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2 Suuremate muudatuste kokkuvõte 
 
09.02.2017 
1. Uuendatud Kaevisest välja pumbatava vee ära juhtimise peatükki              7.1.2 
 
15.06.2016 
1. Uuendatud standardite ja õigusaktide loetelu             4 ja 5.3 
2. Hüdrantide nõudeid täiendatud                6.1.4.2 
3. Lisatud nõuded ehitamise dokumenteerimisele       7.6 
4. Kaevisest välja pumbatava vee ära juhtimise nõuded täiendatud                                                   7.1.2 
 
01.02.2016 
1. Vastavalt ehitusseadustikule AS Tallinna Vesi ei kooskõlasta enam projekte vaid avaldab 

arvamust või nõusolekut. 
2. Uuendatud standardite ja õigusaktide loetelu            4 ja 7.5 
3. Täpsustatud nõudeid järgnevates peatükkides            5.1, 5.2, 5.3 6.1 
4. Muudetud survetorustiku märkekaabli ristlõike nõudeid                6.1.1 ja 6.2.3 
5. Hüdraulilise surveproovi teostamise lõigu maksimaalset pikkust suurendatud              6.1.6 
6. Täiendatud veemõõdusõlme nõudeid ja skeemi       6.7 
 
06.08.2015 
1. Uuendatud standardeid ja õigusakte 
2. Lisatud nõue et hoonete katuste sademevee ühendamine otse kanalisatsioonisüsteemi 

on keelatud                       6.2.6  
 
17.04.2015 
1. Uuendatud tehniliste nõuete asukohta kodulehel 
2. Muudetud peatükkide järjestust 
3. Lisatud geoloogilise puuraugu minimaalne vahekaugus tehnovõrkudest               5.1.1 
4. Täiendatud ühisveevarustuse üldiseid nõudeid                  6.1.1 
5. Lisatud kanalisatsioonipumplate kahe survetoru nõue                6.4.6 
6. Lisatud tee-ehitusliku projekti töömasse jäävate kapede ja kaevude rekonstrueerimise 

nõuded                        6.2.5 
7. Täiendatud sademevee ühtlustamise nõudeid                  6.2.6 
8. Muudetud pumpla luukide lahendust                   6.4.7 
9. Pumplate elektrivarustus ja juhtimine täpsustatud              6.4.12 – 6.4.16 
10. Lisatud õigusaktid           7.5 

3 Autoriõigus 
AS Tallinna Vesi ei tee takistusi käesoleva dokumendi tasuta kasutamiseks alltoodud 
tingimustel: 

1. Käesolev dokument on AS-i Tallinna Vesi intellektuaalne omand, mille sisu 
kopeerimine, muutmine, täiendamine või osaline viitamine ei ole AS-i Tallinna Vesi 
loata lubatud.  

2. AS-i Tallinna Vesi tehniliste nõuete aluseks võtmisel või viitamisel tuleb alati jälgida 
terviklikkust, märkida nõuete päritolu ja viitena viimane kehtiv versioon aadressil:  
http://www.tallinnavesi.ee/et/Partner/Tehnilised-nouded 
 

Kõik muudatus- ja täiendusettepanekud palume edastada e-mailile tvesi@tvesi.ee. 

http://www.tallinnavesi.ee/et/Partner/Tehnilised-nouded
mailto:tvesi@tvesi.ee


TALLINNA VESI PA P10-J01 AS TALLINNA VESI TEHNILISED NÕUDED Vs1/15 

Omanik: 
Owner: 

Marti 
Vaksmann 

Kinnitas: 
Approved by: 

Margus Koor 
Kehtib alates: 
Valid from: 

09.02.17 
Lk: 
Page: 

6/57 

 

4 Kohustuslikud standardid 
Alltoodud standardite viimaste kehtivate versioonidega arvestamine on kohustuslik nii 
projekteerimisel, ehitamisel, vastuvõtmisel ja edasisel ekspluateerimisel. Kui ilmneb vastuolu 
AS Tallinna Vesi tehniliste nõuete ja standardite vahel siis võtta aluseks tehnilised nõuded. 
Vastuolust tuleb AS-i Tallinna Vesi viivitamatult informeerida. 
 
EVS 907:2010 RAJATISE EHITUSPROJEKT 
EVS 843:2016 LINNATÄNAVAD  
EVS 811:2012 HOONE EHITUSPROJEKT 
EVS 865-1:2013 EHITUSPROJEKTI KIRJELDUS. OSA 1: EELPROJEKTI SELETUSKIRI 
EVS 865-2:2014 EHITUSPROJEKTI KIRJELDUS. OSA 2: PÕHIPROJEKTI SELETUSKIRI 
 
EVS 848:2013 VÄLISKANALISATSIOONIVÕRK 
EVS 846:2013 HOONE KANALISATSIOON 
 
EVS 847-1:2014 VEEVÄRK. OSA 1: VEEHAARDED 
EVS 847-2:2016 VEEVÄRK, OSA 2: VEETÖÖTLUS 
EVS 921:2014 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK 
EVS 835:2014 HOONE VEEVÄRK 
 
EVS-EN 12845:2015/AC:2016 PAIKSED TULEKUSTUTUSSÜSTEEMID. AUTOMAATSED 

SPRINKLERSÜSTEEMID. PROJEKTEERIMINE, PAIGALDUS JA HOOLDUS 
EVS-EN 14339:2005 MAA-ALUSED TULETÕRJEHÜDRANDID 
EVS-EN 14384:2005 SAMBAKUJULISED TULETÕRJEHÜDRANDID 
EVS 812-4:2011 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 4: TÖÖSTUS- JA LAOHOONETE NING GARAAŽIDE 

TULEOHUTUS 
EVS 812-5:2014 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 5: KÜTUSETERMINALIDE JA TANKLATE 
TULEOHUTUS 
EVS 812-6:2012/A1:2013 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 6: TULETÕRJE VEEVARUSTUS 
EVS 812-7:2008 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 7: EHITISELE ESITATAVA PÕHINÕUDED  

TULEOHUTUSNÕUDE TAGAMINE PROJEKTEERIMISE JA EHITAMISE KÄIGUS 
EVS 812-8:2011 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 8: KÕRGHOONETE TULEOHUTUS 
 
EVS 901-1:2009 TEE-EHITUS, OSA 1: ASFALTSEGUDE TÄITEMATERJALID 
EVS 901-2:2016 TEE-EHITUS, OSA 2: BITUUMENSIDEAINED 
EVS 901-3:2009 TEE-EHITUS, OSA 3: ASFALTSEGUD 
 
RIL 77-2013 – PLASTTORUDE PAIGALDAMISE JUHEND PROJEKTEERIJALE JA EHITAJALE 
 
Vee- ja survekanalisatsioonitorustikena kasutatavad polüetüleentorud peavad vastama 
standardile EVS-EN 12201. Minimaalne surveklass PN10.  
Isevoolse kanalisatsioonitorustikuna kasutatavad polüvinüülkloriidtorud peavad vastama 
standardile EVS-EN 1401 ja polüpropüleentorud standardile EVS-EN  1852 või EVS-EN 13476. 
Teleskoopsed polüetüleenkaevud peavad vastama standardile SFS3468 või EVS-EN 13598-
2:2009 või omama vastavat toote ohjet 
Kaevuluugid peavad vastavama standardile EVS-EN 124. 
Tallinna jäätmehoolduseeskiri Tallinna linnavolikogu 08.09.2011 määrus nr. 28. 
Vabariigi Valitsuse 6. Aprilli 2004 a määrus nr 102 on toodud jäätmekategooria kood. 
Jäätmeseadus 
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5 Projektdokumentatsioon 

5.1 Üldised nõuded projektidele 
1. AS Tallinna Vesi käsitleb ehitusprojektina Ehitusseadustiku § 5 mõistes ehitusprojekti 

kui ei ole kokku lepitud teisiti. Ehitusprojekti järgi peab olema võimalik ilma 
täiendavate projekteerimistegevusteta ehitada. AS-i Tallinna Vesi poolsed täiendavad 
tehnilised nõuded millega projekteerimisel ja ehitamisel arvestada on toodud 
kodulehel: http://www.tallinnavesi.ee/et/Partner/Tehnilised-nouded. 

2. Kui projekti tellijaks on AS Tallinna Vesi, siis lisaks projekteerimise lähteülesandele ei 
pea tellima AS-i Tallinna Vesi tehnilisi tingimusi. Kõik muud vajalikud tingimused ja 
load taotleb Projekteerija. 

3. Asendiplaan vormistada kõikides eksemplarides värviliselt, kasutades mitte üle ühe 
aasta vanust, tehnovõrkudega topo-geodeetilist alusplaani. 

4. Geoalus peab jälgima käesoleva dokumendi p.5.3. (Nõuded topo-geodeetilistele 
uurimistöödele.) 

5. Kui AS Tallinna Vesi on projekti tellija siis: 
o Projekt esitada AS-ile Tallinna Vesi kolmes eksemplaris paberkandjal, 

formaadis A4 köidetuna ning ühes eksemplaris digitaalkujul. 
o Joonised tuleb esitada digitaalsel kujul DGN või DWG  formaadis. 
o Üle antav digitaalne andmekandja peab sisaldama PDF faile kogu projektist. 

Lehed peavad olema skaneeritud täiemahuliselt, värviliselt ja loetavalt. 
o Ehitusloaga köide ei tohi sisaldada metallist detaile. 
o Kõik eksemplarid (kaasa arvatud digitaalne) peavad olema identsed. AS-ile 

Tallinna Vesi üle antav originaalehitusloaga projekt peab sisaldama ka 
osapoolte seisukohti ja  arvamusi. Ehitusluba peab olema köidetud projekti 
vahele. 

6. Kanalisatsioonitorustiku pikiprofiilil näidata ära eristatava tingmärgiga ka 
projekteeritud veetorustik kui torustikud on projekteeritud ehitada ühes kaevikus. 

7. Asendiplaanil peab olema üheselt mõistetav märge ehituse või projekteerimise 
etappide piiril paiknevate kinnistute (kruntide) vesikonnalise kuuluvuse kohta.  

8. Ehitusloa taotlus vormistatakse ja esitatakse peale AS-i Tallinna Vesi esindaja poolset 
allkirjastamist kohalikule omavalitsusele.  

9. Ehitusloa riigilõivu(d) ja muud arvamuste ja seisukohtade hankimistega seotud kulud 
tasub Projekteerija. 

10. Projekteerida tuleb vastavalt Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele ja arvestades 
kõiki kehtivaid õigusakte. 

11. Vormistamisel lähtuda Eesti Standardist EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt“. 
 
Geoloogilised uuringud 

1. Geoloogiliste puuraukude minimaalne puhas vahekaugus AS-i Tallinna Vesi 
tehnovõrkudest ei tohi olla väiksem kui 1 meeter. 

2. Puuraukude rajamiseks tuleb eelnevalt küsida AS Tallinna Vesi nõusolekut. 
 
 

http://www.tallinnavesi.ee/et/Partner/Tehnilised-nouded
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5.2 Projekti ülesehitus 
Projekt peab olema järgneva ülesehitusega kajastades kõiki teemasid. AS-i Tallinna Vesi poolt 
tellitud projektides on teemade ära jätmine või ülesehituse muutmine lubatud ainult AS-i 
Tallinna Vesi poolse esindaja kirjaliku nõusoleku korral. 
 
TIITELLEHT 
Liitumisprojekti korral esitada tellija/liitumislepingu sõlmija nimi ja kontaktandmed. 
 
VÄRVILINE ASENDISKEEM  
 
SISUKORD 
 
KOOSKÕLASTUSED, NÕUSOLEKUD JA ARVAMUSED 

koondtabel, allkirjastatud projekteerija poolt 
 Ehitusluba 

kirjade koopiad 
 
PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE JA TEISED TEHNILISED TINGIMUSED 
 
SELETUSKIRI 

Projekti eesmärk 
Olemasoleva olukorra detailne kirjeldus 
Geoloogia lühikirjeldus, viide kasutatud uuringule 
Sademevee süsteemide kirjeldus 
Hoonestus 
Haljastuse taastus, kaugus puudest, puude kaitsmine 
Jäätmekäitlus (jäätmekäitluses tuua välja väljakaevatav pinnas (m3), torustikud (m, 
tk) ning utiliseeritavad materjalid 
Muud keskkonnaaspektid (selgituste andmisel arvestada AS-i Tallinna Vesi jaoks 
oluliste keskkonnaaspektidega, mis on toodud koduleheküljel www.tallinnavesi.ee. 
Projekteerija peab analüüsima ja arvestama töös ettetulevaid keskkonnaaspekte 
sõltuvalt ettenähtud ehitusmeetodist, geoloogiast ning ümbritsevast keskkonnast( 

PROJEKTEERITUD EHITUSTÖÖD JA TEGEVUSED 
Tehnilised nõuded  
Tööde läbiviimine ja kasutatavad meetodid 
Nõuded materjalidele 
Olemasolevate ja projekteeritud torustike ühendamine 
Torustike likvideerimine 
Ehitusaegse veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamine 
Ehitusaegse kanalisatsiooni ülepumpamine, ajutised torustikud ja eelvool 
Ehitusaegse peaveetoru sulgemise võimalus (siibritega skeem) 
Probleemsed kohad või sõlmed 

PROJEKTLAHENDUSE TULEMUS 
Milline peab olema tulemus peale ehitustööde lõppu 

KATSETAMINE JA TÖÖDE VASTUVÕTMINE 
Surveproovide teostamise nõuded 
Kaamerauuringu teostamise nõuded 
Ehitustööde üleandmine 

PROJEKTEERIMISE ALUSELKS OLNUD MATERJALIDE, TÖÖDE JA NÕUETE LOETELU 

http://www.tallinnavesi.ee/?op=body&id=195
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MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON  

Tänavate kaupa.  Liitumisprojektidele kinnistusisene ja -väline materjalide 
spetsifikatsioon esitada eraldi. Allkirjastatud koostaja poolt. 

 
EHITUSMAHTUDE TABEL  

Tänavate kaupa. Liitumisprojektidel esitada kinnistusisene ja -väline ehitusmaht 
eraldi. Allkirjastatud koostaja poolt. 

  
JOONISED 

Jooniste paiknemise skeem 
Asendiplaan M1:500 
Pikiprofiil M1:100, M1:500  

 
Vormistada tänavalõikude kaupa, kuhu on kantud kokku lepitud värvidega kõik endised ja 
kehtivad kinnistupiirid ja kinnistute aadressid. Samuti tänavalõigu pikiprofiil, sõlmede skeemid 
ja kaeviku ristlõige kuni teekatendi konstruktsioonini. Digitaalne ja/või paberkandjal joonis ei 
tohi sisaldada raskelt loetavat kollast värvi jooni. Asendiplaanidel peab olema selgelt märgitud 
töömahtude piirid ja vajaduse viited millisel lehel joonis jätkub. Kirjanurga kohal peab alati 
olema märkusi kajastav osa koos kuupäeva ja sisuga. Projekti vahel ei tohi olla erinevaid 
versioone samast asendiplaanist. 
 
Sulgarmatuuride paiknemisest tuleb teha põhimõtteline skeem, kui projekt sisaldab üle 10 
siibri.  
 
Asendiplaan vormistada tänava lõikude kaupa, koondades plaanile nii pikiprofiili kui ka 
sõlmede skeemid. Asendiplaani leht peab olema volditud nii, et seda oleks ehitusplatsil mugav 
käsitleda.  

 
Tee-ehituslik plaanilahendus, koos vertikaalplaneerimise, pikiprofiili ja ristprofiiliga 
 
Projekteerija koostab tee-ehitusliku plaanilahenduse võttes aluseks Tallinna kaevetööde 
eeskirja, Ehitusseadustik ja Linnatänavate projekteerimise standardi. Kui tellija on AS Tallinna 
Vesi, tuleb projekteerimisel jälgida teekatte püsivuse nõuet, kuid mitte projekteerida töid mis 
ei ole seotud AS-i Tallinna Vesi poolt tellitud põhitöödega. 
 
LISAD 

Geodeetilised uuringud 
Geoloogilised uuringud 
Olemasolevate torustike sisevaatlusraportid 

  
Kõikide antud projektiga lahendatavate kinnistute (kruntide) vee- ja kanalisatsioonivõrkude 
omanike või haldajate poolt allkirjastatud skeemid eraldi lehtedel koos kinnistu omanike 
kinnitusega liitumispunktide asukoha ja kanalisatsiooni liitumispunkti sügavuse sobivuse 
kohta 
 
Teiste kommunikatsioonivaldajate arvamuste ja nõusolekute täiemahulised, värvilised 
koopiad koos asendiplaanidega. 
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LIITUMISPROJEKTID 
Kui tänavatorustikuga üheaegselt koostatakse ka liitumisprojektid, siis esitada kinnistu 
projektid 3 eksemplaris (k.a omaniku nõusolekuga joonis ja liitumistaotlus). Kõik 
asendiplaanid peavad olema värvilised. 
 
 
PUMPLA PROJEKT 
Vormistada eraldi kaustas koos automaatika/side, elektri, ventilatsiooni ja tehnoloogilise 
osaga. 
Kõik joonised peavad olema esitatud paberkandjal ja digitaalsel kujul. 
 
TEE-EHITUSLIK PROJEKT 
 Seletuskiri koos lähteseisukohtade ja tugevusarvutusega 
 Nõusolekute ja arvamuste värvilised, täiemahulised koopiad 

Töömahtude tabel tänavate kaupa, allkirjastatud koostaja poolt 
 Katete taastamise plaaniline lahendus koos vertikaalplaneeringuga M1:500 
 Iseloomulikud lõiked 
 Fotod kinnistute sissesõiduteede katetest, tänava äärekividest ja kõnniteedest 

Nõuded kehtivad nii tänavatorustike, kui ka majaühenduste kohta. 
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DIGITAALSE KOOPIA STRUKTUUR 
AS-ile Tallinna Vesi üle antav digitaalne koopia peab olema järgneva struktuuriga:

 
 
Joonis 5.1 Digitaalse koopia struktuur 
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Isikliku kasutusõiguse seadmine 

1. Projekteerimistööde koosseisu kuulub servituudijoonise koostamine ja avalduse 
ettevalmistamine.  

2. Servituudid tuleb seada nii era-, riigi- kui ka munitsipaalmaadele. 
3. Digitaalsed servituudi materjalid saata aadressil: vesta.lembinen@tvesi.ee 
4. Servituudi seadmise materjalidena tuleb esitada: 

 
Avaldus 
Esitada digitaalselt (MS Word) 
 
Servituudi ala skeem 
Esitad ühes eksemplaris paberkandajal ja digitaalselt (DGN või DWG formaadis): 
Vormistus A4 või A3 kõrgusel lehel. 
Pealkirja märkida kinnisasja aadress.  
Kinnistu piir tähistada jämeda punase joonega. 
Isikliku kasutusõiguse kaitsevöönd tähistada viirutatud alana ja see peab täies ulatuses 
mahtuma skeemile. 
Märkida kõrval olevate kinnistute katastritunnused ja aadress. 
Skeem peab olema mõõtkavas ja loetav 
Skeem ei tohi sisaldada asjasse mittepuutuvaid andmeid mis raskendavad skeemi lugemist. 
(haljastus, muud kommunikatsioonid, vertikaalplaneerimine jne) 
Reformimata riigimaal tuleb iga eraldi paiknev servituudi ala vormistada eraldi skeemil. 
Ühel kinnistatud maal võib eraldi paiknevad servituudi alad vormistada ühel skeemil. 
 
Skeemil märkida tingmärkidesse: 
isikliku kasutusõiguse ala tähistus, m2 

kinnistu piiri tähistus 
asjasse puutuvate kommunikatsioonide tähistus 
kaitsevööndi ala toru teljest 
 
Väljavõte projektist 
Esitada digitaalselt (pdf formaadis): 
Tiitelleht 
Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa seletuskiri 
Kooskõlastuste, arvamuste ja seisukohtade koondtabel (reformimata riigimaa korral) 
Asendiplaan 
 
 
Servituudi jooniste ja avalduste näidised AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel: 
http://www.tallinnavesi.ee/et/Partner/Tehnilised-nouded 
 
 

mailto:vesta.lembinen@tvesi.ee
http://www.tallinnavesi.ee/et/Partner/Tehnilised-nouded
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5.3 Nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele 
Üldnõuded vormistamisele 
 
Mõõdistatava objekti aadress 
Mõõdistatava objekti nimetus 
Mõõdistuse teostaja (litsentsi nr, firma nimi, vastutava isiku nimi, allkiri) 
Mõõdistamise aeg (kuupäev/kuu/aasta) 
Väljatrüki mõõtkava 1:200, 1:500 
Planšeti number 
Näidata kas situatsioon on digitaliseeritud või mõõdistatud 
 

1. Mõõdistused tuleb teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a 
määrusele nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad 
nõuded” 

 
Täiendavad nõuded AS-i Tallinna Vesi poolt tellitavate projektide geoalustele: 

1. Uurida tuleb kõiki alasse jäävad kaevud. 
2. Juhul kui hoone kanalisatsioonikogumiskaevu suubuva toru kõrgust ei ole võimalik 

mõõta, tuleb anda keldri põranda kõrgusmärk.  
3. Juhul kui uuritav kaev on vett või pinnast täis kuulub selle puhastamine mõõdistaja 

töövõttu. 
4. Koostada kõikide uuritud kaevude suubumiste skeemid. 
5. Survetorustikel olevatel kaevudes näidata lisaks torude skeemile armatuuri andmed 

(siibrite, hüdrantide tüübid ja läbimõõdud). 
6. Surve torustikel olevate kaevude sisust esitada *.jpg formaadis tehtud digitaalfoto. 

Fotol peavad olema selgelt näha kõik kaevus olevad elemendid. Foto peab olema 
orienteeritud põhja-suunaliselt. Faili nimena kasutada kaevu nime (nt. 98001.jpg). 

7. Valminud geoaluse osas tuleb küsida kommunikatsioonivaldajate arvamusi. 
8. Kanalisatsioonitorustikul olevate pimeühenduste asukoha määramiseks tuleb 

teostada torustiku TV sisevaatlus. 
9. Töö tuleb esitada DGN või DWG formaadis  failidena, kaevude andmed MS Excel 

failidena ning fotod digitaalselt. 
10. DGN ja DWG failides peab olema tagatud joonelementide terviklikkus. 
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Nõuded teostusjoonistele 

1. Mõõdistused tuleb teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a 
määrusele nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad 
nõuded” 

2. Teostusjoonised esitada digitaalsel kujul e-kirjale tj@tvesi.ee ja paberkandjal. 
 
Täiendavad, AS-i Tallinna Vesi poolsed nõuded teostusjoonistele: 

1. Nõuded kehtivad nii tänavatorustike kui ka majaühenduste kohta. 
2. Kõik joonised peavad olema esitatud digitaalsel kujul. 
3. DGN ja DWG failides peab olema tagatud joonelementide terviklikkus.  
4. Joonisel peab olema selge visuaalne eristatavus olemasoleva ja uue torustiku vahel. 
5. Faili formaat: 

a. Teostusjoonis tuleb esitada digitaalsel kujul DGN või DWG formaadis 
b. Faili nimi peab olema täielik objekti aadress (näiteks Ädala_10.dgn) 
c. Väljatrüki mõõtkava 1:500 

Joonisel nõutavad andmed: 
1. Kohustuslikud koordinaatpunktid on toru algus-, käänu- ja lõpp-punkt, kaevud, siibrid, 

hüdrandid, hargnemised, kaitsetoru algus- ja lõpp-punktid. Survetorustike 
koordinaatpunktide samm sirgel lõigul ei tohi ületada 30 meetrit ja käänukohtades 
tihedusega, mis kajastab trassil kogu plaanilist ja kõrguslikku geomeetriat 

2. Koordinaatpunktide järjekorranumbrid (koordinaatpunkti kõrval), 
koordinaatpunktide koordinaatide tabel; 

3. Isevoolse torustiku kalle, kalde suund ja toru lõigu pikkus; 
4. Kollektoritel kõrgusmärk toru otstel ja vähemalt 50 m tagant teljel; 
5. Ehitatud torustiku ühinemine olemasoleva torustikuga; 
6. Hüdrantide tüübid (maapealne/ maa-alune) ja numbrid (number juhul kui see on 

olemas mõõdistamise ajal); 
7. Survetorustike sõlmede skeemid ja fotod .jpg formaadis (orienteerituna põhja suunas) 

(näidates ära siibrite läbimõõdud, kaevu olemasolul kaevu materjal ja läbimõõt, siibril 
spindlipikendus või asumine kaevus); 

8. Torustiku pikiprofiil (tellijapoolsel erinõudel); 
9. Kaevud/kambrid plaaniliste mõõtmetega 1000 mm ja suuremad kujutatakse 

mõõtkavaliselt. 
10. Torustike tehnilised andmed esitatakse viitjoonega teksti või tabeli kujul, kuhu 

kantakse järgnevad andmed: 
a. kaevu number; 
b. kaevukaane absoluutkõrgus; 
c. kaevu põhja absoluutkõrgus; 
d. kaevu materjal; 
e. kaevu/kambri mõõtmed millimeetrites (plastkaevudel anda kaevu keha 

läbimõõt/ teleskoobi läbimõõt); 
f. toru suuna number (kaevust väljuv toru tähistatakse numbriga 1, teised torud 

kasvavalt päripäeva); 
g. toru materjal; 
h. torude siseläbimõõt/välisläbimõõt 
i. suubuvate torude absoluutkõrgused (isevoolsete torude põhja kõrgused; 

survetorudel kõrgus toru peale); 
j. õli- ja rasvapüüdur(id) 
k. liivapüüdur(id) 
l. hoonevälised mõõdukaevud 

mailto:tj@tvesi.ee
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6 Nõuded projekteerimisele ja ehitusele  
 
Ehitusmaterjale tuleb transportida, ladustada ja virnastada vastavalt tootja juhenditele ja 
nõuetele. Kõikidel kasutatavatel materjalidel peab olema kolmanda osapoole väljastatud 
kvaliteeti kinnitav sertifikaat. Sertifikaat peab olema eesti keeles.  

6.1 Ühisveevarustus 
Üldised nõuded  

1. PE torustikel kasutada torude ühendamisel alates De50 läbimõõdust põkk- või 
muhvkeevitust, vältida mehaanilisi liitmikke. Kui ei ole võimalik tagada keevitamiseks 
vajalikku kuiva toru, on lubatud toru ja armatuuri ühendamine pinnases kasutamiseks 
sertifitseeritud mehaaniliste liitmikega. Erandiks on rajatava toru ühendamine 
olemasolevaga, mil on lubatud kasutada tõmbekindlat mehaanilist liidet olemasoleva 
toru pool. Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud 
roostevabast terasest ja kinnistamiseks tuleb kasutada tootja poolt ette nähtud 
määret.  Keras de110 PE torustiku kasutamine on keelatud, lubatud on kasutada ainult 
latis toru. 

2. Siibrisõlmed teha maa-alused, erandiks on sõlmed armatuuriga mida ei või paigaldada 
pinnasesse (tagasilöögiklapid, pöördklapid, õhueraldajad jne.). Sulgarmatuur alates 
läbimõõdust DN400 paigaldada monoliitsesse raudbetoonkaevu või plastkaevu. 

3. Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnita asukoha määramiseks min 
2,5mm²  ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad 
olema veetihedad, isoleeritud kuumkahaneva kattega. Kaabli otsad tuua 
veemõõdusõlme ja tänaval kape alla.  

4. Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (30…40 cm toru laest) paigaldada 
hoiatuslint vastava kommunikatsiooni nimega.PE pimeühendused sulgeda 
elektrikeevis pimekorgiga. Perspektiivse siibri puhul peab olema paigaldatud 
vähemalt 1m toru siibri ja pimekorgi vahele. Perspektiivsed veeühendused peavad 
olema samuti suletud elektrikeevis pimekorgiga (siibri ja korgi vahele peab olema 
paigaldatud vähemalt 1m toru). 

5. Survetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8m toru peale maapinnast. 
6. Puursadula kasutamisel ei tohi kasutada eraldi monteeritavat kuulkraani. 
7. Sulgseadmetena peatorustikul võib kasutada ainult valumalmist või roostevabast 

tooteid.  
8. Polüatsetaat plastikust, PN16, tõmbekindlate sisselükatavate ISO liitmikega 

sulgseadmed (DIN 8076 T1/T3) PE-torule (DIN 8074) võib kasutada vaid 
majaühendustel läbimõõduni De63.  

9. Projektis esitada vajadusel tänava veetorustiku tupiku loputuslahendused. 
10. Sulgarmatuur tuleb paigaldada nii, et: 

a. survetorustikku on võimalik sulgeda kuni 300 m pikkuste lõikudena või 
tihedamalt et veemaht suletavas lõigus ei ületaks 100 m3. 

b. tänavate peatorude ristmikele. Kui on ristmikule ette nähtud paigaldada 
hüdrant tuleb siibrid paigaldada igale torustikusuunale nii, et hüdrant asuks 
siibrite vahel. 

c. perspektiivsetele suundadele koos pimeäärikuga. Ristmikel paigaldada 
perspektiivne toru ristmiku ala piirini ja sulgeda toruots pimedaga. 

d. alates läbimõõdust dn300mm tagada torustikule tühjendusvõimalus avarii- 
või hooldustööde tarbeks. 
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11. Enne plasttorude elekterkeevituse teostamist tuleb läbi viia keevitusseadme 

kontrollülevaatus omanikujärelevalve esindaja juuresolekul. Elekterkeevituse töid 
võib teostada vastavat tunnistust omav isik ning tööde kohta tuleb täita 
elekterkeevituse päevikut (vastavalt konkreetse materjalitootja juhenditele). 

12. Sulgarmatuuride ja kaevude ning sulgarmatuuri ja kaevu vahekaugus peab tagama 
piisava töömaa tagasitäite tihendamiseks ja katendi taastamiseks vajalikule tehnikale. 

 
Kinnisel meetodil rajamine 
 

1. Kinnisel meetodil võib paigaldada ainult toru tootja poolt spetsiaalselt selleks 
ettenähtud tugevdatud materjalist PE toru või toru, mille välispind on kaetud 
spetsiaalse kraapimiskindla materjaliga. 

 
Veeühenduse tegemine töötavalt peatorult 

6.1.1.1 Üldised juhised 

a. Ühendused peatorult teha alati nii, et lepingulistel klientidel on minimaalselt 
veekatkestusi. 

b. Sissepuurimisega haruühenduse läbimõõt ei tohi olla suurem kui pool peatoru 
läbimõõdust (arvestada sisemõõtusid). Kui haruühenduse läbimõõt on üle poole 
peatoru läbimõõdust siis kasutada kolmikut.  

c. Malmtorude juures ja kõikide plasttorude juures (kui ei ole tegemist 
keevisühendusega) kasutada ühenduste tegemisel muhv-tüüpi sadulat.  

d. Sissepuurimisel ei kasutata kuulkraane vaid sisseehitatud sulgelemendiga 
varustatud sadulaid-muhve või eraldi paigaldatud siibrit. 

6.1.1.2 PE peatoru 

a. Torustiku sõlmed, mis nõuavad töötava toru läbilõikamist, projekteerida ja ehitada 
mittekeevisühendustena, kuna on oht, et peatoru tühjeneb aeglaselt ja ei ole 
võimalik keevisühendust teostada. 

b. Olemasoleva toru ja uue sõlme vahelises montaažis kasutada tõmbekindlaid, pikki 
tolerantsühendusi.  

6.1.1.3 Terasest peatoru 

a. Torustiku sõlmed, mis nõuavad toru läbilõikamist, projekteerida ja ehitada nii, et 
montaažis oleks üks muutuva pikkusega vahetükk.  

b. Jälgida tugede ja tõmmide asetust!  
c. Toru pöördekoha lähedal peab sõlme konstruktsioon olema kindlasti tõmbekindel.  
d. Sisselõiked kuni D300 peatorule teha esmase eelistusena surve all. 
e. Sisselõigete tegemisel ei tohi kasutada sadulaid vaid peatoru külge keevitatud 

ühendustükki.  
f. Keevitustööde korral arvestada sellega, et vee pealevool ei lõppe koheselt. 

6.1.1.4 Malmist peatorustik 

a. Torustikusõlmed saab torule vahele monteerida ainult tolerantsliidetega, 
kasutades ühte muutuva pikkusega vahetükki. 

b. Jälgida tugede ja tõmmide asetust!  
c. Toru pöördekoha lähedal peab sõlmekonstruktsioon olema kindlasti tõmbekindel. 
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d. Ühendusi saab teha surve all ainult muhv-tüüpi sadulühendusega (kuni 0,5 peatoru 

sisemõõdust) või kolmikuga. Vältida nn. vitsadega sadulaid.  
 
Tulekustutusvesi 

6.1.1.5 Tulekustutusvee ühendused 

1. Tulekustutusvee ühendused on tavaliselt projekteeritud olmeveest oluliselt 
suuremale tarbimisele. Seetõttu reeglina vesi ühendustes kas seisab või vaheldub 
väga pika aja jooksul. Projekteerimisel tuleb ette näha meetmed ühendustes 
veekvaliteedi halvenemise ja seisva vee tagasi ühisveevõrku sattumise ära 
hoidmiseks. 

2. Sisetulekustutuse ühendustorustiku(e) kaudu peab olema lahendatud ka olmevee 
tarbimine. Vee kvaliteedi mitte tagamisel konsulteerida projektlahendus eelnevalt AS-
i Tallinna Vesi projekteerimise järelevalve osakonnaga 

3. Sisetulekustutuse süsteemile näha ette hargnemisel tagasilöögiklapid ning 
plommimisvõimalusega siiber.  

4. Veeühenduste projekteerimisel arvestada paiksete tulekustutussüsteemide ja 
automaatsete sprinklersüsteemide projekteerimise nõuetega EVS-EN 
12845:2015/AC:2009. 

5. A ja B -klassi ehitisesisese veevärgi projekteerimisel lähtuda EVS 812-6:2012. 

6.1.1.6 Hüdrant 

1. Hüdrantidena kasutada eelistatult maa-aluseid “E-tüüpi” soojustatud hüdrante 
vastavalt EVS-EN 14339:2005 nõuetele. Hüdrandi sulgelemendi spindlipikendus ei 
tohi asuda tõusutoru sees. 

2. Hüdrandi ja peatoru vaheline ühendustoru peab olema minimaalse pikkusega. 
3. Lisaks Siseministri 01. jaanuar 2012. a määrusele nr 37 on kohustuslik hüdrantide 

tähistamisel järgida järgnevaid punkte: 
a. Kui hüdrandi viita ei ole võimalik paigaldada aiale, hoone seinale või posti 

külge, tuleb viit paigaldada metallist alusplaadile, mis toetada kahele postile.  
Postid peavad olema metallist ümar- või nelikanttorust mõõduga 
minimaalselt 25 mm. Postide alumine osa peab olema valatud betoonist 
vundamendi sisse. Täpne hüdrandi viida koht, paigaldamise viis ja alusraami 
lahendus peab olema toodud ehitusprojektis. 

b. Hüdrandi viit peab olema roostevabast metallist. 
4. Maa-alune hüdrant tuleb paigaldada veetihedasse kaevu. Kaevu peab olema 

silindriline siseläbimõõduga minimaalselt 1000mm ja puhas sissepääsu ava tagada 
minimaalselt 360mm. 

5. Hüdrandi asetus kaevus peab võimaldama tühjendusklapi vahetamist 
6. Drenaažitoru tuleb ümbritseda killustikuga. Liiva kasutamine on keelatud 
7. Drenaažitoru pikkus ja läbimõõt peavad olema piisavad et ära mahutada kogu 

hüdrandi tõusutorus olev vesi. 
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Joonis 6.1 Maa-aluse hüdrandi kaevu skeem 

6.1.1.7 Kuivhüdrant 

Projekteerimisel lähtuda EVS812-6:2012 standardist. 

6.1.1.8 Mahutid 

Projekteerimisel lähtuda EVS812-6:2012 standardist. 
 
Vee ajutine sulgemine ehituse ajaks 
 
Katkestuse tellimine on tasuline teenus vastavalt kehtivale AS-i Tallinna Vesi hinnakirjale. 
Katkestuse tellimine peab toimuma vähemalt üheksa kalendripäeva ette.  
Veekatkestuse tellimise lubab ja kiidab heaks AS-i Tallinna Vesi töötaja (vajadusel ka 
omanikujärelevalve spetsialist). Täidetud vee sulgemise taotlus koos asukohaskeemiga saata 
digitaalselt aadressile tvesi@tvesi.ee.  
 
AS-i Tallinna Vesi tehnilise teeninduse dispetšer annab e-kirjaga ehitajale ja 
omanikujärelevalve spetsialistile tagasiside hiljemalt 2 tööpäeva jooksul. 

- Kas põhimõtteliselt saab sulgeda soovitud ajal või ei saa. 
- Kus on sulgelemendid, organiseerib sulgelementide kontrollimise. 
- Määratleb sulgemise lisatingimused (ajutise ühenduse või veepaagi 

vajadus, liialt suur arv kliente jääb ilma veeta, kriitilised kliendid, üle 
tuhande elanikuga sulgemine jne.) 

- Parem ettepanek sulgemise aja osas. 
- Organiseerib sulgemisteadete saatmise veeta jäävatele klientidele. 
- Vajadusel kohtub ehitaja esindajaga. 

mailto:tvesi@tvesi.ee
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Ajutiste veeühenduste ja ümbersuunamiste finantseerimine toimub torustiku Ehitaja kulul. 
 
AS Tallinna Vesi ei pea soovitud ajal tellimust täitma kui tulevad ilmsiks takistavad tegurid: 

- Ehitaja ei pea kinni enda poolt pakutud tööde graafikust  
- Ehitaja pole piisavalt ette valmistanud materjale ja seadmeid 
- Veekatkestus nõuab ettevalmistamiseks rohkem aega (näiteks ajutiste 

ühenduste paigaldamine, klientidega katkestuse kokku leppimine) 
 
TEGEVUSED EHITUSOBJEKTIL SULGEMISE EELSEL PÄEVAL 

- AS-i Tallinna Vesi töötaja (vajadusel ka omanikujärelevalve spetsialist) 
veendub ehitusobjektil ehitaja valmisolekus sulgemiseks. 

- AS-i Tallinna Vesi tehnilise teeninduse dispetšer veendub, et sulgemine 
on reaalselt teostatav ja sulgelemendid on ligipääsetavad. Veepaaki on 
võimalik vajadusel objektile toimetada.  

 
TEGEVUSED EHITUSOBJEKTIL SULGEMISE PÄEVAL 
AS-i Tallinna Vesi töötajad kontrollivad vahetult enne vee sulgemist objekti, kas torustik on 
välja kaevatud ja vajalikud materjalid ning töövahendid on kohapeal olemas ja töölised 
omavad vastavat töökogemust. Kui vajalikud ettevalmistused on tehtud, suletakse vesi ehitaja 
esindaja juuresolekul. Juhul kui objekt ei ole piisavalt ette valmistatud, siis vett ei suleta.  

- Vee suletus kontrollitakse ehitaja esindaja ja AS-i Tallinna Vesi 
omanikujärelevalve spetsialisti juuresolekul. 

- Juhul kui ettevalmistus saab valmis hiljem ning katkestuse lõpuni jäänud 
ajaga ei suudeta tööd lõpule viia, jääb veekatkestus ära. Katkestus 
tellitakse uuesti üheksa päeva ette. 

 
VEE AVAMINE 

- Tellija informeerib AS-i Tallinna Vesi dispetšerit vee avamise 
orienteeruvast kellaajast umbes üks tund ette.  

- Vee avamine toimub ehitaja esindaja ja AS-i Tallinna Vesi töötaja 
(vajadusel ka omaniku järelevalve spetsialisti) juuresolekul.  

- Ehitaja esindaja ega AS-i Tallinna Vesi töötaja (vajadusel ka omaniku 
järelevalve spetsialist) ei lahku objektilt enne kui on veendutud, et vesi 
on avatud ja teenus klientidele tagatud. Ehitaja peab pärast töö 
lõpetamist ja vee avamist olema 24 tunni jooksul kättesaadav ja valmis 
võimalikele probleemidele koheselt reageerima.  

- Avamise kinnistus ja võimalikud märkused fikseeritakse aktis. 
 

KUI VETT KINNI EI SAADA 
- AS Tallinna Vesi ei esita ebaõnnestunud sulgemise eest arvet. Järgmisel 

korral on sulgemine tasuta. 
- AS Tallinna Vesi ei kompenseeri vee sulgemise edasilükkamisest tingitud 

kulusid. 
  



TALLINNA VESI PA P10-J01 AS TALLINNA VESI TEHNILISED NÕUDED Vs1/15 

Omanik: 
Owner: 

Marti 
Vaksmann 

Kinnitas: 
Approved by: 

Margus Koor 
Kehtib alates: 
Valid from: 

09.02.17 
Lk: 
Page: 

20/57 

 
 
Hüdraulilise surveproovi teostamine 

1. Hüdrauliline surveproov tehakse kõigile ehitatud vee- ja kanalisatsiooni 
survetorudele, mille pikkus on vähemalt 10m.  

2. Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist, toestamata sulgelementi.  
3. Surveproovi korraldab ehitaja AS-i Tallinna Vesi esindaja juuresolekul.  
4. Korraga testitava torustiku pikkus ei või olla üle 500m. 
5. Enne surveproovi täita torustik veega ja jätta seisma võrgu survel vähemalt 24 tunniks 

(torustikust peab olema õhk täielikult eemaldatud). 
6. Surveproovi teostamise ajal ei tohi kaevikus töötada. Surveproovi ei tohi teha avatud 

kaevikuga! 
7. Surveproovi alustades tõsta rõhk torus 1,3 kordse toru nominaalse rõhuni ja lasta 

torul survestatuna seista minimaalselt 2 tundi tagamaks toru ja ühenduste venimise.  
8. Seejärel vähendada rõhku toru nominaalrõhuni. Jälgida, et 30 minuti jooksul rõhk 

torus ei langeks üle 0,2bari. Peale tulemuse fikseerimist vähendada rõhk võrgu 
surveni. 

9. Pärast surveproovi teostab ehitaja torustiku läbipesu ja tellib vee analüüsi. Läbipesu 
aeg leppida eelnevalt kokku AS-i Tallinna Vesi dispetšeriga telefonil 6262400. 

10. Torustiku läbipesemisel võtta arvestuslik veekogus võrdseks rajatava torustiku 
kolmekordse torumahuga.  
Surveprooviks ja loputusveeks kulunud veekoguse eest AS Tallinna Vesi arvet ei esita.  
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6.2 Ühiskanalisatsioon 
Üldised nõuded 

1. Kanalisatsiooni peatorule paigaldada maksimaalselt 100m vahega vähemalt 
d1000mm läbimõõduga, silindriline kas raudbetoon või plastkaev. 

2. Kanalisatsioonitorustiku minimaalne sügavus peab olema selline, et oleks välditud 
torustiku külmumine ja oleks tagatud torustiku kaitstus mehaaniliste ning 
dünaamiliste vigastuste eest. Torustik, mille lagi on kõrgemal kui 1.40m, tuleb 
soojustada (koos kaevu tõusutoruga) maa sisse paigaldamiseks ettenähtud 
vahtpolüsterool koorikuga ja plaadiga. Täpse soojustamise lahenduse pakub projektis 
välja projekteerija. Kinnistusisene kanalisatsioonitorustik projekteerida külmumise 
ohu vähendamiseks võimaluse korral haljasalale, kus oleks tagatud lumekihi 
olemasolu. 

3. Projekteeritud kanalisatsiooni peatoru peab võimaldama vähemalt 95% valgalasse 
jäävatel kinnistutel kanalisatsiooni liitumispunktis paisutustasemest 
(Väliskanalisatsioonivõrk EVS 848:2013 p.5.2.6.3) kõrgemal asetsevatest 
veeneeludest reovee isevoolse ärajuhtimise. (Väliskanalisatsioonivõrk EVS 848:2013 
p.6.1)  

4. Torustiku rajamissügavusel üle 3,5m koostada majanduslik hinnang võrreldes 
tänavatorustiku sügavamale paigaldamisega või pumpla rajamise kulusid koos 
ekspluatatsioonikuludega. 

5. Lahtisel meetodil ehitatavate isevoolsete kanalisatsioonitorustikena tohib kasutada 
ainult täisseinalist PVC kanalisatsioonitoru mis vastab Euroopa Standardile EN1401 või 
PP kanalisatsioonitoru, mis vastab Euroopa Standardile EN1852, EN13476. 
Gofreeritud PP kanalisatsioonitoru kasutada alates läbimõõdust de250mm (kaasa 
arvatud). 

6. Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (30…40 cm toru laest) paigaldada 
hoiatuslint vastava kommunikatsiooni nimega. 

7. Kõik kanalisatsioonitorustiku pöörangud ja kõrguse muutused tuleb teostada kaevus 
sees. Kaevust-kaevu peab torustik olema sirge. (Kaevu väliselt ei tohi kasutada põlvi). 

8. Lubatud maksimaalne ovaalsus plasttorudel on 8% peale paigaldamist.  
9. Isevoolsete torustike rajamisel on lubatud läbivajumise viga maksimaalselt 10%. 

Lõpliku otsuse vea kõrvaldamisest teeb omanikujärelevalve esindaja. 
10. Omanikujärelevalve esindajal on õigus nõuda isevoolse torustiku veepidavuse katset. 

 
Kinnisel meetodil paigaldamine 

1. Kinnisel meetodil võib paigaldada ainult toru tootja poolt spetsiaalselt selleks 
ettenähtud tugevdatud materjalist PE toru või toru, mille välispind on kaetud 
spetsiaalse kraapimiskindla materjaliga. 

2. Teiste kinniste meetodite puhul jälgida tootjate juhiseid sõltuvalt metoodikast. 
3. Kinnise meetodi puhul tuleb projektis tähistada lahtikaevatavad kohad ning loetleda 

vajalikud töömahud (näiteks torustiku eelnev läbipesu, kaameravaatlus ja 
olemasoleva süsteemi toimimise kirjeldus ehitustööde ajal). 
 

Survekanalisatsioon väljaspool pumplaid 
1. Kui ei ole võimalik tagada keevitamiseks vajalikku kuiva toru, on lubatud toru ja 

armatuuri ühendamine pinnases kasutamiseks sertifitseeritud mehaaniliste 
liitmikega. Erandiks on rajatava toru ühendamine olemasolevaga, mil on lubatud 
kasutada tõmbekindlat mehaanilist liidet olemasoleva toru pool. Kasutatavad poldid, 
seibid ja mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest ja kinnistamiseks 
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tuleb kasutada tootja poolt ette nähtud määret. Keras De110 PE torustiku mitte 
kasutada, ainult latis toru. 

2. Kanalisatsiooni survetorustikule paigaldada maksimaalselt 150m vahemaaga 
puhastamist võimaldav silindriline kaev diameetriga vähemalt 1000mm. Kaevus peab 
olema üles pööratud kolmik koos tõusutoruga, mille läbimõõt on minimaalselt 
de160mm. Tõusutoru ja kolmiku vaheline ühendus peab olema äärikuga, et vajadusel 
saaks tõusutoru demonteerida torustiku tühjendamiseks. Tõusutoru tuua luugist ca 
40 cm kõrgusele ja sulgeda pimeäärikuga. Tõusutoru paigaldada nii, et kaevu puhas 
sissepääsu ava oleks minimaalselt 360mm. Nõue kehtib kuni survetorustiku 
läbimõõduni de160mm (kaasa arvatud). 

3. Survetorustikule paigaldada sulgarmatuurid, mis võimaldavad torustikku sulgeda või 
ümber ühendada kuni 300 m pikkuste lõikudena. Vee maht suletavas lõigus ei tohi 
ületada 100 m3. 

4. Siibrisõlmed teha maa-alused, erandiks on sõlmed armatuuriga, mida ei või 
paigaldada pinnasesse (tagasilöögiklapid, pöördklapid, õhueraldajad jne.). 
Sulgarmatuur alates läbimõõdust DN400 paigaldada monoliitsesse raudbetoonkaevu 
või plastkaevu. 

5. Survekanalisatsioonitorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha 
määramiseks min 2,5 mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli 
jätkud peavad olema veetihedad, isoleeritud kuumkahaneva kattega. Kaabli otsad 
tuua tänaval kape alla. 

6. Survetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8m toru peale maapinnast. 
7. Sulgseadmetena peatorustikul võib kasutada ainult valumalmist või roostevabast 

tooteid. 
8. Survekustutuskaevu konstruktsioon peab tagama võimaluse teostada 

survekustutuskaevu poolsest otsast survetorustiku läbipesu. Suund, kuhu poole 
survet rahustatakse, peab olema tugevdatud konstruktsiooniga. Alates survetorustiku 
läbimõõdust de160mm (kaasa arvatud) peab survekustutuskaevu läbimõõt olema 
minimaalselt de1000mm. 

9. Enne plasttorude elekterkeevituse teostamist tuleb läbi viia keevitusseadme 
kontrollülevaatus omanikujärelevalve esindaja juuresolekul. Elekterkeevituse töid 
võib teostada vastavat tunnistust omav isik ning tööde kohta tuleb täita 
elekterkeevituse päevikut (vastavalt konkreetse materjalitootja juhenditele). 

 
Kaped, kaevud ja kaevuluugid 

1. Kaped ja kaevuluugid peavad vastama standardile EVS-EN 124 
2. Üle 1000mm (k.a.) läbimõõduga kaevude puhul peab kaevu ülaosa (kaasa arvatud 

luuk) puhasava diameeter olema vähemalt 600mm. Raudbetoonkaevudel, kus on 
vajalik „ujuvat tüüpi“ kaevu päise paigaldamine, kasutada plastmansetti. 
Paigaldamisel lähtuda tootja poolsetest paigaldusjuhistest.  

3. Piirkonnas, kus on kõrge pinnasevesi, kasutada de1000 või suuremate kaevude puhul 
betoonkaeve või siledaseinalisi ja –põhjalisi (topeltpõhi) EN 13598 standardile 
vastavaid keeviskaeve. 

4. Olemasolevasse kaevu täiendava ühenduse projekteerimisel tuleb eelnevalt välja 
selgitada kaevu seisukord ning fikseerida see fotoga. Projektis tuleb projekteerijal 
detailselt kirjeldada töid, mis on vajalikud kaevu veetihedaks muutmiseks. Kehtib nii 
vee- kui kanalisatsiooni kaevude kohta. 

5. Projekteerija peab veenduma, et olemasolev kaev võimaldab soovitud kõrgusel 
ühenduse tegemist.  
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6. Ilma põhjata kaevu korral, kui kaevu seinad on veetihedad, valada uus rennidega põhi. 

Kui seinad ei ole veetihedad, asendada kogu kaev koos päisega. 
7. Ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni torustikel plastkaevudena kasutada eelistatult 

keeviskaeve. Kasutada võib ainult PE või PP keeviskaeve, kaevu põhi peab olema 
horisontaalne/tasapinnaline koos voolurenniga. Samuti on lubatud kasutada 
tihenditega veetihedaid raudbetoonkaeve. Elementidest monteeritavate 
plastkaevude kasutamisel tuleb arvestada konkreetseid geoloogilisi tingimusi (k.a 
pinnavesi) ning monteeritavate kaevude kasutamisega tuleb arvestada juba 
projekteerimise staadiumis. Elementidest monteeritava kaevu tõustoru peab olema 
kahekihilise seinaga. Ühendused monteeritavatesse kanalisatsioonikaevudesse on 
lubatud teha ainult voolu põhja. 

8. Uute ühenduste tegemine keevisplastkaevu on lubatud ainult spetsiaalse sadula abil 
või uue keevitatava sisendina. Sadul tuleb kinnitada kaevu seina külge RV-poltidega, 
ühenduste tegemiseks ei tohi kasutada kummimansette. Ühenduste tegemine 
raudbetoonkaevu on lubatud ainult freesimise teel.  

9. Asfalteeritud pinnale paigaldatava ujuva kaevuluugi tagada krae minimaalne laius 50 
mm. 

10. Restkaevu minimaalne läbimõõt on 560/500 ja settepesa maht minimaalselt 300 
liitrit. 

11. Kanalisatsiooni kollektoriga (alates läbimõõdust d400mm) ühendamisel esitada kaevu 
rajamise või paigaldamise tööjoonised.  

12. Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud 
kontaktpindadega mittekolksuvaid kaevuluuke ning kapesid. Kiviparketi korral 
kasutada mitteujuvaid luuke.  

13. Kape puhasava peab olema minimaalselt 140mm. Poltkinnitustega kape luukide 
kasutamine ei ole lubatud. 

14. Haljasaladel paigaldada kapede ja kaevu luukide alla tihendatud liivalusele betoonist 
tugirõngas.  

 

 
Joonis 6.2 Tugirõngaga kape skeem 

 
15. Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult teleskoopseid spindlipikendusi, mille 

ümbrus peab olema tihendatud liivaga. Killustik ei tohi kahjustada tihendamisel 
spindlipikendust. Siibrikape sõlme konstruktsioon kõvakattega pindadel peab olema 
selline, mis vähendab spindli kahjustamise ohtu teetöödel. 



TALLINNA VESI PA P10-J01 AS TALLINNA VESI TEHNILISED NÕUDED Vs1/15 

Omanik: 
Owner: 

Marti 
Vaksmann 

Kinnitas: 
Approved by: 

Margus Koor 
Kehtib alates: 
Valid from: 

09.02.17 
Lk: 
Page: 

24/57 

 

 
Joonis 6.3 Spindli kaitsetoru skeem 
 

Tee-ehitusliku projekti töömaasse jäävate kapede ja kaevude rekonstrueerimise maht 
1. Selle peatüki nõuded kehtivad olukorras kus teostatakse tee-ehituslikke töid mille 

tellija ei ole AS Tallinna Vesi (näiteks uue tee ehitus, tee laiendamine, olemasoleva 
katendi rekonstrueerimine, tee tasapinna muutumine jms.) ning töömaasse jäävad 
AS-i Tallinna Vesi olemasolevad kaevud (kaasa arvatud hüdrandikaevud) ning kaped. 

2. Ehitusprojekti koostamisel (hiljemalt enne ehitusprojekti kohta arvamuse või 
nõusoleku küsimist) tuleb Projekteerijal ning AS-i Tallinna Vesi esindajal fikseerida 
töömaasse jäävate olemasolevate kaevude ning kapede tehniline seisukord vastava 
aktiga. Ülevaatuse aeg tuleb AS-i Tallinna Vesi esindajaga eelnevalt kokku leppida 
saates selleks e-kirja aadressil tvesi@tvesi.ee 

3. Juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti tuleb tee-ehituslikke töid teostaval töövõtjal 
arvestada et tema tööde mahtu kuuluvad: 

a. kaevu katteplaadist tee tasapinna poole jäävat kaevu konstruktsiooni 
(tõsterõngad ning luugi komplekt) rekonstrueerimine ning tagamine et luuk 
jääb teega ühele tasapinnale 

b. olemasolevate kapede rekonstrueerimine ning nendele kaitsetorude 
paigaldamine 

c. maa-aluse tuletõrjehüdrandi väljundi ja kaevuluugi vahelise kauguse 
tagamine vahemikus 0,2–0,4 m ning selleks vajalikud tööd 

d. muud AS Tallinna Vesi esindaja ülevaatusaktis kokku lepitud ning 
ehitusprojektis kirjeldatud tööd 

 
Kraavid, tiigid ja sademevee ühtlustamine 

1. Tehniline lahendus peab tagama selle et ühisvoolsesse kanalisatsioonisüsteemi 
juhitava sademevee voolhulk ei suurene. 

2. Sõltuvalt sademevee reostatuse iseloomust ja vooluhulgast tuleks võtta ette vajalikke 
meetmeid, et vähendada ühis- ja lahkvoolsesse kanalisatsiooni sattuva sademevee 
kogust (näiteks kohalike infiltratsioonisüsteemide kasutamine kui geoloogilised 
tingimused seda lubavad, reguleerivad tiigid, ojad, ühtlustusmahutid). 

3. Kui lahkvoolse kanalisatsiooni sademevesi kogutakse tiheda liiklusega aladelt või 
piirkonnast, kus sademevee esimene kogus on tugevalt reostatud, siis: 

a. sademevee esimene osa tuleks juhtida äravoolu ühtlustavatesse 
mahutitesse; 

b. võimaluse korral tuleks see vesi puhastada eraldi sademevee või asula 
reovee puhastusseadmetel. 

mailto:tvesi@tvesi.ee
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4. Projekteerimisel eelistada sademevee ära juhtimiseks kraavide ja tiikide rajamist, 

millega on võimalik suurte vihmade korral akumuleerida vooluhulki, vähendada 
kokkuvooluaega ja paremini lokaliseerida võimalikku reostust.  

5. Kraave, mahuteid ja tiike peab olema võimalik hooldada. Seinad, truubiotsad ja 
põhjad peavad olema kindlustatud. Täpse konstruktsiooni esitab projekteerija. 

6. Keelatud on olemasoleva kraavi drenaažtoruga asendamine ilma eelvoolu, pealevoolu 
ja kinnistutelt pinnasevee ning lumesulamisvee kraavi jõudmist analüüsimata. 
Lahendus ei tohi halvendada kinnistute olukorda. 

7. Projekteeritud sademevee lahendus peab lähtuma Tallinna Linnavolikogu 19.06.12 
määrusest nr 18 „Tallinna sademevee strateegia aastani 2030“. 

8. Hoonete katuste sademevee ühendamine otse kanalisatsioonisüsteemi on keelatud.  
 

Pimeühenduse kasutamine 
1. Kanalisatsiooni majaühendustorustiku ühenduse peatorustikuga võib teha ilma 

kaevuta peatorustikul, kasutades kolmikut maksimaalselt 45 kraadise nurga all.  
2. 90 kraadiste poognate kasutamine ei ole lubatud, vajadusel kasutada kahte 

järjestikust 45 kraadist poognat. Antud nõue kehtib ka uue ühenduse tegemisel uuelt 
plastist kanalisatsioonitorustikult. Vaata all olevaid illustreerivaid fotosid. (Foto 1 ja 2)  

3. Pimeühendusega tehtava ühenduse maksimaalne kukkumine peatorustikku on 1 m. 
Üle 1 m kukkumistel võib kasutada pinnasega kaetud ujuva päisega kaevu, mille puhul 
kaevu päis paikneb maa sees. Täpse kõrguse annab projektis Projekteerija. 

4. Minimaalselt peab pimeühendusega tehtava ühenduse põhi olema kõrgemal kui 
tänavatorustiku lagi. 

5. Pimeühenduse korral anda projektil ja teostusjoonisel kõrgusmärgid liitumiskaevu ja 
majaühenduse horisontaalse osa lõpus. 

6. Kinnistu piirist maksimaalselt 1m kaugusele projekteerida nn pimeühenduse puhul 
minimaalselt D400mm liitumiskaev. 

7. Üle DN250 majaühendustorustiku ühendamiseks peatorustikuga tuleb alati 
peatorustikule paigaldada kaev. 

8. Kinnistu kanalisatsiooni liitumiskaevu ja ühiskanalisatsiooni peatoru vahelise lõigu 
minimaalne läbimõõt on 160 mm. Konkreetse vajaliku läbimõõdu määratleb 
Projekteerija sõltuvalt kinnistult ärajuhitava reovee kogusest. 

9. Kui majaühendustorustiku suubumisel peatorustikku paikneb vähemalt d400 mm 
läbimõõduga kaev võib liitumiskaevudena kasutada d200 kontrolltoru. 

10. Uputuse vältimiseks peab projekteeritav liitumiskaevu põhi olema kõrgemal kui 
tänavatorustiku lagi. 

11. Liitumistorustiku kalle peab tagama, et majaühendustorustikus oleks tagatud 
isepuhastuskiirus. 

12. Kui ei ole võimalik ühte eeltoodud tingimustest täita, tuleb peatorustikule 
projekteerida minimaalselt D400 vaatluskaev. Liitumiskaevuna kasutada minimaalselt 
D400 kaevu. 

13. Restkaeve ei tohi sademevee- või ühisvoolse kanalisatsiooni peatoruga ühendada ilma 
kaevuta. 

14. Vältimaks liitumiskaevu vajumist kinnistusisese torustiku ühendamise hetkel peab 
tänavatorustiku ehitamisel paigaldama torulõigu kinnistu liitumiskaevust kinnistu 
piirini. 

15. Perspektiivsed haruühendused peavad olema suletud veetihedate korkidega. 
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Joonis 6.4 Pimeühenduse vaade 1 

 
Joonis 6.5 Pimeühenduse vaade 2 
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Imbkaevuga sademeveesüsteemi põhimõtteline lahendus 
 
Nõuded kehtivad ühiskanalisatsiooni süsteemi osaks jäävate imbkaevu süsteemide kohta. 
Allpool on toodud põhimõtteline lahendus. Täpse imbkaevu läbimõõdu ja konstruktiivse 
joonise koostab Projekteerija arvestades valgala suurust, vooluhulka ja pinnase 
filtratsioonitegurit. Imbkaevu läbimõõt ei tohi olla alla D1000. 
 

 
Joonis 6.6 Imbkaevu põhimõtteline lõige 

 
Imbkaevu projekteerimise võimaluse eelduseks on geoloogilise uuringu olemasolu. Puurauk 
peab paiknema 10 m raadiuses imbkaevust. Pinnas peab olema vettjuhtiv. Koos geoloogiaga 
tuleb määrata ka pinnase filtratsioonitegur ja pinnasevee tase. 
Algandmete ja projektlahenduse toimimise eest vastutab Projekteerija. 
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6.3 Likvideerimine 
1. Kaevude likvideerimisel eemaldatakse kaevu lagi, kaev täidetakse liivaga ja 

tihendatakse.  
2. AS-i Tallinna Vesi torustikel tagastada malmist kaevuluuk, demonteeritavad 

sulgelemendid ja hüdrandid AS-ile Tallinna Vesi. 
3. Torustiku likvideerimisel kaevamisega lõhkuda torulagi ja täita toru liivaga. 
4. Juhul kui ei ole otstarbekas olemasolevat toru lahti kaevata, peab likvideeritava toru 

täitma vahtbetooniga vähemalt teekonstruktsiooni aluses lõigus. 
5. Torustiku likvideerimine eraomaniku kinnistul tuleb eelnevalt kokku leppida kinnistu 

omanikuga. 
6. Survetorustikutorustiku likvideerimine peab alati toimuma vahetult peatorust 

hargnemise juures. Likvideerimise tulemusena ei tohi vana torustik tupikuna töösse 
jääda. Keelatud on survetorustikku või veeühendust likvideerida siibri või maakraani 
sulgemise ja spindli eemaldamisega. 

7. Sadulühenduse korral tuleb vana sadul eemaldada ning asendada remondimuhviga. 
8. Peatorul paikneva kolmiku või äärikühenduse korral tuleb likvideeritavale 

hargnemisele paigaldada pimeäärik. Vajadusel paigaldada ka betoontugi. Vajaduse 
määrab Projekteerija. 
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6.4 Kanalisatsioonipumplad 
Pumplate valiku põhimõtted 
Kanalisatsioonipumplale tagada eraldi kinnistu, võttes arvesse kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõudeid. 
Vastavalt pumplate projektile paigaldatakse pumplasse üks, kaks või enam pumpa. Kahe 
pumba korral peab kumbki olema võimeline tagama pumpla määratud tootlikkust ja 
tõstekõrgust. Kasutatavate pumpade toide ; 3-faasi, 400V; 50Hz  
Pumbad peavad olema nn Vortex tüüpi töörattaga või vastava konstruktsiooniga, mis 
võimaldab konkreetse pumpla pumbatavas vedelikus sisalduva fraktsiooni ja heljumi 
ärapumpamise. Soovitav pumba konstruktsioon koos uhtumisklapiga, või siis ette näha muid 
seadmeid sette tekkimise vähendamiseks pumpla põhjast. Uhtumisklapi töö efektiivsuse 
suurendamiseks tuleb kasutada silindriliste ja kahekambriliste pumplate kogumiskambri 
põhjas kaldseinu vastavalt pumba tootja ettekirjutusele.  
 
Mootor peab olema kaitstud: a) ülekuumenemise eest (andurid mootori mähistes) b) niiskuse 
eest (mootori kamber) c) vedeliku lekke eest (andur õlikambris), d) suure võimsusega 
pumpadel ( 50kW ja enam) veel lisaks lekke andur mootori kambris ning laagrite temperatuuri 
andurid korpustes. 
Projekteerija peab projektis välja töötama pumpade teisaldamise lahenduse hoolduseks, 
asendamiseks jm (nt tala tali paigaldamiseks). Projekteeritud lahendus peab võimaldama 
sademete paigaldust nii, et on tagatud hilisem ohutu ja takistamatu seadmete remont ning 
hooldus. 
Basseiniruumi ja isevoolse torustiku maht peab võimaldama pumpla seiskumist vähemalt 
neljaks tunniks põhjustamata üleujutusi klientide juures ning süsteemis oleva reovee 
valgumist süsteemist välja. 
 
Kanalisatsioonipumpla vajalik võimsus peab olema määratud maksimaalse vooluhulgaga 
päeva maksimaalse tunni vooluhulga järgi. Pumpla vastuvõtureservuaari maht peab olema 
määratud sõltuvalt sissevoolava vee hulgast, pumba võimsusest ja suurimast lubatud pumba 
käivitamise tihedusest. 
 

Pumba elektrimootori 
võimsus, kW 

Suurim lubatud käivitustihedus, 
1/h 

5  25 

5-20 20 

20-100 15 

100-400 10 

 
Iga ehitatava või rekonstrueeritava pumpla projekt peab sisaldama: 
asendiplaani M1:500 
üldjoonised (plaanid, lõiked, vaated, sõlmed); 
konstruktsioonide tööjoonised (sh pumpla vundament); 
tehnoloogia ja seadmetööde projekt, mis peab muuhulgas sisaldama: 
tehnoloogia skeem; 
seadmete, torustikumaterjalide, toruarmatuuri, andurite jne loetelu koos tehniliste 
andmetega (diameeter, surveklass, tootlikkus jne). 
juurepääsu tee projekt; 
haljastus ja olemasolevate katete taastamine; 
elektri liitumisprojekt; 
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elektriinstallatsiooni (-paigalduse) projekt; 
juhtimis-, automaatika- ja valvesignalisatsiooni projekt; 
 
Kahekambrilise pumpla tüüplõige 

 
Joonis 6.7 Kahekambrilise pumpla tüüplõige 
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Märja asetusega pumpla tüüplõige 

 
Joonis 6.8 Märja asetusega pumpla tüüplõige 
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Kahekambriline, pealisehitisega pumpla tüüplõige 
 

 
Joonis 6.9 Pealisehitisega pumpla tüüplõige 

 
Kahekambrilises ja pealisehitisega pumplas peavad olema lisaks: 
RV-terasest valamu. 
Kangsegisti 
El. boiler. min 5l mahuga 
Pesuvoolik L=10m ø20mm rulliku peal 
Drenaažipump – määrab projekteerija 
Valgustus – vastavalt tööohutuse ja töökeskkonna nõuetele 
Elektriradiaator –vastavalt töökeskkonna nõuetele 
Kustuti – vastavalt Päästeameti eeskirjadele. (+5 süsihappegaas) 
Esmaabi kapp – vastavalt tööohutuse eeskirjadele 
Paberkäterätikute hoidja.  
Veearvesti konsool 
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Pumplate korpuse materjalid ja ankurdamine 

1. Pumplate korpuse materjalina on lubatud kasutada:  
a. raudbetoon   
b. klaasplast  
c. PEHD - suure tihedusega polüetüleen 

 
2. Pumplate valmistaja peab erinevate materjalide puhul järgima standardeid: 

a. Klaasplastist korpuse puhul EVS-EN 976-1 „Klaasplastist allmaamahutid. 
Horisontaalsed silindrilised rõhuvabad mahutid vedelate naftabaasiliste 
kütuste säilitamiseks. Osa 1: Nõuded ja testimismeetodid ühekordse seinaga 
mahutitele“ peatükk 5 „Nõuded“ ja peatükk 6 „Testimismeetodid“. 

b. PEHD korpuse puhul EVS-EN 1778 „Keevitatud termoplastiliste 
konstruktsioonide väärtused. Lubatud pingete ja moodulite määramine 
termoplastilise varustuse määramisel.“ ja EVS-EN 12579-2:2000 „Keevitatud 
staatilised rõhu all mitte olevad mahutid – 2osa: Vertikaalsete silindriliste 
mahutite arvutused.“ 

c. Raudbetoon korpuse puhul – EVS-EN 588-2 „Fiibriga tugevdatud 
tsementtorud drenaaži- ja kanalisatsioonisüsteemidele. Osa 2: 
Kanalisatsiooni- ja kontrollkaevud“  

3. Pumplate ankurdamine peab toimuma vastavalt tootja ettekirjutusele, vastavalt 
kasutatavate materjalide iseärasusele ja projekteerija arvutustele betoonplaadi 
gabariitidele. 

4. Ankurdusklambrid ja -poldid RV-terasest miinimum A 2. 
5. Projekteerija peab vajadusel pumpla lae kaitseks projektis ette nägema 

koormusühtlustusplaadi. 
 
Pumplates kasutatavad materjalid ja konstruktsioon 

1. Pumba kiirühendussiinid – roostevabast terasest torud AISI 304 
2. Tõstekett – roostevabast terasest silmaga 6x18 (kontrollida ketti purunemisele 

lähtudes pumba kaalust)  
3. Survetorustik – roostevaba teras, miinimum AISI 304. 
4. Äärikühendused – roostevaba teras, miinimum AISI 304. 
5. Redel – roostevaba teras, miinimum AISI 304 Redeli toru min.ø33,7 samm h=300mm 

astme nelikanttoru 30x30mm. Konstruktsioon peab lähtuma tööohutuse 
seisukohtadest (vt. Joonis). Astmete pind peab olema libisemist takistav. 

6. Käepidemed – roostevaba teras, AISI 304. Konstruktsioon peab vastama seadusega 
kehtestatud ohutusnõuetele. Käepidemete kõrgus pumpla laest/maapinnast 
h=750mm, ø42,4mm.  
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Joonis 6.10 Redeli ja käetoe skeem 

 
7. Teenindusplatvorm peab katma kogu pumpla diameetri. Teenindusplatvorm ja 

platvormi kandetalade materjal peab olema kuumtsingitud terasest. Platvorm peab 
võimaldama  pumpade teisaldamist hooldamiseks. 

8. Teenindusplatvormi konstruktsioon peab lähtuma töökaitse seisukohtadest – ei tohi 
põhjustada libisemist, komistamist ega kukkumist.  

9. Siibrid kummikiiluga, korpus malmist, kaetud seest ja väljast epoksiidvärviga vastavalt 
standardile DIN 30677, tootja peab omama ISO 9001 sertifikaati. 

10. Tagasilöögiklapid kummikuuliga, korpus malmist, kaetud seest ja väljast 
epoksiidvärviga vastavalt standardile DIN 30677, tootja peab omama ISO 9001 
sertifikaati. 

11. Polt – roostevaba teras, miinimum A2, Seib- roostevaba teras miinimum A2, Mutter – 
erimessing DIN 934.  

12. Õhutustoru materjal roostevaba teras, miinimum AISI 304. Õhutustorusid peab olema 
min. 2tk. Esimene toru peab ulatuma pumpla sees maksimaalsest nivoost 500mm 
kõrgemale, teine toru on varustatud ventilaatoriga, mille tootlikus peab olema 
minimaalselt ühe tunni jooksul 5 kordne pumpla maht. 

13. Õhutustorud peavad asetsema kõrvuti. 
14. Õhutustoru konstruktsioon peab välistama sademete tungimise pumplasse. 
15. Õhutustoru kõrgus pumpla laest/maapinnast min. 700mm. Õhutustoru läbimõõt min. 

DN 100. 
16. Silindrilises pumplas peab olema plastist või RV-terasest AISI 304 survekustutusplaat, 

mis peab tagama, et pumplasse suubuv reovesi ei langeks pumpade, siibrite jms 
armatuuri peale.  



TALLINNA VESI PA P10-J01 AS TALLINNA VESI TEHNILISED NÕUDED Vs1/15 

Omanik: 
Owner: 

Marti 
Vaksmann 

Kinnitas: 
Approved by: 

Margus Koor 
Kehtib alates: 
Valid from: 

09.02.17 
Lk: 
Page: 

35/57 

 
17. Pumplasse sisenevale isevoolsele torustikule ja väljuvale survetorustikule paigaldada  

pumplast välja poole sulgelement. Siseneva isevoolse torustiku siiber võib olla 
paigaldatud ka pumpla sisse, kuid peab olema maapinnalt suletav. 

18. Survetorustik ei tohi olla väiksem pumpa läbivast avast (solid size). 
19. Kõik pumplad peavad olema projekteeritud vähemalt kahe survetorustikuga alates 

pumpadest kuni survekustutuskaevuni. Sulgelementide paigutus peab olema selline 
et ühe survetoru sulgemisel on võimalik kõik pumbad suunata tööle jäänud 
survetorustikku. Üks survetorust peab võimaldama läbi lasta kogu pumpla vooluhulga. 

20. Projekteerija poolt peab olema määratud minimaalne kõrgus pumplasse siseneva toru 
põhjast pumpla põhjani (mõõt pumpla seest). 

21. PE-plastist korpuse puhul tuleb survetoru läbiviigul paigaldada korpust läbiva ja seina 
külge keevitatud hülsi sisse, tihendada ülekattega veetihedust tagava materjaliga 
seest ja väljast. 

22. Klappide ja siibrite vahetuseks paigaldada muutuva pikkusega montaažimuhvid. 
Klaasplastist korpuse puhul tuleb survetoru läbiviigul paigaldada korpust läbiva ja 
seina külge lamineeritud hülsi sisse, tihendada ülekattega veetihedust tagava 
materjaliga seest ja väljast. 

23. Betoonkorpusega pumpla puhul kasutatakse läbiviikudena roostevaba terasest 
veetõkkekraega torukonstruktsiooni, mida jätkatakse pumplas või pumplast väljas 
äärik- või keevisühendusega. 

24. Plastkorpusega pumplate konstruktsioon peab sisaldama pumpla teisaldamiseks 
vajalikke tõsteaasasid.  

25. Pumba kiirpaigaldus jala kinnituspolte, millega jalg on kinnitatud pumpla põhja külge, 
peab olema võimalik kasutada ka pärast pumba jala demonteerimist, võimaldamaks 
pumplasse paigaldada teiste tehniliste näitajatega pump.  

26. Kui pumpade alus projekteeritakse betoonist, siis on vajalik tähistada ka betooni 
mark. 

27. Pumplale peab olema tagatud läbipesuvõimalus. Lahendus esitada projektis. 
28. Sisemise survetorustiku keevituskohad ei tohi jääda pumpla seinale nii lähedale, et 

takistaksid hilisemaid remont/keevitustöid. 
 
Pumplate luugid 
Pumplatel kasutatavad luugid peavad võimaldama pumpla vaba teenindamise ja tagama 
suurima pumplas kasutatava, ühes tükis konstruktsiooni teisaldamise. 
Pumplatel, mis jäävad sõidutee või kõnnitee sisse (erandjuhus), kasutatakse neljakandilist 
malmluuki 40t. Malmluukide kandevõime sõiduteedel ja parkimisplatsidel peab olema min. 
40t. Kõnniteedel paiknevate malmluukide kandevõime peab olema min. 12,5t. 
Kergluugid peavad olema valmistatud roostevaba terasest min. AISI 304, plastist või 
alumiiniumist. Võimalusel kasutada kumerat luuki et tagada vihmavee maha valgumine. 
Kergluukide konstruktsioon peab tagama, et luugi avatud asendis oleks välistatud luugi 
sulgumine tuule mõjul. 
Luugi kasutamisel peab hoolduskaev ulatuma maapinnast 0,35m kõrgusele. Luuk peab olema 
varustatud tabaluku paigaldamist võimaldavate aasadega. Tabaluku jaoks peab olema 
spetsiaalselt ülestõstetav kate (soovitavalt luugi peal) ja aasades olevad augud peavad olema 
minimaalselt 10mm läbimõõduga. Tabaluku aasad ja luugi hinged peavad olema kinnitatud 
vargakindlalt. 
Luugi raami kinnitamisel hoolduskaevu külge, peab poltühenduse kasutamisel mutter jääma 
hoolduskaevu sisse. 
Luuk ei tohi avatud asendis takistada redeli ja pumba juhtsiinide kasutamist, st luuk ei tohi 
avaneda redeli ega pumba juhtsiinide poole.  
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Luugi konstruktsioon peab sisaldama ka soojustust, minimaalse paksusega 50mm ja 
soojusjuhtivus teguriga 0,035W/(m*K) 
 
Pumplate soojustus 
Silindriliste pumplate korpus ja hoolduskaevud tuleb soojustada min. 800mm sügavuseni 
loetuna  maapinnast. Soojustuskiht peab olema täielikult kaetud veekindla kattega, va pumpla 
lae soojustamisel kui soojustuskiht paikneb pumplas seespool.  
Kasutatava soojustusmaterjali soojusjuhtivustegur peab olema 0,035 W/(m*K) ja paksus 
minimaalselt 50mm. 
 
Nõuded haljastusele, piiretele ja teedele. 
Pumpla ümbrus korrastada ja külvata muru. 
Pumpla teenindamiseks näha ette sõidutee, milline kannab autot kaaluga 16 tonni ning autole 
peab olema tagatud manööverdamine. Võimalusel pumpla piirestada. Pumpla luuk tähistada 
helkurpostidega. Postid paigaldada luugi lähedale nii, et ei oleks takistatud hooldusauto 
ligipääs pumplale. 
 
Nõuded pumpla dokumentatsioonile 

1. Pumpla parameetreid tohib muuta vaid tellija ja projekteerija kirjalikul nõusolekul, 
mis lisatakse pumpla dokumentatsioonile. 

2. Tootja peab esitama kasutatavate materjalide ja toote kvaliteeti tõestavad 
dokumendid ja paigaldusjuhendid, garantiisertifikaadid. 

3. Muud vajalikud dokumendid pumpla ekspluateerimiseks. 
4. Kasutatavate pumpade tehniline dokumentatsioon. 
5. Ehitajal esitada pumpla ja ehitatud võrkude kohta teostusjoonised. 
6. Ehitajal teostada pumpla katsetus kõikide sõlmede testimiseks, kasutades selleks 

puhast vett. Koostatud akt on aluseks pumpla ekspluatatsiooni andmiseks. 
 
Pumpla projekteerimine 

1. Kõik vajalikud tehnilised tingimused ja load taotleb projekteerija. 
2. Projekt koostatakse lähtudes “Lähteülesandest” ja kehtivatest normdokumentidest.  
3. Projekti vormiline külg peab vastama kehtivatele nõuetele. 
4. AS-i Tallinna Vesi vaatab komplektselt kõiki järgnevaid alamprojekte:  

a. Ehituslik osa 
b. Tehnoloogiline osa 
c. Elektripaigaldise ja automaatika osa 

5. Projekteerija peab omama konkreetse alamprojekti projekteerimiseks vastavat 
pädevust ja sertifikaate ning olema registreeritud MTR-is.  
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Elektrivarustuse projekti koosseis 

1. TIITELLEHT 
2. KÖIDE EA KOOSSEIS 
3. SELETUSKIRI 

a. Üldist 
b. Maanduspaigaldis 
c. Juhtimiskilp JK01 
d. Reaktiivenergia kompenseerimine 
e. Elektrivalgustus 

4. MAANDUSSEADE JA POTENTSIAALIÜHTLUSTUS 
5. TEHNOLOOGILISED SEADMED 

a. Reoveepumbad P1, P2, jne. 
b. Drenaažpump DP 
c. Küte-ventilatsioon 
d. Personali kaitse elektrivoolu kahjustava toime eest 
e. Ülepinge kaitse 

6. PROGRAMMEERITAV KONTROLLER PLC 
a. Üldist 
b. Nivoo reservuaaris 
c. Rõhk väljundtrassis 
d. Õhutemperatuur kilbiruumis 
e. PLC lisafunktsioonid 
f. PLC tööparameetrid 

7. KONTROLLMÕÕTERIISTADE LIIGITUS 
8. NÕUDED SEADMETELE JA MATERJALIDELE 
9. Üldist 
10. Süsteemid, seadmed, aparatuur. 
11. Maanduspaigaldis 
12. Juhistik 
13. Rikkevoolu kaitse 
14. Liigpinge kaitse 
15. Jaotuskeskused 
16. Juhistiku tunnusvärvid 
17. Juhtimisseadmed ja kaitseaparatuur 
18. Kaablid 
19. Abiseadmed ja materjalid 
20. Valgustid 
21. Turvavalgustid 
22. ATS-süsteem 
23. AVS-süsteem 
24. Kuumavee boilerid 
25. Nõrkvoolutööd 
26. Mõõte- ja teimitööd 
27. ELEKTRI- JA AUTOMAATIKAALANE TÖÖVÕTT 

a. Üldnõuded 
b. EA-tööde ulatus 
c. Nõuded Töövõtjale 
d. Juhendid ehituspaigal 
e. Teostusjoonised – “Tööprojekt” 

28. PLC KASUTUSJUHEND 
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29. SPETSIFIKAAT 
30. I/O SIGNAALIDE LOETELU: (AI; DI; AO; DO; PI) 
31. Analoogsisendid – AI : 
32. 1.) P1 – nimivool      1 

a. P2 – nimivool      1 
b. LISA01 – nivoo reservuaaris    1 
c. PE03 – surve kollektoris     1 
d. TE01 – kilbiruumi t°     1 

 

 = 5 
33. Digitaalsisendid – DI : 

a. I-fiider – liinikaitse automaat    1 
b. I-fiider – pinge kontroll     1 
c. 1-fiider – kontaktor     1 
d. 2-fiider liinikaitse automaat    1 
e. 2-fiider – pinge kontroll     1 
f. 2-fiider – kontaktor     1 

34. 7.) TVS - ülepinge rakendus     1 
a. KWh – päev       1 
b. KWh - öö      1 
c. LSA-02 – ülemine nivoo reservuaaris   1 
d. LSA-02 – alumine nivoo reservuaaris   1 
e. LSA-01 – pumbaruumi uputus      1 
f. P1 – režiimi valik     1 
g. P1 – pinge kontroll     1 
h. P1 – töös      1 
i. P1 – avarii      1 
j. P2 – režiimi valik     1 
k. P2 – pinge kontroll     1 
l. P2 – töös      1 
m. P2 – avarii      1 
n. V1 – režiimi valik     1 
o. V1 – töö      1 
p. V1 – avarii      1 
q. 62 – valveseade- Valvestatud    1 
r. 62 – valveseade-Tulekahju    1 
s. 62 – valveseade-Sissetungimine    1 

 

 = 25 
35. Digitaalväljundid – DO : 

a. P1 – sisse-välja      1 
b. P2 – sisse-välja      1 
c. V1 – sisse-välja      1 
d. ER - sisse-välja      1 

 = 4 
 

36. KAABLITE TABEL 
37. TÖÖDE MAHTUDE LOETELU 
38. JOONISTE LOETELU 
39. JOONISED 
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Pumpla elektrivarustuse üldised juhised 

1. Elektrivarustus näha reeglina ette kahelt erinevalt 0,4 KV alajaama sektsiooni fiidrilt. 
Iga pumpla puhul tuleb kahe toite vajadus eelnevalt AS-iga Tallinna Vesi kokku 
leppida.   

2. Liitumine peab olema teostatud kohalikult tegutsevalt võrguettevõttelt. 
3. Pumpla juhtimiskilpi näha ette mõlema toitesisendi pingekontroll 

pingekontrollireleega (väljundid PLC-sse), milline ühendatakse sisendkaablile.  
4. Pumpade juhtimiskilpi näha ette ARL (automaatne reservi lülitus). ARL peab olema 

varustatud pinge kontrolli ümberlüliti ja voltmeetriga mõlemale sisendfiidrile (pinge 
kadumisel pidev ümberlülimine olenemata asendist). 

5. Juhtimiskilbile näha ette kordusmaandus, TN-S juhistikusüsteemiga. 
6. R/bet. konstruktsioonidel näha ette ühendus PE-peamaanduslatile. 
7. Sisenditele näha ette järgnevad üle-pingekaitsmed: 

a. Tüüp 1 (klass B) – elektripaigaldise toitesisend 
b. Tüüp 2 (klass C) - PLC toiteahelad 
c. Tüüp 3 (klass D) - mõõteahelad  

8. Mõõteahelatele 4...20mA ette näha galvaaniline kaitseeraldus. 
9. Pumplas, milles puudub pealisehitus, paigaldada juhtimiskilp pumbakaevu kõrvale. 
10. Juhtimiskilbi kaitseaste (IP) valida vastavalt paigaldustingimustele. 
11. Reaktiivenergia kompensatsioon näha ette juhul, kui see on majanduslikult 

põhjendatud. 
12. Külmakartliku aparatuuri tarbeks näha ette kütteelement, mis on varustatud juhtimis- 

ja seadetermostaadiga. 
13. Käsitööriistade tarbeks näha ette kilpi AC 230V ja AC 400V pistikupesad, mis on 

varustatud 30mA rikkevoolu kaitsega. 
14. Kilbis peab olema sisevalgustus. 
15. Juhtimise operatiivahelate tarbeks näha ette PELV- ahel. 
16. PLC-d toide näha ette läbi UPS-seadme. 
17. Pumba kaablid tuleb ühendada otse kilpi ilma vahepistikuga. Kilbis peavad kaablite 

läbiviigud olema hermeetiliselt tihendatud. 
18. Pumplates toitega kuni 63A, kus on üks toide peab olema võimalus avariitoiteks 

lülitada generaatorit. 
 
Pumpla juhtimine 

1. Pumbad töötavad kahel režiimil: 
1.) käsijuhtimisel ( töötab kilbil olevast valik juhtvõtmest tähtsamates pumplates 

nivoo signalisatsiooniplokk ja käsiblokeering) 
2.) automaatjuhtimisel (I-režiim läbi PLC ja II-režiim avarii režiim  läbi nivoo 

maksimum ujukanduri) 
2. Režiimi valik käsi-automaat toimub juhtimiskilbilt. 
3. Automaatrežiimis juhib pumpade tööd lineaarse 4...20mA väljundiga nivooandur läbi 

PLC. 
4. Automaatreziimil käivitatakse pumpasid vaheldumisi. Esimese pumba käivitusnivoo 

käivitab esimese pumba. Nivoo edasisel tõusmisel teise pumba käivitusnivooni 
käivitatakse järgmine pump. Mõlemale pumbale on olemas oma stop nivood. 
Pumpasid käivitatakse vaheldumisi. Töötava pumba  häiresse mineku korral peaks  
käivituma  järgmine pump. 

5. Avarii režiimiks on mõlema pumba juhtahelasse lülitatud max. nivoo (ujukandur). 
Andur asub ülevalpool pumpade juhtimisnivoosid. Pumpade käivitusel max. nivoo 
järgi antakse avariisignaal PLC-sse. Ühel pumbal on ajaline viiterelee selleks et 
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mõlemad pumbad korraga ei käivituks. Siis on tagatud et kui  üks pump  on  häires siis 
ka teine pump käivituks. Ühe pumba  viivitusega käivitus tagab ka seda et  ei 
rakenduks kaitse  liitumiskilbis  pumpade üheaegsel käivitamisel. 

6. Tähtsamates pumplates on ka teine lineaarse väljundiga 4..20mA nivooandur. Andur 
on ühendatud läbi piirväärtuse kontrollbloki otse juhtimisahelatesse ja toimib otse 
PLC-st sõltumata. Nendes pumplates on käsijuhtimise pumpade tühikäik piiratud 
nivooanduriga (min. nivoo signalisatsiooniblokis). Näha ette ka nivoo deblokeerimise 
võimalus surunupu abil Teise pumba ahelas  peaks olema viiterelee. 

7. Pumba mootori töövoolu mõõtmine toimub muunditega, mis ühendatakse otse 
jõuahelasse ja omavad unifitseeritud väljundit 4...20mA , mis edastatakse PLC-sse. 
Lisaks näha ette ampermeetrid visuaalseks kontrolliks. 

8. Pumba mootori komplektkaabel valida võimalusel pikkusega, mis võimaldaks Kaablid 
ühendada otse elektrikilpi. 

9. Ventilatsiooni juhtimise režiimi valik  käsi-automaat  toimub kilbilt. Automaatrežiimis 
toimub ventilatsiooni juhtimine ajaprogrammi ja temperatuuri järgi PLC abil. 

10. Õhutemperatuuril alla +5’ C on ventilaatori töö blokeeritud. Üle +30’ C on ventilaator 
pidevalt töös. Õhutemperatuuri mõõdetakse kilbiruumis temperatuurianduriga, mis 
omab lineaarset väljundit 4...20mA ja signaal edastatakse PLC-sse. Maapealse pumpla 
osa ja kuiva asetusega pumpade puudumise korral temperatuuri mõõtmist ei toimu. 

11. Juhtimiskilbi uks (uksed) peab (peavad) avanema min. 135° ulatuses. 
12. Nivoomõõtmiseks mõeldud piezoresistiivsed rõhuandurid kaitstakse PVC või 

roostevabast (AISI 316) torudega. Materjal oleneb pumplast ja see lepitakse 
täiendavalt kokku AS-ga Tallinna Vesi.  

13. Drenaažpumba kasutusel tuleb kasutada seadet, mis on komplekteeritud ujuklülitiga 
ja pumba juhtimine toimub otselülituse teel. Drenaaži kaev peab sel puhul olema 
piisavalt sügav, et pumpla põrandat üle ei ujutata. 

14. Pumbaruumi võimalikku uputust kuiva asetusega pumpade korral kontrollitakse 
varras anduritega, mis annab avariisignaali PLC-sse. 

15. Rõhku väljundtrassidel mõõdetakse lineaarse väljundiga 4...20mA surveanduritega. 
16. Näit (näidud) edastatakse PLC-sse. Andur on varustatud visuaalse näidikuga. Piisab ka 

näidu nägemine PLC operatsioonipaneelilt. Andurid peavad olema varustatud 
eraldusmembraanide ja kuulkraanidega. 

17. PLC paigaldatakse kilpi. Operatsioonipaneel tuuakse kilbi uksele ( kuiva ja maapealse  
teostuse korral). PLC varustatakse autonoomse toiteallikaga, tagamaks andmete 
säilimise vähemalt 14 ööpäeva jooksul peale põhitoite katkemist. PLC peab omama 
patareitoitega reaalaja kella. PLC peab säilitama programmi ja andmed juhul kui  PLC 
toide puudub pikemat aega. Automaatika toide  peaks olema varustatud    24V DC 
UPS-iga mis  tagab toite  PLC ja sideseadmetele vähemalt 12 tundi. 

18. PLC tuleb varustada programmiga – programmi kirjeldus on moodulpõhine ja peab 
ühilduma AS Tallinna Vesi ühtsesse SCADA süsteemi. 

19. PLC ühendatakse olemasolevasse SCADA-süsteemi. Informatsiooni edastamiseks 
kasutada mobiilseid sidekanaleid.  
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20. PLC lisafunktsioonid – programmeeritav kontroller peab teostama pumpla töö kohta 

järgmist informatsiooni, lisaks signaalide tabelis toodule : 
1.) Pumba töötundide arvestuse (kumulatiivne) 
2.) Lülituskordade arv (kumulatiivne) 
3.) Käivitusavarii signaal – juhul kui PLC on pumpa kolm korda käivitanud ja pump 

ikka ei rakendu. 
4.) Toodangu mõõtmine – kumulatiivne (päev, nädal, kuu, aasta), igale pumbale 
5.) Pumbajaama staatus – kas valve all või ei  

21. Kõik andmed tuleb salvestada PLC-sse reaalajas, et neid oleks võimalik 
juhtimiskeskusest läbi modemi kontrollida. Kõiki arvsuurusi peab saama muuta ja 
korrigeerida PLC operatsioonipaneelilt. Paneel  on graafiline ja värviline  

 
Pumpla valgustus 

1. Maapealse osa ja kuiva asetusega maa-aluse osa valgustihedus peab olema min. 
250Lx. 

2. Maa-aluse, kuiva asetusega pumbaruumi valgustid peavad rakenduma sisestusluugi 
avamise korral. 

 
Pumpla valve- ja tulekahju signalisatsioon 

1. Pumplates näha ette valvesignalisatsioon. 
2. Ustel ja luukidel näha ette magnetkontakt-andurid. Valehäirete vältimiseks kasutada 

topelt-tehnoloogiaga PIR-andureid. 
3. Akustilise sireeni helitugevus peab olema vähemalt 108 db.  
4. Tuleohu avastamiseks varajases staadiumis kasutada suitsuandurit(-eid). 
5. Juhtimiskilbi välipaigalduse korral paigaldada kilpi suitsuandur. 
6. Koodpaneel pumpla valvestamiseks paigaldada maapealse pumpla puhul ukse 

kõrvale, maa-aluse kuiva paigaldusega pumpla korral  sisestusluugi juurde ja kilbi 
välipaigalduse korral kilpi. 

7. Valvekeskusest tuleb PLC-sse anda kolm signaali ''Objekt valves'' ''Sissemurdmine'' ja 
''Tulekahju alarm''. 
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6.5 Täpsusnõuded torustike ja kaevude paigaldamisel 
 
Vee- ja survekanalisatsiooni torustikud 
Valmis ehitatud survetorustikel lubatakse järgmisi kõrvalekaldeid projektist juhul kui need ei 
kahjusta konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

a. Mistahes projekteeritud punkt (siiber, hüdrant, käänak, trassi telje punkt) 
horisontaaltasapinnal 200mm 

b. Mistahes projekteeritud punkti kõrgusmärk ±100mm 
 
Isevoolsed torustikud 
Valmis ehitatud isevoolsetel torustikel lubatakse järgmisi kõrvalekaldeid projektist juhul kui 
need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

a. Mistahes projekteeritud punkti (kaev, trassi telje punkt) 
horisontaaltasapinnal 200mm 

b. Isevoolne kanalisatsioonitorustik peab kaevust kaevu kulgema sirgelt, lubatud 
kõrvalekalle horisontaaltasapinnal on 1/300 kaevuvahe kohta. 

c. Isevoolsele kanalisatsiooni peatorule lubatakse alltoodud tabelis olevaid 
kõrvalekaldeid kõrguste ja langude osas eeldusel, et torustikku ei jää vett, 
kaevu suubuv toru ei jää allapoole väljuvast torust, lang kaevu vahe kohta 
peab olema >0. Kalle ja kõrgus ei või kumbki erineda lubatud väärtusest ka siis 
kui üks neist täidab ette antud täpsusnõudeid. 

 
Peatoru paigaldamise täpsus 
 

Projekteeritud torustiku 
kalle  
[‰] 

Maksimaalne kalde 
kõrvalekalle [‰] 

Maksimaalne kõrguse 
kõrvalekalle [mm] 

>5 1,5 50 

3-5 1,0 30 

<3 1,0 20 

 
d. Kinnisel meetodil paigaldatava isevoolse torustiku korral tuleb kalde jäämist 

nõutud täpsuse vahemikku tõestada kaldemõõdikuga kaamera raportiga. 
e. Kinnistu liitumispunkti ehitatava kaevu kõrguse osas tuleb kinnistu omaniku 

poolt heaks kiidetud liitumispunkti kõrgusest rangelt kinni pidada. Kinnistu 
poolt liitumiskaevu suubuv toru ots ei tohi olla kõrgemal kui 10mm ja 
madalamal kui 40mm projektis ette nähtud kõrgusest.  
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6.6 Kaameravaatluse põhimõtted 
1. Kaameravaatluse korraldab ja tellib uuritava torustiku ehitaja. 
2. Kõigi paigaldatud isevoolsete torustike kohta, mis kuuluvad või antakse tulevikus üle 

AS-ile Tallinna Vesi, tuleb esitada film koos torustiku sisevaatlusraportiga enne 
asfaltbetoonkatte paigaldamist.  

3. Vaadeldavale torustikule ja torustiku kaevudele peab olema tagatud kaameraauto 
takistusteta juurdepääs. Juurdepääsutee peab kandma kaameraautot.  

4. Uuritavale torustikule peab olema tehtud survepesu. Survepesu toimub videovaatluse 
tellija kulul.  

5. Killustikalus aktsepteeritakse teehoiutööde järelevalve poolt pärast kaamerauuringu 
tulemuste heaks kiitmist. 

6. Torustikele teostada läbivaatlus kaldemõõdikuga varustatud TV kaameraga ja esitada 
kalderaport. 

7. Kaameravaatluse ajaks tuleb pealevool torustikku sulgeda. Juhul kui veetasapind 
vaadeldavas torus on vaatlust segavalt kõrge, korraldab videovaatluse tellija 
veeärastamise või -tõkestamise. Veeärastamine toimub kaameravaatluse tellija kulul.  

8. Pärast esmasel vaatlusel selgunud puuduste likvideerimist on vajalik teostada korduv 
kaameravaatlus.  

9. Kaameravaatlus peab olema esitatud ka TV3 formaadis 
Videovaatluse Tellijal on õigus 

- Saada infot kaameravaatluse kohta. 
- Viibida videovaatluse juures. 
- Saada videokoopia teostatud kaameravaatlusest ja raportist.  
- Saada töö teostajalt informatsiooni ja selgitusi kaameravaatluse kohta. 
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6.7 Kinnistu veevarustuse üldised nõuded 
 
Veeühenduste teostamise võimalused rida-ja paariselamute kohta 

6.7.1.1 Ühenduse variant A 

Lubame võimalust, mille puhul ühel kinnistul asuval ridaelamul on üks liitumispunkt, üks 
teenusleping, üks veearvesti ja üks arve. Kui hiljem toimub kinnistu jagamine, siis peavad ilma 
liitumispunktita kinnistud liituma ÜVVK-ga, ehitades välja uue ühenduse. 

 

Joonis 6.11 Ühenduse variant A 

6.7.1.2 Ühenduse variant B 

Pakume kliendile võimalust, mille puhul ühel kinnistul asuval igal ridaelamuboksil on eraldi 
liitumispunkt, eraldi teenusleping, eraldi veearvesti ja eraldi arve. Kui hiljem toimub kinnistu 
jagamine, siis on liitumispunktid kõigil tekkivatel kinnistutel olemas. Antud võimalus eeldab 
eraldi ühenduste väljaehitamist. 

 

Joonis 6.12 Ühenduse variant B 

6.7.1.3 Ühenduse variant C 

AS Tallinna Vesi ei aktsepteeri Tallinna linnas olukorda, mille puhul ühel kinnistul asuval 
ridaelamul on üks liitumispunkt, üks teenusleping aga eraldi veearvestid ja arved. 
 

 

Joonis 6.13 Ühenduse variant C 
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Veearvesti valimine 
Vee-ettevõtte veearvesti valmimise metoodika tugineb pikaajalisele praktikale ja läbi viidud 
uuringutele. Veearvesti valida alati tunnise või ööpäevase tarbimise järgi.  
 

 

Joonis 6.14 Veearvesti valiku graafikud 

 

Enne üle DN40 veearvestite kasutamist konsulteerida AS-i Tallinna Vesi projekteerimise 
järelevalve osakonnaga.  
 
 
Üldised nõuded veemõõdusõlmele 

1. Kinnistu veemõõdusõlme projekteerimisel ja paiknemisel tuleb lähtuda standarditest 
EVS 835:2014 ja EVS-EN ISO 4064-5:2014. 

2. Veetoru paigaldada hoonesse sisenemise kohas hülssi. Hülss projekteerida 1 meeter 
vundamendist väljapoole ning hoone sees kuni veemõõdusõlmeni. Hülsi ja veetoru 
vahe väljaspool hoonet sulgeda veetihedalt ning veemõõdu sõlme poolt jätta avatuks.  

3. Projektis peab olema tähistatud veemõõdusõlme asukoht (näiteks korruse plaanil) 
4. Veearvesti paigaldada horisontaalselt näidikuga ülespoole nii, et selle näitu oleks 

kerge lugeda, et seda oleks hõlbus vahetada ning et see oleks kaitstud külma, kuuma 
ja väliste mehaaniliste mõjutuste eest 

5. Veearvestile läbimõõduga 50mm ja suuremad näha ette tagasivooluklapp, mis tuleb 
paigutada viimasest sulgelementist hoone poole.  

6. Muda- ja muud filtrid võib paigaldada viimasest kuulkraanist hoone poole 
7. Veemõõdusõlme osaks on konsool ehk kandur, mis tuleb kliendil kinnitada seinale. 

Konsool peab olema varustatud liikuva hülsiga. Konsool peab tagama elektrilise 
ühenduse siseneva ja väljuva toru vahel. Kui aga konsool on valmistatud elektrit 
mittejuhtivast materjalist, siis on vajalik torud elektriliselt sillata. Kui veesisend on 
plasttorust, siis tuleb konsool maandada. 

Kui vooluhulk satub kahe veearvesti piirkonna ühisosasse, tuleb veearvestit valides arvestada tarbimise iseloomu 
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8. Peale veearvestit ning enne hoone poolset sulgelementi paigaldada kolmik koos 

sulgelemendiga surve maha võtmiseks 
9. Suurema läbimõõduga äärikutega veearvesti vahetamiseks projekteerida peale 

veearvestit spetsiaalne muutuva pikkusega muhv, et tagada veearvesti ohutu 
vahetamine 

10. Tulekustutuse vooluhulgad on reeglina tavaolukorras olmeveetarbimisest suuremad 
ning veearvestile tuleb projekteerida möödaviik. Möödaviik tuleb projekteerida kahe 
siibriga selliselt, et oleks võimalik veearvesti vahetamise tööde ajal hoonet tarbeveega 
varustada. Möödaviigule paigaldatud siiber peab olema plommimisvõimalusega ning 
tavaolukorras suletud asendis 

11. Erineva tariifiga tarbijate olemasolul näha sisesüsteemis ette vaheveearvesti erineva 
tariifiga tarbijate veekoguste eest arvlemiseks 

12. Lisaveearvesti paigaldamise soovil kastmisvee eest tagasiarveldamiseks tuleb projekt 
eelnevalt küsida AS Tallinna Vesi nõusolekut. Kastmisvee ühendus teostada peale 
peaveearvestit (joonis 6.16). Kastmisveearvestina kasutada korter-tüüpi 
külmaveearvestit (läbimõõt dn15mm ja pikkus 110mm), mis peab olema paigaldatud 
konsoolile. Kõik kastmisveearvesti paigaldamisega seotud kulud kannab klient 

13. Reeglina paigaldab veearvesti veemõõdusõlme AS Tallinna Vesi. Erandjuhtudel, kui on 
kokku lepitud ehituse käigus paigaldatud veearvesti hilisem üle andmine AS-ile 
Tallinna Vesi, ei tohi üleandmise hetkeks olla veearvesti taatlemisest möödas rohkem 
kui 3 kuud. Üle andmisel tuleb esitada veearvesti kalibreerimis- ja taatlustunnistus. 

14. Sirge osa enne veearvestit võib olla sulgarmatuuri pikkuse võrra lühem juhul kui 
sulgarmatuur on veearvestiga ühes ja samas läbimõõdus. 

 
Veemõõdukaev 

1. Projekteerida ainult AS-i Tallinna Vesi nõudmisel ja loal. 
2. Paigaldada reeglina haljasalale kuni 2m teest või parklast. 
3. Materjalina kasutada veetihedat plastist, klaasfiibrist või monoliitsest või 

monteeritavast raudbetoonist. Kui torustiku asub sügavamal kui 3m maapinnast, 
kasutada ainult raudbetooni. 

4. Luuk tähistada (näiteks helkurpostiga) kui on oht lume lükkamisel või muul viisil seda 
vigastada 

5. Vältimaks sademevee voolamist peab kaevuluuk asuma minimaalselt 15cm 
maapinnast kõrgemal. Mõõdukaevu ei tohi paigaldada kohta kuhu maapinna reljeefist 
tulenevalt tekib loik. Kui ei ole muud võimalust, siis tuleb kaevu ümber pinnast tõsta 
ning ette näha juurdepääsutee. 

6. Kasutatavatele redelitele, luukidel ja seadmetele kehtivad samad nõuded, mis 
kanalisatsioonipumplatele. 
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Joonis 6.15 Veemõõdusõlme tüüpjoonis 
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Joonis 6.16 Kastmisveearvestiga veemõõdusõlme tüüpjoonis 
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Kinnistu liitumisprojekti näidis 

 
Joonis 6.17 Kinnistu liitumisprojekti näidis
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7 Ehitustööde korraldamine 
Viis tööpäeva enne kaevamistöödega alustamist kutsuda kohale AS Tallinna Vesi esindaja 
saates selleks e-kirja aadressile tvesi@tvesi.ee 

7.1 Üldised nõuded 
Töövõtja on kohustatud tööde käigus kindlustama operatiivtranspordi ja kohalike elanike 
juurdepääsu kinnistutele, samuti tagama jalakäijate ohutu läbipääsu töömaal ja tööde ohutu 
toimimise. Selle tagamiseks koostab ja esitab töövõtja peale töövõtulepingu sõlmimist ning 
enne ehitustöödega alustamist tellijale tööohutuse plaani, mis jääb tööde tegemise aluseks. 
Kõik kaeveloa ja liikluskorraldusega seotud kulud kannab töövõtja. 
 
Meetmed haljastuse kaitseks  
Kirjeldada puude läheduses töötamist, juurte säilitamist ja võimalikult palju olemasoleva 
haljastuse elujõu säilitamist. 
 
Kaevisest välja pumbatava vee ära juhtimine 
Vee-ettevõtja haldusterritooriumil toimuvate kaevetööde teostamisel (kommunikatsioonide 
maandamise/remondi kaevistes, vundamendisüvendites, puurimistööde jms. käigus) tekkiva 
liigvee kanaliseerimiseks on kohustuslik eelnev kooskõlastus vee-ettevõtjaga. 
Kooskõlastuseta kanaliseerimine loetakse omavoliliseks tegevuseks ja rakendatakse ÜVK 
eeskirjades sätestatut. 

 
Kanaliseerimine võib toimuda väljapumpamise või paakmasinatega väljaveo teel. 
 
Eesvoolu asukoha (ka purgimiskoha) määrab vee-ettevõtja kooskõlastamise käigus. 
 
Kooskõlastuseks tuleb 10 päeva enne tööde algust esitada vee-ettevõtjale taotlus: 

1. Soovitav pumpamise/väljaveo periood 
2. Mehaanilise eelpuhastuse lahendus (näiteks imisüsteem või selitusmahutid). 

Maksimaalselt tuleb vältida killustiku, liiva, savi vms sattumist imisüsteemi. 
3. Koguste mõõtmise lahendus 
4. Asukoha skeem koos soovitava eesvooluga 
5. Töid teostava vastutava isiku kontaktandmed 

 
Õigusliku maksustamise tekke korral sõlmitakse tööde teostamise perioodiks 
arvelduskokkulepe kokkuleppetariifiga mõõdetud koguse alusel. 

 
Avarii- või keskkonnareostuse ohu korral on vee-ettevõtjal õigus koheselt tegevus peatada. 

 
Fekaalse iseloomuga vee juhtimine sademevee süsteemidesse on keelatud 

 
Reostuse ilmnemisel on tööde teostaja kohustatud koheselt informeerima AS Tallinna Vesi 
Heitvee inspektsiooni telefonil 6262200. 
 
 

mailto:tvesi@tvesi.ee
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Olemasoleva kanalisatsiooni ja veeühenduste toimimise tagamine ehituse ajal 
Kanalisatsiooni rekonstrueerimise puhul kirjeldada ülepumpamist. Veeühenduste 
rekonstrueerimise tehnilised lahendused, vajadusel ette näha ajutiste veeühenduste 
rajamine.  

7.2 Tööohutuse plaan  
Teostada vastavalt kehtivale määrusele „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“. 
 
Kaeviku plaanid, lõiked ja toestus 
Näidata kaevatava kaeviku nõlvade kalle ja/või toestuse kasutamine. Millises töölõigus 
kasutatakse üht või teist kaeviku kindlustamise meetodit, kus ja kuidas tagatakse 
olemasolevate kommunikatsioonide terviklikkus ja töökord. Toestuse eemaldamise 
lahenduse kirjeldus tagasitäite kihtide kaupa.  
 
Töömaa piirestamine 
Näidata skemaatiliselt kantuna tööprojektile kuidas ja milliste meetoditega piirestatakse 
töölõik. Arvestades: 

1. töölõigu ulatust 
2. jalakäijate turvalist läbipääsu töölõigu kõrvalt ja ajutiste käiguteede rajamist 
3. ehitustehnika peab olema piirestatud töölõigu sees (ekskavaatori nool ega 

vastukaal ei tohi minna üle piirestatud töötsooni) 
4. vajadusel ette näha liikluskorraldaja 
5. kirjeldus ja kinnitus teetööde ja haljastustööde korraldamise kohta vastavalt 

normidele, arvestades et ka teetööd on töö avalikul alal ja peab toimuma 
eraldatud töötsoonis. 

 
Isikukaitsevahendid 
Isikukaitsevahendite nimekiri, mida töötajad kasutavad erinevatel töödel ja töömaal olles. 
 

7.3 Objekti silt  
Objekti silt paigaldada tööpiirkonna otstesse ning põhitänavatega ristumise kohtadesse 
nähtavale kohale kogu ehitamise ajaks. Objekti sildi asukohad peavad tagama, et kogu töömaa 
alas oleks reaalselt näha nõutav info. Silt peab pidevalt olema puhas ja korrektne ning täidetud 
loetavalt. 
Objekti silt peab sisaldama Tallinna linna kaevetööde eeskirjas ja „Liikluskorralduse nõuded 
teetöödel“ (MTM määruse nr 90) nõutud infot. 

7.4 Töövõtja tegevused enne töödega alustamist  
Töövõtja peab enne töödega alustamist täiendavalt peale Ehitusseadustiku ja Tallinna 
haldusterritooriumil ehitades ka Tallinna linna kaevetööde eeskirjas toodud nõuetele: 

1. Määrama töö korralduse ja ohutuse eest vastutava isiku objektil ning edastama isiku 
andmed tellijale kirjalikult. Määratud isik peab vastutama kaevise ohutuse, muu 
tööohutuse ja töö korralduse eest objektil ning viibima pidevalt kohapeal. Isik peab 
olema kompetentne antud valdkondades. 

2. Edastama tellijale kirjalikult pinnase ladustamise platsi asukoha plaani ja kokkuleppe 
kinnistu omanikuga (kui vaheladustusplatsi on plaanis kasutada). 

3. Filmima kogu tööpiirkonna ning edastama vaatluse elektroonilisel kandjal tellijale. 
Eriline tähelepanu pöörata kaevetööde lähedal paiknevatele hoonetele, 
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sissesõitudele, aedadele, olemasolevatele truupidele ja kraavidele. Töövõtja peab 
olemas suuteline ehitustööde ajal tõestama, milline oli olukord enne töödega 
alustamist. 

4. Kõik kaeveloa ja liikluskorraldusega seotud kulud kannab töövõtja, samuti peab 
töövõtja arvestama võimalike kulutustega seoses tundmatute ja geoalustel 
mitteolevate kommunikatsioonide ümberpaigutamisega. 
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7.5 Katete taastamise või tee-ehituse juhend 
Katete taastamine projekteerida ja ehitada vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud 
kaevetööde eeskirjadele ning teistele õigusaktidele 
Alltoodud õigusakteide viimaste kehtivate versioonidega arvestamine on kohustuslik nii 
projekteerimisel, ehitamisel, vastuvõtmisel ja edasisel ekspluateerimisel. Kui ilmneb vastuolu 
AS Tallinna Vesi tehniliste nõuete ja standardite vahel siis võtta aluseks tehnilised nõuded. 
Vastuolust tuleb AS-i Tallinna Vesi viivitamatult informeerida. 
 
Ehitusseadustik 
Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM määrus nr 101) 
Liikluskorralduse nõuded teetöödel  (MTM määrus nr 90) 
Tee projekteerimise normid (Teede- ja Sideministri määrus nr 55) 
Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (MTM määrus nr 82) 
Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord (Teede- ja Sideministri määrus nr 71) 
Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri (Tallinna Linnavalituse määrus nr 30) 
Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad 
nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded 
 (MTM määrus nr 115) 
ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS   2010-1 
KERGKATETE EHITAMISE JUHIS      2007-10 
KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHEND   2012-2 
PINDAMISJUHIS    2005-4 
Tallinna linna kaevetööde eeskiri 
 
Vastavalt Ehitusseadustiku §12, §13 ja §14 kohaselt teostatakse ehitustööd, sh avalikult 
kasutatavate teede ehitus ehitusprojekti järgi.  Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (MTM 
määrus nr 82) järgi peab avalikult kasutatava tee projekteerimiseks projekteerijal olema 
vastav tegevusluba. Tegevusluba antakse Maanteeameti poolt füüsilisele või juriidilisele 
isikule, kes on täitnud nõuded vastava teehoiutöö tegemiseks. Alates 1.07.2015 võib 
projekteerida ka ettevõte, mis on registreeritud MTRis tegevusalal „projekteerimine“, 
tegevusala liik „tee ehitusprojekti koostamine“ ning ettevõttes peab tegevusala eest vastutava 
isikuna tööl olema vastava kutsetunnistusega isik. 
Lisainfo: http://www.mnt.ee/index.php?id=11380&highlight=tegevusluba. 
  
Tee-ehituse/ katete taastamise projekt kooskõlastada Tallinna Kommunaalametiga või 
kohaliku omavalitsusega.  
 
AS-i Tallinna Vesi teehoiutööde omanikujärelevalvet teostab:  
 
Watercom OÜ 
watercom@watercom.eu 
6 262 620 
 
Olemasolev olukord (kinnistute sissesõiduteed, kõnniteed, äärekivid jne) tuleb fotodena 
jäädvustada, mille kaudu on võimalik teostada esmast kontrolli kohale minemata. 
 
Kaevetööde alustamine 
Kaevetööde alustamise aluseks on vajalik vormistada kaevetööde avaldus, milline esitatakse 
kohalikule omavalitsusele, kus väljastatakse kaevetööde luba. AS-i Tallinna Vesi poolt 

http://www.mnt.ee/index.php?id=11380&highlight=tegevusluba
mailto:watercom@watercom.eu
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omanikujärelevalvet teostavale üksusele tuleb enne kaevetööde alustamise avaldusele 
nõusoleku saamist esitada: 

1. Katete taastamise üksikasjalikult lahti kirjutatud tööde graafik, kus on toodud peale 

torutööde paigalduse ka: 

1.1. Tagasitäite (koos filtratsioonikihiga) lõpetamise aeg 

1.2. Killustikaluse paigaldamise alustamise ja lõpetamise aeg  

1.3. Asfaltbetoonkatte paigaldamise alustamise ja lõpetamise aeg 

1.4. Asfaltkattest proovide võtmise aeg 

1.5. Täitedokumentatsiooni esitamise aeg 

2. Firma andmed ja vastutava isiku kontaktandmed, kes teostab teekatte ehitust, 

näidates ära teehoiutööde tegevusloa numbri. 

3. Katete ehitust teostava firma garantiikiri nimetatud tänavalõigu taastamiseks. 

Dokumendid esitada kolmes eksemplaris, millest üks esitatakse kohalikule 
omavalitsusele, üks eksemplar jääb omanikujärelevalvele ja üks eksemplar töövõtjale. 
Töövõtja on kohustatud hoidma oma eksemplari ehitusobjektil ning peab võimaldama 
selle kättesaadavuse järelevalvet teostavatele isikutele. 
 

Pinnase tihedusproovide võtmine ehitustööde käigus 
1. Pinnase tihedusproovid võetakse vastavalt kehtivatele teehoiutööde 

kvaliteedinõuetele. Tihedusproovi peab tegema kõigi kaevude ja siibri 
spindlipikenduste kõrval. Kaevude vahelisel alal ei tohi proovivõtu kohtade 
omavaheline kaugus olla üle 25 meetri. Täpne vahekaugus jaotatakse 
proportsionaalselt kahe kaevu vahel.  

2. Tihedusproov tuleb võtta vähemalt 50 cm sügavuse intervalliga. 
3. Liiva tiheduse katsetuse võib läbi viia teehoiutööde omanikujärelevalve 

pädevustunnistust või ehituse omanikujärelevalve kutsetunnistus omav isik. 
4. Tihedusproovi tulemustega peab kaasas olema asendiplaan, millel on märgitud 

tihedusproovide teostamise asukohad ja järjekorra numbrid. Asukoht plaanil peab 
olema üheselt määratav.  

5. Mitme torustiku paiknemisel samas kaevikus erinevatel kõrgustel peab 
tihedusproovide võtmist alustama lähtudes madalaima toru kõrgusest.  

6. Esimene pinnase tihendusproov tuleb teha 50cm toru laest kõrgemal, edasi vähemalt 
iga poole meetri kõrgusmärgi kasvades. 

7. Tihendatava kihi paksus sõltub kasutatava tihendusseadme tehnilistest näitajatest, 
kuid ei tohi ületada 50 cm. 

8. Laboratoorsete uuringute kulud kannab ehitustööde teostaja. 
9. Tööde teostamisel lähtutakse MTM määrusest nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded“, EVS 843:2003 “Linnatänavad“ ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud 
täiendavatest nõuetest. 

 
Teekatendi taastamine 
Teekatend koosneb reeglina filtratsioonkihist, aluskattest (killustik- või kruusalus) ja 
kattekihist (killustikkate, mustkate, asfaltbetoonkate vms) 

7.5.1.1 Teealuse tagasitäite ( filtratsioonkihi ) ehitamine ja vastuvõtmine 

Tagasitäide ehitatakse projektis nõutud materjalidest, mille omadused ehitusobjektil ei tohi 
erineda projektis esitatust. Ehitusobjektil peavad olema järelevalve ametnikule kättesaadavad 
paigaldatava materjali kvaliteeti ja materjalide omadusi tõendavad dokumendid, mis hiljem 
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lisatakse kaetud tööde aktile lisadena. Kasutatavate ehitusmaterjalide vastavust tuleb 
tõendada vastavalt MTM 22.09.2014.a määrusele nr 74. Ehitustööde teostamise aluseks 
võetakse MTM määrust nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. Peale nõuetekohase 
ehituse ja katsetuste läbiviimist koostatakse kaetud tööde akt, millele lisatakse kõik 
vastavusdokumendid. Kaetud tööde akt esitatakse omanikujärelevalvele allkirjastamiseks.  

7.5.1.2 Aluskihtide ehitamine ja vastuvõtmine 

Aluskatte ehitamise alustamine on lubatud ainult siis kui filtratsioonikiht on vastu võetud ja 
kaetud tööde akt omanikujärelevalve poolt allkirjastatud. Filtratsioonikihti (liivalus) ja 
killustikalust tohivad ehitada MTR-is teedeehituse tegevusalal registreeritud ettevõtted. 
Aluskihid ehitatakse ja teostus dokumenteeritakse eelpool kirjeldatud metoodika alusel. 
Ehitustööde teostamise aluseks võtta MTM määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 
Koos kaetud tööde aktiga esitada: 

1. Kasutatud materjalide vastavusdokumendid, millised on allkirjastatud tarnija poolt ja 

milledel on identifitseeritavad märked materjalide kasutamisest konkreetsel tänaval. 

2. Paigaldatud kihi tihendatuse mõõtmise tulemused, mille on teostanud vastavat 

tegevusluba või akrediteeringut omav juriidiline või füüsiline isik. 

3. Paigaldatud kihi geomeetriliste mõõtmiste tulemused, mille on teostanud vastavat 

tegevusluba või akrediteeringut omav juriidiline või füüsiline isik. 

4. Vajadusel tarnitud materjalide saatelehed (tellija nõudmisel). 

5. Vastavusdokumendid paigaldatud teerajatiste kohta. 

6. Truubi olemasolul truubi paigalduse, loodimise ja vastuvõtu akt koos materjalide 

vastavusdokumentidega. 

7. Kommunikatsioonitööde järelevalvet teostanud isiku kinnitus kommunikatsioonide 

nõuetekohase paigalduse aktsepteerimise kohta. 

Paigaldatud aluskate ja eelnevalt kontrollitud paigaldustulemustega töö esitatakse 
omanikujärelevalvele vastuvõtmiseks vähemalt üks tööpäev enne planeeritavat 
asfaltbetoonkatte paigaldust. Ehitatud aluskihid võetakse vastu juhul kui eelpool kirjeldatud 
nõudmised on täidetud. 

7.5.1.3 Asfaltbetoonist kattekihi ehitamine ja vastuvõtuks esitatavad dokumendid: 

Asfaltbetoonkatte ehitamist võib alustada ainult juhul kui eelnevad kaetud kihid on vastu 
võetud ning omanikujärelevalve poolt on kinnitatud paigaldatava segu retsept. Töövõtja on 
kohustatud vähemalt kaks nädalat enne asfaltbetoonkatte planeeritava paigalduse algust 
esitama omanikujärelevalvele asfaltbetoonkatte segu retsepti originaaldokumendi. Retsept 
peab olema allkirjastatud tootja tehase volitatud esindaja poolt. Retsept koostatakse vastavalt 
kehtivale korrale ja projektis esitatavatele nõuetele juhindudes konkreetsest tänavast või 
ehitusobjektist. Retseptiga peavad olema kaasas segus kasutatavate materjalide 
vastavusdokumendid ja näidatud materjalide asukoht võimaldamaks omanikujärelevalvel 
teostada pistelist kontrolli. Kõikidel dokumentidel peab olema segu valmistaja tehase 
volitatud esindaja allkiri. Juhul kui omanikujärelevalve ei aktsepteeri seguretsepti või on 
esitatud puudulikud andmed, siis asfaltbetoonkatet paigaldada ei ole lubatud ja paigaldatud 
kattekihti vastu ei võeta. Juba teostatud tööde eest tasu ei maksta. 
Asfaltbetoonkatte paigaldamisel juhindutakse Ehitusseadustiku alusel vastu võetud 
määrustest ja ametkondlikest juhenditest (MTM määrusest nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi 
nõuded“, Maanteeameti katete paigaldamise juhised, kohaliku omavalitsuse nõuded ja 
eeskirjad). 
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Mitmekihilise asfaltbetoonkatte korral esitatakse iga kaetav kiht omanikujärelevalvele 
vastuvõtmiseks, mille kohta koostatakse kaetud tööde akt. 
Asfaltbetoonkatte kohta esitada dokumendid vastavalt teehoiutööde dokumenteerimise 
nõuetele. 

1. Paigaldatud asfaltbetooni ekstraheerimisprotokoll. Ekstraheerimine viia läbi 

akrediteeritud laboratooriumi poolt. 

2. Kasutatud bituumenemulsiooni, vuugiliimi jms sideaine vastavusdokumendid. 

3. Paigaldatud asfaltbetoonkatte puurkehade järgi teostatud uuringu tulemused 

(omanikujärelevalve kirjalikul loal võib nimetatud protseduuri ära jätta). 

4. Asfaltbetoonkatte ülakihi tasasuse mõõdistamise protokoll, mille on teostanud 

vastavat tegevusluba omav juriidiline või füüsiline isik. 

5. Külmvuugi välistihendamiseks kasutatud materjalide sertifikaadid. 

6. Teostusjoonis kuhu on märgitud: 

6.1. Asfaltbetoonkate, teepeenar, haljastus, teepäraldised ja kommunikatsioonid ning 

muud näitajad, millised on nõutud vastavate normidega. 

6.2. Asfaltbetoonkatte kõrgusarvud ristlõike kolmest punktist iga 20m (vajadusel 10m) 

tagant, näidates joonisel punktiga kõrguse asukoht. 

6.3. Kaevupeade kõrgused. 

6.4. Paigaldatud konstruktsioonide mahud m2, m3, jm jne. 

6.5. Vajadusel esitada koordinaatide tabel. 

Teehoiutööde täitedokumentatsioon esitada Tellijale paberkandjal kolmes eksemplaris 
köidetult ning üks teostusjoonise digitaalsel kujul. 
Kaevtööd lõpetatakse peale korrektselt vormistatud dokumentide esitamist.  
Käesolevas juhendis kirjeldamata protseduuride aluseks võetakse kohaliku omavalitsuse poolt 
koostatud seadusandlikud aktid, Ehitusseadustik ja selle alusel koostatud juhised, eeskirjad ja 
näidisdokumendid. 
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7.6 Nõuded ehitamise dokumenteerimisele 
Ehitustööd tuleb dokumenteerida vastavalt Majandus –ja taristuministri 04.09.2015 
määrusele nr 115 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja 
üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele 
esitatavad nõuded“ 
 
Omanikujärelevalve esindajale tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud järgnevad dokumendid:  

1. Teostusjoonis. Teostusjoonis tuleb Tallinna linnas asuvatel objektidel saata ka 
Tallinna linna geoinfosüsteemi. 

2. Ehituspäevikud 
3. Kaetud tööde aktid koos fotodega 
4. Kontrollkatsetused, aktid, õiendid 

a. Kaameravaatluste raportid ja videod (mõlemad eraldi digikonteinerites) 
b. Surveproov 
c. Vee analüüs 
d. Pinnase ladustamise õiend 
e. Tihenduse mõõtmise protokoll 
f. Lõpetatud kaeveloa koopia 

5. Materjalide sertifikaadid 
6. Servituudi/isikliku kasutusõiguse lepingu koopia 
7. Omanikujärelevalve kasutusele võtmise akt 
8. Riigilõivu makseteade 
9. Kasutusloa taotlus 

 
Iga eelpool nimetatud punkti kohta käivad dokumendid tuleb allkirjastada eraldi 
digikonteinerites. Digikonteinerid ning nende sisu peavad olema nimetatud ja järjestatud 
loogiliselt et hõlbustada vajaliku dokumendi leidmist. 

8 Tehniline ja kutsealane pädevus 
 
Sõltumata tellijast ja töö staadiumist peab AS-ile Tallinna Vesi tutvumiseks esitatav 
ehitusprojekt ja algmaterjalid olema koostatud vastavalt kehtivalt kehtivatele õigusaktidele 
erialast pädevust omavate isikute poolt. 
Erialase pädevuse tõestamiseks tuleb vastavalt alltoodule esitada isikute nimed ja kehtivad 
kutsetunnistused. Ettevõte peab olema registreeritud majandustegevuse registris 
mtr.mkm.ee ja omama vastava valdkonna registreeringut.  
Täpsem info kutsetunnistuste kohta www.ehitusinsener.ee ja www.kutsekoda.ee. 

 

http://mtr.mkm.ee/
http://www.ehitusinsener.ee/
http://www.kutsekoda.ee/

