonnasündmustest

keskkonnalubadega seotud küsimused.

EVEL-iga Ettevõttel osaleda veesektorit puudutava seadusandluse

Koostada ja rakendada kommunikatsioonistrateegia

Ettevõte teavitab pidevalt läbi proaktiivse kommunikatsiooni avalikkust

liikmeks olek ja assotsiatsiooni juhatuses tegutsemine aitab edendada

olulistest teemadest. Ettevõtte tegemised on 2007. aastal meedias

koostööd teiste keskkonnateadlike ettevõtetega.

2007 EESMÄRGID JA ÜLESANDED
Hoida usaldusväärseid suhteid kõikide oluliste
huvirühmadega
Tagada vastavus seadusandluse ja teenuslepingu
nõuetele

muutmisprotsessis. Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA)

kajastamist leidnud üle 1100 korra. Erinevad meediakanalid, sealhulgas
Ettevõtte sooviks on olla usaldusväärne partner oma klientidele,

Eesti Päevaleht, Postimees, Linnaleht ja televisioonikanalid, edastasid

investoritele, töötajatele ning ühiskonnale, avaldades regulaarselt

uudiseid Ettevõtte tegevusest ning ülevaateid veepuhastusest, võrkude

teavet oma tegevuse, finantsseisundi ja tulemuste kohta. Ettevõte peab

laienduskava ehitustöödest, reoveepuhastusest ning ühiskondlikest

oluliseks olla avatud ettepanekutele, tagasisidele ning konstruktiivsele

projektidest. Ettevõte jätkas koostööd ajakirjaga Keskkonnatehnika, kus

kriitikale, sest vaid nõnda saame mõista erinevate huvigruppide ootusi.

avaldati Ettevõtte artikleid keskkonnaprojektide kohta.
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ettevõtte tegevuse laiendamine
OLULISED
KESKKONNAASPEKTID

mõju

UUED LIITUMISED ÜHISVEEVÄRGI JA
-KANALISATSIOONIGA

väljaehitamist ning tagavad kanaliseerimise linnavalitsuse poolt
kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arenduskava
raames.

Elukvaliteedi ja
elanikkonna tervise
tagamine

Nagu märgitud lk 25 (veevõrgu laiendused) ja lk 42 (kanali- ja

Võimalus liituda
ühiskanalisatsiooniga

Elukvaliteedi ja
keskkonnaseisundi
parandamine

tekkis 26 kinnistul võimalus liituda ühisveevärgiga, 273 kinnistul

Liitumised
ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga

Elukvaliteedi ning
keskkonnaseisundi
säilitamine ja
parendamine

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine võimaldab linnaelanikel

Võimalus liituda
veevõrguga

2007 EESMÄRGID JA ÜLESANDED
Julgustada kliente veevõrgu ja ühiskanalisatsiooniga
liituma. Parendada liitumisprotsessi toimivust
Tagada, et vähemalt 90 % liitumislepingutest
allkirjastatakse aasta jooksul peale tänavatorustiku
kasutusloa saamist
Täita võrkude laiendamise kava

sademeveevõrgu

laiendused),

ehitas

Ettevõte

olemasolevas

teeninduspiirkonnas 2007. aastal kokku 27 km võrku, millega seoses
kanalisatsioonivõrguga ja 347 kinnistul sademeveevõrguga.

oma elukeskkonda parandada. Uusi võrke ehitatakse koostöös Tallinna
linnaga.

Kanalisatsioonitorustike rajamisel lähtub Ettevõte 2008.-2010. aastaks
koostatud ning linnavalitsuse poolt kinnitatud võrkude laiendamise
kavast. Kokku rajatakse kolme aasta jooksul ligi 101 km kanalisatsioonitorustikke ning liitumisvõimaluse saavad 3473 kinnistut.
Samuti rajatakse mainitud aastatel 4,3 km veetorustikku, mis annab
liitumisvõimaluse 89 kinnistule. Lisaks ehitatakse 27,6 km ulatuses välja
mitmete piirkondade sadeveetorustikud.

Kanalisatsioonitorustike rajamine 2008 – 2010,
km

Ettevõte on seadnud eesmärgiks sõlmida vähemalt 90% kõigist
võimalikest liitumislepingutest ühe aasta jooksul peale tänavatorustike
kasutusloa saamist. 2007. aastal see ka saavutati, 160-st kinnistust liitus
144.
Uude kliendihaldussüsteemi tehtud investeeringute ning Ettevõttesiseste
ümberkorralduste tulemusena on liitumisprotsess muutunud klientide
jaoks lihtsamaks ja kiiremaks. Liitumise osas on klientidel ja Ettevõttel
täielik ülevaade liitumisprojekti igas etapis toimunud tegevustest, see
aga parandab märgatavalt suhtluse kvaliteeti ja säästab kliendi aega.

Võrkude laiendamise kava
Tänase seisuga on ca 99% Ettevõtte teeninduspiirkonnas Tallinnas
kaetud veevõrguga ja ca 97% ühiskanalisatsioonivõrguga.
Koostöös Tallinna linnaga kavatseb Ettevõte katta linna ühiskanalisatsioonivõrguga 2011. aasta märtsi lõpuks. Selleks allkirjastasid Ettevõtte
ja Tallinna linna esindajad 2007. aastal Teenuslepingu muudatused, mis
võimaldavad oluliselt kiirendada Tallinna veevarustuse ja kanalisatsiooni

2008

2009

2010

33,2

38,6

36,3
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ettevõtte tegevuse laiendamine
UUED TEGEVUSPIIRKONNAD
Ettevõtte üks strateegilisi eesmärke on äritegevuse laiendamine ning vee-

viimsi

ja kanalisatsiooniteenuste pakkumine ka Tallinna naaberpiirkondadele.
Puhastusjaamades on piisavalt lisavõimsust tootmise suurendamiseks ja

iru

teenuste osutamiseks palju arvukamale elanikkonnale kui Ettevõte seda
praegu pakub. Parema teenuse osutamiseks on linna piiril asuvatesse

mähe

tiskre

MAARDU
prügila

kakumäe
tallinn

strateegilistesse asukohtadesse ehitatud füüsilised liitumispunktid,
mis on võimaldanud kohalikel omavalitsustel saada vett Ülemiste
veepuhastusjaamast ning saata oma reovett puhastamiseks Paljassaare
heitveepuhastusjaama.
Ettevõte on viimastel aastatel sõlminud kohalike omavalitsustega rea

loo

lepinguid veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks Tallinna
ümbritsevates piirkondades. 2007. aasta lõpu seisuga juhiti praktiliselt

apametsa

kõikidest Tallinna linna ümbritsevatest valdadest reovesi Paljaassaare
mõigu

reoveepuhastusjaama. Muuhulgas on Ettevõte määratud vee-ettevõtjaks
Harku ja Saue valla piirkondades.

harku

rae

Ettevõte jälgib pidevalt järjest süvenevat tendentsi tööstuse
ümberpaiknemisel Tallinnast lähivaldadesse ning on vastavalt sellele
planeerinud ka investeeringuid ühisveevärgi ning kanalisatsiooni

SAUE
vana-pääsküla

olulisel määral tõsta teenuste müüki Tallinna lähipiirkondades.

kiili
POTENTSIAALNE TEENINDUSPIIRKOND

põhivõrku. See omakorda on võimaldanud sõlmida mitmeid lepinguid
väljapoole põhitegevuspiirkonda jäävate tööstuspiirkondadega ning

raku-raudalu

saku

LÄHIVALDADELE PIIRILT OSUTATAVAD TEENUSED
PÕHITEENINDUSPIIRKOND
LAIENDATUD TEGEVUSPIIRKOND
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Keskkonnaaruanne 2007
See looduse
mäng veega on 75
jäädvustatud Pakri panga juures.
Oli juba kevadine märtsikuu, aga
jää oli ikka veel nii tugev, et
panga juurde sai vaid jalgsi
liikuda. Praeguseks on see
osa, mis pildil, igaveseks
kadunud, sest hiljuti
toimus seal tugev varing,
aga samasugust vaatepilti
saab ikkagi igal aastal
nautida, sest pank on
endiselt alles.

Ursula Siilivask
vaneminsener
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TÖÖTAJAd

Keskkonnaaruanne 2007

ORGANISATSIOON JA TÖÖTAJAD
Ettevõtte organisatsiooni struktuur 2007. AASTA LÕPU SEISUGA
ASTV Nõukogu
juhatus
Esimees
Tegevjuht

teenindus- ja tootmisdivisjon
Teenindus- ja tootmisdivisjoni direktor

Gerda Matvere
analüütik

müügikeskus
Klienditeenindustugi

teeninduskeskus
Kliendikontaktikeskus
Veemõõt
Veevõrk
Kanalivõrk

reoveepuhastus
Reoveesettekäitlus

laborid
Veelabor
Heitveelabor
Mikrobioloogialabor

korporatiivteenuste divisjon
Tegevjuht

varade juhtimine
Heitveeinspektsioon
Ehitusteenistus
• Projekteerimine
• Projektijuhtimine
• Geoinfo

varade haldamine
Mehaanika
Elekter - automaatika

Äriarendus
Veemees

kommertsdivisjon
Finantsdirektor

finants- ja
juhtimisarvestus

Kvaliteedi- ja
keskkonnasüsteemid

siseaudit

hanked ja
logistika

personal
veepuhastus
Pinnavesi

töökeskkond

kommunikatsioon

õigusteenused

Infoteenused

77

78

Keskkonnaaruanne 2007

TÖÖTAJATE KAASAMINE
Keskkonnaalane tegevus on ettevõtte igapäevatöö loomulik osa.

Koostöös lahendatakse mitmesuguseid Ettevõtte tegevusega seotud

Keskkonnasüsteemi juhtimine on paika pandud lähtuvalt ettevõtte

küsimusi, sealhulgas nii kvaliteedi-, keskkonna kui töökeskkonnaga

struktuuriskeemist, mis on kirjeldatud leheküljel 77. Selle alusel lasub

seonduvaid. Peamisteks töövormideks on koosolekud eri juhtimis-

põhivastutus keskkonnajuhtimissüsteemi toimivuse tagamise ja

tasanditel, töögrupid ja projektigrupid spetsialistide ja vastutavate

parendamise eest juhtkonnal ja struktuuriüksuste juhtidel.

töötajate osavõtul. Ka koolitustel ja seminaridel arutatakse lisaks uute
teadmiste hankimisele arutatakse mitmeid igapäevatööga seonduvaid

Lähtuvalt Ettevõttes välja töötatud äriplaneerimise protsessist kaasavad

küsimusi. Samuti on eri üksuste ja juhtimistasandite töötajad kaasatud

üksuste juhid keskkonnaeesmärkide ja -ülesannete seadmisse ning

juhtimissüsteemi siseaudiitoritena, mis

täitmisse oma töötajaid. Töötajate tegevuse tulemuslikkuse hindamine

Ettevõtte eri funktsioonide toimimisest.

tõstab töötajate teadlikkust

on seotud Ettevõtte tulemustasu süsteemiga.
Valdkonna eest vastutavad spetsialistid on kaasatud ettevõtte keskkonnaaruande koostamisse ning tõendatud keskkonnaaruanne on
tutvumiseks kättesaadav kõigile töötajatele ja töötajate esindajatele.
Küsimuste korral jagavad selgitusi kvaliteedi- ja keskkonnasüsteemi juht
või üksuste juhid.
Töötajaid teavitatakse Ettevõtte jaoks olulistest keskkonnaalastest
sündmustest kord kuus ilmuva siselehe INFOTILK kaudu, samuti
ettevõttesisese arvutivõrgu ja e-posti vahendusel.

Maarja Madissoon

Teenindus- ja tootmisdivisjoni direktori assistent

AS Tallinna Vesi töötajad

Keskkonnaaruanne 2007

Kord aastas toimub kõigile töötajatele mõeldud aastakonverents, kus
antakse ülevaade Ettevõtte eesmärkidest ja näidatakse töötajate otsest
panust seatud ärieesmärkide saavutamisse. 2007. aastal toimunud
konverentsi moto oli „Ettevõte nagu Sina soovid”.
2007. aastal jätkati töötajate poolt töö paremaks korraldamiseks,
keskkonnasäästliku

mõtteviisi

kujundamiseks

või

töökeskkonna

parendamiseks väljapakutud ettepanekute kogumist „Ideepanka”.
Parimad ideed viiakse ellu ja nende esitajad leiavad tunnustamist ettevõtte
tippjuhtkonna poolt. Ka käesoleva aastaraamatu illustreerimiseks
kasutatud fotomaterjal on kogutud Ettevõtte keskkonnateemaliselt
fotovõistluselt, mille idee pärineb töötajatelt.

Meelis Raidma

Construction Services Manager
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Septembris töötasin veel
Veepuhastusjaamas. Kes seal
käinud, teab, et jaama ees on
kastaniallee ja sealt ma selle pildi
leidsingi. Kuna ilm oli ilus,
otsustasin ennast pisut tuulutada ja
õue jalutama minna.

Ivar Pajumaa
Veemees, jaeteenuste juht

ÕnneksKeskkonnaaruanne
kandsin2007
tol ajal81
alati fotokat kaasas.
Oli pärastlõunane tund ja
päike juba madalas. Eks
see vist lõigi pildi nii kenasti
särama. Ise ma midagi
sättima ei pidanud, selle töö
tegi minu eest loodus. Olin
lihtsalt õigel ajal õiges kohas.
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Teksti koostasid: AS Tallinna Vesi juhid ja spetsialistid

KESKKONNAARUANDE TÕENDAMINE

Disain: Reklaamiagentuur Ecwador

DNV Certification OY/Ab on akrediteeritud tõendajana (FI-V-002) uurinud AS
Tallinna Vesi keskkonnajuhtimissüsteemi ja 2007. aasta keskkonnaaruandes esitatud
informatsiooni.

Raamatus kasutatud AS Tallinna Vesi töötajate fotodest tehtud
screensaveri saad alla laadida www.tallinnavesi.ee

16. mail 2008 tõendati, et nii Ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteem kui
keskkonnaaruanne vastavad Euroopa Liidu Nõukogu määrusega 761/2001
kehtestatud EMAS keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi nõuetele.

Tegutseme roheliselt

Kontaktandmed
AS Tallinna Vesi
Ädala 10
10614 Tallinn
Eesti
Tel +3726262200

Kontaktisik
Jana Kelus
Kvaliteedi- ja keskkonnasüsteemi juht
jana.kelus@tvesi.ee
Tel +3726262233

Keskkonnaaruanne on saadaval AS Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee.
Järgmine aruanne avaldatakse enne 2009. aasta augustit.

