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1. SISSEJUHATUS 
1.1 TALLINNA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA 
ÜLDINE TUTVUSTUS 
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVK arendamise kava) on 
koostatud Tallinna Kommunaalameti tellimusel ning on aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamisel aastani 2021. 
Töö teostamisel kasutati järgmisi varem valminud töid: 
1. “Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2001–2012”, Aktsiaselts 
Eesti Veevärk, AS Pöyry Entec (endine AS ENTEC), Tallinn, 2001; 
2. “Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava korrektuur aastateks 2001–2012”, 
aktsiaselts Eesti Veevärk Konsultatsioon, Tallinn, 2003; 
3. “Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2004–2015”, aktsiaselts 
Eesti Veevärk Konsultatsioon, Tallinn, 2004. 
Töö teostas AS Infragate Eesti töögrupp alljärgnevas koosseisus. 
Indrek 
Tamberg 

Projektijuht, veevarustuse ja kanalisatsiooni 
tehniline ja institutsionaalne osa 

AS Infragate Eesti 

Kristjan 
Endrikson 

Jurist AS Infragate Eesti 

Kersti Türk Põhjavee kasutamine ja kaitse AS Infragate Eesti 
Inga 
Tammissaar 

Vee- ja kanalisatsioonispetsialist, graafiline osa AS Infragate Eesti 

Raul 
Hansen 

Pinna- ja põhjaveevarustus, veevarustuse 
lahendusvariandid, veetöötlus, hinnakujundus 

AS Infragate Eesti 

Ain Lääne Reoveekanalisatsioon, reoveepuhastus, 
sademeveekanalisatsioon 

SWECO Projekt AS 
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Vastavalt lähteülesandele on püütud koostada realistlik, linna eelarve võimalusi ja linna ning vee-
ettevõtjate vahelisi lepinguid arvestav Tallinna ÜVK arendamise kava. Samas on välja toodud 
tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, 
jätkusuutlikkuse tagamiseks ning seadustest ja Euroopa Liidu direktiividest tulenevate nõuete 
täitmiseks, milleks tuleb leida lisavahendid. 
Tallinna ÜVK prioriteedid on suunatud Tallinna linna keskkonnaseisundi parandamisele, tarbijate 
varustamisele kvaliteetse joogiveega ja kogu tekkiva reovee ärajuhtimisele ning puhastamisele, sh 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamisele piirkondadesse, kus see siiani puudub. Tallinna ÜVK 
osana käsitletakse ka sademe- ja liigvee ärajuhtimise süsteeme, sh lahtisi kraave. 
ÜVK arendamise kava koostamisel on lähtutud kommunaalametilt, keskkonnaametilt, Harjumaa 
Keskkonnateenistuselt ning kava koostamise ajal Tallinna linna määratud vee-ettevõtjatelt saadud 
informatsioonist ja varasematest Tallinna ÜVK arendamist käsitlevatest töödest. 
ÜVK arendamise kava lühiajaline investeeringute programm on koostatud aastateks 2009–2012 
nii, et selles sisalduvad investeeringute mahud on seotud linna eelarve võimalustega ning eraldi on 
välja toodud hädavajalikud tegevused, mis vajavad lisainvesteeringuid. 
Pikaajaline investeeringute programm on koostatud aastateks 2013–2020. Selles on ära näidatud 
kõik vajalikud tegevused ja investeeringud, mis tagaksid Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
plaanipärase ning jätkusuutliku arengu, saavutatud kvaliteeditasemete säilitamise ja arendamise. 
ÜVK arendamise kavas leiavad käsitlust kõik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses (edaspidi 
ÜVVKS) nõutud teemad, kuid lähtuvalt lähteülesandest ja linna tegelikest vajadustest käsitleb 
ÜVK arendamise kava valdkondi laiemalt ja detailsemalt. 

1.2 TALLINNA ÜVK ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISE TAUST 
Lähteülesande kohaselt peab ÜVK arendamise kava lähtuma linna eelarve võimalustest ning samal 
ajal nägema ette seadustest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmise. Põhjendatud 
investeeringuteks loetakse infrastruktuuri tehnoloogiaid ja tehnilisi lahendusi, kui need on seotud 
esmajoones elanikkonnale osutatava teenuse kvaliteedi parandamisega. 
ÜVK arendamise kava esimese versiooni koostamist alustati 2000. aasta lõpus tolleaegse Tallinna 
Linnaplaneerimise Ameti tellimusel vahetult enne AKTSIASELTS TALLINNA VESI (edaspidi 
AS Tallinna Vesi) enamusaktsiate müüki välisinvestorile. AS Tallinna Vesi erastamisega seotud 
lepingud allkirjastati 12. jaanuaril 2001. aastal. Tallinna põhitegevuspiirkonna arendamiseks 
vajalikud investeeringud on suuremad, kui näeb ette linna ja AS Tallinna Vesi vahel sõlmitud 
teenusleping. Suurimad erinevused tulenevad torustike rekonstrueerimise ning ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni eesvoolude rajamise vajadusest uutesse arenduspiirkondadesse, sh uued 
ettevõtluse arendamise piirkonnad (Suur-Sõjamäe, Kesk-Sõjamäe, Peterburi mnt piirkond). 
ÜVK arendamise kava oleks pidanud olema põhiliseks alusdokumendiks AS Tallinna Vesi 
enamusaktsiate võõrandamisel. Sellega oleks välditud mitmeid AS-iga Tallinna Vesi sõlmitud 
teenuslepingus sisalduvaid ja siiani teatud pingeid tekitavaid probleeme. 
Linnaga tehtud kokkuleppe kohaselt esitas AS Tallinna Vesi 2003. aasta augustis töö “Tallinna 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna arendamise kava ettepanekud”. 
Ettepanekutes toodud investeeringute kava korrigeeriti 2003. aasta detsembris. Käesolevas ÜVK 
arendamise kavas on põhjendatud ettepanekuid kasutatud kõrvuti muude lähtematerjalidega. 
Teenuslepingu ja selle muudatustega, millest viimane sõlmiti vastavalt Tallinna Linnavolikogu 
29. novembri 2007 otsusele nr 283, on määratud kindlaks AS Tallinna Vesi investeeringud 
põhitegevuspiirkonnas ja kvaliteeditasemed ning kokku on lepitud tariifid kuni 31. detsembrini 
2020. 
Samuti on kokku lepitud, et hiljemalt kaks aastat enne seda tähtaega kehtestab Tallinna linn 
järgmiseks perioodiks vajalikud kvaliteeditasemed ning Tallinna linn ja AS Tallinna Vesi lepivad 
kokku nõuete täitmiseks vajalikud meetmed, teenuse müügitasemed, investeeringud, 
investeeringute allikad ja tariifi tõstmise koefitsiendi selleks perioodiks. 
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Käesoleva ÜVK arendamise kava investeeringute osas on toodud eraldi välja investeeringud, mida 
finantseerib AS Tallinna Vesi vastavalt linnaga sõlmitud teenuslepingule, ja investeeringud, mida 
finantseerib kas linn, arendajad või Tallinna lähiomavalitsused. 
Tallinna linn oli jagatud 12 tegevuspiirkonnaks. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu (edaspidi 
linnavolikogu) 29. novembri 2007. aasta otsusele nr 284 liideti põhitegevuspiirkonnaga Mõigu ja 
Raku-Raudalu piirkond, mille tulemusena on Tallinn jagatud kümneks vee-ettevõtluse 
tegevuspiirkonnaks. Linn peab neile piirkondadele määrama vee-ettevõtjad, sõlmima nendega vee- 
ja kanalisatsiooniteenuste osutamise lepingud ja teostama kontrolli ja järelevalvet vee-ettevõtjate 
tegevuse üle. Praegu on AS Tallinna Vesi määratud vee-ettevõtjaks põhitegevuspiirkonnas, 
Tehnovõrkude Ehituse OÜ Kakumäe piirkonnas, aktsiaseltsi ESMAR EHITUS Mähe 1 
tegevuspiirkonnas ning OSAÜHING MÄHE VESI Mähe 2 piirkonnas. Aktsiaselts ESMAR 
EHITUS osutab teenust ka Aegna piirkonnas ja AS Teede-REV 2 on vee-ettevõtjaks Vana-
Pääsküla piirkonnas. 
Omaette probleemiks on Tallinna linna olemasolevad ja perspektiivsed tööstuspiirkonnad, kus 
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid ei ole piisavalt välja arendatud ning puudub ametlik vee-
ettevõtja. ÜVK arendamise kavas on tehtud ettepanek vähendada tegevuspiirkondade arvu. Tuleb 
tellida õiguslik hinnang tootmise iseloomuga aladest koosnevate tegevuspiirkondade käsitlemiseks 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja muudest seonduvatest seadustest lähtuvalt. Õigusliku 
hinnangu alusel tuleb teha linnavolikogu otsused kas nende piirkondade liitmiseks Tallinna 
põhitegevuspiirkonnaga või lahendada määratlematus muul viisil. Seejuures on vaja pidada 
läbirääkimisi AS-iga Tallinna Vesi. 
Kuna ÜVVKS-i ja sellest tulenev ÜVK arendamise kava käsitleb eelkõige elanikkonnale vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse tagamist, siis ei ole kavas otseselt ette nähtud investeeringuid 
tööstuspiirkondade veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamiseks. Küll aga peab hoolitsema nende 
piirkondade veevarustuse ja kanalisatsiooni põhivõrgu ja eesvoolude arendamise eest. Linn peab 
veeressursside ja reoveepuhastusvõimsuste planeerimisel arvestama ka tööstuste vajadusega ja 
suunama süsteemi põhiehitiste dimensioneerimist sellele vastavalt. 
Tallinna ÜVK arendamise kava on vastavalt ÜVVKS-ile koostatud kaheteistkümneks aastaks. See 
on dokument, mille kiidab heaks linnavolikogu ja mille alusel toimub edaspidi veevarustuse ja 
kanalisatsiooni arendamine Tallinnas. ÜVK arendamise kava on suundi andev dokument, mis peab 
olema kooskõlas Tallinna üldplaneeringu ja arengukavaga. Samuti on vajalik kooskõla Tallinna 
ÜVK arendamise kava ja Tallinna lähiomavalitsuste samasisuliste dokumentide vahel, kuna 
Tallinna linna ÜVK süsteemid on seotud ümbritsevate linnade ja valdade vee- ja 
kanalisatsioonivõrkudega. 
Tallinna ja selle lähivaldade veevarustuse ja kanalisatsiooni, sh sademevee ärajuhtimise 
süsteemide ühendamiseks linna süsteemidega on vajalik lähtuda Tallinna linna ja tema elanike 
huvidest, tehnilistest võimalustest ja keskkonnariskidest ning see peab toimuma vastavalt 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (edaspidi 
KOKS). 
Planeeritavate lahendustega tuleb välistada sademevee juhtimine Paljassaare reoveepuhastusjaama 
ja vältida Tallinna ümbritsevate omavalitsuste sademevee ärajuhtimisel Tallinna linna 
sademeveevõrgu kasutamist. Kui sademevee ärajuhtimine ei osutu teisiti lahendatavaks, tuleb 
sademevee ärajuhtimise tingimused määrata kindlaks Tallinna linna ja omavalitsuse vahelise 
halduslepinguga.  
Praeguseks on Tallinna linn sõlminud halduslepingud enamiku naaberomavalitsustega. Lepingutes 
on piiritletud ÜVK ulatus ning selle kasutamise tingimused selliselt, et need ei kahjustaks Tallinna 
linna haldusterritooriumil teenuse osutamist, selle kvaliteeti ja keskkonnaseisundit.  
Lepingutega on määratud ÜVK arendamise ja kasutamise tingimused ning prioriteedid, 
investeeringute jaotamise ning liitumistasude ja teenuste hindade määramise üldpõhimõtted. 
Lepingupooltel on kohustus teha koostööd ÜVK arendamise kavade väljatöötamisel ning 
kriisiolukordade jm mõlema lepinguosalise haldusterritooriumi hõlmavate sündmuste 
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lahendamisel. Kui kummagi lepinguosalise haldusterritooriumil asuvat ÜVK-d on vaja teenuste 
osutamiseks arendada, lepivad lepinguosalised ja vee-ettevõtjad investeerimiskohustustes eraldi 
kokku. Kui lepinguosaline peab investeerima tema territooriumil asetseva ÜVK ehitamisse, 
rekonstrueerimisse ning hooldamisse, siis osaleb teine lepinguosaline investeerimises vähemalt 
proportsionaalselt oma territooriumile juhitava joogivee või oma territooriumilt juhitava heit-, reo-
, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee hulgale ning reostuskoormusele. 
Leping Tallinna linna ja vee-ettevõtja vahel ehk teenusleping 
Sellises lepingus, mille eeskujuks võib teataval määral võtta Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi 
vahelise teenuslepingu, tuleb kirjeldada vee-ettevõtjale antud eriõiguse piirkonda 
(teeninduspiirkond), eriõiguse sisuks olevaid teenuseid (joogiveevarustus, veekasutus avalikes 
huvides, heitvee kogumise, puhastamise, ärajuhtimise jm teenused), teenuste kvaliteedi küsimusi 
(joogivee vastavus kehtivatele nõuetele, ÜVK teenuste katkematus jne), tariifide tõstmise korda, 
varade ekspluateerimise nõudeid, teabe ja aruandluse käsitlemist, vee-ettevõtja lepinguliste 
kohustuste täitmise kontrolli ning vee-ettevõtja kohustust järgida omavalitsuse kehtestatud 
eeskirju. 
Tallinna linnas tuleb teenuslepingu põhimõtted ühtlustada ka Tallinna teiste vee-ettevõtjatega 
(aktsiaselts ESMAR EHITUS, Tehnovõrkude Ehituse OÜ) Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi 
vahel sõlmitud lepingu eeskujul. Lepingud tuleb koostada Tallinna linna huvidest lähtudes ning 
need peaksid sisaldama selgeid eesmärke vee-ettevõtja efektiivsuse suurendamiseks. Tariifide 
vajalikuks ja põhjendatud tõstmiseks võib ette näha tariifi tõstmise kriteeriumid, kui soovitakse 
siduda see teatavate efektiivsusnäitajate täitmisega vee-ettevõtja poolt. Lepingus võib ka ette näha 
investeeringute plaani või lihtsalt metoodika investeeringute eelnevaks kooskõlastamiseks igal 
eelarveaastal. 
Leping peaks sisaldama mitmesuguseid täitmise tagatisi, sealhulgas vee-ettevõtja kohustust maksta 
leppetrahvi, kui ta ei täida lepinguga ette nähtud nõudeid, omavalitsuse õigust lõpetada leping enne 
tähtaja lõppu ning omavalitsuse sekkumisõigust juhuks, kui vee-ettevõtja ei täida teatavaid 
kohustusi. 
Leping Tallinna vee-ettevõtja ja naabervalla/linna vahel ehk teenusleping 
Leping peab üldiselt katma samad küsimused, mis näiteks Tallinna linna ja vee-ettevõtja vaheline 
teenusleping. Ent kui vee-ettevõtja hallatav ÜVK võrk ulatub mitme omavalitsuse 
haldusterritooriumile, siis tuleb arvestada ka omavalitsustevahelisest lepingust tulenevate 
küsimustega, nt kes sõlmib teenuslepingu vee-ettevõtjaga ning kuidas kehtestatakse ÜVK 
eeskirjad ja tariifid. 
Praegu teeb AS Tallinna Vesi koostööd mitme omavalitsuse vee-ettevõtjatega, kellele või kelle 
kaudu klientidele osutatakse veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuseid. AS Tallinna Vesi osutab 
täismahus veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuseid Saue linnas, Saue vallas Veskimöldre 
piirkonnas, Harku vallas (Harku alevikus ning Harku järve ja Tiskre külade kesk- ja põhjaosa 
tegevuspiirkonnas) ja osalises mahus Rae vallas ning kanalisatsiooniteenuseid Saku vallas, Harku 
vallas, Tabasalu alevikus ja Viimsi vallas. 
Lähivaldadel ei ole Tallinna vee-ettevõtjatega sõlmitud lepinguid ÜVK süsteemide 
opereerimiseks, v.a AS Tallinna Vesi sõlmitud leping ÜVK süsteemide opereerimiseks Harku 
vallas (Harku alevikus ning Harku järve ja Tiskre külade kesk- ja põhjaosa tegevuspiirkonnas ja 
Maardu linna territooriumil, Maardu linna pinnaveega varustamiseks ja Maardu linna 
kanalisatsiooni juhtimiseks Tallinna kanalisatsioonivõrku. Lisaks on Tallinna linn sõlminud 
halduslepingud Maardu ning Saue linna, Rae, Saue, Kiili, Saku ja Viimsi valdadega. 

Leping vee-ettevõtja ja vee-ettevõtja vahel ehk vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise leping 
Mitu Tallinna ja selle naabervaldade ja -linnade vee-ettevõtjat on seotud AS Tallinna Vesi 
kanalisatsiooniteenustega ja on sõlminud vastavad lepingud. Omavalitsusel võiks olla 
hinnakontrollija ja teeninduspiirkondade määraja roll. 
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1.3 TALLINNA LINNA PRIORITEEDID NING ÜHISVEEVÄRGI JA 
-KANALISATSIOONI ARENDAMISE SÕLMKÜSIMUSED 
Tallinnas on praegu 99,5% elanikest liitunud ühisveevärgiga ja 98% ühiskanalisatsiooniga. Kava 
nägi ette, et tallinlaste joogivesi peab vastama 31. detsembril 2007. a sotsiaalministri määrusega nr 
82 (ühildatud Euroopa Liidu joogivee raamdirektiivi nõuetega) kehtestatud kvaliteedinõuetele ning 
31. detsembriks 2010. a peab Tallinna linn olema kaetud ühiskanalisatsiooniga vastavalt 
keskkonnaministri 15. mai 2003. a määrusele nr 48 ja EÜ Nõukogu direktiivile 91/271/EMÜ 
asulareovee puhastamise kohta.  
Veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamine on Tallinna Linnavalitsuse prioriteet. Käesoleva ÜVK 
arendamise kava aluseks oleva Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 määrusega nr 129 
kinnitatud “Tallinna arengukava 2009–2027” kohaselt tuleb tagada: 
- vee- ja kanalisatsiooniteenuse kvaliteet ja kättesaadavus linnaelanikele; 
- sademe- ja drenaaživee ärajuhtimise süsteemi rekonstrueerimine ja väljaehitamine; 
- linna veekogude ja veehaarderajatiste kaitsmine. 
Seega vastavalt Tallinna arengukavale ja Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 
kinnitatud Tallinna üldplaneeringule on ette nähtud rajada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
katmata aladele vee- ja kanalisatsioonitorustikud – luua aastaks 2011 kõigile tallinlastele võimalus 
liituda ühiskanalisatsiooniga reoveekogumisalal. Igal aastal tuleb renoveerida vajalikus mahus 
amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikke – tagada linna ÜVK torustike optimaalne vanus ja 
vähendada lekkeid (eesmärgiks peaks olema veekao hoidmine alla 18%), tagada tarbijatele 
kvaliteetne joogivesi ning tarbijatelt heitvee ärajuhtimine ja nõuetekohane puhastamine. Tuleb 
rajada sademeveekanalisatsioon lahkvoolsetel valgaladel, kus see seni puudub, ning vähendada 
ühisvoolsesse kanalisatsiooni juhitavaid sademevee koguseid. 
Oluline ülesanne on ka linna oluliste liiklussõlmede ja perspektiivsete teede sademevee 
ärajuhtimine (nt Ülemiste liiklussõlm). 
Veeressursi kaitseks ja säästvaks kasutamiseks ning pinnase- ja sademevee ärajuhtimissüsteemide 
lahenduste väljatöötamiseks on käesolevas ÜVK arendamise kavas välja toodud uuringud, mis on 
vajalikud detailsemate projektide koostamiseks. 
Kavas on ette nähtud pinnase-, sademe- ja drenaaživee ärajuhtimise süsteemide väljaehitamine. 
Sademe- ja pinnasevee ärajuhtimissüsteemide projekteerimisele ja ehitamisele peab eelnema 
kohalikest looduslikest tingimustest lähtuvate põhimõtteliste lahenduste väljatöötamine, mille 
koostamise korraldamine on vee-ettevõtja ülesanne. 
Tallinna Linnavalitsuse ja vee-ettevõtjate koostöös tuleb edasi liikuda sademeveesüsteemide, sh 
kraavide ja ojade hooldamise põhimõttelise kontseptsiooni väljatöötamisega. 
Tallinnas on viimastel aastatel täheldatav sademevee ärajuhtimisega seonduvate probleemide 
süvenemine – teede, tänavate ja kruntide üleujutamine valingvihmade ning lumesulamise 
perioodil. Peamiseks põhjuseks tuleb siin pidada intensiivsest ehitustegevusest tulenevat 
kõvakattega pindade (sealhulgas katuste) osatähtsuse kasvu, mis takistab sademevee 
akumuleerimist pinnases ja suurendab sademevee hetkelist äravooluhulka, mis ületab mõningatel 
juhtudel olemasolevate äravoolusüsteemide läbilaskevõime. 
Kujunenud olukord nõuab olemasolevate äravoolusüsteemide rekonstrueerimise kõrval hetkelist 
äravoolu vähendavate lokaalsete meetmete rakendamist, millest esmane on immutatava pinna 
suurendamine ning säilitamine. Samas tuleb administratiivsete meetmete kõrval pidada 
arvestatavaks võimaluseks kinnistuomanike majanduslikku mõjutamist sademevee ärajuhtimise 
tasustamise teel, mis kataks kinnistutelt tuleva sademevee käitlemise ja sademeveesüsteemi 
arendamise kulud. 
ÜVVKS-i § 9 lõige 2 sätestab linnavalitsuse kohustuse sõlmida vee-ettevõtjaga leping avalikelt 
teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 
ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni abil ja selle puhastamiseks. Kuivõrd ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni seaduse kehtiv redaktsioon välistab sademevee ärajuhtimise ja puhastamise 
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teenuse eest kinnistuomanikelt tasu võtmise, siis on vastutus kinnistutelt sademevee ärajuhtimise 
ja puhastamise eest tasumisel jaotatud ebaproportsionaalselt teeomaniku kahjuks. 
Eestis oleks otstarbekas rakendada sarnase ülesehitusega süsteemi, mis on kasutusel Soomes, kus 
vastu võetud veehooldeseaduse kohaselt peab sademeveesüsteemide arenduse ja hoolduse 
täielikult katma teenuse eest nõutav tasu. Sademevee ärajuhtimise teenuse tasu arvestatakse 
kinnistu brutopinna alusel. Aladel, kus on olemas sademeveekanalisatsioon, maksavad teenuse eest 
kõik, kes teenust kasutavad. Sademevee ärajuhtimise teenuse tasuga kaetakse kõik süsteemide 
ehitamise ja hooldamise kulutused. Sademevee ärajuhtimise teenuse tasu tuleb välja töötada 
selliselt, et kõik kinnistud saavad selle olemasolust kasu. 
Sademevee ärajuhtimise teenuse tasu määramise alused kinnistute omanikele kehtestatakse 1. 
novembril 2010 jõustuva ÜVVKS-i muudatusega. Seadusemuudatuse eesmärk on ÜVVKS-i 
muutmisega kooskõlastada seadus teiste kehtestatud õigusaktidega ning täpsustada sademe- ja 
drenaaživee kinnistutelt ärajuhtimise ja puhastamise teenuse tasustamise aluseid, et luua võrdselt 
avalike teede omanike vastutusega õiguslikud kohustused ka kinnistute omanikele. 
Tallinna Linnavalitsuse ja AS Tallinna Vesi spetsialistidest moodustati 2008. aasta alguses 
sademeveeteenuse maksustamise aluste töögrupp, kes töötas välja ja esitas 
Keskkonnaministeeriumile omapoolsed seadusemuudatuse ettepanekud. Seadusemuudatuse 
vastuvõtmine täpsustab kohaliku omavalitsuse kui avalike teede omaniku ja 
sademeveekanalisatsiooniga liitunud kinnistute omanike õigusi ja kohustusi sademe- ja 
drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ühisvoolsesse või sademeveekanalisatsiooni juhtimise 
ja vee puhastamise teenuse eest tasumisel. 

1.4 TEENUSLEPINGU MUUTMINE ÜVK ARENDAMISE KAVAS TOODUD 
EESMÄRKIDE TÄITMISEKS 
AS Tallinna Vesi on Tallinna linnale esitanud prognoositavad investeeringute mahud, mida 
peetakse vajalikuks, et täita lepingulisi teenuste kvaliteeditasemeid. 
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsusele nr 283 sõlmiti Tallinna linna ja AS 
Tallinna Vesi vahel teenuslepingu, 30. septembri 2002 lepingu, 14. märtsi 2005 lepingu, 
sademevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise leping (edaspidi teenuslepingu 
muutmise leping), mis määrab ära võrkude laiendamise kava ühisveevarustuse ja 
-kanalisatsiooniga katmata aladel ning sademeveekanalisatsiooni rajamiseks tehtavad 
investeeringud. Lepingu lisa 2 määrab kindlaks tariifimäärade kehtestamise põhimõtted kuni 
2020. a lõpuni. Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus jälgib, et AS Tallinna Vesi täidaks 
projekti lepingutes sätestatud lepingutingimusi, ning teavitab järelevalve tulemustest Tallinna 
linna. 
Eeltoodud investeeringute mahud on lisatud ka ÜVK arendamise kavasse. Tulenevalt ÜVK 
arendamise kavast ei ole AS-il Tallinna Vesi lisainvesteeringute tegemise kohustust, kui poolte 
vahel pole teisiti kokku lepitud. Lähtudes Tallinna Linnavolikogu kinnitatud Tallinna ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjast, liitumistasu hüvitamise juhendist Tallinna ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooniga liitumisel ning vee-ettevõtjatega sõlmitud lepingutest, sõltub Tallinna ÜVK 
arendamise maht suures osas eelkõige Tallinna linna finantseerimisvõimalustest. 
16. septembril 2009. a sõlmiti Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi vahel teenuslepingu muudatus, 
mis käsitleb uusi teenuste kvaliteeditasemed, täiendavaid töid võrkude laiendamiseks, võrkude 
laiendamise kulude hüvitamist, uusi tariifimäärasid ning reguleerib ka Paljassaare reoveepuhasti 
rekonstrueerimiseks tehtavate kulude finantseerimist ja teistele kohalikele omavalitsustele teenuste 
osutamist AS Tallinna Vesi poolt.  
Teenuste kvaliteeditasemete muudatuste eesmärk oli tagada, et Tallinn linna ja AS Tallinna Vesi 
poolt kokku lepitud teenuste kvaliteeditasemete tekst on vastavuses nii Eesti kui ka Euroopa Liidu 
õigusaktidega, kuna sageli on õigusaktidega kehtestatud joogivee kvaliteedinäitajatele leebemad 
nõuded kui teenuslepingus kokku lepitud, võttes arvesse, et joogivee kvaliteedi üle järelevalvet 
teostav Terviseamet lähtub kontrollprotseduuride läbiviimise kooskõlastamisel õigusaktidest, mitte 
Tallinna Linnavalitsuse ja AS Tallinna Vesi vahel sõlmitud teenuslepingust. 
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Tallinna linn ja AS Tallinna Vesi on leppinud kokku võrkude laiendamise kava kulude hüvitamise 
perioodi ümberajastamises, Tallinna maksekohustuse perioodi muudeti varasemalt 2017. a 
detsembrilt 2014. a juunini.  
Lepingu lisas IB sätestati võrkude laiendamise kava raames 2009. aastast kuni 31. märtsini 2012 
tehtavad täiendavad tööd ning sademeveekanalisatsiooni (sh sademeveerajatised) projekteerimis- 
ja ehitustööde kava. Võrkude laiendamise kavas sätestatud tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 
31. märtsiks 2012. 
Leping rõhutab, et teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi joogiveega varustamise teenuse 
ning teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumilt heit-, reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu 
pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse osutamisel finantseerib aktsiaselts 
Tallinna linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ja sademe- ja drenaaživee ning muu pinnavee 
ärajuhtimise ehitiste ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikke töid selle kohaliku omavalitsuse 
territooriumil osutatud teenuse eest saadud tasude arvelt vähemalt ulatuses, mis vastab ehitiste 
nimetatud teenuse osutamiseks kasutamise mahule ning selliseid töid ei finantseerita Tallinna linna 
haldusterritooriumil osutatud teenuselt kogutud tasudelt ning tööde finantseerimist ei taotleta 
linnalt. 
Võrkude laiendamise kava ja sademeveekanalisatsiooni ja ehitiste projekteerimis- ja ehitustööde 
kava tõttu suurenevad Paljassaare reoveepuhastusjaama juhitavad reoveekogused ja -koormus, mis 
võivad viia lisainvesteeringuteni. Sellest tulenevalt lepiti kokku, et Paljassaare 
reoveepuhastusjaamas lisanduvad projekteerimis- ja ehitustööd finantseerib AS Tallinna Vesi 
opereerimis- ja ehitustegevusest saadud kasumi arvelt ning sellised tööd ei saa olla aluseks, et 
taotleda linnalt arenduskomponendi suuruse tõstmist või muul viisil kompenseerimist. 
Ka edaspidi võib osutuda vajalikuks Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi ja/või International Water 
UU (Tallinn) B.V. (edaspidi pooled) vahel alla kirjutatud projekti lepingutest tulenevate 
lepinguliste suhete ja kohustuste ülevaatamine, mille juures tuleb arvestada järgmiste vajalike 
tegevustega Tallinna ÜVK süsteemide arendamiseks: 
 joogivee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine tänavatele, kus see seni puudub ning mis ei 
sisaldu eelmises AS Tallinna Vesi ja linna vahel kokkulepitud võrkude laiendamise kavas; 
 vajalikud investeeringud Tallinna põhitegevuspiirkonna ÜVK süsteemide (amortiseerunud ja 
halva ehituskvaliteediga torustikud) rekonstrueerimiseks ja piirkonna jätkusuutliku arengu 
tagamiseks; 
 hädaolukorra kaevude rekonstrueerimine reservkaevule nõutavale tasemele ning täiendavate 
põhjaveehaarete rajamine ning reservkaevude korraline hooldus, et tagada nende häireteta töö 
hädaolukorras; 
 hädaolukorra ühenduste rajamine pinna- ja põhjaveepiirkondade vahel, et tagada vajalikud 
reservmahud ühe veeallika reostumise puhuks; 
 ÜVK torustike laiendamine varem asustatud aladel, kus tänavatorustik on välja ehitatud ilma 
liitumispunktideta. Kuna ÜVVKS-i kohaselt on liitumispunkt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osa, 
ei saa lugeda torustike ehitust lõppenuks, kui liitumispunktid puuduvad. Liitumispunktide 
rajamisel peab lähtuma igal juhtumil konkreetsetest asjaoludest ning arvestama õigusaktides 
sätestatut 
 kinnistuid läbivate torustike asendamine avalikult kasutataval maal asuvate torustike ja 
liitumispunktidega, mille tulemusena oleks igal kinnistul eraldi liitumispunkt ja leping 
teenusepakkujaga; 
 lahendada ÜVK tunnusega sademeveekraavide hoolduse küsimus. Tallinna linna seisukoht on, 
et kraavid on sademeveevõrgu osa ja nende hooldusega peavad tegelema piirkonna vee-ettevõtjad; 
 lahendada puurkaevude kinnistute maaküsimused, paljud kinnistud ei ole veel erastatud. 
Tallinna linna seisukoht on, et puurkaevude kinnistute alune maa oleks kas linna omandis või 
oleks puurkaevude valdajatel võimalik erastada ainult see osa puurkaevpumplate kinnistute maast, 
mis on vajalik puurkaevpumplate teenindamiseks.  
Teenuste kvaliteeditasemeid, mis on AS-ile Tallinna Vesi kohustuslikud vastavalt 12. jaanuaril 
2001. aastal poolte vahel alla kirjutatud teenuslepingule ning mida muudeti 30. septembril 2002. 
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aastal alla kirjutatud projekti lepingute muutmise lepinguga, tuleb vajadusel täiendada lisanduvate 
nõuetega vastavalt kehtivale veeseadusele, 1. novembril 2010 kehtima hakkavale ÜVVKS-ile ja 
muudele seadusandlikele aktidele ning ÜVK arendamise kavas ette nähtud nõuetele ja 
investeeringutele. 

2. ÕIGUSLIK ANALÜÜS 
2.1 ÜVK ARENDAMISE KAVA ÕIGUSLIK ALUS 
ÜVK arendamise kava käsitleb kõiki ÜVVKS-i §-s 4 sätestatud valdkondi. Käesolevas peatükis on 
välja toodud seaduses määratud teemade olulisemad aspektid. Lisaks siintoodule on teemasid 
põhjalikumalt käsitletud ka kõigi kümne tegevuspiirkonna juures. 
ÜVVKS-i § 4 lõike 1 kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse 
volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. 
Vastavalt ÜVVKS-i § 4 lõikele 2 peab arendamise kava sisaldama: 
1. ühisveevärgiga kaetavate alade ja reoveekogumisalade kaarte; 
2. dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas reoveekogumisalade 
sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemi; 
3. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist maksumust. 
ÜVK arendamise kava koostamisel on lähtutud ka 2006. aastal Keskkonnaministeeriumi ja Eesti 
Vee-ettevõtete Liidu koostöös valminud tööst “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 
koostamise juhend” ja tellija lähteülesandest. 

2.2 ÜVK ARENDAMISE KAVA JÄRGIMISE KOHUSTUS 
Arvestades ÜVVKS-i § 4 lõiget 1, ei tohi ÜVK süsteemi arendada arendamise kavast erinevalt. 
Erandite tegemise võimalus peab olema ÜVK arendamise kavas endas fikseeritud. Võttes arvesse 
Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi vahel sõlmitud kehtivaid lepinguid ja seda, et käesoleva 
arendamise kava kohaselt tuleb põhitegevuspiirkonna ÜVK-d arendada ja nüüdisajastada kiiremas 
tempos kui tuleneks teenuslepingust, siis tuleb muuta teenuslepingut, lähtudes käesolevas 
arendamise kavas toodud investeeringutest. Kuna arendamise kava raames ei ole ette nähtud 
finantsanalüüsi koostamist ja investeeringute osas on toodud välja maksimumprogramm, siis tuleb 
investeeringute planeerimisel ja teenuslepingu muutmisel võtta aluseks ka Tallinna linna 
eelarvelised võimalused, vajadus hoida veehinna tõusu tarbijatele vastuvõetavates piirides ning 
arvestada vee-ettevõtjate põhjendatud kasumlikkusega. 
ÜVK arendamise kava muutmine 
KOKS-i § 2 lõike 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse võimuorganite õiguseks ja kohustuseks 
seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike 
õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi. 
KOKS-i § 3 punkti 7 kohaselt on üheks kohaliku omavalitsuse põhimõtteks avalike teenuste 
osutamine soodsaimatel tingimustel. 
ÜVVKS-i § 4 lõike 2 kohaselt koostatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 
vähemalt 12 aastaks. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda 
korrigeeritakse. Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas 
vähemalt 12 aastat, ning ülevaadatud kava uuesti kinnitada. 
Kui arendamise kava osutub seoses mis tahes arengutega kas või osaliselt vastuolus olevaks 
KOKS-i § 3 punktis 7 toodud põhimõttega, siis on arendamise kava täiendamist põhjendatud. 
Sealjuures tuleb arvestada, et täiendamine on linnavolikogu pädevuses. 

2.3 TALLINNA ÜHISVEEVÄRGIGA KAETAVATE ALADE JA 
REOVEEKOGUMISALADE PIIRITLEMINE 
ÜVVKS-i § 4 lõike 2 punkti 1 kohaselt peab ÜVK arendamise kavaga olema määratletud 
ühisveevärgiga kaetavate alade ja reoveekogumisalade piirid ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
omanik või valdaja peab seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellele alale 
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jäävate kinnistute ühisveevärgist veega varustamine ning kinnistute heitvee ärajuhtimine 
ühiskanalisatsiooni. 
Tallinna ÜVK arendamise kavas on ühisveevärgi ja reoveekogumisalade piiritlemisel lähtutud 
Keskkonnaministeeriumi määratud reoveekogumisalast. 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatuse määratlus on toodud ÜVVKS-is, mille § 1 lõige 3 ja §-d 2 
ja 3 sätestavad järgmist: 
- ainult tootmise vajaduseks rajatud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile ÜVVKS-i sätted ei laiene; 
- ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute 
veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab 
vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või 
ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos; 
- sademe-, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid loetakse 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti 
otsustanud; 
- ühisveevärk ja -kanalisatsioon võib olla avalik-õigusliku või eraõigusliku isiku omandis. 
Ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile kohaldatakse asjaõigusseaduse §-s 158 sätestatut. 
Täna on Tallinna haldusterritoorium jagatud kümneks vee-ettevõtluse teeninduspiirkonnaks. 
Arendamise kavas on tehtud ettepanek tellida õiguslik hinnang ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seadusest ja muudest seonduvatest seadustest lähtuvalt tootmise iseloomuga aladest koosnevate 
tegevuspiirkondade käsitlemiseks. Õigusliku hinnangu alusel tuleb linnavolikogul kas võtta vastu 
otsused nende piirkondade liitmiseks Tallinna põhitegevuspiirkonnaga või lahendada 
määratlematus muul viisil. 
Praegu tuleb Tallinnas ÜVK-ga kaetavaks alaks (ulatuseks) tulenevalt ÜVVKS-ist lugeda kõik 
teeninduspiirkonnad, kaasa arvatud üldplaneeringu kohased rohealad ehk metsad, pargid ja 
looduslikud haljasalad ning reservalad, kuna seal on toimivad või arendatavad 
sademeveesüsteemid, mis on ÜVK osa. 
ÜVVKS-i § 5 lõike 1 kohaselt peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja lubama 
ühendada kinnistu veevärgi ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga 
ÜVVKS-is ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel. Kuigi tootmispiirkonnad 
ei ole ÜVVKS-i mõjupiirkonnad, on neil õigus liituda ÜVK-ga kaetud alal olevate süsteemidega. 
Tallinnas tuleb ÜVK ulatuseks lugeda ka sademe- ja drenaaživee ärajuhtimise ehitised (torustikud, 
kraavid, sademeveepumplad), v.a looduslikud veekogud, olenemata sellest, kas need on 
ühiskanalisatsiooniga liitunud või mitte. 
ÜVVKS-i § 3 lõige 1 sätestab, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja 
kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt. 
ÜVVKS-i § 3 lõike 2 kohaselt on liitumispunkt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või 
valdaja määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi või 
kanalisatsiooniga. Liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool 
kinnistu piiri. Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni oluline osa. Kui liitumispunkti ei 
ole võimalik määrata eelnimetatud tingimustel, määratakse liitumispunkt ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja kokkuleppel. 
Tallinnas määrab liitumispunkti asukoha Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määrusega nr 37 
kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja” § 5 lõige 2, mille järgi 
liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri, võimalikult 
piiri juures. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimustel, määratakse 
liitumispunkt ühisveevärgi omaniku või valdaja ja kliendi vahelisel kokkuleppel. 
Vastavalt nimetatud määruse § 5 lõikele 3 on veevärgi liitumispunktiks peakraan. Kruntideks 
jaotamata hoonestuse puhul asub liitumispunkt ühe meetri kaugusel hoone välisseinast. 
Paragrahvi 5 lõike 4 alusel on kanalisatsioonitorustiku liitumispunktiks vaatluskaev. Kui 
vaatluskaev puudub või see asub kinnistu piirist kaugemal kui üks meeter ning liitumispunkti 
asukoht ei ole poolte vahel teisiti kokku lepitud, asub liitumispunkt 0,3 meetrit väljaspool kinnistu 
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piiri. Kruntideks jaotamata hoonestuse puhul on liitumispunktiks viimane vaatluskaev, millest 
torustik siseneb hoonesse. 
Probleemiks on kliendid, kellel puudub otseühendus ÜVK süsteemiga, st kinnistu on liidetud läbi 
teise kliendi kinnistu. Sellisel juhul ei peaks klient omama ja hooldama oma kinnistul asuvat 
infrastruktuuri. Probleemiks võivad olla ka maju ja krunte läbivad, ebamäärase staatusega 
torustikud, mida vee-ettevõtja peab käsitlema ÜVK osana, kuna osutab nimetatud torustike kaudu 
vee- ja kanalisatsiooniteenuseid klientidele, kellel puudub otseühendus ÜVK süsteemiga. 
Tuleb arvestada ÜVVKS-i § 2 lõikes 1 antud ÜVK määratlusega selle otstarbe kaudu: ühisveevärk 
ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega 
varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 
elanikku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni 
eraldi või mõlemat üheskoos. 
Tallinnas peab ÜVK ulatuse määramisel arvestama korruselamuid (kinnistuid) läbivate 
magistraaltorustikega. Mõistlik on enne ÜVVKS-i vastuvõtmist rajatud elamuid läbivad 
magistraaltorustikud lugeda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks. Kinnistu liitumispunkt on 
sellisel juhul kinnistuid (elamuid) läbival magistraaltorustikul. See on ainus mõistlik lahendus 
niikaua, kuni vee-ettevõtja ei ole välja ehitanud autonoomseid ühendustorustikke kõikidele 
kinnistutele. Probleem on välja toodud ÜVK sõlmküsimusi käsitlevas osas ja vajalike uurimis- ja 
projekteerimistööde osas. 
Selleks tuleks sõlmida kinnistute omanikega kokkulepped torustike tasuta üleandmiseks ja seada 
isiklik kasutusõigus (reaalservituudid) vee-ettevõtja kasuks. Magistraaltoru hoolduskulude 
katmisel võib lasta teeniva kinnisasja omanikul osaleda, kui magistraaltoru kasutatakse ka teeniva 
kinnisasja huvides – asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 179 lg 2. Probleemiks võib olla rahaliste 
proportsioonide hindamine ja teeniva kinnisasja omaniku kantavate hoolduskulude suuruse 
määramine. Uute liitumispunktide ehitusel ja magistraaltorustiku lugemisel ÜVK osaks peab 
lähtuma igal juhtumil konkreetsetsest asjaoludest ning arvestama õigusaktides sätestatut.  
Vastavalt ÜVVKS-i § 3 lõikele 3 määratakse avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja 
drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ehitiste liitumispunkt 
ühiskanalisatsiooniga kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ÜVK liitumise eeskirja alusel. 
Tallinna linna ÜVK-ga liitumise eeskiri ei määratle avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt 
sademe- ja drenaaživee ärajuhtimise ehitiste liitumispunkti. 
Vastavalt veeseadusele on reoveekogumisalal lubatud reovee juhtimine reoveepuhastisse nii 
kogumissüsteemide (milleks on kogumiskaevud või mahutid) kui ka kanalisatsioonitorustike 
kaudu. Keelatud on reovee immutamine pinnasesse. 
Konkreetse reovee ärajuhtimis- või kogumissüsteemi määravad üldplaneeringu alusel kehtestatud 
või kehtestatavad detailplaneeringud, kus on sätestatud linnaosadesse ühiskanalisatsiooni rajamise 
maht. Tallinna linna ÜVK arendamise kavas on ette nähtud luua 2011. aastaks kõigile tallinlastele 
võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga reoveekogumisalal. Seega ei ole Tallinnas lubatud rajada 
reovee kogumiskaeve ja mahuteid. Erandid võivad kõne alla tulla vaid äärmisel juhul, kui 
üksikkinnistu liitmine ühiskanalisatsiooniga osutub põhjendamatult kalliks ja kogumiskaevu 
rajamine vastab seaduste ja normidega kehtestatud tingimustele. Tuleb lähtuda Tallinna 
Linnavolikogu 5. oktoobri 2000 määrusest nr 37 “Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja 
kinnitamine”. 
Kliendi määratlus 
Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määrusega nr 37 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas” (edaspidi ÜVK kasutamise eeskiri) on kliendi ja tema 
õiguste sisu avatud järgmiselt. 
Paragrahvi 2 lõige 26 määratleb klienti kui kinnistu omanikku, hoonestusõiguse alusel 
maakasutajat või ehitise kui vallasasja omanikku, kelle veevärk ja/või kanalisatsioon on ühendatud 
ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ja kes on sõlminud vee-ettevõtjaga lepingu veevarustuse 
ja/või heitvee ärajuhtimise teenuse kasutamiseks. 
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Paragrahvi 3 lõikes 3 sätestatakse klientide põhiõigused järgmiselt: ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni klientidel on õigus saada ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni heitvett 
vastavalt vee-ettevõtjaga sõlmitud teenuslepingule. Teenusleping sõlmitakse ühisveevärgi ja/või 
-kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omanikuga. 
Kliendi määratluse ja õiguste analüüsimisel tuleb arvestada, et ÜVVKS-iga on antud vee-ettevõtja 
kliendi mõiste kinnistukeskselt. Kliendiks ÜVVKS-i § 8 lõike 1 kohaselt on kinnistu omanik või 
valdaja, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omanik või valdaja, kelle 
veevärk või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. 
ÜVVKS-i § 4 lõige 4 annab ÜVK süsteemi arendamise eesmärgi järgmiselt: ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja seda 
arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine 
ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. 
ÜVVKS-i § 5 lõike 1 kohaselt peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja lubama 
ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga 
ÜVVKS-i ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt. Sama paragrahvi 
lõige 4 annab loetelu juhtumitest, mil liitumise taotlust ei rahuldata. Taotlust ei rahuldata, kui 
liituda soovija: 
1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist 
kahjustamata; 
2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni heitvett, milles ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele; 
3) heitvee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata. 
Loetelu ei sisalda olukorda, kus liituda soovijal, kelle kinnistu asub ÜVK-ga kaetud alal, ei ole 
otseühendust ÜVK süsteemiga. Samuti ei sisalda loetelu olukorda, kus ühe kinnistu mitu 
omanikku soovib vee- ja kanalisatsiooniteenust. Niisiis ei saa vee-ettevõtja sellisel juhul 
automaatselt keelduda teenuslepingu sõlmimisest ning vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest. 
Kaasomandis olev kinnistu 
Olukorras, kus kinnistu on kaasomandis, tuleb arvestada järgmiste asjaoludega. ÜVVKS-i § 5 
lõike 2 kohaselt toimub kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooniga kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja taotlusel tema ja 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud lepingu alusel. ÜVVKS-i § 8 
lõigete 2 ja 3 kohaselt on kliendil ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alal õigus saada 
ühisveevärgist vett ning juhtida ühiskanalisatsiooni heitvett, kusjuures see toimub vee-ettevõtja ja 
kliendi vahelise lepingu alusel. 
Seega loetakse nii ÜVK-süsteemiga liitumisel kui ka vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisel 
vee-ettevõtja kohustused täidetuks, kui ta sõlmib kummagi kohustuse täitmiseks ühe lepingu iga 
kinnistu kohta. Samas tuleb teenuslepingu sõlmimisel arvestada, et kaasomandis olevat asja 
vallatakse ja kasutatakse kaasomanike kokkuleppe alusel või kaasomanike enamuse otsuse 
kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa kaasomandis olevast asjast (AÕS § 72 lg 1). 
Niisiis võib sedalaadi kinnistu puhul sõlmida ühe teenuslepingu vaid juhul, kui selleks on 
kaasomanike kokkulepe või kui sellise otsuse on teinud kaasomanike enamus, kellele kuulub 
suurem osa ühises kinnisasjas (tüüpiline näide on korteriühistu). 
Ei saa sundida ühte omanikku olema sõltuv teisest. Selline sund ei annaks ka häid tulemusi, kui 
kaasomanike läbisaamine ei ole küllalt hea. Kaasomanike kokkuleppe või enamuse otsuse 
puudumise korral võib vee-ettevõtja keelduda vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest, kuna 
puudub kinnistu omaniku nõuetekohane otsus. Sealjuures on kaasomanike vähemuse otsus 
ebapiisav. 
Erandjuhul oleks võimalik kasutada lahendust, kus kaasomanike kokkulepe või kaasomanike 
enamuse otsusega sõlmib iga kaasomanik iseseisvalt vajalikud lepingud vee-ettevõtjaga. Sel juhul 
tuleb aga lahendada küsimus, kas vee-ettevõtjalt saab nõuda eraldi teenuslepingu sõlmimist iga 
kaasomanikuga. 
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Eraomandi kasutamine üldistes huvides 
Teatud juhtudel võib vee-ettevõtja piirata teenuste osutamist. Vääramatu jõu tagajärjel tekkinud 
kahjustuste või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avarii kõrvaldamise ajal on vee-ettevõtjal õigus 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamist eeskirjas sätestatud korras piirata või peatada 
klientidele ühisveevärgist vee andmist või heitvee juhtimist ühiskanalisatsiooni (ÜVVKS-i § 10 
lg 3). Siit järeldub, et tähtis on tagada eeskirjaga teenuste osutamine tasemel, mis ka hädaolukorras 
oleks mõistlikult võimalik. 
Teatavas hädaolukorras, kus tavapärased veeallikad või seadmed nende ekspluateerimiseks on 
mingil põhjusel kasutuskõlbmatud, võib tekkida vajadus kasutada veevarustuseks alternatiivseid 
süsteeme. Siin tekib ka eraomandi üldistes huvides kasutamise küsimus. 
Üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse eest on omavalitsusel õigus teostada sundvaldust või 
-võõrandamist kinnisasja sundvõõrandamise seaduses sätestatud alusel sellise ehitise kasutamiseks 
või omandamiseks, mis on vajalik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni häireteta töö tagamiseks ja 
arenguks (ÜVVKS-i § 12). Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 48 kohaselt kohaldatakse seda 
seadust ka ehitiste kui vallasasjade sundvõõrandamisel. Tasulisel sundvõõrandamisel tuleb 
lahendada võõrandatava asja väärtuse küsimus. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 65 kohaselt 
loetakse eseme väärtuseks selle harilik väärtus, kui seaduse või tehinguga ei ole ette nähtud teisiti. 
Eseme harilik väärtus on selle kohalik keskmine müügihind (turuhind). 

Infrastruktuuride kui peremehetu vara hõivamine 
Kui infrastruktuuri osa omanik on teadmata ja teda ei ole võimalik tuvastada, on kohaliku 
omavalitsuse ülesanne nn peremehetu vara hõivata. 
Vara hõivamine kohaliku omavalitsuse poolt on seotud selle valduse eelneva lõppemisega, mis 
toimub, kui valdaja loobub tegelikust võimust asja üle või kaotab selle muul viisil, samuti 
reaalservituudi lõppemisega. Seda, kas isik on kaotanud tegeliku võimu asja üle, otsustatakse 
asjaolude alusel (AÕS § 39 lg 1). Kui isik kasutab vara, aga ei ole selle omanik ning tal ei ole ka 
muud õigustust selle kasutamisele, siis peaks ta ise olema huvitatud omandisuhte selgitamisest. 
Kui isik ei ole huvitatud tema kasutatava vara omandisuhte selgitamisest, tuleb seda ikkagi teha 
omavalitsusel. Arvestades vee- ja kanalisatsiooniteenuste tähendust, pole samas otstarbekas 
omandisuhte selgitamise ajaks vee-ettevõtjalt vara kasutamise õigust ära võtta. 
Ehitise kui vallasasja puhul saab luua vallasomandi hõivamisega, kui isik võtab peremehetu 
vallasasja oma valdusse tahtega saada selle omanikuks. Asi on peremehetu, kui see ei ole veel 
olnud kellegi omandis või kui omanik on valduse lõpetanud omandist loobumise tahtega (AÕS 
§ 96 lõiked 1 ja 3). 
Sealjuures on peremehetu ehitise hõivamise õigus ja kohustus kohalikul omavalitsusel Vabariigi 
Valitsuse kehtestatud korras (asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2) ning lähtutakse 
Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996. a määrusega nr 211 kinnitatud “Peremehetu ehitise hõivamise 
korrast” ja Tallinnas asuva ehitise puhul linnavolikogu 8. mai 1997 määrusega nr 19 kinnitatud 
“Peremehetu ehitise hõivamise korrast” (muudetud 31. mai 2001 määrusega nr 23). 
Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi vahelise teenuslepingu muutmise lepingus on põhjalikult 
käsitletud peremehetu ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku hõivamise küsimusi. 

2.4 TULEKUSTUTUSVEE VÕTMISE KOHAD JA AVALIKUD VEEVÕTUKOHAD 
Üldist 
Tulekustutusvee kasutamise ja kättesaadavusega seonduv on reguleeritud siseministri  
8. septembri 2000. a määrusega nr 55 „Tuleohutuse üldnõuded”. 
Määrus on koostatud päästeseaduse § 21 lõike 11 alusel. 
Siseministri 8. septembri 2000. a määrus nr 55 Tuleohutuse üldnõuded” sätestab: 
§ 14. Territooriumi sõidutee, juurdepääs ehitisele ja ladustatud materjalile ning tuletõrje 
veevõtukohale hoitakse vaba ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras. 
§ 22. Pimedal ajal linnas või muus tiheasustusega paigas paikneva hoone number ja 
tuletõrjehüdrandi tähis valgustatakse. 
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§ 23. Linnast või muu tiheasustusega paigast eemal paikneva objekti (suvila- ja aiandusühistu, 
töö-, spordi- või puhkelaager vms) territooriumil paigaldatakse: 
1) sissesõidu juurde territooriumi skemaatiline plaan, millel on teede ja tuletõrje veevõtukohtade 
tähistus; 
2) nähtavale kohale teatis lähima üldkasutatava hädaabitelefoni asukoha ning häirekeskuse 
telefoninumbriga. 
§ 38. Ehitises on keelatud: 
12) ummistada juurdepääsu elektrilahutusseadmele, tuletõrje- ja päästevahendile ning tuletõrje-
veevõtukohale või -hüdrandile, või muul viisil takistada nende kasutamist tulekahju või õnnetuse 
korral. 
Samas määruses on esitatud hulk nõudeid tuletõrjeveevõrgule, sh veehoidlatele. 
Tallinnas tulekustutusvee võtmise ja avalikest veevõtukohtadest vee võtmise olukord ja 
perspektiivid  
Tallinnas võetakse tulekustutusvett üldjuhul tuletõrjehüdrantidest. Ühisveevärgiga ühendatud 
tulekustutusvee mahuteid ja veehoidlaid teadaolevalt vee-ettevõtjate vastutusvaldkonnas ei ole. 
Tallinna veepuhastusjaamas ja kasutuses olevate puurkaevpumplate veemahutites tuleb hoida 
normidekohast veevaru tulekustutusvee tarbeks. Mõningatele puurkaevpumplate reservuaaridele 
on paigaldatud nn surveta tuletõrjehüdrant, mis võimaldab võtta tulekustutusvett otse reservuaarist.  
Tallinna ÜVK kasutamise eeskirjas on avalik veevõtukoht defineeritud järgmiselt: avalik 
veevõtukoht on ühisveevärgil asuva veevõtuseadme (olmevesi, paakautode täitmise seade jms) 
koht koos teenindamiseks vajalike ehitistega. 
Tallinnas on järk-järgult loobutud tänavavesikute kasutamisest vastavalt uute veetorustike 
väljaehitamisele. Kasutusse on jäänud vaid üksikud tänavavesikud, millel ühisveevarustuse 
seisukohast ei ole erilist tähtsust. Tulevikus uusi tänavavesikuid juurde ei ole vaja rajada. Tallinna 
kalmistutel on kastmisvee tarbeks rajatud kas veevõtukohad ühisveevärgist või salv-
/pumbakaevud. 
Tulekustutusvee võtmise kohtadeks Tallinnas on ühisveevärgil paiknevad tuletõrjehüdrandid. 
Tuletõrjehüdrantide hooldamiseks ja nendest vee võtmiseks, samuti avalikest veevõtukohtadest 
vee võtmiseks on Tallinna linn sõlminud AS-iga Tallinna Vesi lepingu “Ühisveevärgil asuvatest 
tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja avalikest veevõtukohtadest vee võtmise teenuse leping”. 
Selline leping on sõlmitud tulenevalt ÜVVKS-i § 9 lõikest 1 ja koostatud vastavalt päästeseaduse 
§ 6 lõikele 1. 
Vastavalt ÜVK kasutamise eeskirja § 4 lõikele 2 tasutakse kahjutule tõrjumiseks, teisteks 
päästetöödeks ja õppusteks tuletõrjehüdrantidest kasutatava vee eest vastavalt linna ja AS Tallinna 
Vesi vahelisele lepingule. 
Lepingu järgi on AS Tallinna Vesi kohustatud osutama linnale teenuste osutamise piirkonna 
ulatuses tuletõrjehüdrantide ja veevõtmise teenust, mis koosneb alljärgnevatest osadest: 
- tuletõrjehüdrantide varustamine veega, veevõtukohtade varustamine joogiveega ning teenuste 
piirkonna avalikes kohtades asuvate purskkaevude varustamine veega; 
- tuletõrjehüdrantide ja veevõtukohtade regulaarse kontrolli, hoolduse ja remondi teostamine, et 
tagada nende pidev varustatus veega; 
- kontrollima õigusaktidega ettenähtud juhtudel ja korras veevõtukohtadest kättesaadava joogivee 
kvaliteeti; 
- aktsiaselts on kohustatud võimaldama Põhja-Eesti Päästekeskusel kasutada tuletõrjehüdrante 
kahjutule tõrjumisel ja vajadusel ka teistel päästetöödel; 
- aktsiaselts kohustub paigaldama uued tuletõrjehüdrandid uutesse asukohtadesse linna kulul 
vastavalt linna taotlusele. Uute arendustegevuste puhul sisalduvad uute tuletõrjehüdrantide ja 
nende toimimiseks vajalike seadmete ehitamise ja paigaldamise kulud vastava arendaja makstavas 
liitumistasus; 
- aktsiaselts kohustub paigaldama uued veevõtukohad linna kulul vastavalt linna taotlusele. 
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Leping kehtib sama perioodi, kui kehtib poolte vahel sõlmitud teenusleping. Lepingu lisas on 
loetletud kõik AS Tallinna Vesi omandis või õiguslikus kasutuses olevad tuletõrjehüdrandid, mis 
on AS Tallinna Vesi haldamisel, asuvad teenuste osutamise piirkonnas ning on ühendatud 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. 
Veevõtukohad on lepingus defineeritud kui ettevõtte omandis olevad või tema õiguslikus 
kasutuses olevad avalikud veevõtukohad (mis on mõeldud joogivee võtmiseks ja koduseks 
tarvitamiseks vajaliku vee otseseks ammutamiseks), mis on ettevõtte haldamisel, asuvad teenuste 
osutamise piirkonnas ning on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Loetelu sellistest 
veevõtukohtadest on lepingu lisas 1. Mõiste veevõtukohad hõlmab ka purskkaeve, mis olid lepingu 
sõlmimise hetkel olemas, on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ja asuvad teenuste 
osutamise piirkonna avalikes kohtades. 
Seega on tulekustutusvee ja avalikest veevõtukohtadest võetava vee küsimused Tallinna 
põhitegevuspiirkonnas reguleeritud piisavalt detailselt. Võrdse kohtlemise printsiibist lähtuvalt 
peaks linn sõlmima analoogsed lepingud ka teiste vee-ettevõtjatega. 
Uute veetorustike projekteerimisel peab torustiku läbimõõdu määrama sellise, et oleksid tagatud 
tuletõrjenõuded ja et vee viibeaeg torustikus ei mõjutaks veekvaliteeti. 
Piirkondades, kus veetorustikud on rajatud läbi korrusmajade, tuleb tagada nõuetekohane 
tuletõrjehüdrantide tihedus ja tuletõrjevee kättesaadavus, mis majaühistute veevarustussüsteemide 
rekonstrueerimisega ei ole enam igal pool tagatud. Uute tuletõrjeveemahutite rajamine Tallinnasse 
ei ole vajalik, kui hoitakse korras olemasolevad hüdrandid ning uutesse piirkondadesse 
projekteeritakse torustikud, mis tagavad ka tuletõrjevee vajadused. 
Ettevõtete territooriumisiseste tuletõrjehüdrantide hoolduse ja korrasoleku eest vastutavad kinnistu 
omanikud. 

2.5 ÜVK ARENDAMISE KAVAGA SEOTUD ÕIGUSAKTIDE ANALÜÜS 
ÜVK arendamise kavaga seotud õigusaktide analüüsis hinnatakse nii Tallinna ja selle lähiümbruse 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide vastavust kui ka institutsionaalset vastavust kehtivatele riigi ja 
Euroopa Liidu õigusaktidele. Vastavust hinnatakse direktiivide ja seaduste kaupa. 

Veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) 
Direktiivi eesmärk on kehtestada ühtne raamistik siseveekogude vee, siirdevee, rannikuvee ning 
põhjavee kaitseks, et kaitsta ja parandada vee ökosüsteemide seisundit ning vältida nende seisundi 
edasist halvenemist, edendada säästvat veekasutamist, kaitsta veekeskkonda heidete, emissioonide 
ja muude kahjude eest ning ohtlike ainete eest, et saavutada piisaval hulgal hea kvaliteediga pinna- 
ja põhjavee olemasolu säästvaks ning tasakaalustatud vee kasutamiseks. 
Veepoliitika raamdirektiivi olulisemaid nõudeid on veekogude hea seisundi saavutamine. 
Tõhusa ja uudse lähenemisviisina lähtutakse vee kaitse ja kasutamise kavandamisel ehk 
veemajanduskava koostamisel veekogude valgala kaitse põhimõttest. Veekogu kaitse ning vee 
kvaliteedi hea seisundi saavutamine kavandatakse kogu veekogu valgalal, mis kujundab veekogu 
seisundit. 
Otstarbekuse mõttes (kuna veekogusid võib olla tuhandeid) on keskendutud vesikonnale või 
alamvesikonnale, mis ühendab väiksed valgalad või nende grupid üheks tervikuks. Igale 
vesikonnale, vajaduse korral ka alamvesikonnale, koostatakse vesikonna veemajanduskava. See on 
tegevusplaan, mis sisaldab eesmärke (vee hea seisund), tegevusi ehk meetmeid (hea seisundi 
saavutamiseks) ning kontrolli ehk seiret (meetmete tõhususe hindamiseks). Veepoliitika 
raamdirektiiv koondab teised veekaitselised direktiivid ning nende eesmärgid ühe eesmärgi alla 
ning näeb ette nende saavutamise veemajanduskava elluviimise teel. 
Veepoliitika raamdirektiivist ei tulene kohalikule omavalitsusele otseseid kohustusi, küll aga 
tulenevad kaudsed. 
Veepoliitika raamdirektiivist tuleneb “saastaja maksab” printsiip, mis on üle võetud 
veeseadusesse, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusesse ning keskkonnatasude seadusesse. 
Sellest printsiibist lähtuvalt peab tarbitavate loodusvarade ja keskkonda suunatava reostuse eest 



Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2021 
 

 17

maksma tarbija. Veepoliitika raamdirektiiv jätab liikmesriigile printsiibi rakendamiseks suhteliselt 
suure vabaduse, kuid eelduseks on see, et kõik tekkivad kulud ja kahjud peab katma tarbija. Praegu 
Eesti riigis veetarbija tervikuna tekkivaid kulusid ja kahjusid katta ei suuda. Erandiks on Tallinna 
linn, kus olemasolev veehind katab tekkivad kulud, kuid kulude katmise metoodika on Tallinna 
linnas võrreldes ülejäänud Eestiga erinev. 
Peamiseks erinevuseks on amortisatsiooniperioodi määramine. AS Tallinna Vesi loeb torustike 
amortisatsiooniperioodiks arvutuslikult kuni 100 aastat. Samas ei ole Eestis üheselt kehtestatud 
veesüsteemide amortisatsiooni määrasid, mida kulude katmise metoodikas kasutada saaks. 
Tallinn jääb Lääne-Eesti vesikonna Harju alamvesikonda, mille veemajanduskava on kinnitatud 
keskkonnaministri 28. mai 2008. a käskkirjaga nr 635, mistõttu on võimalik anda esmane ülevaade 
nõuetest kohalikele omavalitsustele, sealhulgas Tallinna linnale. 

Harju alamvesikonna veemajanduskava 
Harju alamvesikonna veemajanduskava on olulisim strateegiline dokument, mille alusel hakkab 
toimuma piirkondlik veemajandus, millest üks osa on vee-ettevõtlus. Omavalitsused, kes 
koostavad ÜVK arendamise kavasid, peavad järgima veemajanduskavas sisalduvaid üldiseid 
veemajanduslikke põhimõtteid. Veemajanduskava juures olev meetmekava on töö kirjutamise ajal 
suhteliselt üldine, kuid seda täpsustatakse pidevalt kuni investeeringute objektide tasemeni. 
Üldine info 
Harju alamvesikonna pindala on 9997 km2, sellest 6141 km2 on maismaad. Suurem osa Harju 
alamvesikonnast jääb Harju maakonda – 4212 km2, sh 67% kogu alamvesikonna maismaast. 
Teiste maakondade osakaal on pindalaliselt 430 km2 Läänemaalt, 443 km2 Lääne-Virumaalt, 485 
km2 Järvamaalt ja 571 km2 Raplamaalt. Alamvesikonnas on 74 saart ja laidu. Suuremad neist on 
Naissaar, Suur- ja Väike-Pakri, Prangli ja Aegna saar. Mandriosa rannajoone pikkus Harjumaal on 
530 km, lisaks Läänemaalt veel 17 km. Saarte summaarne rannajoone pikkus on 165 km. Harju 
alamvesikonda kuulub Eesti pealinn Tallinn, veel 6 linna ja 38 valda. See hõlmab peaaegu kogu 
Harju maakonda ja osaliselt Lääne-, Rapla-, Järvamaad ning Lääne-Virumaad. Ligikaudu 75% 
Harju alamvesikonna elanikkonnast on koondunud Tallinna (3% pindalast). 
Reoveepuhasteid, mille praegune koormus on suurem kui 2000 inimekvivalenti (ie), on Harju 
alamvesikonnas üheksa: Tallinn, Paldiski, Keila, Tapa, Tamsalu, Rummu ja Jüri asula puhastid 
ning Maardu katlamaja, Kehra paberivabriku (Horizon AS) ning Salutaguse pärmitehase 
reoveepuhastid. Neist ei vasta nõuetele Paldiski, Tamsalu ja Jüri asula ning Kehra paberivabriku, 
Maardu katlamaja ja Salutaguse pärmitehase puhastitest väljuv heitvesi. Kohilas, Kiilis ja Kosel 
jääb praegu koormus alla 2000 ie (näiteks Kiilis reoveepuhasti peaaegu ei töötagi), kuid 
probleemid on reoveepuhastitest väljuva veekvaliteedi nõuetele vastavusega. Arvestades 
reoveepuhastite eesvooluks olevate jõgede seisundit ning veekogu kasutuseesmärki, võib ka 
väiksematest puhastitest lähtuv koormus veekeskkonda oluliselt mõjutada. 
Reoveepuhastite väljalaskudest jõudis 2005. aastal otse merre 222,6 t BHT7, 452,2 t heljumit, 46,3 
t fosforit (Püld) ja 677 t lämmastikku (Nüld). Suurem osa sellest pärines Tallinna linna Paljassaare 
reoveepuhastusjaama väljalasust, millest jõudis merre 47,3 mln m3 heitvett ja koos sellega 202,4 t 
BHT7, 425,8 t heljumit, 44,4 t fosforit ja 651,9 t lämmastikku. Tallinna linna väljalasust pärineb 
ligikaudu 96% merre juhitavast koormusest. 
Siseveekogudesse juhiti 2005. aastal reoveepuhastitest (113 väljalasust) heitvett 12,2 mln m3, 
sellega koos 217,3 t BHT7, 228,6 t heljumit, 16,9 t fosforit ning 105,9 t lämmastikku. 
Tallinna ümbruse omavalitsuste puhul on eelistatud reovee juhtimine Tallinna reoveepuhastile, 
kuna see ei halvenda rannikumere seisundit. Samas on Tallinna-lähedaste vooluveekogude (Vääna 
jõgi, Pirita alamjooks, Keila jõgi) võimalused heitvee lahjendamiseks ammendunud ning tuleb 
taotleda siia suunatava heitvee nõuetekohast puhastamist. Kus see ei taga veekogude head 
seisundit, tuleb veeloaga kehtestada puhastitele rangemad nõuded. Mittetöötavatele 
puhastusseadmetele tuleb Keskkonnainspektsioonil pöörata suuremat tähelepanu ning rakendada 
sanktsioone. Seega on äärmiselt oluline hinnata Tallinna ÜVK arendamise kava raames Tallinna 
reoveepuhasti võimekust hakkama saada ümbritsevatest piirkondadest formeeruva reoveega. 
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Lähtudes Harju alamvesikonna veemajanduskavast, kasvab kindlasti ümbritsevate omavalitsuste 
huvi reovee Tallinna juhtimise vastu, kuna vooluveekogude hea kvaliteediklassi mittesaavutamisel 
võib tekkida vajadus karmimate puhastusnõuete esitamiseks kohalikele reoveepuhastitele. 
Karmimate nõuete täitmiseks kuluvad investeeringud võivad Tallinna ümbritsevatele 
omavalitsustele üle jõu käia. 

Joogiveedirektiiv (98/83/EÜ) 
Direktiivi eesmärk on kaitsta inimeste tervist joogivee saastumise ja kahjulike toimete eest, 
tagades joogivee ohutuse ja puhtuse. Joogivee all mõistetakse vett, mis on mõeldud joomiseks, 
toiduvalmistamiseks või muudel kodustel eesmärkidel kasutamiseks, sõltumata vee edastamise 
viisist (art 2 lg 1 punkt a). Joogiveeks loetakse ka vett, mida kasutatakse toiduainetööstuses või 
toiduainete töötlemisel, säilitamisel või turustamisel (art 2 lg 1 punkt b). Vett, mida kasutatakse 
toiduainete käitlemisel nii, et see (pädeva ametiasutuse kinnitusel) ei puutu kokku toiduga, ei loeta 
direktiivi tähenduses joogiveeks ja sellisele veele kvaliteedi- ja kontrollinõudeid ei kehti (art 2 lg 1 
punkt b). 
EL liikmesriigid peavad tagama, et joogivee kvaliteet vastaks direktiivi nõuetele kõigis 
veevarustussüsteemides ning joogivee kvaliteeti kontrollitaks pidevalt. Erandina võib 
kvaliteedinõuete täitmist ja kvaliteedianalüüse mitte nõuda individuaalsetelt veevarustustelt, mis 
annavad joogivett aastas keskmiselt alla 10 m3 ööpäevas või varustavad joogiveega vähem kui 50 
inimest. Erand kehtib ainult siis, kui veevarustus toimub tasuta ja see ei ole ettevõtja 
majandustegevuseks (art 3 lg 2 punkt b). 
Joogivesi peab vastama kvaliteedinõuetele kraanist või veemahutist väljumise kohas (art 6 lg 1 
punktid a ja b). Anumatesse villitav joogivesi peab vastama kvaliteedinõuetele enne anumatesse 
villimist (art 6 lg 1 punkt c) ning toiduainete käitlemisel kasutatav joogivesi kohas, kus seda 
kasutatakse (art 6 lg 1 punkt d). Kui joogivee kvaliteedi halvenemine on toimunud üksiku 
majapidamise (kinnistu) veevärgis, kuid ühisveevärgis on joogivee kvaliteet ja kontroll selle üle 
tagatud (art 6 lg 2 ), on EL liikmesriik oma kohustuse täitnud. 
Joogiveedirektiivi üldised nõuded on Eestis üle võetud veeseaduse ja keskkonnatervise seadusega. 
Täpsemad nõuded joogiveele on kehtestatud sotsiaalministri 31. juuli 2001 määrusega nr 82 
“Joogivee kvaliteedi ja kontrolli nõuded ning analüüsimeetodid”. Nimetatud määrusega on üle 
võetud direktiivis kehtestatud ainete piirkontsentratsioonid joogiveele. Direktiivist tulenevalt pidi 
joogivee kvaliteet üle 2000 inimesega asulates juba 2007. aasta lõpuks vastama kõikidele 
kehtestatud nõuetele. 
Otsene vastavus ei pea olema täidetud indikaatornäitajate puhul, kuna nende nõuete täitmine ei ole 
kohustuslik piisava põhjendatuse korral. Üheks näiteks võib siin tuua radionukliidide ülemäärase 
sisalduse kambriumi-vendi horisondi põhjavees. Kui käimasolev Tallinna põhjaveeallikate 
terviseriski analüüs ei näita reaalset ohtu seda vett tarbivatele inimestele, ei ole Euroopa Komisjoni 
nõusolekul radionukliidide sisalduse nõuetega vastavusse viimine joogivees kohustuslik. Seda 
enam, kui selle nõude täitmiseks vajalikke investeeringud ei ole võimalik katta tarbijal endal. Kui 
tuvastatakse oht tarbijate tervisele, on kambriumi-vendi veekihi kasutamisele vaja leida alternatiiv 
eri kihtide põhjavee segamise, pinnavee kasutuselevõtu või vee töötlemise näol (vt ptk 6.2). 
Kuigi joogivee kvaliteet on viimastel aastatel Tallinnas pidevalt paranenud, ei vasta Tallinna linna 
veesüsteemid 2007. aasta lõpu seisuga veel täielikult joogiveedirektiivi nõuetele. Peamisteks 
põhjusteks on mõni väljaarendamata piirkond (põhiliselt Tallinna linna väiksemate vee-ettevõtjate 
teeninduspiirkonnad) ja väiksemal määral veekvaliteedi mittevastavus ühisveevärgi torustikes. 
Üheks veekvaliteedi probleemiks on ka agressiivse vee tõttu korrodeerunud ja amortiseerunud 
veetorustikud. Paljudes piirkondades on torustike vanus 60–80 aastat või enamgi.  

Asulareovee direktiiv (91/271/EMÜ) 
Asulareovee puhastamise direktiivi eesmärk on kaitsta keskkonda asulareovee suublasse 
juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest. Eesmärgi saavutamiseks tuleb reovesi 
reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejärel puhastada. Reoveekogumisalaks loetakse 
piirkonda, kus on piisavalt majandustegevust ning inimesi. 
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Reoveekogumisaladelt kogutud reovesi peab vastama direktiivis sätestatud puhastusnõuetele. 
Lisaks tuleb Eestil arvestada ka mõnevõrra rangemate puhastusnõuetega, seda eelkõige üle 10 000 
ie reoveepuhastite puhul, et järgida Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni (HELCOM) 
soovitusi. 
Eestile kehtivad teiste EL liikmesriikidega võrreldes rangemad reovee puhastamise nõuded 
tulenevalt meie veekogude reostustundlikkusest. Kuivõrd Läänemeri on nimetatud reostuse suhtes 
tundlik, on ka kogu Eesti territoorium, mis paikneb tervikuna Läänemere valgalal, nimetatud 
reostuse suhtes tundlik ala. 
Direktiivides kehtestatud nõuded kehtivad eelkõige reoveepuhastitele, mille reostuskoormus on üle 
2000 ie. Väiksemate reoveepuhastite puhul tuleb puhastusnõuete määramisel lähtuda suubla 
seisundist. Eraldi nõuded on kehtestatud ka tööstustest pärineva reovee puhastamiseks. 
Asulareovee direktiivi nõuded on Eestis üle võetud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ning 
selle alamaktidega. Nagu juba eespool mainitud, on Eestis reovee puhastamisele kehtivad nõuded 
rangemad kui direktiivis endas. Euroopa Komisjonilt võib esialgu eeldada otseseid sanktsioone 
vaid asulatele, kus reostuskoormus on üle 2000 ie. Kui ei saavutata veekogude head seisundit 
aastaks 2015, võivad sanktsioonid laieneda ka väiksematele asulatele. Käesolevas töös 
vaadeldakse vaid Tallinna reoveekogumisala, mis sisaldab ka väljaspool Tallinna linna halduspiire 
asuvaid reoveekogumisalasid, mis suunavad oma reoveed Tallinnasse. 
Tallinna linn ei vasta 2007. aasta lõpu seisuga asulareovee direktiivi nõuetele. Peamiseks 
probleemiks on reoveekogumisaladel väljaehitamata reoveesüsteemid. Tallinnas on 
reoveekanalisatsiooniga katmata aladel kohustuslik reovete kogumine vettpidavatesse 
kogumiskaevudesse, mida peab regulaarselt tühjendama paakautodega purgimiskohtadesse. 
Taoline reovee transport kogumiskaevudest purglatesse on aktsepteeritav ka vastavalt asulareovee 
direktiivile, kuid vaid juhul, kui selline tegevus on majanduslikult soodsam kui ühtse 
reoveesüsteemi rajamine. 
Kogumiskaevude baasil reovee kogumine ja puhastisse transportimine on tekitanud olukorra, kus 
kogumiskaevu omanikud ei pruugi täita neile pandud kohustusi reovee väljaveoks. Paljud 
kogumiskaevude omanikud immutavad majapidamises tekkinud reovee pinnasesse või juhivad 
selle lähedalasuvasse kraavi. Esimesel juhul reostatakse pindmine põhjavee kiht, teisel juhul nii 
pindmine põhjaveekiht kui ka pinnavesi. 
Kui ÜVK arendamise kavas leitakse, et mõnes reoveekogumisala piirkonnas ei ole ühise 
reoveesüsteemi rajamine otstarbekas, tuleb tagada tõhus kogumiskaevude tühjendamise 
järelevalve. Järelevalve võiks olla munitsipaalpolitsei ülesanne. Järelevalvet reguleerib Tallinna 
Linnavolikogu 5. oktoobri 2000 määrus nr 37 “Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja 
kinnitamine”. 

Üleujutuste direktiiv (2007/60/EÜ) 
Direktiivi eesmärk on luua üleujutusriski hindamise ja maandamise raamistik. Peamised selle 
direktiiviga seotud ülesanded ja tegevused on alljärgnevad: 
- kehtestada riiklikud õigusaktid direktiivi nõuete ülevõtmiseks hiljemalt 26.11.2009; 
- koostada ja avalikustada hiljemalt 22.12.2011 esialgne hinnang üleujutusriskide kohta; 
- koostada ja avalikustada hiljemalt 22.12.2013 üleujutusohu kaardid ja üleujutusriski kaardid; 
- koostada ja avalikustada hiljemalt 22.12.2015 üleujutusriski maandamise kavad. 
Tuleb järgida valgalade kaitse põhimõtet, mille kohaselt tuleb üleujutusriski kavad koostada 
vähemalt iga vesikonna kohta, mis on määratud veepoliitika raamdirektiivi alusel. Seoses 
nimetatud direktiivi järgimisega on 2011. a lõpuks vaja teostada vajalikud uuringud Tallinna 
üleujutusohtlike alade üleujutusohu kohta koos hinnanguga üleujutustest tulenevate võimalike 
kahjulike tagajärgede osas inimese tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja 
majandustegevusele. Samuti tuleb hinnata ka olemasolevate tulvakaitse infrastruktuuride ning 
looduslike tõkete (lammid) tõhusust, võttes arvesse piirkondade iseärasusi (topograafia, 
vooluveekogud, asustus jne). 
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Koostada tuleb üleujutusohu kaardid koos üleujutusohu tõenäosuse ja hinnangulise kahju ulatuse 
väljatoomisega. 
Üleujutusriskide maandamise kavas tuleb keskenduda ennetusele, kaitsele ja valmisolekule – 
prognoosimise ja varajase ennetuse süsteemidele. 

Ohtlike ainete direktiiv (67/548/EMÜ) 
Ohtlike ainete direktiivi eesmärk on kaitsta keskkonda ohtlike ainetega reostumise eest ning 
kõrvaldada ja piirata ohtlike ainete juhtimist keskkonda. Ohtlikud ained on ohtlikkuse alusel 
jaotatud kahte nimistusse. 
Nimistusse 1 on valitud ained mürgisuse, püsivuse ja bioakumuleerumisvõime põhjal, jättes välja 
bioloogiliselt ohutud või kiiresti bioloogiliselt ohutuks lagunevad ained. Nimistu 1 ainete 
juhtimine keskkonda on keelatud. 
Nimistusse 2 kuuluvad need ained, millel on küll veekeskkonnale kahjulik mõju, kuid mille mõju 
suurus ja ulatus sõltub konkreetsest piirkonnast ja keskkonnatingimustest. Nimistu 2 ainete 
keskkonda juhtimine on lubatud ainult selleks ettenähtud lubade alusel. Kuna nimistusse 2 
kuuluvate ainete põhjustatud veereostust ning kahjulikku mõju tuleb direktiivi järgi järk-järgult 
vähendada, peavad kõik riigid koostama ja rakendama ohtlike ainete vähendamise programme. 
Ohtlike ainete direktiivi nõuete rakendamise tagamiseks vajalike investeeringute hindamisel on 
arvesse võetud Eestis juba kehtivat ohtlike ainete vähendamise programmi fenoolide heitme 
vähendamiseks. 
Teiste ohtlike ainete suhtes, mida ei ole selles programmis käsitletud, rakendatakse meetmeid, mis 
on ette nähtud asulareovee puhastamise direktiivi nõuete rakendamise tagamiseks. Sellest 
tulenevalt on kõikide teiste ohtlike ainete piiramiseks ning heitmete vähendamiseks vajalikud 
meetmed kavandatud osana asulareovee puhastamise direktiivi meetmetest ning meetmete 
rakendamiseks hinnatud investeeringutest. 
Tallinna linn vastab üldjuhul ohtlike ainete direktiivist tulenevatele nõuetele kanalisatsiooni 
juhitavate ainete osas. Teadaolevalt ei ole tuvastatud nimistusse 1 kuuluvate ohtlike ainete 
sattumist keskkonda reoveekanalisatsiooni kaudu. 

Merestrateegia direktiiv (viimane avalikult kättesaadav versioon) 
Merestrateegia direktiiv ehk Euroopa Ühenduse direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika tegevusraamistik, ei ole veel vastu võetud ning on sisuliste arutelude ja 
muudatuste objekt. 
Direktiivi näol on tegemist pigem ühenduse poliitikate sidumisega ning keskkonnaalase 
tugisambaga ELi merenduspoliitikas. Direktiiv näeb ette väga olulisel tasemel koostööd ELi 
liikmesriikide vahel, kuna eri merealadele tuleb välja töötada iseseisvad strateegiad, 
meetmeprogrammid ja tegevuskavad. 
Eelmainitu ehk direktiivi eesmärk on kokku võetud kavandatava direktiivi artiklis 1, mis sätestab, 
et direktiiv loob raamistiku merekeskkonna kaitseks ja säilitamiseks, selle halvenemise 
ärahoidmiseks ning võimaluse korral selle taastamiseks piirkondades, kus merekeskkond on 
kahjustatud. 
Selleks töötatakse välja ja rakendatakse merestrateegiad eesmärgiga saavutada või säilitada 
mereakvatooriumis hea keskkonnaseisund hiljemalt aastaks 2021. 
Merestrateegiates võetakse inimtegevuse juhtimise suhtes ökosüsteemil põhinev lähenemisviis, 
tagades samas merekaupade ja -teenuste jätkusuutliku kasutamise. 
Käesolev direktiiv aitab saavutada merekeskkonnale mõju omavate poliitikate, lepingute ja 
seadusandlike meetmete ühtsust ning selle eesmärk on tagada keskkonnaküsimuste lõimimine 
merekeskkonna alastesse lepingutesse ja meetmetesse. 
Merestrateegia direktiiv on tihedalt seotud ELi direktiiviga 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik. 

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon (HELCOM) 
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Merekeskkonna kaitse konventsiooni peaeesmärk on Läänemere keskkonna reostuse vältimine, 
keskkonna kaitsmine ja säilitamine võimalikult looduslähedasel tasemel. Konventsiooni artikkel 3 
sõnastab HELCOMi eesmärgi järgmiselt: riigid “võtavad [---] tarvitusele kõik seadusandlikud, 
administratiivsed või muud reostuse ennetamiseks ja vältimiseks vajalikud meetmed, et saavutada 
Läänemere ökoloogiline taastumine ja selle ökoloogilise tasakaalu säilimine”. 
Konventsiooni tekstis soovitatakse rakendada ettevaatuspõhimõtet, st võtta tarvitusele ennetavad 
meetmed, kui on põhjust eeldada, et merekeskkond võib saada reostatud, ning kasutada parimat 
keskkonnapraktikat ja parimat võimalikku tehnoloogiat või muid abinõusid. 
Artikkel 2 sätestab mõistetena reostuse maal paiknevatest allikatest, mis tähendab “mere 
reostamist kõigi maal paiknevate punkt- ja hajureostusallikate poolt, mille sisaldis jõuab merre vee 
ja õhu kaudu või otse rannikult. See haarab ka igasuguse tahtliku merepõhjaaluse reostuse, mis 
pärineb maapealsetest tunnelitest, torujuhtmetest või teistest vahenditest”. 
Maal paiknevate reostusallikate puhul rakendatavad põhimõtted ja kohustused kajastuvad 
konventsiooni artiklis 6. 
Esiteks kohustuvad riigid vältima ja likvideerima Läänemere merekeskkonna reostust maal 
paiknevatest reostusallikatest, kasutades seejuures parimat keskkonnapraktikat kõigi 
reostusallikate ja parimat võimalikku tehnoloogiat punktreostusallikate suhtes. Teiseks kohustuvad 
riigid välja töötama ja rakendama spetsiaalseid programme, juhtnööre, standardeid või eeskirju 
vette ja õhku suunatud emissioonide ja heitmete kohta, keskkonna seisundi ning kahjulikke aineid 
sisaldavate toodete ning materjalide kohta. Kolmandaks sätestab konventsioon, et punktallikatest 
pärinevaid kahjulikke aineid ei tohi juhtida otse ega kaudselt Läänemere merekeskkonda, välja 
arvatud tühistes kogustes, ilma eelneva eriloata. 
Konventsiooni artikkel 28 sätestab, et HELCOMi lisad on konventsiooni lahutamatuks osaks ja 
seega tuleb analüüsida ka lisades kirjeldatud norme. Konventsioonil on seitse lisa, millest antud 
analüüsi puhul on oluline alljärgnev. 
Lisa 2 defineerib täpsemalt parima keskkonnapraktika ja parima võimaliku tehnoloogia kasutamise 
kriteeriumid. 
Lisa 3 analüüsib maal paiknevatest reostusallikatest pärineva reostuse vältimise meetmeid ja 
kriteeriume. Täpsemalt, reeglis 2 “Erinõuded” on sätestatud järgmine. Esiteks tuleb linnade ja 
asulate heitvesi puhastada vähemalt bioloogiliselt või teiste samavõrd efektiivsete meetoditega 
reostuse vähenemise tähtsamate näitajate suhtes. Lisaks tuleb tarvitusele võtta abinõud, et 
tunduvalt vähendada heitvee toitainesisaldust. 
Teiseks peaks tööstusettevõtete veemajanduse eesmärk olema suletud veesüsteemid või vee 
korduvkasutuse kõrge tase, et vältida igal pool heitvee teket. Kolmandaks tuleb tööstuse reovett 
puhastada eraldi enne segunemist lahjendusveega. 
Neljandaks, ohtlikke aineid või teisi samalaadseid ühendeid sisaldavat heitvett ei puhastata koos 
teiste heitvetega. See on lubatud vaid juhul, kui saavutatakse samaväärne puhastusefekt kui kõigi 
heitvete eraldi puhastamisega. Heitvee kvaliteedi paranemine ei tohi viia kahjuliku jääkmuda 
koguste märkimisväärsele suurenemisele. Viiendaks, linnade ja asulate heitveepuhastusseadmetega 
ühendatud tööstusettevõtted ja teised punktreostusallikad peavad kasutama parimat võimalikku 
tehnoloogiat, et vältida ohtlike ainete heitmeid, mida ei ole võimalik kahjutustada asulate 
heitveepuhastusseadmetega või mis võivad häirida puhastusprotsessi. Lisaks tuleb võtta kasutusele 
meetmed vastavalt parimale keskkonnapraktikale. 
Ülejäänud lisad reguleerivad asjasse mittepuutuvaid teemasid. HELCOMil on peale lisade palju 
soovitusi, millest asjakohasem ja olulisem on alljärgnev. 
Soovitus 23/5: veereostuse vähendamine asulate sademeveekanalisatsiooni nõuetele vastava 
korraldamise teel. Ebasobivate kanalisatsioonivõrkude põhjustatud reostuse piiramiseks soovitab 
Helsingi konventsioon sellega ühinenud riikide valitsustele: 
esiteks, asulate reostuskoormuse vähendamine sademevee ärajuhtimise nõuetekohase korraldamise 
teel (vajalike abinõude rakendamine juba reostusallika juures – tänavate kuivpuhastamine, 
kanalisatsiooni sattuva sademeveekoguse minimeerimine – infiltratsioonisüsteemid jm); 
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teiseks, õlisisalduse piiramine sademevees. 
Lisaks antakse mitmeid soovitusi tööstusharudele õhusaaste ja veereostuse piiramiseks, näiteks 
tekstiilitööstustele (soovitus 23/12), keemiatööstustele (soovitus 23/11), koksitööstusettevõtetele 
(soovitus 23/9), naftatöötlemisettevõtetele (soovitus 23/8) jms. 

Veeseadus 
Veeseadus reguleerib laiemas mõistes kogu veemajandust Eesti Vabariigis. Võrdluseks võib tuua 
veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ), mis sätestab veemajandusliku raamistiku 
liikmesriikidele. 
Veeseaduse eesmärk on: 
1) kaitsta ja parandada veeökosüsteemide ja nendest sõltuvate maismaa ökosüsteemide ja 
märgalade seisundit ning vältida nende seisundi halvenemist; 
2) edendada säästvat veekasutust; 
3) vähendada ohtlike ainete heitmeid ja kontrollimatut keskkonda sattumist; 
4) vähendada ohtlike ainete kasutamist või järk-järgult kõrvaldada need kasutusest; 
5) vähendada pinna- ja põhjavee reostust ning vältida vete edasist reostumist; 
6) leevendada üleujutuste mõju; 
7) vähendada ning vältida ja likvideerida merereostust; 
8) integreerida veemajandus teistesse valdkondadesse nii, et oleks tagatud tasakaalustatud ja 
õiglane veekasutus ning veevarude kaitse; 
9) tagada elanikkonnale tervislik ning ohutu joogi- ja suplusvesi. 
Peamised sihtrühmad, keda seadus mõjutab, on eelkõige tavakodanik veekasutajana. Samuti 
juriidilised ja füüsilised isikud joogiveekäitleja, hüdrogeoloogiliste tööde tegija, 
põllumajandustootja, reo- ja heitveekäitlejana jne. Laiemalt mõjutab seadus kogu elanikkonda 
(keskkonnaseisundi paranemise ning vee ja veekogude mitmekülgsema kasutamise võimaluste 
kaudu). 
Vastavalt veeseaduse § 8 lõikele 1 peab veekasutajal olema tähtajaline luba. Tallinnas vee-
ettevõtjateks määratud ettevõtetel on vee-erikasutusload olemas. Vee-erikasutuslubades on ära 
märgitud veevõtumahud ja heitvee suublasse juhtimise nõuded. Vee erikasutuslubadega antud 
veevõtumahud ei ületa pinna- ja põhjavee looduslikke varusid. Lubades kehtestatud piirmäärad 
vastavad seaduses kehtestatud nõuetele, seega võib öelda, et väljastatud load vastavad seadusega 
kehtestatud nõuetele. 
Veeseaduse § 401 lõikega 2 on üle võetud asulareovee direktiivi nõue reoveekogumisaladel 
reoveetorustiku rajamise kohta. Nõue tuleb täita reoveekogumisaladel, mille reostuskoormus on 
10 000 ie või rohkem, hiljemalt 2009. aasta 31. detsembriks ja reoveekogumisaladel, mille 
reostuskoormus on alla 10 000 ie, hiljemalt 2010. aasta 31. detsembriks. 
Veeseaduse § 15 lõike 2 ja § 24 lõike 2 alusel on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrus nr 269 
“Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” (31. juuli 2001). 
§ 1 lõige 1. Määrusega kehtestatakse reovee puhastamise ja heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise nõuded ja nõuete täitmise kontrollimise meetmed. 
§ 1 lõige 2. Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise nõuete täitmisel tuleb tagada, et vee ning 
veega seotud vee- ja maismaaökosüsteemide ning märgalade seisund ei halveneks. 
§ 7 lõige 1. Saastatud sademevett peab enne suublasse juhtimist puhastama nii, et see ei 
halvendaks suubla seisundit. 
§ 7 lõige 2. Saastatud sademevee tekke vältimiseks või selles reoainete koguse vähendamiseks 
peab reoveekogumisalade teid, väljakuid ja muid alasid, millelt sademevett ära juhitakse, 
regulaarselt kuivalt puhastama. 
§ 7 lõige 3. Sademeveelaskme kaudu tohib veekogusse, kuid mitte lähemale kui 200 m supelranna 
või supluskoha välispiirist, juhtida sademevett, mille keskmised reostusnäitajad ei ületa lisaks lisas 
1 loetletud ohtlike ainete sisalduse piirväärtustele heljuvainesisaldust 40 mg/l ja naftasaaduste 
sisaldust 5 mg/l. 
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§ 10 lõige 6. Üldplaneeringuga määratud reoveekogumisaladel on heitvee pinnasesse immutamine 
keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. Kanalisatsiooni 
puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema kogumiskaevud. Väljaspool 
reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab reovee enne immutamist vähemalt 
bioloogiliselt puhastama. 
Vabariigi Valitsuse määrus nr 269 kehtestab lähtuvalt veeseadusest ka nõuded heitvee juhtimiseks 
veekogusse, määruse lisad 1 ja 2 annavad reostusnäitajate piirväärtused ja puhastusastmed, mis 
kehtivad ka sademevee veekogusse juhtimisel. Eraldi on §-s 10 välja toodud piirangud heitvee ja 
sademevee immutamiseks pinnasesse veehaarde sanitaarkaitseala läheduses. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 
ÜVVKS reguleerib kinnistute veega varustamise ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise 
korraldamist ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, 
vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused. Kui veeseadus reguleerib vee kui loodusvara 
kasutamist ja kaitset, siis ÜVVKS reguleerib peamiselt suhteid, mis tekivad kohaliku 
omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi vahel siis, kui vett ei käsitata mitte enam loodusvara, vaid 
kaubana. Elanikele kvaliteetse joogivee tagamine ja reovee ärajuhtimine on olulise tähtsusega 
tegevusvaldkond, millel peavad olema õiguslikud alused, mis kehtestataksegi ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni seadusega. 
ÜVVKS-is sätestatakse liitumistingimused, veehinna kehtestamise alused ja piirmäärad suublasse 
juhitavale heitveele. ÜVVKS-iga on üle võetud kõik asulareovee direktiivi nõuded, kaasa arvatud 
reoveekogumisalade vastavusse viimise nõuded. 
Veevarustus on omavalitsuse ülesanne (KOKS-i § 6 lg 1). Vee-ettevõtja tagab selle ülesande 
nõuetekohase täitmise (ÜVVKS-i § 7 lg 1). Sealjuures osutab vee-ettevõtja vee- ja 
kanalisatsiooniteenuseid, korraldab kinnistute liitumist ÜVK süsteemiga ja tegutseb ÜVK arendaja 
ja hooldajana. 
ÜVVKS-i § 4 lõike 4 kohaselt peab ÜVK-ga kaetaval alal ÜVK omanik või valdaja seda 
arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine 
ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. 
Kui vee-ettevõtja on nõuetekohaselt määratud, siis koos infrastruktuuri väljaarendamise 
kohustusega on talle antud ka õigus seda teha. Vee-ettevõtjaga sõlmitav leping peaks aga 
sellegipoolest sisaldama nii ÜVK arendamise kohustust kui ka selle täitmata jätmise tagajärgi. 
2007. aasta seisuga täidab Tallinna linn üldjuhul ÜVVKS-ist tulenevaid nõudeid. 2010. aasta lõpus 
hakkab kehtima seadusesäte kogumisalade vastavusnõuete kohta, mida Tallinn veel ei täida. 
Seadusega on vastavuses ka ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine ning heitvee suublasse 
juhtimine. Vastu on võetud kõik seadusega nõutud kohaliku omavalitsuse määrused ja 
korraldused. 
1. jaanuar 2006 hakkas kehtima uus ÜVVKS-i redaktsioon, kus kehtestati uued nõuded ÜVK 
arendamise kavadele. Seaduse kohaselt pidi arendamise kava seadusega vastavusse viima 1. 
juuliks 2006. Kehtiv Tallinna ÜVK arendamise kava 2004–2015 vastab sisult seaduse uutele 
nõuetele, kuid vajab täpsustamist ning ajakohastamist. 
Probleemne on Tallinna veehindade kehtestamise kord. Seaduse kohaselt muudetakse vee hinda 
omavalitsuse kehtestatud korras ja seaduses sätestatud tingimustel. Vee hind peab katma kõiki 
tekkivaid kulutusi ja sisaldama põhjendatud kasumlikkust. Veehinna kehtestamise kord on 
Tallinnas olemas ja selle alusel toimub ka veehinna muutmine. Sisuliselt sunnib veehinda muutma 
Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi vahel sõlmitud teenusleping. Vastavalt lepingule on paika 
pandud veehinna tariif mitmeteks aastateks. Kui üldjuhul peetakse Eesti veeteenuse pakkujate 
puhul põhjendatud kasumlikkuseks 10–15% käibest, siis AS Tallinna Vesi teenuslepingus 
reguleeritud veehinna tariifiga on tekkiv kasumlikkus oluliselt suurem. 

Keskkonnatasude seadus 
Keskkonnatasude seadus koondab ühte õigusakti seni eri seadustes ja nende rakendusaktides 
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sätestatud keskkonnatasude rakendamise alused, nende arvutamise, maksmise ja laekunud raha 
kasutamise, kontrollimise ning aruandluse regulatsioonid, määrab kindlaks keskkonnakasutuse 
tasulisuse ulatuse ja saastetasu määrad kuni aastani 2009. 
Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas on juba aastakümneid kehtinud printsiip “saastaja (tarbija) 
maksab”. Üha rohkem räägitakse vajadusest muuta ettevõtete väliskulud tootmiskuludeks, mis 
tähendab muu hulgas seda, et keskkonnakulud peavad sisalduma toote hinnas. Euroopa Liit ei 
reguleeri seni eelnõus käsitletud keskkonnatasude maksmist, kuigi heal tasemel keskkonnakaitsega 
riigid seda taotlevad, et mitte kaotada konkurentsivõimet keskkonnakaitsekulutuste tõttu. 
Arvestades Eesti sotsiaal-majanduslikku olukorda, võtab taolise maksusüsteemi juurutamine aega. 
Käsitletava seaduse järgi on keskkonnatasude järkjärguline tõstmine ökoloogilise maksureformi 
juurutamise üks osa. 
Viimase keskkonnatasude seaduse eelnõuga plaanitakse keskkonnatasusid tõsta senisest veelgi 
kiiremas tempos, et katta tekkivaid kulutusi keskkonnasektorile. Olulised kulud tekivad eelkõige 
veemajanduse sektoris. Kõrgenevad keskkonnatasud reoainetele põhjustavad olulisi kulutusi just 
eelkõige nendele veekasutajatele, kelle reoveepuhastid ei tööta nõuetele vastavalt. Lubatud 
kõrgema piirkontsentratsiooniga reovee juhtimisel suublasse tuleb maksta kümnekordset 
keskkonnatasu. Samas käib reoveepuhastitele tehtavate vajalike investeeringute maht kohalikele 
omavalitsustele üldjuhul üle jõu. Sellest tulenevalt on lähitulevikus oodata ümbritsevate 
omavalitsuste suurenevat huvi tekkiva reovee suunamiseks Tallinna reoveepuhastile. 
Keskkonnatasude seaduse § 10 alusel on kehtestatud tasumäärad veevõtuks veeallikate kaupa. 
Vastavalt seadusele on kõige soodsam vett võtta pinnaveekogust ja kõige kallim kambriumi-vendi 
põhjaveekompleksist. Tasumäärad tõusevad igal aastal ja selgelt kiiremini tõuseb 
põhjaveekompleksist võetava vee hind, mis tähendab, et riiklikult soodustatakse pigem pinnavee 
kasutamist. 
Keskkonnatasude seadus annab võimaluse asendada keskkonnatasud tegevustega, mille 
tulemusena vähendatakse reostuskoormust keskkonnale. Tallinna linnas on seda ka kasutatud 
Tallinna reoveepuhastil lämmastikuärastuse kasutuselevõtmisel. Keskkonnatasude asendamine 
võib kesta maksimaalselt kolm aastat ja asendamise tulemusena peab vähenema reostuskoormus 
mingi reostusnäitaja osas vähemalt 15%. 
Tuleb töötada välja põhimõtted, et saastetasud kannaks reostaja, millest tuleb lähtuda ka 
ümbritsevate valdade ja linnade reovee juhtimisel Tallinna Paljassaare reoveepuhastisse. Sama 
küsimus kehtib ka sademevee juhtimisel Tallinna linna sademeveesüsteemidesse. Samas tuleb 
võimalusel välistada sademevee juhtimine ümbritsevatest valdadest Paljassaare reoveepuhastisse, 
kuna see suurendab puhastile langevat hüdraulilist koormust ja halvendab puhastuse efektiivsust. 
Samuti võib ümbritsevate valdade sademevee ärajuhtimine Tallinna sademeveesüsteemide kaudu 
tingida vajaduse Tallinna sademeveetorustike ja kollektorite ümberehitamiseks ja suurendada 
linnas üleujutuste ohtu. 

2.6 TALLINNA LINNAS VEEMAJANDUST REGULEERIVAD OLULISEMAD 
ÕIGUSAKTID 
Otsused 
 Vee-ettevõtete määramine piirkondade kaupa 
 Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsus nr 284 “Tallinna ühisveevarustuse ja 
-kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine” 
 Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsus nr 142 “Vee-ettevõtja määramine Mähe 1 ja Mähe 2 
ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades” 
 Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2001 otsus nr 125 “Vee-ettevõtja määramine Kakumäe 
ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas” 
 Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 otsus nr 396 “Vee-ettevõtja määramine Tallinna 
ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas” 
 Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsus nr 182 “Vee-ettevõtja määramine Tallinna 
ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Mõigu ja Raku-Raudalu tegevuspiirkondades” 
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 Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 otsus nr 54 “Vee-ettevõtja määramine ühisveevarustuse 
ja -kanalisatsiooni Aegna saare tegevuspiirkonnas” 
 Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 otsus nr 296 “Tallinna ühisveevarustuse ja 
-kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine”  
 Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2009 otsus nr 123 “Vee-ettevõtja määramine 
ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Vana-Pääsküla piirkonnas” 
Nimetatud linnavolikogu otsustega on täidetud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 
lõigetest 2 ja 3 tulenevad nõuded vee-ettevõtluspiirkondade ja vee-ettevõtjate määramiseks. 
Määramisel lähtutakse konkurentsiseadusest. 
 Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsus nr 285 “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem 
kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi” 
Nimetatud otsuse tegi linnavolikogu, et täpsustada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 
lõike 3 punktist 5 tulenevat nõuet. Vastav nõue kohustab veehinna sisse arvutama ka torustike 
rajamise maksumuse piirkondades, kus enamik elamuid on saanud ehitusloa enne 1999. aasta 
22. märtsi. Nendes määratud piirkondades ei tohi torustike väljaehitamisel liitumistasusid nõuda. 
 Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 otsus nr 295 “Tallinna veevarustuse, 
reoveekanalisatsiooni ja sademevee rajatiste väljaehitamise kava 2008–2010” 
Nimetatud otsusega on määratud kindlaks kolme aasta jooksul planeeritavad investeeringud 
veemajanduse infrastruktuuri arendamiseks Tallinna linnas tegevuspiirkondade lõikes. Otsusega 
kinnitatud ajakava annab väga hea ülevaate vee-ettevõtete võetud kohustustest ja annab hea 
võimaluse kontrollida volikogu planeeritavate investeeringute teostamist. 

Määrused 
 Tallinna Linnavolikogu 22. jaanuari 1998 määrus nr 5 “Tallinna keskkonnastrateegia aastani 
2010” 
Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2010 on vastu võetud juba üle kümne aasta tagasi. Sellest 
tulenevalt on strateegiadokument oluliselt vananenud ja vajaks nüüdisajastamist. Samas peab 
märkima, et oluline osa strateegias kirjeldatud veemajanduse valdkonna tegevusi on ellu viidud. 
Mitmel tegevusel ei ole aga enam sellist tähtsust kui kümme aastat tagasi ja need on elluviimise 
vajaduse minetanud. Oluliselt peaks täiendama strateegiadokumenti Tallinna linna ümbritsevate 
omavalitsustega ühtse veemajanduse infrastruktuuri arendamiseks. Tegemist on äärmiselt 
strateegiliste otsustega, mida tuleks täpsemalt reguleerida koostöös teiste keskkonnastrateegiliste 
valdkondadega. 
 Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määrus nr 37 “Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kasutamise eeskiri” 
Määrusega on kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 8 lõikest 4 tulenev nõue, mis 
kohustab omavalitsust koostama ÜVK kasutamise eeskirja. Kinnitatud eeskiri on äärmiselt 
põhjalik eelkõige mõistete osas. Samas kordab mitu mõistet seaduses juba kirja pandud mõisteid ja 
mõni mõiste ei kattu täpselt seaduses sätestatud mõistetega. Eeskirja mõistete osa vajaks 
korrastamist. Eeskirjaga on kajastatud kõik seadusest tulenevad nõuded. 
 Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrus nr 47 “Tallinna ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra 
kinnitamine”. Viimane redaktsioon kinnitati 23. märtsi 2006 määrusega nr 17. 
Nimetatud korraga on täidetud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 2 nõue, mis 
sätestab kohalikule omavalitsusele teenuse hinna kehtestamise kohustuse. Hinna reguleerimise 
kord on vastavusse viidud 2006. aastal vastu võetud ÜVVKS-i muudatustega. 
 Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrus nr 24 “Tallinna ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine”. Viimane redaktsioon kinnitati 29. novembril 
2007 määrusega nr 40. 
Nimetatud eeskirjaga on täidetud ÜVVKS-i § 5 lõike 21 nõue, mis sätestab kohaliku omavalitsuse 
kohustuse kehtestada liitumiseeskirjad. Liitumiseeskirjaga on kehtestatud ÜVVKS-i § 14 lõike 3 
punkti 5 kohane piirkond, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50% 
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elumajadest, mille ehitusluba on välja antud enne 22. märtsi 1999 ja kus teenuste osutamiseks 
vajalikele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni peatorudele on kasutusluba välja antud alates 1. 
jaanuarist 2007. Selles piirkonnas sisaldab veehind ka veemajanduse infrastruktuuri rajamise 
maksumust. Vastavalt seadusele nendes piirkondades kompenseerimise meetodit rakendada ei saa, 
kuna torustike ehitusmaksumus peab olema veehinnas. 
 Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2000 määrus nr 37 “Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja 
kinnitamine” 
Eeskiri on kehtestatud eesmärgiga reguleerida õigussuhteid, mis tekivad seoses heitvee 
kohtkäitluse ning kogumismahutitest äraveo ja ühiskanalisatsiooni purgimisega Tallinna linna 
territooriumil. Eeskirjas kehtestatud õigused ja nõuded on üldjuhul vananenud ega vasta kehtivale 
ÜVVKS-le ja veeseadusele. Määrust tuleks olulisel määral täiendada. Peamiseks vastuoluks on 
kogumiskaevude rajamise võimaldamine Tallinna linna territooriumil, mis on aga vastuolus nii 
veeseaduse kui ka ÜVVKS-iga. Vastavalt ÜVVKS-le peab juba 2009. aasta lõpuks olema kogu 
Tallinna linn kaetud ühiskanalisatsiooniga, et oleks tagatud reovee juhtimine puhastisse. 
 Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 määrus nr 41 “Liitumistasu hüvitamise juhend 
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” 
Tallinna linn hüvitab alates aastast 2002 täielikult või osaliselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
liitumise tasu ühisveevärgi ja/või -kanalisatsioonita alal enne 22. märtsi 1999. a väljaantud 
ehitusloa alusel rajatud alaliseks või ajutiseks kasutamiseks mõeldud hoonete omanikele, kelle 
elukohana on rahvastikuregistrisse märgitud Tallinn ja kelle hooned asuvad elamumaa 
sihtotstarbega kinnistutel, hoonestusõiguse alusel kasutatavatel kinnistutel või hoone kui vallasasja 
juurde määratud krundil. 
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 määrusele nr 41 kompenseeritakse kinnistu 
liitumistasu 100% juhul, kui kinnistu liitub ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ühe aasta 
jooksul peatorustikule kasutusloa väljastamisest.  
Kui liitumine toimub hiljem kui üks aasta (12 kuud) projektile või selle osale kasutusloa 
väljaandmise kuupäevast, hüvitab Tallinna Linnavalitsus 80% kinnistu liitumistasust ning 20% 
tasub liituja. 
Alates 1. juulist 2003 hüvitab Tallinna Linnavalitsus ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga 
liitumisel 12 kuud pärast kasutusloa andmist projektile või selle osale, mille kasutusluba on 
väljastatud enne 31. detsembrit 2006, 80% kinnistu liitumistasust ja 20% maksab liituja. 
Liitumistasude hüvitamine ja sellega kaasnevad toimingud lõpetatakse 31. detsembril 2011. 
 Tallinna Linnavolikogu eelnõu (volikogus 24. jaanuaril 2008) “Veevarustuse teenuse hinna 
arenduskulude komponendi hüvitamiseks toetuse maksmise kord” 
Toetuse maksmise kord on kehtestatud eesmärgiga reguleerida omavalitsuse kompenseeritavaid 
veemajanduse investeeringuid vee-ettevõttele. Nimetatud korra alusel maksab linn vee-ettevõtjale 
tagasi veehinda arvestatud investeeringute komponendi. Nimetatud korraga on kooskõlla viidud 
võimalik vastuolu liitumistasude määramisel elamupiirkondades, kus üle 50% elumajadel on 
ehitusluba väljastatud enne 22. märtsi 1999. 

2.7 VEE-ETTEVÕTJA MÄÄRAMINE JA HINNAKUJUNDUS 
Kohalik omavalitsus koostab vee-ettevõtja määramiseks avaliku konkursi tingimused ja jaotab 
teeninduspiirkonnad (ÜVVKS-i § 7 lg-d 2 ja 3). 
ÜVVKS-i § 7 lõige 2: kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on kohaliku omavalitsuse omandis, 
määratakse vee-ettevõtja kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega konkurentsiseaduse § 14 lõikes 
2 sätestatu alusel. Kohalik omavalitsus kehtestab teeninduspiirkonnad (ÜVVKS-i § 7 lg 3). 
Kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on eraõigusliku juriidilise isiku omandis, esitab ettepaneku vee-
ettevõtja määramiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik, mille kinnitab kohaliku 
omavalitsuse volikogu (ÜVVKS-i § 7 lg 21). 
Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu oma otsusega. Eri- või 
ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 25. septembri 
2001 määrusest nr 303. 
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ÜVVKS-i mõtte kohaselt osutab klientidele vee- ja kanalisatsiooniteenuseid vee-ettevõtja kui 
ettevõtja, kelle hinnapoliitikas on kindel koht põhjendatud tulukusel. Samas ei osuta vee- ja 
kanalisatsiooniteenuseid mõnel juhul mitte ettevõtjad, vaid mittetulundusühinguna loodud 
veeühistud või vee-erikasutusluba omavad isikud. Arvestades ÜVVKS-iga, võib 
mittetulundusühing vee- ja kanalisatsiooniteenuseid osutada vaid juhul, kui see on loodud selle 
liikmetele. 

Hinnakujunduse üldreeglid 
ÜVVKS-i §-des 6 ja 14 on antud regulatsioon ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni abil osutatavate 
teenuste hinnakujundusele, kuna teenuste olemuseks on nende osutamine nn loomuliku monopoli 
tingimustes. 
Kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja selle 
kaudu osutatavate teenuste hinna vastavalt järgnevatele põhimõtetele: 

Liitumistasu 
Vastavalt ÜVVKS-i § 6 lõikele 1 on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal õigus 
võtta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu kohaliku omavalitsuse 
volikogu kehtestatud korras ja tingimustel. Liitumistasuga peab tagama: 
1) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise vastavalt ÜVK arendamise kavale piirkondades, 
kus üle 50% elamutest on rajatud pärast 1999. aasta 22. märtsi; 
2) kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ühendamise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. 
ÜVK arendamise kava koostamise käigus tekkis küsimus liitumistasu ajutisest katmisest vee-
ettevõtja poolt. Vastavalt ÜVVKS-i § 6 lõikele 1 on vee-ettevõtjal õigus tehtud kulutuste eest 
nõuda liitujalt liitumistasu, kuid probleem tekib juhul, kui planeeritud arenduspiirkonnas on 
esialgu liitumiseks valmis ainult osa kliente. Sellisel juhul on ÜVVKS-i tõlgendamisel liitujatel 
kohustus kinni maksta kogu liitumiseks tehtavad kulutused, kuni toimuvad liitumised ka ülejäänud 
liitujatega. Vastavalt uute liitujate lisandumisele kompenseerib vee-ettevõtja esmaste kulude 
katja(te)le varem tehtud investeeringud. Sellisest tõlgendusest lähtub ka 1. novembrist 2010 
kehtima hakkava ÜVVKS-i muudatus . Kuid vastavalt ÜVVKS-i § 6 lõikele 1 on kohalikul 
omavalitsusel õigus kehtestada täpsustatud liitumistasu võtmise kord. Tallinna linnavolikogu on 
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitanud 15. juunil 2000 määrusega 
nr 24.  
Tagastamatu abi korras ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks tehtud kulutused arvatakse 
maha liitumise kogukuludest. Liitumistasu võib võtta vaid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
omaniku või valdaja kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni liitumiseks tehtud kulutuste ulatuses. 
Liitumistasu ei saa teist korda võtta, kui kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni liitumispunkti asukoht muutub vee-ettevõtte arendustegevuse tõttu. 
Eesti praktikas on mõnikord kohaldatud skeemi, kus liitumistasu sõltub veevarustus- ja 
kanalisatsiooniteenuste planeeritud ja tegelikust tarbimise mahust. Sealjuures makstakse liitumisel 
tasu, lähtudes kavandatud tarbimisest, ning teatava ajavahemiku (näiteks ühe aasta) möödumisel 
kuulub see tasu revideerimisele, lähtudes tegelikust tarbimisest. 

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind 
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind moodustub abonenttasust, tasust võetud vee eest 
ja tasust heitvee ärajuhtimise eest ning hinna reguleerimine toimub kohaliku omavalitsuse 
volikogu kinnitatud korra kohaselt. Vastavalt ÜVVKS-i § 14 lõigetele 1–3 peab vee-ettevõtjale 
olema tagatud: 
1) tootmiskulude katmine; 
2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 
3) keskkonnakaitse tingimuste täitmine; 
4) põhjendatud tulukus; 
5) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 
50% elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. 
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Tuleb arvestada, et teenuse hind ei tohi olla sama liiki klientide või nende gruppide suhtes 
diskrimineeriv (ÜVVKS-i § 14 lg 4). Võib küsida, kuivõrd põhjendatud on hinnakujunduses 
vahetegemine näiteks juriidilistest ja füüsilistest isikutest klientide vahel, nagu praktikas üldiselt 
tehakse. See praktika ei ole seaduse mõttega kooskõlas, kui kliendigruppide erinev kohtlemine ei 
ole tingitud objektiivselt põhjendatavast asjaolust, näiteks vee-ettevõtja suuremad kulutused mingi 
kliendigrupi teenindamisel. Samas võib põhjendada vahetegemist majanduslikel kaalutlustel, 
arvestades, et eri kliendigrupid on seotud erinevate kulutustega vee-ettevõtja jaoks. Kuivõrd 
ÜVVKS ei keela majanduslikel alustel erineva hinna kasutamist, vaid vastupidi, annab vee-
ettevõtjale õiguse nõuda põhjendatud hinna tasumist, siis tuleb majanduslikku põhjendust 
hinnaerinevustele pidada lubatavaks. Õiguskantsleri hinnangu kohaselt (Eesti Vee-ettevõtjate 
Liidule saadetud kiri nr 1-14/164, 16.06.2000) ei tohi teenuse hind olla erinev sama liiki klientide 
gruppidele (nt erinevatele äriettevõtetele). 1. novembrist 2010 kehtima hakkava ÜVVKS-i § 14 lg 
7 kohaselt võib kehtestada erinevaid kliendigruppe erinevatest tarbimismahtudest tulenevate 
erinevate vee-ettevõtjate kulutuste alusel. 

Selgitus abonenttasu ja investeeringute kohta 
ÜVVKS-i § 14 lõike 1 punkti 1 kohaselt määravad veeteenuse hinda kuuluva abonenttasu 
kohalikud omavalitsused ÜVK tehnilisest seisundist ja mastaabist lähtudes igakuise püsiva 
suurusena, et tagada eelkõige ÜVK süsteemi töökindlus ja veekvaliteedi säilitamine ka minimaalse 
veevõtu puhul. Abonenttasu ei tohi kasutada vääralt, lisades seda olemasolevatele veehindadele, 
vaid see peab vee hinda ümberstruktureerides sinna ära mahtuma. Abonenttasu laekub vee-
ettevõtjale ka siis, kui klient vett ei tarbi. 
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind ei tohi sisaldada investeeringuid, mida alles 
kavatsetakse teostada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arenguks. Hind võib sisaldada lõpetatud 
töödeks tehtud kulutusi (amortisatsiooni ehk kulumit nendelt), mida klient reaalselt veeteenusena 
kasutab. ÜVVKS-i § 14 lõike 3 punktis 4 ettenähtud põhjendatud tulukus peab võimaldama katta 
ÜVK töökindluse ja veekvaliteedi säilimise. 

Põhjendatud tulukus 
Üheks hinnakomponendiks nii ÜVK-ga liitumise tasus kui ka vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest 
makstavas tasus on põhjendatud tulukus. Kuna vee- ja kanalisatsiooniteenuseid osutab vee-
ettevõtja ja tema eesmärk on tulu saada, siis pole muidugi õige eeldada, et ta toimiks 
nullkasumiga. Teiselt poolt tegutseb vee-ettevõtja loomuliku monopoli tingimustes. ÜVVKS-i 
seletuskirjas on vee-ettevõtluse põhjendatud tulukuseks hinnatud 10–15%. Tallinna suurimal vee-
ettevõttel on tänu efektiivsele majandamisele tulukus nimetatud määrast ligi kaks korda suurem. 
Sellest tulenevalt on otstarbekas kaaluda vee-ettevõtja poolt teostatavate investeeringute mahu 
suurendamist. 

Kvaliteeditasemed 
Alljärgnevad kvaliteeditasemed reguleerivad joogiveeteenuste kvaliteedi tasemeid, heitvee 
kogumise, puhastamise ja ärajuhtimise teenuste kvaliteedi tasemeid, tuletõrjehüdrantidest 
tulekustutusvee võtmisega ja avalikest veevõtukohtadest vee võtmisega seotud teenuste kvaliteedi 
tasemeid ja muude teenuste kvaliteedi tasemeid. AS Tallinna Vesi osutab teenuseid kooskõlas 
kõikide kohalduvate seaduste ja eeskirjadega, et tagada allpool esitatud teenuste kvaliteedi 
tasemete saavutamine. 

1. JOOGIVEE VARUD 
LoS WS1 – Toorvee olemasolu 
Nõuded 
AS Tallinna Vesi varustuspiirkonna pinnavee kogumisala ja põhjaveevarude haldamisel tuleb 
arvestada pideva piisava toorvee varu olemasolu nii, et oleks tagatud eeldatava 
maksimumnõudluse rahuldamine veekasutusloa tingimuste raames kuni tegevusperioodi lõpuni 
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aastal 2020. Tuleviku tarbimise ja müügi prognooside koostamine on AS Tallinna Vesi 
kohustuseks. 
 
Kontroll ja aruandlus 
AS Tallinna Vesi esitab Tallinna Linnavalitsusele igal aastal aruande toor- ja pinnavee olemasolu 
ja selle tegeliku tarbimise kohta elanikkonna poolt, samuti äriotstarbelise vajaduste läbilõike ja 
keskmisel kuumüügil põhineva kogumüügi kohta. Aruanded esitatakse 90 päeva jooksul alates 
aasta lõpust. 

LoS WS3 – Kogumisala ja Ülemiste järve toorvee kvaliteet 
Nõuded 
Pinnavee kogumise rajatisi, kaasa arvatud veehoidlaid, kanaleid, kontrollistruktuure ja Ülemiste 
järve, tuleb hallata nii, et optimeeritakse ning säilitatakse toorvee kvaliteet kuni tegevusperioodi 
lõpuni aastal 2020. 
Joogivee tootmiseks kasutatava pinnavee nõutavat kvaliteeti tuleb säilitada vastavalt Euroopa 
Nõukogu direktiivile 75/440/EÜ, mida on muudetud direktiividega 79/869/EÜ, 90/656/EÜ ja 
91/692/EÜ (edaspidi Direktiivid) ja sotsiaalministri 2. jaanuari 2003 määrusele nr 1 “Joogivee 
tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded” 
(edaspidi SoMm nr 1). Direktiivide ja SoMm nr 1 vahelise vastuolu korral kohaldub Direktiivides 
sätestatud tekst. 
Peab märkima, et tingituna Eesti geoloogilistest tingimustest ning pinnavee looduslikust 
rikastumisest, nagu on määratletud Euroopa Nõukogu direktiivi 75/440/EÜ Artiklis 8, ei pruugi 
pinnavesi olla vastavuses SoMm nr 1 nõutavate teatud parameetrite piirväärtustega, eriti 
oksüdeeritavuse osas, ning seetõttu ei saa antud teenuse kvaliteedi taseme WS3 vastavuse 
hindamisel SoMm nr 1 vastavaid sätteid arvesse võtta. 
AS Tallinna Vesi võtab kasutusele kõik majanduslikult põhjendatud meetmed, mida on vaja 
toorvee hooajalise kvaliteedi parandamiseks, hallates aktiivselt kogumisala ja Ülemiste järve. 

Kontroll ja aruandlus 
Kontroll ja aruandlus pinnavee kvaliteedi suhtes toimub kooskõlas kvaliteedi tasemega LoS WS9, 
mis käsitleb veekvaliteedi mõõtmist. Kõigi AS Tallinna Vesi poolt aasta jooksul vee kvaliteedi 
parandamiseks võetud meetmete kohta tuleb aru anda igal aastal järgmise aasta esimese 90 päeva 
jooksul. 
Märkus: Vastavalt “reostaja maksab” printsiibile AS Tallinna Vesi vastutab ja saab karistada 
pinnavee halvenemise eest kui see on tingitud reostusest või muudest tegevustest või tegemata 
jätmisest, mis alluvad otseselt aktsiaseltsi kontrollile või on aktsiaseltsi kohustuseks.” 

LoS WS4 – Põhjavee keskkonnakaitse 
Nõuded 
AS Tallinna Vesi poolt veekasutusloa kohaselt võetud põhjavee varude keskkonnakaitse (praeguse 
seisuga toodud tabelis WS4, mida võib täiendada vastavuses mainitud kehtivusajaga) peab 
teatavate ohtlike ainete reostuse suhtes olema kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiiviga 80/68/EÜ, 
mida on täiendatud direktiiviga 81/855/EÜ. 

Kontroll ja aruandlus 
Igast põhjavee reostusest või reostuseohust direktiivi 80/68/EÜ tähenduses teatatakse Tallinna 
Linnavalitsusele hiljemalt 12 tunni jooksul alates reostuse toimumisest või selle avastamisest ning 
igal aastal hiljemalt 90 päeva jooksul alates aruandeaasta lõpust esitatakse nende kohta kokkuvõte. 
AS Tallinna Vesi võtab viivitamatult meetmed reostuse või reostuseohu põhjuste 
kindlakstegemiseks ja kõrvaldamiseks. 
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LoS WS5 – Vee kvaliteet pinnavee puhastusjaamas ja põhjavee puurkaevudes 
Eesti ja EÜ veekvaliteedi standardid (teenuste kvaliteedi tasemed WS5 ja WS6) 
Inimeste joogivee nõutavat kvaliteeti tuleb säilitada vastavalt Euroopa Nõukogu direktiivile 
98/83/EÜ inimeste joogivee kvaliteedi kohta (edaspidi Direktiiv 98/83/EÜ) ja sotsiaalministri 31. 
juuli 2001 määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi– ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” 
(edaspidi SoMm nr 82). Direktiivi 98/83/EÜ ja SoMm nr 82 vahelise vastuolu korral kohaldub 
Direktiivis 98/83/EÜ sätestatud tekst, kuna Tallinna Linnavalitsus ja AS Tallinna Vesi on kokku 
leppinud, et Direktiiv on otsekohaldatav. Analüüse tehakse Terviseametiga kooskõlastatud 
joogivee kontrolli kavas sätestatud sagedusel ning selles nõutud parameetrite osas. 
Nõuded 
Tuleb saavutada kõikide proovide vähemalt 99,5 protsendiline vastavus, sealhulgas 
puhastusjaamas puhastatud pinnavee ja puurkaevudest võetud toorpõhjavee mikrobioloogiliste 
proovide 100 protsendiline vastavus. 

Investeerimiskava  
AS-ilt Tallinna Vesi eeldatakse investeeringuid veepuhastusjaamas ja põhjaveerajatistel 
lepinguperioodi jooksul. Investeeringute eesmärk on saavutada ja säilitada veekvaliteedi 
määratletud tasemed nii puhastusjaamades ja põhjaveerajatistes kui ka tarbija ruumides. 
Kontroll ja aruandlus 
Aruandlus puhastatud pinnavee ja võetud põhjavee kvaliteedi kohta ning selle mõõtmine toimub 
teenuste kvaliteedi tasemete LoS WS5 ja WS6 (vee kvaliteedi mõõtmine) kohaselt.” 

LoS WS6 – Vee kvaliteet kliendi ruumides 
Nõuded 
Kliendi kraanist väljuva vee kvaliteedi vastavustase peab olema vähemalt 95% kõikidest 
proovidest ja 97% bakterioloogilistest proovidest, vastavalt Direktiivile 98/83/EÜ ja SoMm’le nr 
82. Direktiivi 98/83/EÜ ja SoMm nr 82 vahelise vastuolu korral kohaldub Direktiivis 98/83/EÜ 
sätestatud tekst. 
Märkus: Vaata Direktiiv 98/83/EÜ artikkel 6, punkt 1(a) ja 2, mis määravad vastavuse tasemed ja 
AS Tallinna Vesi vastavuse nõuded, millega määratakse, et mittevastavus tarbija kraanist väljuva 
vee suhtes tuleneb kohalikust jaotussüsteemist või selle hooldusest.  
Tallinna Linnavalitsusel on õigus kooskõlastatult Terviseametiga määrata 50% ulatuses 
proovivõtukohad. 
Erinõuded 
Eesmärgiga parandada vee kvaliteeti ja vähendada häirete ja lekete esinemist olemasolevas 
torustikus, taastab AS Tallinna Vesi või asendab valikuliselt vähemalt 5 km veejaotustrassidest 
igal aastal tegevusperioodi jooksul. Taastatud või asendatud veetrasside asukoht ja tegelik pikkus 
on ettevõtte otsustada, kes vastutab täielikult teenuste kvaliteeditaseme saavutamise eest. AS 
Tallinna Vesi poolt vee kvaliteedi parandamiseks isoleeritavaid suure läbimõõduga trasse ei 
arvestata ülalmainitud miinimumpikkuse hulgas.  
Kontroll ja aruandlus  
Käesolev teenuste kvaliteedi tase peab olema kooskõlas allpool esitatud teenuste kvaliteedi 
tasemega WS10 sätestatud nõuetega vee kvaliteedi mõõtmise ja aruandluse suhtes.” 

LoS WS7 – Katkestused 
Sissejuhatus 
AS Tallinna Vesi peab tagama suutlikkuse plaaniliste ja plaaniväliste katkestuste kontrolliks iga 
tema tegevuspiirkonna kliendi juures. 
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LoS WS7A – Plaanivälised katkestused 
Nõuded 
Plaanivälisest katkestusest tingitud veevarustuse katkestused tuleb viia kuni maksimaalselt 12 
tunnini kalendriaasta jooksul, kusjuures üks plaaniväline katkestus ei tohi alates teate saamisest 
kesta kauem kui neli tundi. 
Iga üle viie tunni kestnud katkestuse puhul peab AS Tallina Vesi varustama kliendi alternatiivse 
veeallikaga. 

Kontroll ja aruandlus 
Veevarustuse plaanivälise katkestuse kestust peab AS Tallinna Vesi mõõtma iga oma kliendi 
suhtes eraldi. AS Tallinna Vesi peab igal aastal andma aru plaaniväliste vähem kui neli tundi 
kestnud ja nelja tundi ületanud katkestuste arvust oma teeninduspiirkonnas. Aruanded esitatakse 
Tallinna Linnavalitsusele hiljemalt 90 päeva jooksul alates aruandeaasta lõpust. Katkestuste puhul, 
mis ületavad viit tundi, tuleb kirjeldada ka alternatiivse veevarustuse pakkumist. 

LoS WS7B – Plaanilised katkestused 
Nõuded 
AS Tallinna Vesi peab teatama oma klientidele kirjalikult igast plaanilisest veevarustuse 
katkestusest, mis on seotud jaotusvõrgu hoolduse ja remondiga, ning selle kestusest vähemalt viis 
päeva ette. Plaaniline katkestus tuleb lõpetada võimalikult kiiresti kooskõlas tunnustatud ja AS 
Tallinna Vesi jaoks kohase kohaliku ja rahvusvahelise tehnika- ja töötavaga. Iga plaanilise 
katkestuse korral, mis kestab kauem kui viis tundi, tuleb tagada alternatiivne veeallikas, mis vastab 
kvaliteedi tasemes WS6 sätestatud joogivee kvaliteedinõuetele. 

Kontroll ja aruandlus 
AS Tallinna Vesi peab igal aastal esitama aruande plaaniliste katkestuste kohta, mis kestsid kauem 
kui oli ette teatatud, iga tarneala kohta eraldi. Aruanded tuleb esitada Tallinna Linnavalitsusele 
hiljemalt 90 päeva jooksul alates aruandeaasta lõpust. Katkestuste puhul, mis ületavad viite tundi, 
tuleb kirjeldada ka alternatiivse veevarustuse pakkumist. 

LoS WS9 – Toorvee kvaliteedi kontroll ja aruandlus 
Nõuded 
Kõigis kasutuses olevates põhjavee puurkaevudes ja kasutuses olevates allmaahoidlates 
mõõdetakse toorvee kvaliteedinäitajaid vastavalt Direktiivile 79/869/EÜ ja SoMm’le nr 1 ning 
Terviseametiga kooskõlastatud joogivee kontrolli kavale. Võetud proove peab analüüsima 
akrediteeritud veelaboratoorium. Juhul, kui nõutavaid meetodeid ei ole rakendatud või 
akrediteeritud AS Tallina Vesi laboratooriumis, võib analüüsi teenust tellida vastavalt 
akrediteeritud välislaboratooriumist. 
Kontroll ja aruandlus 
Pinna- ja põhjaveest võetud testide tulemustest antakse Tallinna Linnavalitsusele aru 
kokkuvõtlikult üks kord aastas, esitades aruandes indikaatorid igakuiste ja aastase joogivee 
näitajate maksimumi, miinimumi ja keskmiste parameetrite kohta, mis sisalduvad Terviseametiga 
kooskõlastatud joogivee kontrolli kavas.” 

LoS WS10 – Joogivee kvaliteedi kontroll ja aruandlus 
Nõuded  
Joogivee kvaliteeti mõõdetakse vastavalt Terviseametiga kooskõlastatud joogivee kontrolli kavale.  
Joogivee kvaliteeti mõõdetakse 120-s kindlaksmääratud kohas üle veevõrgustiku AS Tallinna Vesi 
tegevuspiirkonnas kaks korda kuus ja 18-s kohas põhjaveevõrgustikus ja muudes kohtades, mida 
kontrollitakse vastavalt Terviseametiga kooskõlastatud joogivee kontrolli kavale. Proove tuleb 
võtta tarbija kraanist, kui Terviseametiga kooskõlastatud joogivee kontrolli kavas ei ole teisiti 
sätestatud. Võetud proove peab analüüsima akrediteeritud laboratoorium. Juhul, kui nõutavaid 
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meetodeid ei ole rakendatud või akrediteeritud aktsiaseltsi laboratooriumis, võib analüüsi teenust 
tellida vastavalt akrediteeritud välislaboratooriumist. 
Kogutud joogivee testide tulemustest antakse Tallinna Linnavalitsusele kokkuvõtlikult aru üks 
kord aastas, kusjuures tuuakse ära igakuised ja aastane joogivee näitajate maksimum, miinimum ja 
keskmine parameetrite suhtes, mis sisalduvad Terviseametiga kooskõlastatud joogivee kontrolli 
kavas.  
Kõik veekvaliteedi analüüside tulemused registreeritakse ja säilitatakse andmebaasina. 
Juhul, kui esineb hälbeid standarditest, eelkõige bakterioloogiliste testide puhul, peab AS Tallinna 
Vesi täpsustama nende mittevastavuse põhjused ning ära näitama meetmed, mida on rakendatud 
mittevastavuse likvideerimiseks. AS Tallinna Vesi peab koostama üksikasjaliku kava meetmetest, 
mida kavatsetakse probleemi käsitlemiseks kasutusele võtta. See teave on aastaaruande osa.”  

LoS WS11 – Lekked 
Nõuded 
Lekete taset tuleb igal aastal hoida absoluutarvudes vähemalt 1999. aasta tasemel. 
Aruandeväliseid veekoguseid (UFW, Unnaccounted for Water) hindab AS Tallinna Vesi praegu 
järgneva arvestuse kohaselt: 
UFW= Aasta keskmine väljastus algallikast “-” aasta keskmine kogumüük 
“-” tuletõrje otstarbeks kasutatu (Päästeameti hinnangul) 
“-” ebaseaduslik kasutus (AS Tallinna Vee hinnangul) 
“-” peamagistraalide ja kanalisatsiooni puhastamiseks kasutatu (AS Tallinna Vee hinnangul) 
“-” või “+” mõõtmisvead tootmisel (AS Tallinna Vee hinnangul) 
Lekkeid saab vähendada, kombineerides ennetavat järelevalvet, piirkondlikke kontrollalasid lekete 
tähtsustamise hõlbustamiseks, veesurve piirkonniti eristamist ning personali koolitamist lekete 
ohjamiseks.  
Kontroll 
Veelekete kohta esitatakse Tallinna Linnavalitsusele üks kord aastas 90 päeva jooksul alates 
aruandeaasta lõpust aruanne, mis sisaldab täieliku aastase veetootmise ja veemüügi statistika koos 
prognoosiga olmevee ja tuletõrjevee tarbimise kohta. 
Aruandevälise vee kohta tuleb koostada aruanne lisaks kasutatavale protsentuaalmõõtmele kogu 
mõõdetud tootmisest ka kuupmeetrina peajaotusvõrgu kilomeetrile päevas, vastavalt 
tegevusnäitajatele. 

LoS WS12 – Surve 
Nõue 
Kehtiv veerõhu nõue on esitatud Tallinna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas, 
mille on kinnitanud Tallinna Linnavolikogu 15.juuni 2006 määrusega nr. 37. Rõhutsoonide ulatust 
tagatav veerõhk määratakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga. Liitumispunktide 
veerõhk määratakse vee-ettevõtja poolt piirkonniti linnavolikogu poolt kehtestatud 
üldplaneeringute alusel, lähtudes valdavast hoonestuskõrgusest ja võrgurajatiste tehnilisest 
lahendusest. 
Kontroll ja aruandlus 
AS Tallinna Vesi peab registreerima klientide kaebused seoses puuduliku või ülemäärase 
veesurvega ning uurima neid 30 päeva jooksul. Aastastatistika klientide kaebuste kohta vee surve 
suhtes ja nende uurimise tulemused esitatakse kokkuvõttena aruandes, mille AS Tallinna Vesi 
koostab ja esitab Tallinna Linnavalitsusele 90 päeva jooksul alates aruandeaasta lõpust. 
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LoS WS13 – Tuletõrjevee nõuded 
Nõuded 
AS Tallinna Vesi on kohustatud tagama standardi EVS 620-3:1996 Tuletõrje- ja päästevahendid. 
Tuletõrjehüdrant ja siseministri 13. septembri 2000 määruse nr 1587 täitmise. AS Tallinna Vesi 
peab kindlustama tuletõrjehüdrandis vee vabasurve vähemalt 10m. 
Kontroll ja aruandlus 
AS Tallinna Vesi peab esitama Tallinna Linnavalitsusele igal aastal aruande minimaalse veesurve 
kohta poolte toimivate hüdrantide juures teeninduspiirkonnas, vastavalt hommikusel tipptunnil 
tehtud mõõtmistele. Kui surve ei vasta esitatud nõuetele, peab AS Tallinna Vesi tarvitusele võtma 
meetmed ette nähtud surve saavutamiseks perioodi jooksul, mis ei ületa 12 kuud. 
Tallinna Linnavalitsuse kohustus on täpselt hinnata tuletõrjevee tarbimist ja sellest AS Tallinna 
Vesi informeerida igal aastal ning vastavalt elanikkonna veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise 
teenuse hinnale tasuma ettevõttele kasutatud vee eest.  

2. HEITVEE KOGUMINE, PUHASTUS JA ÄRAJUHTIMINE 
LoS WW1 – Heitvee kogumise olemasolu 
Erinõuded 
Eesmärgiga vähendada struktuuri väljalangemisest tingitud ummistusi heitveekanalisatsiooni 
võrgus AS Tallinna Vesi taastab või asendab valikuliselt vähemalt kokku 5 km amortiseerunud 
kanalisatsioonivõrgust igal aastal tegevusperioodi jooksul. Taastatud või asendatud 
kanalisatsioonivõrkude asukoht ja tegelik pikkus, mis ületab miinimumnõudeid, on täielikult AS 
Tallinna Vesi otsustada, kes vastutab täielikult teenuste kvaliteeditasemete saavutamise eest. 

Kontroll ja aruandlus 
Heitveekanalisatsioonivõrgu ummistuste kohta esitatakse Tallinna Linnavalitsusele igal aastal 
hiljemalt 90 päeva jooksul alates aruandeaasta lõpust aruanne. 
Heitveeummistustega seotud kaebuste arv registreeritakse samuti üks kord kuus ning esitatakse 
Tallinna Linnavalitsusele hiljemalt 90 päeva jooksul alates aruandeaasta lõpust. Eraldi 
registreeritakse ummistusjuhtude arv, mis põhjustasid üleujutuse. 

LoS WW2 – Puhastatud roiskvee kvaliteet heitveepuhastusjaamast 
Nõue 
Lubatud puhastatud heitvee ülevoolu kvaliteedi tase on määratletud veekasutusloaga ja Vabariigi 
Valitsuse 20. jaanuari 1998 määrusega nr 11. AS Tallinna Vesi peab saavutama vastavuse 
olemasolevate ja kavandatavate heitvee ärajuhtimise standarditega täies ulatuses vastavalt 
Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 1998 määrusele nr 11 ja veevõtu ja väljalaske loaga. Vastavus 
põhineb 7 päeva keskmistel näitajatel. 
AS Tallinna Vesi vastutab kõikide sanktsioonide, sealhulgas saastetasude eest, mis tulenevad 
puhastatud ja tulevikus puhastatava roiskvee ärajuhtimise standardite mittetäitmisest, mida on 
kirjeldatud käesolevas punktis. 

Investeerimiskava 
AS-ilt Tallinna Vesi oodatakse suuri investeeringuid heitveepuhastusjaama parendustesse. 
Investeerimise eesmärk on saavutada ja säilitada puhastatud roiskvee määratletud kvaliteedi 
tasemed. 
Kontroll ja aruandlus 
AS Tallinna Vesi võtab ja testib puhastatud roiskvee proove kooskõlas kehtivate seadusandluse ja 
nõuetega, mis tulenevad Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 1998 määrusest ja veekasutusloast TKA- 
19. Tallinna Keskkonnaameti nõudmisel peab AS Tallinna Vesi ametile esitama korrapärased 
puhastatud roiskvee testide tulemused. 
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Peale selle peaks AS Tallinna Vesi esitama Tallinna Linnavalitsusele igal aastal hiljemalt 90 päeva 
jooksul alates aruandeaasta lõpust aruande saastekontsentratsiooni tasemete kohta puhastatud 
roiskvees. 

LoS WW4 – Ülevoolud 
Nõuded 
Ühisvoolse kanalisatsiooni ülevoolud (“CSO”-d) hakkavad tööle Peapumplas (Outlet nr. 8) ja 
mõnikord ka Härjapea (Ahtri) CSO-s (Outlet nr. 11) pärast tugevaid vihmasadusid. Seevaldi 
(Outlet nr. 9) ja Salme (Outlet nr. 10) CSO-d ei ole enam kasutusel. 
AS Tallinna Vesi peab kontrollima kõigi toimivate CSO-de tegevust kuni tegevusperioodi lõpuni 
aastal 2020 ja arvesse võtma nende tegevusnäitajaid, k.a. sademeveed võrgumudelis vastavalt LoS 
M1-le kanalisatsioonivõrgu kohta. 
Lubatud heitvee ülevoolu kvaliteedi tase on määratletud Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 1998 
määruse nr. 11 §. 232 ja kehtiva veekasutusloaga. 
Kontroll ja aruandlus 
AS Tallinna Vesi esitab Tallinna Linnavalitsusele aruande ülevoolude arvu ning hinnangu sellest 
tuleneva puhastamata ärajuhitud heitvee koguste kohta eelmisel aastal hiljemalt 90 päeva jooksul 
pärast aasta lõppu. 
AS Tallinna Vesi esitab samuti aruande tarvitusele võetud ja plaanitavatest meetmetest 
üleujutustest tulenevate mõjude leevendamiseks tegevusperioodil. 

LoS WW5 – Muda töötlemine 
Nõue 
Jätkusuutliku ja kasumittootva alternatiivina muda vähendamiseks võetakse kasutusele muda uued 
põllumajanduslikud ja kaubanduslikud väljundid. Laagerdatud või muul viisil töödeldud muda 
kasutatakse põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kooskõlas Euroopa Nõukogu 
direktiiviga 86/278/EÜ ja Keskkonnaministri 11. novembri 1999 määruse nr 93 nõuetega. 
Kontroll ja aruandlus 
AS Tallinna Vesi esitab igal aastal Tallinna Linnavalitsusele aruande ettevõtte tegevuse tagajärjel 
tekkinud töötlemata ja töödeldud muda mahu kohta ning samuti algatuste kohta koos kulutuste 
kõikide üksikasjadega, mis on võetud selleks, et arendada välja ja kasutada maksimaalselt ära 
laagerdatud või muul viisil töödeldud muda alternatiivseid väljundeid, lisades taaskasutatud ja 
ladestuskohtadesse juhitud muda võrdelised osad. Aruanne esitatakse 90 päeva jooksul pärast 
aruandeaasta lõppu. 

WW6 – Sademevee väljalask 
Nõue 
AS Tallinna Vesi kontrollib sademevee väljalaske, mis juhitakse sademevee kanalisatsioonist 
otseselt või kaudselt Läänemerre vastavalt kehtiva vee-erikasutusloaga määratud kohtades. 
Lubatud sademevee kvaliteedi tase on määratletud Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 1998 määruse 
nr 11 § 231 ja kehtiva veekasutusloaga. 

Kontroll ja aruandlus 
AS Tallinna Vesi esitab Tallinna Linnavalitsusele eelneva aasta sademevee seire andmed vastavalt 
kehtivale veekasutusloale hiljemalt 90 päeva jooksul pärast aasta lõppu. 

3. KLIENDITEENUSED 
LoS CS1. – Klienditeenus 
Nõue 
AS Tallinna Vesi ülesanne on muuhulgas suhtlemine klientidega ja järelevalve nende kaebuste üle, 
sealhulgas kirja ja telefoni teel edastatud teated, ning igale teatele vastamise kiiruse 
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dokumenteerimine päevades. Klientidega suhtlemise kaudu ja nende kaebustest saadud teavet 
kasutatakse varade andmebaasi ülesehitamiseks (näiteks teave, mis on seotud kaebustega 
veekvaliteedi üle ja lõhkemiste asukohtadega). 
Kaebustele heitveekanalisatsioonivõrgu üleujutuste kohta tuleb vastata (s.o. hooldusmeeskond 
peab olema mobiliseeritud) nelja tunni jooksul alates kliendilt üleujutusjuhtumi teate saamisest 
ning AS Tallinna Vesi peab tagama suutlikkuse sellistel olukordades reageerida. Kõiki muid 
kaebusi käsitletakse 10 päeva jooksul pärast kaebuse laekumist ja registreerimist. 
Kontroll ja aruandlus 
AS Tallinna Vesi annab Tallinna Linnavalitsusele aru pöördumiste ja kaebuste arvu kohta üks kord 
aastas hiljemalt 90 päeva jooksul alates aruandeaasta lõpust. 
Kaebusi ja järelepärimisi liigitatakse järgmiselt: 
 veekvaliteet; 
 surve; 
 plaanilised ja plaanivälised katkestused; 
 järelepärimised Kliendi arvete kohta; 
 järelpärimised mahtude kohta; 
 heitveekanalisatsioonivõrgu üleujutusjuhtumid; 
 heitveekanalisatsioonivõrgu ummistused; 
 muud järelepärimised. 
AS Tallinna Vesi töötab välja iga pöördumisliigi käsitlemise ajakava ja maksimumaja. Kõikidest 
lahendamata kliendikaebustest antakse aru Tallinna Linnavalitsusele. 

LoS R3 12 – Aasta investeerimiskava 
Nõuded 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 kohaselt rajatakse ühisveevärk ja 
-kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud 12 aasta ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni arendamise kava alusel. 
Kontroll ja aruandlus 
AS Tallinna Vesi esitab ettevõtte tegevuspiirkonna 12 aasta arengukava mitte hiljem kui 12 kuu 
jooksul pärast Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamist. 

2.8 RIIGI JA TALLINNA LINNA ÕIGUSAKTIDEST TULENEVAD LAHENDAMIST 
VAJAVAD KÜSIMUSED TALLINNA LINNA ÜHISVEEVARUSTUSE JA 
-KANALISATSIOONI ARENDAMISEKS AASTATEL 2010–2021 
Erinevad ÜVK valdkondade (veevarustus, kanalisatsioon, sademeveekanalisatsioon) olulisemad 
arengueesmärgid on toodud vastavat valdkonda kajastava peatüki lõpus. 
Käesolevast arendamise kavast lähtuvalt tuleb leida lahendused mitmele ÜVK valupunktile, mis 
puudutavad ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni korraldust, õigusakte, lepinguid 
naaberomavalitsuste ja vee-ettevõtjatega jm. Alljärgnevalt on esitatud olulisemad selles 
valdkonnas lahendamist vajavad küsimused: 
1. tuleb sõlmida põhjalikumad lepingud ka Tallinna linna väiksemate vee-ettevõtjatega. 
Lepingud tuleb koostada Tallinna linna huvidest lähtudes ning neis peab kindlaks määrama 
ettevõtjate kohustused, teenuse kvaliteedi küsimused, vajalikud investeeringud ja 
tariifipoliitika; 
2. tuleb jätkata halduslepingute sõlmimist Tallinna linna ümbritsevate omavalitsustega, mis 
määraksid kindlaks kõigi naaberomavalitsuste Tallinna süsteemist veega varustamise ja 
Tallinna kanalisatsioonivõrgu eesvooluna kasutamise tingimused, kes seda teenust 
kasutavad;  
3. tuleb koostada õiguslik hinnang ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja muudest 
seonduvatest õigusaktidest lähtuvalt tootmise iseloomuga aladest koosnevate 
tegevuspiirkondade käsitlemiseks. Õigusliku hinnangu alusel teeb linnavolikogu otsused 
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nende piirkondade liitmiseks kas Tallinna põhitegevuspiirkonnaga või lahendatakse 
määratlematus muul viisil. Vajalikud on ka läbirääkimised AS-iga Tallinna Vesi; 
4. koostöös vee-ettevõtjatega tuleb lahendada nn peremeheta vee- ja 
kanalisatsioonitorustike probleem Tallinnas. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tunnustega 
torustikud peavad kuuluma vee-ettevõtjale; 
5. lahendamist vajavad nende korterelamute kinnistute liitumispunktidega seotud 
probleemid, mille veevarustus on lahendatud kõrvalasuvate kinnistute kaudu või läbi teiste 
korterelamute. Torustikud läbi teise kinnistu kuni liitumispunktini peavad olema 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osad. Igat juhtumit tuleb käsitleda lähtudes konkreetsetest 
asjaoludest ja arvestama õigusaktides sätestatut. Torustikud tuleb anda üle vee-ettevõtja 
omandisse ja tunnistada nad ÜVK osaks; 
6. hädaolukorra veevarustuse tagamiseks on vaja välja töötada vastav kord; 
7. lahendamist vajavad veehaarete ja puurkaevude kinnistute maaküsimused, paljud 
kinnistud on siiani erastamata. Tuleb eelistada lahendust, kus maa jääks linna omandisse. 
Oluline on jätkuvalt ka Tallinna elanikkonnale jõukohaste liitumistingimuste loomine, mis on 
aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengule. 

3. VEEVARUSTUSE TEENUS 
3.1 ÜLDIST 
Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringus” 
on Tallinna elanike arv prognoositud aastani 2010 stabiilseks, s.o u 440 000. Arvestades seniseid 
tendentse on selline kasvuprognoos liiga optimistlik. Veevarustuse seisukohast oleks ebaõige 
arvestada elanikkonna juurdekasvuks seda osa, mis moodustub elanikest, kes elavad praegu 
Tallinnas, kuid ei ole kantud Tallinna elanike registrisse. Seetõttu on lähtutud mõnevõrra 
tagasihoidlikumast prognoosist. 2000ndate esimestel aastatel näitas Tallinna rahvaarv kindlat 
langussuunda, mis oli tingitud väiksest sündimusest ning suurest suremusest. Tendents on jäänud 
samaks, kuid rahvaarvu vähenemine on aeglustunud. Viimastel aastatel on väljaränne ületanud 
sisserände. 
Rahvastikuregistri andmetel oli Tallinna elanike arv 1. jaanuari 2007 seisuga 399 096 inimest ning 
1. jaanuari 2008 seisuga 401 372 inimest. 
Arvestuslik ühisveevärgiga varustatud elanike arv 2008. a seisuga on AS Tallinna Vesi 
tegevuspiirkonnas 99,0%. 

3.2 TARBITUD VEEKOGUSED JA VEEKAOD 
Veevajaduse prognoosimisel on aluseks võetud viimaste aastate tegelikud veetarbimised, elanike 
arvu kasvu prognoos ja arvestamata vee osakaalu dünaamika. Arvestatud on ka tööstustarbimises, 
sh turismitööstus, toimuvaid muutusi. Alates 2003. aastast on prognoositud elanike veetarbimise 
pidevat kasvu tingituna Tallinna elanike arvu arvatavast kasvust ja veetarbimise erikulu 
suurenemisest. 
Tabel 3.1 näitab, et elanike arvestuslik vee erikulu viimase nelja aasta jooksul on olnud stabiilne. 

Tabel 3.1. Elanike veetarbimise arvestuslik erikulu (l/in/ööp) 

2004 2005 2006 2007 
100,2 99,2 102,0 101,3 

Tallinna vee-ettevõtjate poolt tarbijatele müüdud veekogused nelja aasta lõikes (aastatel 2004–2007) on 
esitatud tabelis 3.2, tabelis 3.3 ja tabelis 3.4. 

Tabel 3.2. Tarbijatele müüdud vee kogus (1000 m3/a) (AS Tallinna Vesi) 

Aasta Elanikkond Juriidilised isikud Kokku 
2004 14 723  4 696  19 419  
2005 15 049  4 802  19 851  
2006 14 938 4 918  19 856  
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2007 14 837  4 943  19 780  

Tabel 3.3. Tarbijatele müüdud vee kogus (m3/a) (aktsiaselts ESMAR EHITUS) 

Aasta 2004 2005 2006 2007 
Elanikkond + juriidilised 
isikud 

41 058 55 915 85 553 95 633 

Tabel 3.4. Tarbijatele müüdud vee kogus (m3/a) (Tehnovõrkude Ehituse OÜ) 

Aasta 2004 2005 2006 2007 
Elanikkond + juriidilised 
isikud 

52 000 90 000 135 000 146 000 

Märkus: * reaalselt mõõdetud 85%, arvestuslik 15% 

Tabel 3.5. Tarbijatele müüdud vee kogus (m3/a) (AS Teede REV-2) 

Aasta 2004 2005 2006 2007 
Elanikkond + juriidilised 
isikud 

13 000 13 000 13 000 13 000 

Märkus: reaalselt mõõdetud 100% 
AS Tallinna Vesi teenindatavas piirkonnas oli elanikkonna veetarbimine 2007. aastal 14,8 mln m3, 
millele lisandus juriidiliste isikute veetarbimine 4,9 mln m3. Seega oli veetarbimine 2007. aastal 
kokku 19,78 mln m3. 
Lisanduvad veetarbimised kolme peamise vee-ettevõtte (aktsiaselts ESMAR EHITUS, 
Tehnovõrkude Ehituse OÜ ja AS Teede REV-2) piirkonnas: vastavalt 95 000 m3/a, 146 000 m3/a 
ja 13 000 m3/a. Seega kogu Tallinna veetarbimine oli aastal 2007 kokku 20,03 mln m3. 
Juriidiliste isikute veetarbimine on võrreldes 2004. aastaga suurenenud. 2003. aastast alates on 
prognoositud tööstusveetarbimise tõusu Tallinnasse ja selle lähiümbrusse rajatava turismitööstuse 
ja uute tehnoloogiaparkide arvel. Siiski tuleb märkida, et tööstustarbimine on kõige raskemini 
prognoositav. Tendents on tööstusettevõtete kolimine Tallinnast väljapoole. 
Veevõrgu seisukorda iseloomustab arvestamata vee suur osakaal, mis moodustas 2007. a 19,57% 
kogu võrku juhitud veest. 

Tabel 3.6. Veekaod põhitegevuspiirkonna torustikes 

Aasta Veekadu (%) Veekadu (m3/km/ööp) 
2003 28,14 29,6 
2004 21,44 17,0 
2005 17,95 13,4 
2006 19,68 14,9 
2007 19,58 14,8 

Eesmärgiks on hoida veekaod alla 18%. Kokku oli 2007. a absoluutarvudes arvestamata veekogus 
4 880 000 m3 (1999. a 13 191 000 m3), mis tähendab, et arvestamata veekogused on võrreldes 
1999. aastaga vähenenud 8 311 000 m3 võrra. 

Tabel 3.7. AS Tallinna Vesi toodetud ja arveldatud joogivesi aastal 2007 

 

Päe-
vade 
arv 

Arveldatud vesi 
Pinnavee 
pumpa-

mine 
puhastus-
protsessi 

Puhastus-
protsessi 
omatarve 

 
Toodetud vesi 

Kokku 
Elanik-

kond 

Juriidi-
lised 

isikud 
Puhasta-
tud vesi 

Põhja-
vesi KOKKU 

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 
Jaanuar 31 1 583 068 1 192 443 390 625 2 009 570 33 690 1 968 850 238 812 2 207 662 
Veebruar 28 1 547 542 1 160 304 387 238 1 841 639 24 402 1 821 560 215 266 2 036 826 
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Päe-
vade 
arv 

Arveldatud vesi 
Pinnavee 
pumpa-

mine 
puhastus-
protsessi 

Puhastus-
protsessi 
omatarve 

 
Toodetud vesi 

Kokku 
Elanik-

kond 

Juriidi-
lised 

isikud 
Puhasta-
tud vesi 

Põhja-
vesi KOKKU 

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 
Märts 31 1 820 054 1 389 978 430 076 2 032 190 14 000 2 014 000 238 318 2 252 318 
Aprill 30 1 555 470 1 154 428 401 042 1 891 200 21 610 1 866 310 207 539 2 073 849 
Mai 31 1 682 759 1 235 538 447 221 1 911 020 6 093 1 907 340 255 609 2 162 949 
Juuni 30 1 776 773 1 335 224 441 549 1 871 490 14 095 1 852 330 236 725 2 089 055 
Juuli 31 1 452 921 1 067 918 385 003 1 860 860 22 450 1 839 850 244 016 2 083 866 
August 31 1 585 752 1 180 017 405 735 1 899 520 15 790 1 885 990 266 443 2 152 433 
Sep-
tember 30 1 752 070 1 350 259 401 811 1 885 910 48 400 1 834 290 200 852 2 035 142 
Oktoober 31 1 573 391 1 154 424 418 967 1 952 310 55 910 1 895 150 253 605 2 148 755 
Novem-
ber 30 1 631 769 1 204 766 427 003 1 930 950 56 630 1 874 630 217 600 2 092 230 
Detsem-
ber 31 1 817 991 1 411 317 406 674 1 933 860 29 955 1 904 170 203 673 2 107 843 
2007 
kokku 365 19 779 560 14 836 616 4 942 944 23 020 519 343 025 22 664 470 2 778 458 25 442 928 
2006 
kokku 365 19 856 484 14 938 372 4 918 112 23 012 270 349 074 22 657 547 2 751 166 25 408 713 
2007 m3 
päevas 365 54 191 40 648 12 556 63 070 940 62 094 7 612 69 707 
2006 m3 
päevas 365 54 401 40 927 13 474 63 047 1 045 62 075 7 537 69 613 

2007. aastal oli keskmine veetarbimine inimese kohta Tallinnas 101,3 liitrit ööpäevas. Tallinna 
linna veetarbimine on viimase kümne aasta jooksul ligi kolm korda vähenenud. 
Põhjuseks on rasketööstuse ettevõtete ja ka nende veetarbimise oluline vähenemine 1990ndate 
keskel, kodutarbimise vähenemine veearvestite paigaldamise ja nende alusel tasu arvestamise tõttu 
ning märgatavalt on vähenenud ka veekaod torustikes. 
Väiksema veetarbimise tõttu on vee viibeaeg järves pikenenud pea neli korda, mis parandab AS 
Tallinna Vesi sõnul ka toorvee kvaliteeti. 2007. aastal vastas toorvee kvaliteet Euroopa Nõukogu 
direktiivi 75/440/EÜ nõuetele. 

3.3 VEEVAJADUSE PROGNOOS 
Perspektiivne veevajadus Tallinnas elanikkonnale aastaks 2012 on 105 l/in/ööp ning arvestama 
peab lisaks veekadude (lekete) osakaaluga. Aastaks 2020 on prognoositav veetarbimine tõusnud 
koguseni 110 l/in/ööp. 

Tabel 3.8. Perspektiivne veevajadus 

Aasta 2012 2020 
Veeühendustega varustatus (%) 
AS Tallinna Vesi  99,6 99,9 
aktsiaselts ESMAR EHITUS 97 99 
Tehnovõrkude Ehituse OÜ 81 90 
Erikulu (l/in/ööp) 105 110 
Elanikkond (1000 inimest)  401 402 

Tabel 3.9. Eeldatav veetarbimise mahu kasv Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
põhitegevuspiirkonnas aastatel 2009–2020 (1000 m3/aastas) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Eeldatav 
tarbimine, sh 20 343 20 480 20 617 20 755 20 893 21 033 
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elanikkond 15 200 15 286 15 371 15 457 15 542 15 628 
juriidilised isikud 5 143 5 194 5 246 5 298 5 351 5 405 
Toodetud vesi 25 271 25 299 25 328 25 357 25 386 25 417 
Veekadude 
protsent 19,5 19,05 18,60 18,15 17,70 17,25 
Veekaod 4 928 4 819 4 711 4 602 4 493 4 384 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Eeldatav 
tarbimine, sh 21 172 21 312 21 454 21 595 21 738 21 881 
elanikkond 15 713 15 798 15 884 15 969 16 055 16 140 
juriidilised isikud 5 459 5 514 5 570 5 626 5 683 5 741 
Toodetud vesi 25 585 25 615 25 647 25 678 25 710 25 742 
Veekadude 
protsent 17,25 16,8 16,35 15,9 15,45 15 
Veekaod 4 413 4 303 4 193 4 083 3 972 3 861 
Märkus: vastavalt AS-ilt Tallinna Vesi saadud informatsioonile ja konsultandi prognoosile 

Tabel 3.10. Eeldatav veetarbimine teiste Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vee-
ettevõtjate tegevuspiirkonnas aastatel 2012 ja 2020 (m3/a) 

Vee-ettevõte 2012 2020 
aktsiaselts ESMAR EHITUS (Mähe 1 ja 
Mähe 2, Aegna saar) 145 000 200 000 
Tehnovõrkude Ehituse OÜ (Kakumäe) 227 000 380 000 
AS Teede REV-2 (Vana-Pääsküla) 26 000 26 000 

4. VEEALLIKAD 
4.1 JOOGIVEEALLIKATE KASUTAMISE VÕRDLUS JA VALIK TALLINNA LINNA 
VEEVARUSTUSES. VEEVAJADUSE KATMINE 
Tallinna linna veevarustuses kasutatakse veeallikana nii pinna- kui ka põhjavett. Põhjaveevaru on 
suures osas taastumatu või väga aeglaselt taastuv ning selle kasutamine peab olema kaalutletud ja 
otstarbekas. Alljärgnevates tabelites ja diagrammides on esitatud Tallinnas toodetud pinna- ja 
põhjavee kogused ja osakaalud kogu toodetud veekogusest alates aastast 2002. 

Tabel 4.1. Põhjaveevõtt Tallinnas 
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Tabel 4.2. Pinnaveevõtt Tallinnas 

Pinnaveevõtt Tallinnas 
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Võrdluseks võib tuua, et aastatel 1996–1997 oli pinnavee (Ülemiste järve pinnaveehaare) 
kasutamine vahemikus 125 000 – 130 000 m3/d. Põhjavee kasutamine oli 1997. a 21 600 m3 
ööpäevas, mis oli ligikaudu 15% linna summaarsest veekasutusest. 

Tabel 4.3. Pinna- ja põhjaveevõtt Tallinna veevarustuse tarbeks aastatel 2002–2007 (m3/d) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Pinnavesi 75 158 74 771 64 312 62 368 62 077 63 112 
Põhjavesi 13 732 13 959 12 310 11 981 11 111 10 937 
KOKKU 88 890 88 730 76 622 74 349 73 188 74 049 

Tabel 4.4. Pinna- ja põhjaveevõtt kokku Tallinnas 

Pinna- ja põhjaveevõtt kokku Tallinnas 
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Põhjavee kasutamisel tuleb arvestada Tallinna linnale kinnitatud põhjaveevaruga. Praegu on 
pinnavee toitel valdav osa Tallinna piirkondadest: Lasnamäe, Kose, Maarjamäe, Kesklinn, Kopli, 
Mustamäe ja Õismäe ning osaliselt Taela elamurajoon. 
Põhjavee toitel on praegu Nõmme, Merivälja, Kloostrimetsa, Mähe ja Kakumäe elamurajoon ning 
Raku-Raudalu piirkond. Mõigu piirkonna elamud saavad tarbevee valdavalt lokaalsetest, 
madalatest puurkaevudest. 
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Tabel 4.5. Põhjavee osakaal veevarustuses 

Põhjavee osakaal Tallinna veevarustuses
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Veeallika valikul on olulisemad kriteeriumid pakutava joogivee kvaliteedinõuetele vastavus ja 
füsioloogiline väärtus, veevarustussüsteemi töökindlus ning keskkonna- ja julgeolekuriskide 
maandamine. Ka EVS 847-1:2003 “Ühisveevärk” osa 1 “Veehaarded” käsitleb muuhulgas 
veeallikate valikut. Ühisveevärgi veeallikana võib kasutada pinna- või põhjavett. Veeallika valiku 
aluseks on: 
- vee kvaliteet ja hulk; 
- põhjavee moodustumise ja põhjaveekihtide sanitaarseisundi hinnang; 
- veekogu ja seda ümbritseva ala sanitaarseisundi hinnang; 
- sanitaarkaitseala tagamise võimalikkus. 
Valikuvõimaluse korral eelistatakse ühisveevärgis ohutuimat ja nõuetele vastavat veeallikat. Kui 
veeallika vesi ei vasta joogiveele kehtestatud nõuetele, vajab see töötlust. Otsuse tegemiseks 
veeallika kasutamiskõlblikkuse kohta joogiveena tuleb juhinduda veeseadusest ja sotsiaalministri 
2. jaanuari 2003. a määrusest nr 1 “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava 
pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded”. 
Tallinnas tuleb põhjaveekasutust eelistada juba varem põhjaveevarustusel põhinevates 
piirkondades, vältides selle tarbimise osakaalu vähenemist pinnavee arvelt. Soovitatav oleks 
säilitada põhjaveetarbimine põhitegevuspiirkonnas vähemalt 2007. aasta tasemel. 
Põhjaveevarustuse piirkonna säilitamisel tuleks võtta arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni 
(WHO) soovitusi ja põhimõtteid toorvee allikate ohutusnõuete osas: 
- julgeolekuküsimus – põhjavesi on pinnaveest oluliselt paremini kaitstud ja selle reostumise 
tõenäosus õnnetuse või terroriakti tõttu on oluliselt väiksem; 
- olemasolevate põhjaveevarustuse piirkondade säilitamine aitab tagada parema valmisoleku 
hädaolukorraks ja võimaldab ka pinnaveevarustusega piirkondade kiiremat ümberlülitamist 
põhjaveetoitele, kui leiab aset pinnaveeallikate reostumine; 
- linnal pole vaja kavandada lisaressursse reservkaevude hoolduseks ja hädaolukorras tööle 
rakendamiseks. 
Keskkonnatasude seaduse § 10 alusel on kehtestatud tasumäärad veevõtuks veeallikate kaupa. Vee 
erikasutusõiguse tasumäära kehtestamisel lähtutakse veekogust, põhjaveekihist, võetava vee 
defitsiitsusest ja kasutusviisist. Vastavalt seadusele on kõige soodsam vett võtta pinnaveekogust ja 
kõige kallim kambriumi-vendi põhjaveekompleksist. Tasumäärad tõusevad iga aastaga ja selgelt 
kiiremini tõuseb põhjaveekompleksidest võetava vee hind, mis tähendab, et riiklikult 
soodustatakse pigem pinnavee kasutamist. 
Tallinna veevarustuse põhitegevuspiirkonnas pumbati 2006. aastal 74% põhjaveest kambriumi-
vendi veekompleksist. Ülejäänud 26% võeti Nõmme ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksist, 
mille erikasutustasu on väiksem ja kvaliteet on parem (I kvaliteediklass) kui kambriumi-vendi 
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veekompleksi põhjaveel. Seega on igati kasulik selles piirkonnas kasutada rohkem ordoviitsiumi-
kambriumi veekompleksi põhjavett, sest tarbevarud võimaldavad seda. 2006. aastal kasutas AS 
Tallinna Vesi Nõmmel ordoviitsiumi-kambriumi põhjavett keskmiselt 1513 m3/d ja 2007. a ainult 
852 m3/d, kinnitatud O-C tarbevaru on Nõmmel 3500 m3/d. 2008. aasta juunis pumbati Nõmmel 
ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi põhjavett veelgi vähem – 753 m³/d. 
AS Tallinna Vesi poolt konsultantidele kasutada antud tootmiskulude andmete põhjal saab väita, et 
põhjaveest ja pinnaveest joogivee tootmise kuludes suuri erinevusi ei ole. Erinevused on omahinna 
struktuuris. Põhjaveest joogivee tootmisel moodustavad põhiosa tootmiskulud – 26% vee 
erikasutustasu, 24% põhivara kulum ja 23% tootmiselekter. Pinnavee kasutamisel on suurim 
põhivara kulum – 34%, vee erikasutustasu 15%, tootmiselekter 15% ja veetootmisprotsessi 
lisaainete kulu 11%. 
Teoreetiliselt määravad põhjavee omahinna järgmised parameetrid: puurkaevu sügavus, põhjavee 
vajalik tõstekõrgus, puurkaevu deebit ja pumbatava vee kogus. Põhjavee tootmise omahind 
Tallinna põhitegevuspiirkonnas on viimastel aastatel tõusnud seoses põhjaveekäitluse 
täiustamisega ja koosneb alljärgnevatest kuludest: 
- pumbatava põhjavee kvaliteedi joogiveele esitatud nõuetega vastavusse viimine; 
- puurkaevpumplate hoonete ja tehnoloogiliste seadmete rekonstrueerimine; 
- pumplate territooriumide korrastamine; 
- sanitaarkaitsealade piirdeaedadega ümbritsemine; 
- pumplate lülitamine ühtsesse kaugvalvesüsteemi. 
Normaalolukorras töötavate puurkaevpumplate seisund on praegu valdavalt hea ja suuri 
investeeringuid lähiajal ei vaja. 
Eelmises Tallinna ÜVK arendamise kavas rõhutati Tallinna põhjaveeressursi kasutamise 
prioriteetsust ja isegi põhjaveekasutuse suurendamist, kuid pinnavee kasutamise osakaalu 
vähendamine ja põhjavee osakaalu suurendamine Tallinnas ei ole mitte ainult tehnilis-
majanduslikku analüüsi vajav küsimus. Vastavalt Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivile 
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ) peab Eesti säilitama või saavutama 
põhjavee hea seisundi, lähtudes kindlatest kriteeriumidest. Üheks selliseks kriteeriumiks on 
elektrijuhtivus: põhjavesi on heas keemilises seisundis, kui muutused elektrijuhtivuses ei näita 
soolase ega muu vee sissevoolu põhjaveekogumisse. Põhjavee mineraalsuse tõusust intensiivse 
veevõtu tingimustes on Tallinnas ohustatud eelkõige veevarustuses enim kasutatav kambriumi-
vendi veekompleks. 
Teine suur takistus põhjavee laialdasemaks kasutuselevõtuks on Tallinna, nagu ka kogu Põhja-
Eesti kambriumi-vendi veekompleksi vee kõrge radionukliidide Ra-226 ja Ra-228 sisaldus. Need 
radionukliidid on looduslikku päritolu ja mõjutatud kambriumi-vendi veekompleksi lasumisest 
kristalsel aluskorral. Kindlaks on tehtud korrelatiivne seos radionukliidide ja põhjavee keemilise 
koostise vahel – väiksema mineraalsusega põhjavees on oodatav aastane efektiivdoos madalam 
(vt ptk 6.2). Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 on kehtestatud radionukliidide 
efektiivdoosi piirmääraks joogivees 0,10 mSv/a (indikaatornäitaja) vastavalt EL 
joogiveedirektiivis 98/93/EÜ toodud viitedoosile. Seoses sellega on Tallinna põhjavee üheks 
tähtsamaks kvaliteediküsimuseks radionukliidide sisalduse kehtivate nõuetega kooskõlla viimine. 
2009. aasta 1. oktoobril moodustati endise Tervisekaitseinspektsiooni põhimääruse § 12 punkti 12 
alusel Tallinna joogivee kvaliteedi riskihindamise eesmärkide ja abinõude programmi 
lähteülesande moodustamiseks töögrupp. Selle eesmärk on anda hinnang AS Tallinna Vesi 
opereeritavate puurkaevude joogivee nõuetele mittevastava radionukliidide (raadiumi) sisaldusega 
vee kasutamisest tulenevale terviseriskile. Selle uuringu tulemuste alusel töötatakse välja edasine 
tegevuskava põhjaveetoiteliste piirkondade joogiveevarustuse küsimuste lahendamiseks. Kui 
uuringust selgub, et lubatust kõrgemate näitajatega ei kaasne ohtu inimese tervisele, võib seda vett 
kasutada joogiveeks. Paralleelselt on algatatud uuringud kõrge raadiumisisaldusega põhjaveele 
sobivate veekäitlusmeetodite hindamiseks. Kui esialgsed investeeringud ja püsikulud 
veetöötlustehnoloogiale on liiga suured, tuleb eelistada alternatiivseid veeallikaid. 
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Käesolevas ÜVK arendamise kavas on hinnatud ka radionukliididest põhjustatud negatiivse 
tervisemõju vähendamise võimalusi, sh eri põhjaveekihtide vee segamine, 
pinnaveevarustuspiirkonna laiendamine ja veetöötlusseadmete kasutamise võimalused (vt ptk 6.2). 
Kuna pinnaveest ja põhjaveest joogivee tootmise kulud praegu oluliselt ei erine, siis sõltub 
põhjaveevarustuse piirkonnas valitav lahendus ja sellega kaasnev veehinna muutus kas 
radionukliidide eraldamiseks sobivate veetöötlusseadmete maksumusest ja püsikuludest või 
põhjavett kasutava piirkonna pinnaveele üleminekuks vajalike toruühenduste väljaehitamiseks 
tehtavatest kulutustest. 
Võttes arvesse, et suur osa puurkaevudest ammutab vee kambriumi-vendi veekompleksist, mille 
vesi ei vasta enamasti Eestis kehtivatele rangetele nõuetele radionukliidide sisalduse poolest, 
tuleks leida võimalusi alternatiivsete põhjaveekihtide vee kasutamiseks (põhiliselt Nõmme 
ordoviitsiumi-kambriumi veekompleks) ning leida võimalusi uute ordoviitsiumi-kambriumi 
veekompleksi puurkaevude rajamiseks olemasolevate puurkaevpumplate kõrvale, et kasutada 
olemasolevaid rajatisi. 
Tuleks uurida ka nn kombineeritud süsteemide (põhja- ja pinnavee segamine veevõrgus) mõju 
veekvaliteedile. Samuti vajab eraldi uuringuid vee tarbimisomaduste säilitamise ja veekvaliteedi 
tagamise osas ka pinnavee osakaalu suurendamine põhjaveevarustuse piirkonna vähendamise 
arvel. Oluline on käimasolevas terviseriski hindamise aruandes tuua välja konkreetne efektiivdoosi 
piirväärtus, mille puhul ei tooks vee tarbimine kaasa lisariski tarbijate tervisele. Näiteks joogivee 
efektiivdoosi piirväärtusel 0,2–0,25 mSv aastas on tõenäoliselt võimalik säilitada olemasolevad 
põhjaveevarustuse piirkonnad keerukat veetöötlustehnoloogiat kasutamata. Siinkohal tuleks võtta 
arvesse ka naaberriikides kehtivaid efektiivdoosi piirväärtusi (nt Soomes 0,5 mSv aastas) ja 
joogiveest saadava efektiivdoosi osakaalu aastasest kogudoosist. 
Uutes arenduspiirkondades on konsultandi hinnangul mõistlik keskenduda pinnaveevarustuse 
arendamisele, et tagada Tallinna pinnaveehaarde ja veepuhastusjaama stabiilne töö ning varustada 
tarbijaid kõikidele nõuetele vastava kvaliteetse veega. 
Samas tuleb jätkuvalt keskenduda ka põhjaveehaarete arendamisele, mis võimaldavad varustada 
linna joogiveega nii tava- kui ka hädaolukorras, s.o olukorras, kus Ülemiste järv, tema valgala või 
selle osa ei ole mingil põhjusel kasutatav. 
Käesolevas ÜVK arendamise kavas on nähtud ette hädaolukorra puurkaevude-põhjaveehaarete 
rajamine Lasnamäel Ülemiste veepuhastusjaama juures, Astangul ja Trummi piirkonnas ning 
investeeringud olemasolevate reservpuurkaevude ja pumplate korrastamiseks hädaolukorra 
puurkaevudele vajalikule tasemele. Pikaajalises programmis on nähtud ette investeeringud ka 
pinnavee hädaolukorra ühenduste tarbeks. 
Hädaolukorra veevarustuse riskiallikaid ja perspektiivseid lahendusi ning uute puurkaevude 
rajamise ning ka rekonstrueerimise vajadust on käsitletud peatükis 4.2 ning vajalikke 
investeeringuid hädaolukorra puurkaevpumplatesse ja hädaolukorra pinnavee ühendustesse 
peatükis 12.3.1. 
Lisaks tuleks põhjavee kui osaliselt taastumatu loodusvara kaitseks rakendada järgmisi 
põhimõtteid ja tegevusi: 
- kasutada kambriumi-vendi ja eriti ordoviitsiumi-kambriumi põhjavett eelistatult 
ühisveevarustussüsteemides ning mitte suurendada põhjavee kasutamist tööstusotstarbel, v.a juhul, 
kui seda nõuab tootmistehnoloogia või kui muu vee (sh ühisveevärgi vee) kasutamine on seotud 
ülemääraste kulutustega (veeseaduse § 14 lg 3); 
- teha kindlaks erakasutuses olevate kambriumi-vendi puurkaevude puurimise õiguslik taust, st 
detailplaneeringute, kooskõlastuste ja puurimislubade olemasolu ning nende puudumise korral 
nõuda nõuetekohase dokumentatsiooni koostamist. See on vajalik selleks, et vältida kambriumi-
vendi veekompleksi kui Põhja-Eesti põhilise põhjaveeallika juhuslikku reostumist. 

4.2 HÄDAOLUKORRA VEEVARUSTUS JA RISKIALLIKAD 
2007. aastal koostas SWECO Projekt AS “Tallinna veevarustuse riskianalüüsi”. Selle koostamisel 
võeti aluseks siseministri 26. juuni 2001. a määrus nr 78 “Maakonna ning valla ja linna 
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riskianalüüsi metoodika”, Tallinna riskianalüüsid ning AS Tallinna Vesi ning teiste vee-ettevõtjate 
kriisireguleerimisdokumendid. 
Tallinna veevarustuse riskianalüüsis käsitleti veevarustussüsteemi üksikute osadega 
(pinnaveeallikad, põhjaveeallikad, veepuhastusjaam, astmepumplad ja veemahutid ning veevõrk) 
seotud õnnetusi, mis võivad ebasoodsate tegurite kokkulangemisel põhjustada hädaolukordi. 
Lisaks käsitleti veevarustussüsteemi õnnetuste algsündmusi ja tagajärgi, võimalikke tõenäosusi, 
määrati riskiklassid, järjestati riskid ning koostati veevarustussüsteemi üksikute osade 
riskimaatriksid ja veevarustussüsteemi üldmaatriks. Kokku analüüsiti veevarustussüsteemi 43 
õnnetust, mis võivad põhjustada hädaolukordi. Alljärgnevalt on toodud lühikokkuvõte 
veevarustussüsteemi üksikute osade peamistest õnnetustest. 
Pinnaveeallikad. Pinnaveeallikaid mõjutav keskmise tõenäosuse ja raskete tagajärgedega õnnetus 
on ohtlikke aineid transportiva auto avarii. Keskmise tõenäosuse ja tõsiste tagajärgedega õnnetus 
on ohtlik paduvihm. Väikese tõenäosuse ja raskete tagajärgedega on raudteetranspordi avarii. 
Põhjaveeallikad. Põhjaveeallikaid mõjutav keskmise tõenäosuse ja tõsiste tagajärgedega õnnetus 
on ohtlikke aineid transportiva auto avarii ja elektrikatkestus üle 72 tunni. 
Veepuhastusjaam. Veepuhastusjaama mõjutav väikese tõenäosuse ja raskete tagajärgedega 
õnnetus on gripipandeemia. Keskmise tõenäosuse ja tõsiste tagajärgedega õnnetus on 
elektrikatkestus 24–72 tundi. 
Astmepumplad ja veemahutid. Suure tõenäosuse ja tõsiste tagajärgedega õnnetus on veevõrgu 
avarii. Keskmise tõenäosuse ja raskete tagajärgedega õnnetus on terrorism. Väikese tõenäosuse ja 
raskete tagajärgedega õnnetused on epideemia, varing ja elektrikatkestus üle 72 tunni. 
Veevõrk. Veevõrku mõjutav keskmise tõenäosuse ja raskete tagajärgedega õnnetus on joogivee 
reostamine terrorismi tõttu. Keskmise tõenäosuse ja tõsiste tagajärgedega õnnetus on astmepumpla 
ja mahuti avarii ning torustiku avarii. Väikese tõenäosuse ja raskete tagajärgedega õnnetuseks on 
gripipandeemia. 
Veevarustuse üldmaatriksist tulenevalt on: 
- suure tõenäosuse ning tõsiste tagajärgedega õnnetus veevõrgu avarii; 
- keskmise tõenäosuse ja raskete tagajärgedega õnnetus on ohtlikke aineid transportiva auto 
avarii, terrorism (joogivee reostamine, astmepumplate ja mahutite rikkumine); 
- keskmise tõenäosuse ja tõsiste tagajärgedega õnnetus on elektrikatkestus 24–72 tundi, ohtlik 
paduvihm, astmepumpla ja mahuti avarii ning torustiku avarii; 
- väikese tõenäosuse ning raskete tagajärgedega õnnetused on gripipandeemia, raudteetranspordi 
avarii, epideemia, varing ning elektrikatkestus üle 72 tunni. 
Seega on veevarustussüsteemi kõige halvatavamad osad veevõrk ja astmepumplad, millele 
järgnevad pinna- ja põhjaveeallikad. Kuna Tallinna varustamine joogiveega on võimalik pinna- ja 
põhjavee baasil, siis tuleb veeallikatega seotud abinõude plaanis pöörata põhitähelepanu 
süsteemide väljaarendamisele selliselt, et hädaolukorras oleks võimalik üle minna ühelt veeallikalt 
teisele ning tagada elanikkonna stabiilne veega varustamine. 
Kõigi eespool nimetatud õnnetuste vältimiseks tuleb töötada välja abinõude plaanid, et ennetada 
õnnetuste toimumist ja näha ette konkreetsed tegevused õnnetuste toimumise korral. 
Lähtuvalt riskimaatriksitest koostas SWECO Projekt AS koostöös Infragate Eesti AS-iga 2008. 
aastal “Tallinna veevarustuse võimalike hädaolukordade ennetamise kava”, milles käsitletakse 
veevarustuse seisukohast kahte kõige tõsisemat juhtu, mis põhjustavad ülelinnalisi 
veevarustussüsteemi häireid. 
1. Tallinna linna veevarustussüsteemiga seotud pinnaveeallikate reostus, mille tulemusena tuleb 
veepuhastusjaama töö ajutiselt peatada ja minna üle täielikule põhjaveega varustamisele. Selle 
õnnetuse tõenäosus on väga väike (alla ühe protsendi), kuid sellel on rasked tagajärjed. 
Veepuhastusjaama puhta vee reservuaaride mahust piisab, et varustada linna joogiveega vähemalt 
36 tunni jooksul pärast puhastusprotsessi peatumist. Kaasnevalt elanike teavitamisega 
hädaolukorrast käivitatakse põhjaveepumplad ja avatakse ühendused pinna- ja põhjaveevõrgu 
vahel, et oleks võimalik suunata põhjavett pinnaveevõrku (AS Tallinna Vesi). 



Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2021 
 

 45

2. Elektrikatkestus kestusega 24–72 tundi, mille tagajärjel seiskuvad astmepumplad ja põhjavett 
veevõrku andvad pumplad. Joogiveevarustus on häiritud, kuna tööle jääks ainult Tallinna 
Veepuhastusjaam, millel on elektrigeneraatorid. Õnnetuse tõenäosus on väiksest keskmiseni. 
Veepuhastusjaama veetoodangust piisab kogu linna varustamiseks joogiveega, kuid kuna 
astmepumplad ilma elektrita ei tööta, ei ole võimalik tagada veevõrgu normaalset tööd. Selleks, et 
tagada igale inimesele minimaalne hädaolukorras ette nähtud veekogus olemasoleva jaotusvõrgu 
kaudu, tuleb kasutusele võtta organisatsioonilised meetmed. 
Kuna Ülemiste veepuhastusjaama kaudu ei ole võimalik tagada kogu linna varustamist joogiveega, 
peavad teistel põhjaveevarustusel põhinevatel tegevuspiirkondadel olema elektrigeneraatorid, et 
tagada üldise elektrikatkestuse korral osa puurkaevude töö, mis annaks võrku hädaolukorras 
vajaliku joogivee koguse. Puurkaevude valik tuleb teha vee-ettevõtjal lähtuvalt tegelikust 
olukorrast. 
Hädaolukorras veevõrku juhitav kogus elaniku kohta on hinnanguliselt 50 l/d, millest piisab 
esmatarbevajaduse rahuldamiseks. Samas on eelduseks majasisese veevõrgu sulgemine, et tagada 
hädaolukorras vähese vee ühtlane jagamine kõigi elanike vahel (vesi oleks kättesaadav ainult 
vahetult pärast veevõtusõlme paigaldatud kraanist). 
Teised töös kirjeldatud õnnetused põhjustavad lokaalseid, mitte ülelinnalisi veevarustushäireid ja 
nendega tulevad AS Tallinna Vesi ja teised Tallinna vee-ettevõtjad toime oma jõududega. 
Tallinna veehaarete revideerimise käigus 2006–2008 koostati ühisveevärki ja lokaalvõrku 
ühendatud puurkaevude nimekiri ning kontrolliti lisaks puurkaevude ja pumbamajade tehnilisele 
seisundile ning sanitaarkaitsealade olemasolule ka ühendatust veevärgiga (kaugus veevärgist) ja 
ühendamisvõimalusi kindla töömahu puhul. Veevärgiga ühendatud puurkaevud jaotati töötavateks, 
reservis olevateks ja konserveerituteks. 
Reservpuurkaevude hulka kuuluvad puurkaevud on tavaliselt varustatud pumpadega ja 
elektrienergiaga vee juhtimiseks veevärki. Tarvis on ainult lühiajalist läbipumpamist, et vabaneda 
seisnud veest. Konserveeritud puurkaevud on ilma pumpadeta ja suudmed on päistega suletud. 
Konserveeritud puurkaevude käikulaskmine nõuab teatud kulutusi ja aega. On vaja muretseda 
pump, veetõstetorud ja kaabel, need paigaldada, seadistada automaatika ja pumbata puurkaev läbi. 
Lähtudes puurkaevu tootlikkusest ja linnaosade kinnitatud põhjaveevarust anti põhjaveevõtu 
hinnang linnaosade kaupa nii töötavate ja reservpuurkaevude kasutamise kui ka konserveeritud 
puurkaevude kaasamise kohta. Arvutuste tulemusena selgus, et kõige raskem olukord valitseb 
Lasnamäe, Kesklinna ja Kristiine linnaosas (vt tabelit 7.26). 
Haabersti linnaosas on lokaalsete võrkudega veehaarded koondunud Kakumäele, kuid põhilised 
veetarbijad asuvad Õismäel. 
Peamise veevarustusallika, Ülemiste järve kiire väljalülitamise vajaduse korral ja vee 
andmiseks veevärki põhjaveeallikatest kulub reservpuurkaevude töörežiimile 
ümberlülitamiseks 1–2 päeva. Konserveeritud puurkaevude haaramiseks kulub 3–10 
ööpäeva. 
Seega on Tallinna stabiilse veevarustuse loomiseks vaja ette näha põhjaveeressursside 
tõhusam ärakasutamine koos põhjavee tarbevaru mõninga ümberjaotamisega. 
Veevarustuskindluse osas tuleb eelistada põhjaveevarustusega piirkondade säilitamist, et 
hõlbustada ümberlülitamist hädaolukorra ilmnemisel. 
Täpsemalt kajastab puurkaevudega varustatust, sh hädaolukorra puurkaevude vajadust, Tallinna 
linna piirkondade kaupa peatükk 7.1.4. Tallinna linna piirkondade varustatus põhjaveega 
survetsoonide kaupa hädaolukorras on toodud tabelis 7.26. 
Tallinna linnas kasutusel olevad ja hädaolukorras kasutamiseks sobivad puurkaevud on toodud 
joonisel TL13-2-02. 
Ainult põhjavee tarbevaru ja puurkaevude olemasolu ei taga veel kogu linna elanike veega 
varustamist hädaolukorras. Vaid osa veehaaretest annab vee ühis- või lokaalveevärki. Paljud 
puurkaevud kuuluvad tööstusettevõtetele, äri- ja mittetulundusühingutele ning suhteliselt väike on 
nende puurkaevude arv, mida kasutavad eratarbijad. Sealjuures puudub omavalitsustel 
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sunnimehhanism eravalduses olevate puurkaevpumplate (astmepumplate) ühendamiseks 
ühisveevärgiga ning nende rekonstrueerimiseks hädaolukorra veevarustuse tarbeks vajalikule 
tasemele või nende nõuetekohaseks hooldamiseks. 
Lihtsam on reguleerida Tallinna linna vee-ettevõtjate ja kas osaliselt või täielikult riigi omanduses 
olevate ettevõtete puurkaevude kasutamist. 
Linna vee-ettevõtetega sõlmitavates teenuslepingutes tuleb näha ette vajalikud muudatused nende 
hallatavates piirkondades asuvate reservpuurkaevude ja pumplate hooldamiseks nii, et kaevud 
oleks võimalik ühisveevarustuse tagamiseks tööle või ümber lülitada 24 tunni jooksul. See eeldab 
läbirääkimisi Tallinna linna ja vee-ettevõtete vahel ning avaldab otsest mõju veehinna 
kujunemisele, kuid samas puuduvad Tallinna linnal arvestatavad alternatiivsed lahendused 
reservpuurkaevude töökorras hoidmiseks. 

5. PINNAVESI 
Tallinna pinnaveehaare koosneb Ülemiste järvest ning Pirita, Jägala ja Soodla jõgedele rajatud 
pinnaveehaarete süsteemidest vee juhtimiseks Ülemiste järve. Järve enda looduslik valgala on 
väike (Kurna oja valgalaga 52 km2). Piisava veevaru tagamiseks on rajatud Pirita, Jägala, Soodla ja 
Pärnu jõe põhine veehaardesüsteem. 
See koosneb jõgedele rajatud hüdrosõlmedest ja veehoidlatest ning neid ühendavatest kanalitest. 
Kokku on süsteemi toimimiseks rajatud 66,1 km kanaleid ja 2,1 km torujuhet. Kogutud vesi 
koondub Pirita jõel Vaskjalas, kus see juhitakse Ülemiste järve Pirita (Vaskjala) – Ülemiste kanali 
kaudu. 
Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse kuuluvate veekogude nimekiri on toodud 
keskkonnaministri 9. veebruari 2001. a määruses nr 9. Sellesse nimekirja kuuluvad 
vooluveekogudest: 
 Pirita jõe Paunküla ja Vaskjala profiilide vaheline lõik koos Pirita–Ülemiste veejuhtmega; 
 Jägala jõe lõik alates 60 km kauguselt suudmest kuni Kaunissaare profiilini koos Jägala–
Jõelähtme–Pirita veejuhtmega; 
 Jägala–Paunküla veejuhe; 
 Raudoja–Aavoja veejuhe; 
 Pärnu jõe ülemjooks Purdi profiilini. 
Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse kuuluvate veekogude nimekirja kuuluvad 
seisuveekogudest Ülemiste järv, Paunküla veehoidla, Kiruvere järv, Soodla veehoidla, Aavoja 
veehoidla ning Männiku liivakarjääri järvistu (Raku ja Männiku järved). 
Veehaardesüsteemi rajatised on valminud aastatel 1960–1987 ning neid on järgnevatel aastatel 
rekonstrueeritud ja uuendatud. Veeressursside optimaalseks ja täpseks reguleerimiseks rajati 
aastatel 1999–2005 kõikidesse hüdrosõlmedesse veemõõtesõlmed, mis võimaldavad mõõta nii 
kanalitesse juhitavaid vooluhulki kui ka jõgedesse jäävaid sanitaarvooluhulki. 
Ülemiste järve pindala on 9,8 km2, kasutusmaht (reguleeriv) on 15,78 mln m3 veetasemel 36,62 m 
(absoluutkõrgus) ja kogumaht 32,87 mln m3. Järve valgala koos järve pindalaga on 99 km2, 
sealhulgas suurima veejuhtme Kurna oja valgala on 52 km2, isevoolse Pirita-Ülemiste kanali 
valgala on 29 km2. Kanali valgala peaks praegu, pärast lennuvälja sademeveesüsteemi juhtimist 
Mõigu tiiki, st linna sademeveesüsteemi, olema 7–8 km2 võrra väiksem. Ülemiste järve valgalaga 
on seotud ka Männiku liivakarjääride põhjaveeline valgala. Männiku liivikuvete kirdesuunaline 
väljavool toimub Kurna oja lammi turbalasundisse ja Ülemiste järve. Liiva ammutamisel tekkinud 
Raku järve pindala on 185 ha veetasemel 42,70 m ning Männiku järve pindala on 110 ha 
veetasemel 45,00 m. Raku järve veepind oli 1971. a 48,00 m. Karjääri laienedes raba põhja- ja 
läänepiiril on veepinda alandatud 5,5 m võrra. See on langenud turbalasundi põhjani nii, et raba 
idaosas on Tammetalu järv kuivanud, sest veepind on langenud seal 2 m võrra. Männiku raba 
toitub sademetest ja 2–3 m paksune rabavee kiht on Raku järve põhiline toiteallikas. Raku järve 
liigvesi juhitakse ülevoolutoruga Kurna ojja. Terastorust veejuhtme läbimõõt on 0,6 m, kusjuures 
Raku järve ja Viljandi maantee vaheline lõik peaks olema läbimõõduga 0,3 m ja pikkusega 
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ligikaudu 1,8 km. Torustik rajati 1975. a, et leevendada veepuudust Ülemiste järves, kuna 
Paunküla veehoidla oli sel aastal rekonstrueerimisel. AS Silikaat kavatseb Raku järvega ühendada 
Männiku järve, et sealses liivakarjääris veepinda alandada. 
Jõgede pinnaveehaare koosneb kahest süsteemiosast, Pirita jõe ja Jägala jõe süsteemist, mis 
praegusel kujul anti käiku vastavalt 1975.–1979. ja 1987. a. 
Pirita jõe valgala Vaskjala paisu profiilis on 637 km2, millele lisandub Jägala – Pirita (Patika) 
kanali kaldavalgala 3 km2, Paunküla veehoidlaga seotud Jägala jõe Sae lävendi valgala 457 km2 ja 
Pärnu jõe Purdi lävendi valgala 41 km2, kokku 1138 km2. 
Jägala jõe valgala Kaunissaare paisu profiilis on 831 km2, millele lisandub Soodla veehoidla ja 
Raudoja–Aavoja–Jägala kanali valgala 260 km2 ning Pärnu jõe Purdi lävendi valgala 41 km2, 
kokku 1132 km2. Kuna Jägala jõe Sae lävendi ja Pärnu jõe Purdi lävendi valgalad (kokku 498 km2) 
on mõlema jõe pinnaveehaardesüsteemil ühised, on kogu jõgede pinnaveehaarde valgala 1772 
km2. 
Pirita jõe Vaskjala veehoidlast, normaalveetasemega 38,50 m (absoluutkõrgus), suunatakse vesi 
11,1 km pikkuse kanali kaudu Ülemiste järve. Vaskjala veehoidla hüdrosõlmes on pais, peel ja 
kanaliveehaare hoonega. Vooluhulga reguleerimine ja veemõõtmine on automatiseeritud. 
Hüdrosõlm rekonstrueeriti täielikult 1998.–1999. a. 
Täiendav veevaru veevaeseks perioodiks on akumuleeritud Pirita jõe ülemjooksul Paunküla 
veehoidlas. 
Paunküla veehoidla vesi mahuga 9,93 mln m3 juhitakse hüdrosõlme kaudu otse Pirita jõkke, mille 
ümberjuhtimiseks veehoidlast kaevati veehoidla tammiga paralleelselt uus säng, nn Ardu kanal. 
Veehoidla reguleeriv maht täitmisega otse Pirita jõest on 5 mln m3. Veehoidla ülemine osa 
täidetakse veetasemeni 72,50 m Jägala jõest. Sae oja profiili on jõele ehitatud raudbetoonist 
ülevoolupais. Paisu eest võetakse vett pumbajaama juurdevoolukanalisse, millest pumbatakse vesi 
1,5 km pikkuse survetoru kaudu üle veelahkme kanalisse ja edasi voolab vesi isevoolselt põhiharu 
nn Tuude oja kaudu Paunküla veehoidlasse. Veejuhtme kogupikkus on 10,7 km. 
Jägala jõkke on võimalik juhtida vett ka Pärnu jõe ülemjooksult väikesest Purdi paisveehoidlast 
Pärnu (Purdi) – Jägala 4,3 km pikkuse kanali kaudu. 
Jägala jõe Kaunissaare hüdrosõlm koosneb Jägala jõe paisust, veehoidlast, Jägala-Pirita kanali 
veehaarderegulaatorist ja olmehoonest jõe paremal kaldal. Ülespaisutatud veetasemel 49,00 m 
saab jõe vett suunata veehaarde regulaatori ja Jägala-Pirita kanali kaudu isevoolselt Pirita jõkke 
Patikal. 
Jägala süsteemi täiendav veevaru on salvestatud Soodla veehoidlas. Soodla veehoidlas paisutati 
jõe veepinda 12 m võrra, s.o veetasemeni 65,00 m. Veehoidla reguleeriv (kasulik) maht 7,4 mln 
m3 saadakse veetaseme alandamisel 5 m võrra nagu projekteeritud. Seni kehtinud veekasutusloas 
lubati kalakaitse (vähiurud) eesmärgil veepinda alandada vaid 2 m võrra ja reguleeriv maht 
vähenes 4,3 mln m3-ni. Suurvesi juhitakse ära liigveelasu ja kalatrepi kaudu. Sanitaarvooluhulka 
reguleeritakse põhjalasutoru siibriga, mis asub siibrikaevus. Soodla ja Raudoja veehoidlaid 
ühendav 0,6 km pikkune toruveejuhe suletakse siibrikaevus asuva siibriga. 
Soodla veehoidla vesi suunatakse Raudoja (normaalveetase 58,00 m), Aavoja (50,50 m) ja 
Kaunissaare (49,00 m) paisveehoidlate kaudu ja 37 km pikkuse kanaliga isevoolselt Pirita jõkke. 
Paisveehoidlate veepindu hoitakse etteantud normaalveetasemel, et tagada kanalis maksimaalne 
vooluhulk. Seetõttu on nimetatud veetaseme veehoidlad pinnaveehaarde seisukohalt reguleeriva 
mahuta. 
Ülemiste järve lähivalgala seisund. Pirita jõe seisund vastavalt Harju alamvesikonna 
veemajanduskavale on kesine, välja arvatud Vaskjala paisu ja Kuivajõe suudme vaheline lõik. 
Üheks suuremaks probleemiks on amortiseerunud või hooldamata reoveepuhastid – nii BHT, 
fosfori kui ka lämmastiku puhul ületavad rohkem kui pooled reoveeproovides analüüsitud näitajad 
kehtestatud nõudeid. Suurem osa, u 90% toitainete koormusest on tingitud hajukoormusest, s.o 
põllumajanduslik tegevus ja hajaasustus, punktreostusallikate koormus on väike, < 10%. 
Sademevee väljalaskude osas on olemas andmed ainult suuremate linnade kohta, kuid on tõsiasi, et 
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ka viimastel aastatel on ehitatud hulgaliselt sademe- ja kuivendusvee väljalaske vanasse Vaskjala 
kanalisse. Ülemiste järve kui joogiveeallika seisukohalt on oluline põhjalikum sademevee 
väljalaskude kontroll. Harju alamvesikonna veemajanduskavas on planeeritud meetmed, mille 
juurutamine peab tagama kogu Pirita jõe ja Kurna oja ning neisse suubuvate veekogude hea 
seisundi aastaks 2015. Ülemiste järve pinnaveehaardesüsteemi hea seisundi tagamiseks tuleb 
lõpetada sademevee ebaseaduslik juhtimine Pirita-Ülemiste kanalisse, vajalik on reoveepuhastite 
rekonstrueerimine jõgede ülemjooksul, põllumajandusest tuleneva hajukoormuse vähendamine ja 
maakuivenduse ning maaparanduse projektide keskkonnasäästlik planeerimine. 

5.1 PINNAVEEVARU JA VEEBILANSS 
Tallinna pinnaveehaardesüsteemi veevaru suurus oleneb sademete hulgast ja selle aastasisesest 
jaotusest. Süsteemi veevaru arvutamise (hindamise) aluseks on 95% tõenäosusega veevaene aasta 
– pikal vaatlusandmete real põhinev ja veemajandusaasta arvutuslike vooluhulkade jaotuse alusel 
koostatav veebilanss. Selle järgi võib hinnata, et praeguse veetarbimise juures on veevaesel (95%) 
veemajandusaastal pinnaveehaarde veevaru piisav. Keskmise veerikkusega aastal kasutatakse ära 
u 50% süsteemi võimalikust veevarust. 
2006. aastat iseloomustas sademevaene aprill-mai ning suvised soojad ja kuivad ilmad, mis 
tingisid Jägala ja Pirita jões äravoolu vähenemise sanitaarmiinimumini ja alla selle juba juunikuu 
lõpuks. Seetõttu sai Ülemiste veevarude täiendamiseks kasutada ainult Soodla ja Paunküla 
veevarusid (vastavalt 4,2 ja 2,9 mln m3). 
2007. aastat iseloomustas sademevaene mai-juuni ja seetõttu olid äravoolud jõgedes juuni lõpuks 
allpool pikaajalist keskmist. Ka III kvartalis jäi jõgede äravool keskmisest väiksemaks. Ülemiste 
veevarude täiendamiseks tuli kasutada Paunküla ja Soodla veehoidlate veevarusid vastavalt 1,8 ja 
1,2 miljoni m3 ulatuses. 
Põhjaveevaru kasutamiseks on Keskkonnaamet välja andnud vee-erikasutusload, kus on kirjas 
lubatud põhjaveevõtt maardlate kaupa. Kokku on Tallinnas 12 põhjaveemaardlat, igale maardlale 
on kinnitatud veevaru. 
Aasta-aastalt on veetarbimine vähenenud. Aastaks 2008 on veetarbimine stabiliseerunud, kuigi ka 
2008. aastal võib AS-ilt Tallinna Vesi saadud andmete põhjal täheldada väikest langustendentsi. 
Võib siiski arvata, et suuremamahulist elanikkonna veetarbimise langust enam ette näha ei ole. 
Kõige olulisemalt avaldab veevõtule praegu mõju suuremate ettevõtete lahkumine Tallinnast. 
Võttes arvesse planeeritavaid pinnaveeühendusi suuremate Tallinna ümbruse linnade ja valdadega, 
võib siiski eeldada, et lähiaastatel Tallinna veepuhastusjaama toodang stabiliseerub. 
Arvestades Tallinna veevajadusega 25,55 mln m3 aastas (keskmine veetarve 70 000 m3/d) ja 
Ülemiste järve kogutud veevaru (reguleeriva mahu) jäägiga 15,78 mln m3 veemajandusaasta lõpus 
on süsteemi vaba veevaru 9,77 mln m3 aastas. 
Minimaalse sanitaarvooluhulga tagamiseks Jägala jõe Kehra lävendis oleks vaja Kaunissaare 
veehoidlast juurde anda vett kolmel kuul (VIII, II, III) aastas u 1 mln m3. Pirita jõe Vaskjala 
lävendis oleks vett vaja juurde anda kuuel kuul (VII–IX ja I–III) aastas u 4 mln m3 kas Paunküla 
veehoidlast või osaliselt Kaunissaarest. 
Maikuu lõpuks on Ülemiste järv täitunud normaalveeseisuni 36,62 m abs, mille juures on järve 
reguleeriv maht 12,48 mln m3. Veevaesel suveperioodil väheneb järve reguleeriv maht kolmandiku 
võrra ehk veetase langeb umbes 0,5 m võrra. 

5.2 VEEPUHASTUSJAAM 
5.2.1 Vee tootmine veepuhastusjaamas 
Tallinna linn saab umbes 83% joogiveest pinnaveeallikatest, mille kogumaht on 35 mln m3 ja 
pindala 1782 ha. Esimesed ojad ja jõed saavad alguse Aegviidu metsadest ja rabadest. Veed 
kogutakse ja juhitakse kuude veehoidlasse, et hoida ja säilitada veevaru Tallinna suurimas ja 
tähtsaimas pinnaveeallikas – Ülemiste järves, mille maht on 15,78 miljonit m3. 
Toorvesi suunatakse 2000 km2 suuruselt valgalalt läbi Ülemiste järve veepuhastusjaama. Toorvesi 
läbib mikrofiltrid, mis eemaldavad vetikad ja hõljumi. Seejärel suunatakse vesi basseinidesse, kus 
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vette juhitava osooni-õhusegu abil hävitatakse kahjulikud bakterid. Veele lisatakse kemikaali ja 
vesi selgitatakse. Vesi läbib aktiivsöe ja liivaga täidetud kiirfiltrid, mis eemaldavad viimased 
joogiveele lubamatud lisandid ja parandavad vee maitseomadusi. Enne vee linnavõrku juhtimist 
desinfitseeritakse joogivesi kloori abil, et vesi oleks tervisele ohutu. 
Veetootmine on jagunenud kahe veepuhastusjaama korpuse vahel: A- ja B-korpus. Korpused on 
ehitatud eri aegadel ja on omavahel tehnoloogiliselt seotud. Vaatamata võimalusele osa seadmeid 
tootmisliinis tööst välja lülitada ei too see endaga kaasa märkimisväärset kulude vähenemist. 
Veepuhastusjaama vanemat korpust (A) ei ole võimalik sulgeda, sest uuema, B-korpuse 
tootmisvõimsus ei ole piisav. Samuti on mõlema korpuse tööshoidmine vajalik riskide 
maandamiseks: kui ühes korpuses juhtub midagi, mis muudab võimatuks selles vee puhastamise, 
saab teise korpuse panna tööle maksimaalvõimsusega. B-korpuse maksimaalseks toodanguks on 
64 000 m3/d, kusjuures limiteeriv tegur on filtrite pindala. A-korpuse maksimaalseks toodanguks 
on 45 000 m3/d. Veepuhastusjaama veetootmise maksimumvõimsus on u 123 000 m3/d – sellisel 
juhul pumbatakse osa B-korpuses selitatud vett A-korpuse filtritele ja seega kasutatakse mõlema 
tootmishoone seadmeid maksimaalselt. AS Tallinna Vesi Ülemiste veepuhastusjaam tootis 2006. 
aastal 22,65 mln m3 joogivett ning põhjavee puurkaevudest saadi 2,75 mln m3 joogivett. 2007. a 
vastavalt 22,66 mln m3 joogivett ning põhjavee puurkaevudest saadi 2,77 mln m3 joogivett. 

5.2.2 Veepuhastusjaama vee kvaliteet 
Ülemiste järv on eutrofeerunud veekogu, mida iseloomustab suur vetikate kasv suvekuudel. Järv 
toimib ka vee ettevalmistajana, kuna seal toimuvad isepuhastusprotsessid muudavad vee omadusi. 
Vee tarbimise vähenemise tõttu on vee viibeaeg järves pikenenud, mis on mõjunud soodsalt vee 
töödeldavusele. On tekkinud võimalus manipuleerida valgalalt järve juhitava toorveega, mis 
esialgsete tulemuste põhjal on muutnud järve vee kvaliteeti paremuse poole. 
Joogivee kvaliteeti kontrollib AS-i Tallinna Vesi akrediteeritud veekvaliteedi laboratoorium. 
Teenustaseme nõue – 99,5% üldine proovide vastavus ja mikrobioloogiliste proovide vastavus – 
on täielikult tagatud. 
2006. aastal puhastatud vee kvaliteet veepuhastusjaamas vastas täielikult kõigile sotsiaalministri 
määruses nr 82 nõutud parameetritele. 2006. aastal tehti parendusi ja investeeringuid 
veepuhastusjaama protsesside täiustamiseks. Rekonstrueeriti B-maja filtreid, mille tulemusena 
vähenes tunduvalt filtreeritud vee hägusus ja paranesid muud kvaliteedinäitajad. Mikrofiltritel 
vahetati võrgud. Paigaldati uued järelklooridosaatorid. Puhta vee reservuaaril nr 3 remonditi katus. 
Seoses puhta vee reservuaari nr 3 rekonstrueerimisega optimeeriti A-maja tehnoloogilist protsessi, 
et tagada maksimaalne joogivee kvaliteet. 
2007. aastal jätkusid eelmisel aastal alustatud Pirita-Ülemiste kanali rekonstrueerimistööd (põhja 
puhastamine, nõlvade profileerimine, kaldakindlustuste taastamine, truupsilla ehitus). Toimusid ka 
Kaunissaare paisu rekonstrueerimistööd: vahetati välja paisu klappvarjade põhjatihendid ja rajati 
paisu avade sulgemisvõimalus avarii korral, st valmistati nn remontvarjade komplekt koos nende 
paigaldamiseks ehk ettetõstmiseks vajalike tugi- ja juhtpaasidega kõigile neljale paisuavale. 
Veepuhastusjaamas võeti 2007. a kasutusele uus juhtimissüsteem Damatic. Süsteem võimaldab 
tootmisprotsessi paremini optimeerida ja sellega ressursse kokku hoida. 
AS Tallinna Vesi on paaril viimasel aastal tegelenud ka Ülemiste järve biomanipulatsiooniga ehk 
veekvaliteedi parandamisega järve ökosüsteemi mõjutamise kaudu. Biomanipulatsioon seisneb 
põhjatoiduliste kalade väljapüügis ja järve toiduahela tasakaalustamises ning on mõjutanud järve 
kvaliteeti paremuse suunas. 
Aktsiaselts MAVES “Ülemiste järve veehaarde sanitaarkaitseala projekt” (töö nr 7003) alusel on 
praeguseks moodustatud Ülemiste järve sanitaarkaitseala. Uue veeseaduse rakendumine 12. 
jaanuaril 2009 oli vajalik samm sanitaarkaitseala moodustamisel. Vastavalt veeseaduse muutmise 
seadusele (3. detsember 2008) on võimalik Ülemiste järve sanitaarkaitseala laiendada (eelneva 
veeseaduse põhjal oli Ülemiste sanitaarkaitseala ulatus 90 m). 
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6. PÕHJAVESI 
6.1 TALLINNA PÕHJAVEEVARU JA SELLE KASUTAMINE 
Põhjaveevaru on arvutuslik põhjavee hulk, mida on võimalik kasutada nii, et on tagatud põhjavee 
hea seisundi säilimine. Põhjaveevaru hindamisel määratakse joogivee kvaliteedinäitajad ning 
põhjavee kvaliteediklassid. Uurimistöödega peab olema tõestatud, et põhjaveevaru kasutamisel 
jääb vee kvaliteet sama kvaliteediklassi piirväärtustele vastavaks. Põhjaveevaru arvutatakse 
kuupmeetrites ööpäevas arvutusliku kasutusaja (üldjuhul 10 000 ööpäeva) kohta. 

Tabel 6.1. Põhjaveevaru ja põhjaveevõtt Tallinnas 2004–2006 

Vee 
kompleks 

Kinnitatud 
varu (m3/d) 

Veevõtt (m3/d) 
AS Tallinna Vesi Ülejäänud 

veekasutajad 
2006 

Kokku 
2006 Karjäärivesi 2006    

2004 2005 2006 
Kesklinna piirkond (1)   
C-V 3700 94 24 0,03 798 798  
Q 2000  0 0  0   0 0    
Kokku  5700 94 24 0,03 798 798  
Lasnamäe piirkond (2)   
C-V 1200 0 0 0 256 256  
O-C 1000 

(tootmisvesi) 0 0 0 242 242  

Kokku  2200 0 0 0 498 498  
Mere piirkond (3)   
C-V 1500 209 343 90 57 147  
Kokku  1500 209 343 90 57 147  
Mustamäe piirkond (5)   
C-V 9000 0 76 38 469 507  
O-C - - - - 13 13  
Q - - - - 193 193  
Kokku  9000 0 76 38 675 713  
Järve piirkond (6)   
C-V 3000 0 0 0 514 514  
Q 6400 

(tootmisvesi) 0 0 0 0 0  

Kokku  9400 0 0 0 514 514  
Nõmme piirkond (7) 
C-V 11 000 4 

583 
4 

429 4 420 103 4 523  

O-C 3500 930 783 870 614 1 484  
Q  10 400 - - - - -  
Q  1000 

(tootmisvesi) - - - 0,26 0,26  

Kokku  25 900 5 
513 

5 
212 5 290 717 6007  

Kopli 1. piirkond (8) 
C-V 1200 0 0 0 

448 448 
 

C-V 1600 
(tootmisvesi) 0 0 0  

Kokku 2800 0 0 0 448 448  
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Vee 
kompleks 

Kinnitatud 
varu (m3/d) 

Veevõtt (m3/d) 
AS Tallinna Vesi Ülejäänud 

veekasutajad 
2006 

Kokku 
2006 Karjäärivesi 2006    

2004 2005 2006 
 Kopli 2. piirkond (9) 
C-V 1600 0 0 0 27 27  
Kokku  1600 0 0 0 27 27  
Pirita piirkond (10)  
C-V 3300 108 13 21 572 593  
Kokku 3300 108 13 21 572 593  
Pirita 1. piirkond (11)* 
C-V 4400 1257 1058 900 67 967  
Kokku 4400 1257 1058 900 67 967  
Rocca al Mare piirkond (4) 
C-V 3000 294 212 260 490 750  
Kokku 3000 294 212 260 490 750  
KOGU LINN 
C-V 44 500 6545 6155 5729 3803 9532  
O- C 4500 930 783 870 894 1764  
Q 19 800 0 0 0 286 286  
Kokku 68 800 7475 6938 6599 4983 11 582 1482 

* Pirita 1. piirkonna kambriumi-vendi veekompleksi põhjavee tarbevaru on aastani 2015 T1-
kategooria ja 2015–2030 T2-kategooria varu. 
Nagu esitatud tabelist nähtub, kasutati Tallinnas 2006. aastal põhjavett veevarustuse otstarbel 
kokku 11 582 m3/d (4 227 392 m3), s.o u 17% kinnitatud põhjaveevarust. Tallinna 
ühisveevarustuse põhitegevuspiirkonnas kasutas 2006. aastal AS Tallinna Vesi põhjavett 6599 
m3/d (57%) ja teised veekasutajad linnas 4983 m3/d (43%). 
Tallinna linna territooriumil on uuritud ja keskkonnaminister on kinnitanud põhjavee tarbevarud 
järgmistes piirkondades: 
- neli kvaternaari (Q) veekompleksi põhjaveemaardla arvutuspiirkonda; 
- kaks ordoviitsiumi-kambriumi (O-C) veekompleksi põhjaveemaardla arvutuspiirkonda; 
- üksteist kambriumi-vendi (C-V) veekompleksi põhjaveemaardla arvutuspiirkonda. 
Linna piires on põhjavee tarbevaru hinnatud ja kinnitatud 68 800 m³/d (kokku nii joogi- kui ka 
tootmisvesi). Tootmisveena on kinnitatud põhjavee tarbevaru sellest 10 000 m3/d ja joogivee 
tarbeks 58 800 m3/d. Tallinnale kinnitatud põhjaveevaru ei võimalda kogu linna veevarustust viia 
põhjaveetoiteliseks. Järgnevalt on põhjaveevarule antud lühike hinnang veekomplekside ja 
arvutuspiirkondade kaupa. 
Kvaternaari veekompleks 
Nelja põhjaveemaardla piirkonna summaarne tarbevaru on 19 800 m³/d. Ekspluatatsiooniks 
ettevalmistatud Seevaldi maardlapiirkonda (tarbevaru 2000 m³ ööpäevas) kasutati kuni 
1994. aastani. Põhjavee suure mangaanisisalduse tõttu lõpetati veehaarde kasutamine ja 
väljaehitamine. 2008. a seisuga ei ole maa-alustes šahtides asuvates puurkaevudes pumpasid. 
Ridaveehaarde puurkaevud ristuvad Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosa piiriga. 
Keskkonnaministeerium nõustus 1996. a Seevaldi ridaveehaarde kolme puurkaevu (nr 527, 548 ja 
549) sanitaarkaitseala vähendamisega 30 m peale. Sanitaarkaitseala ulatub 30 m kaugusele 
puurkaevude rea teljest mõlemale poole, lisaks 30 m raadiusega ala äärmistest puurkaevudest ja 
puurkaevude rea vaheline ala. Seevaldi veehaare on ette nähtud rekonstrueerida hädaolukorra 
veehaardele vastavas mahus. 
Külmalliku maardlapiirkond (tarbevaru 1 000 m³/d) asub Nõmme linnaosas. 
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Allikaid kapteerivad ujumisbasseinid ja osaliselt kasutatakse vett kunstlume valmistamiseks. 
Veevõtu arvestust ei peeta. 
Männiku maardlapiirkond (tarbevaru 10 400 m³/d) asub Nõmme linnaosas. 
Maardla ei ole ekspluatatsiooniks valmis. Raku järve kaldaveehaarde uurimistööd tegi AS Tallinna 
Vesi tellimusel OÜ Salveesia aastatel 1996–1997. Uuringu lõpparuandes pakuti välja kaks 
põhivarianti: 
1. infiltratsiooniline kaldaveehaare puurkaevude paiknemisega kahes reas; 
2. infiltratsiooniline kaldaveehaare puurkaevude paiknemisega kahes reas koos kunstliku 
täiendusega ordoviitsiumi põhjaveekompleksist infiltratsioonibasseinidesse. 
Lisaks kaaluti veel üheksat allvarianti. Allvariantide erinevused seisnesid peamiselt veehaarde 
asukoha valikus ja tehniliste lahenduste erinevuses (horisontaaldreeniga veehaare, puurkaevud 
ühes või kahes reas jms). 
Raku-Männiku veevaru. Harju alamvesikonna veemajanduskava järgi on Männiku piirkonna 
põhjaveevaru sisuliselt seotud liivakarjääride veekogude veega. Looduslik põhjaveevaru väheneb 
koos liivakarjääride laienemisega. Tõenäoline on ammendatud karjääride ala kasutuselevõtt 
puhkealana, siit võidakse läbi juhtida ka Tallinna ringraudtee. Käesolevas ÜVK arendamise kavas 
on pikaajaliste investeeringute hulgas nähtud ette Männiku infiltratsioonilise kaldaveehaarde 
rajamine, kuigi Tallinna veevarustuse hädaolukorra töös pole seda otstarbekaks peetud. 
Ülemiste kaptaažliin (põhjaveevaru 6400 m³/d) asub Kesklinna linnaosas. Veehaaret kasutati 
aastatel 1968–1994 maksimaalse veevõtuga 5585 m³/d (1975. aastal). Põhjaveevaru hinnati liiva-
kruusasetetes piki Ülemiste järve loodekallast. Ligikaudu 52 puurkaevust koosnev jooneline 
veehaare asub AS Tallinna Vesi veepuhastusjaama lähedal. Teoreetiliselt on põhjaveevaru 
võimalik veehaarde väljaehitamise korral rakendada juhul, kui Ülemiste järve vett ei saa ajutiselt 
kasutada. Kaptaažliini vesi liigitati veevarude määramise ajal suure rauasisalduse tõttu (1,2 mg/l) 
tehniliseks veeks ning joogiveena kasutamisel vajab raua eemaldust. Maardla on halvas 
seisukorras, kasutuselevõtt nõuab ulatusliku sanitaarkaitseala moodustamist ja teostatavusuuringu 
koostamist. Harju alamvesikonna veemajanduskava andmetel on Ülemiste kaptaažliini piirkond 
arendustegevuse surve all ning tarbevaru säilitamine on problemaatiline. Reaalse veehuvi korral on 
vaja rakendada meetmed põhjaveevaru piirkonna kaitseks ja veevõtu võimaluste säilitamiseks. 
Käesolevas arendamise kavas on ette nähtud Ülemiste kaptaažliini likvideerimine koos 
puurkaevude tamponeerimise ja hoonestuse likvideerimisega, kuna kaptaažliinist väljapumbatav 
vesi võib järve reostumisel olla sarnaste kvaliteedinäitajatega, mis Ülemiste järve vesi ning 
hädaolukorra veevarustus on Ülemiste piirkonnas ette nähtud tagada perspektiivse kambriumi-
vendi veehaarde abil, mis on oluliselt paremini kaitstud kui kaptaažliin. 
Aastal 2014 tuleks Ülemiste kaptaažliini varud ümber hinnata, hoolimata kaevude likvideerimisest 
on võimalik veevaru säilitada. 
Kvaternaari veekompleks ei ole looduslikult kaitstud reostuse eest. Erandiks on mattunud 
orud, kus kvaternaarisetetes leiduvat vett võib kasutada veevarustuseks. 
Ordoviitsiumi-kambriumi veekompleks 
Põhjavee tarbevaru 4750 m³/d on kinnitatud kahele arvutuspiirkonnale: Nõmme 3500 m³/d ja 
Lasnamäe 1000 m³/d. Maardlapiirkondade põhjaveevaru kasutatakse intensiivselt. 
Nõmme maardla arvutuspiirkond asub samanimelises linnaosas. AS-ile Tallinna Vesi kuulub 
12 ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi puurkaevu. Enamikus puurkaevpumplates segatakse 
ordoviitsiumi-kambriumi puurkaevudest pumbatavat vett enne veevõrku suunamist 
joogiveemahutites kambriumi-vendi veekompleksi puurkaevude veega. Ühisveevarustuses 
kasutatavate ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi puurkaevude põhjavesi kuulub Nõmmel 
enamasti I põhjavee kvaliteediklassi ning põhjavesi on looduslikult hästi kaitstud. 
Lasnamäe arvutuspiirkond (põhjavee tarbevaru 1000 m³/d) asub täielikult samanimelises 
linnaosas. Praegu on varu arvel tootmisvee tarbevaruna, kuid vajaks ümberhindamist joogivee 
tarbevaruna. Olemasolevad puurkaevud tagavad keskmise koormuse, 40 m³/d puurkaevu kohta, ja 
kasutavad arvutatud varu täielikult. Peaaegu kõik puurkaevud kuuluvad tööstusettevõtetele ega ole 
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linna veevärgiga ühendatud. Lasnamäe piirkonnas ilmneb vee keemilises koostises mõningal 
määral tehnogeense reostuse mõju. 
Kambriumi-vendi veekompleks 
Ühisveevarustuses kõige enam kasutatav põhjaveekompleks levib peaaegu kogu linna 
territooriumil, välja arvatud mattunud orgude suudmealad, kus kvaternaarisetted lasuvad vahetult 
kristalsel aluskorral või murenemiskoorikul. Põhjavee tarbevaru on Tallinnas kinnitatud 44 500 
m³/d ja see on jaotatud 11 arvutuspiirkonna vahel, mille piirid ei kattu linnaosade piiridega. Kõige 
pingelisem on olukord Lasnamäe ja Kristiine linnaosas, kus ühe elaniku kohta tuleb põhjaveevaru 
vastavalt 0,019 ja 0,034 m³/d. Samal ajal on Pirita linnaosas kambriumi-vendi veekompleksi 
põhjavett inimese kohta 0,643 m³/d, kus need jäävad kasutamata, ja hüdrogeoloogiliste tingimuste 
poolest (vee sooldumine) on nende kasutamine ohtlikum kui Lasnamäel. Eesti Geoloogiakeskus on 
teinud ettepaneku läbi vaadata põhjavee tarbevaru vähendamise küsimus Pirita I arvutuspiirkonnas 
2400 m³/d võrra ja Pirita arvutuspiirkonnas 2000 m³/d võrra ning varu suurendamine Lasnamäel 
4400 m³/d võrra. Sellise variandi puhul oleks Lasnamäe linnaosas põhjaveevaru 6600 m³/d ja ühe 
elaniku kohta 0,058 m³/d ning Pirita linnaosas ühe elaniku kohta 0,306 m³/d. Lasnamäe piirkonna 
kambriumi-vendi veekompleksi veevaru annaks võimaluse rajada reservveehaarded hädaolukorra 
tarbeks. Kristiine linnaosale ei ole põhjavee uuritud tarbevaru arvel varu suurendamine võimalik ja 
veega varustamine tuleb lahendada Kesklinna põhjavee tarbevarudest. 
Looduslikult on kambriumi-vendi veekompleksi vesi hästi kaitstud. Reostuse jõudmine 
veekompleksi on võimalik vaid mattunud orgude aladelt ja korrast ära puurkaevude kaudu. 
Alljärgnevalt on toodud kambriumi-vendi veekompleksi kinnitatud põhjaveevaru jaotus Tallinna 
põhjaveemaardla piirkondades vastavalt keskkonnaministri 6. aprilli 2006. a käskkirjale nr 396 
“Harju maakonna põhjaveevarude kinnitamine”. 

Tabel 6.2. Põhjaveemaardlate varud Tallinnas 

Põhjavee-
maardla 

Põhjaveemaardla 
piirkond 

Põhjaveevaru 
(m3/d) 

Varu kategooria 
ja otstarve 

Kasutusaeg 

Tallinn Järve 3 000 T1 joogivesi kuni 2030 
Kesklinn 3 700 T1 joogivesi kuni 2030 
Kopli 1 1 200 T1 joogivesi kuni 2030 
Kopli 1 1 600 T1 tootmisvesi kuni 2030 
Kopli 2 1 600 T1 joogivesi kuni 2030 
Lasnamäe 1 200 T1 joogivesi kuni 2030 
Mere 1 500 T1 joogivesi kuni 2030 
Mustamäe 9 000 T1 joogivesi kuni 2030 
Nõmme 1 1000 T1 joogivesi kuni 2030 
Pirita 3 300 T1 joogivesi kuni 2030 
Pirita 1 4 400 T1 joogivesi kuni 2015 
Pirita 1 4 400 T2 joogivesi 2015–2030 
Rocca al Mare 3 000 T1 joogivesi kuni 2030 
KOKKU 44 500   

Põhjaveevarude hindamist ja ümberhindamist kambriumi-vendi ja ordoviitsiumi-kambriumi 
veekomplekside puhul Tallinna linnas on käsitletud järgmistes uuringuaruannetes: 
- “Tallinna piirkonna kambriumi-vendi veekompleksi tarbevaru ümberhindamine kuni aastani 
2030”, Tallinn 1998, Aktsiaselts MAVES; 
- “Tallinna linna ja Tallinnaga külgnevate kambriumi-vendi ja ordoviitsiumi-kambriumi 
põhjavee tarbevarude ümberhindamine kuni aastani 2030”, Tallinn 2004, Aktsiaselts MAVES. 
Kambriumi-vendi veekompleksi varudega on planeeritud tagada elanike joogiveevarustus ka juhul, 
kui ülemised põhjaveekihid ja pinnavesi on reostunud. Ka Tallinnale tarbevarude arvutamisel 
1999. a arvestati, et hädaolukorras oleks võimalik linnas tagada veevarustus puurkaevude baasil. 
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Küsimus on ainult vajaliku vee veehaarete ehk puurkaevude abil tarbijale kättesaadavaks 
tegemises. Hädaolukorraga seotud küsimusi on käsitletud täpsemalt peatükis 4.2. 
1999. a vähendati kehtivat kambriumi-vendi veekompleksi veevaru 52 500 m3/d kuni 44 500 m3/d 
kasutusajaga kuni aastani 2030. Sellega tagati varasemaga võrreldes säästlikum põhjaveeressursi 
kasutamine ja ühtlasi arvestati Harju maakonna perspektiivseid vajadusi põhjavee järele. Arvestati 
ka AS Tallinna Vesi planeeritavate veehaarete rajamist Tallinnas (Astangu, Sütiste, Ülemiste, Piiri 
ja Trummi). Mustamäe piirkonna varu vähendati, jäi 9000 m3/d endise 16 000 m3/d asemel. 
Trummi ja Astangu projekteeritavate veehaarete toodanguid vähendati, kummalegi jäi veetoodang 
1400 m3/d, Ülemiste projekteeritava veehaarde tootlikkuseks jäi 2000 m3/d. Kärbiti veevaru ka 
teistes Tallinna põhjavee maardlates, näiteks Nõmmel 23 000 m3/d-lt kuni 14 000 m3/d-ni, 
Kesklinnas 4700 m3/d-lt kuni 3700 m3/d-ni, Järvel 4100 m3/d-lt kuni 3000 m3/d-ni. Põhjavee 
maardlate piire muudeti, lähendades neid võimalikult linnapiirile ja linnaosade piiridele. Arutati 
läbi kõikide maardlate varude vähendamise võimalused, arvestades piirkondade eripära ja 
tulevikuperspektiive. 
2004. a hinnati ümber Tallinna linna ja Tallinnaga külgnevate kambriumi-vendi ja ordoviitsiumi-
kambriumi põhjavee tarbevarud aastani 2030. Töö eesmärk oli nimetatud veekihtide 
põhjaveevarude ümberjaotamine modelleerimise meetodil Harju maakonnas ja Tallinna linnas 
vastavalt omavalitsuste taotletud veekogustele. Üks alleesmärk oli kontrollida põhjavee kvaliteedi 
vastavust joogiveeallika nõuetele. Tallinna linnas põhjaveevaru kambriumi-vendi veekompleksi 
osas juurde ei taotletud, muudatusi tehti varu jaotuses maardlate lõikes. Kambriumi-vendi 
veekompleksi varud paigutati ümber neljas piirkonnas: Rocca al Mare maardlas suurendati 
põhjaveevaru 2000 m3/d-lt kuni 3000 m3/d-ni (T1 kategooria varu kuni 2015 ja T2 varu kuni 2030), 
Nõmme maardlas vähendati varu 14 000 m3/d-lt kuni 11 000 m3/d-ni (T1 kategooria), Pirita 
maardlas suurendati varu 2300 m3/d-lt kuni 3300 m3/d-ni (T1 kategooria) ja Pirita 1 maardlas 3400 
m3/d-lt kuni 4400 m3/d-ni (T1 kategooria kuni 2015 ja T2 kategooria kuni 2030). 
Lääne-Eesti vesikonna Harju alamvesikonna veemajanduskava andmetel on Harjumaal veevõtt 
kambriumi-vendi veekompleksist u 28% kinnitatud põhjaveevarust. Selline veevõtt pikendab 
märgatavalt selle aja saabumist, kui võib märgata muutusi veekeemias johtuvalt merevee mõjust. 
Lisaks ei toimu muutused kunagi hüppeliselt kiiresti, näiteks toimuks veekeemia muutus merest 
kilomeetri kaugusel paiknevas veehaardes vähemalt kümme aastat hiljem. Siiski tuleb silmas 
pidada, et eelkõige kambriumi-vendi veekompleksi tarbevaru veekvaliteedi säilimine ei ole 
aastasadadeks kõikjal tagatud ning aastakümnete või sajandite pärast veekvaliteet ühel või teisel 
põhjusel paratamatult muutub. 
Lisaks olemasolevatele põhjavett kasutavatele piirkondadele on uuritud ka võimalust viia põhjavee 
toitele üle Mustamäe ja Õismäe. 
Mustamäe ja Õismäe prognoositav veevajadus aastal 2015 on u 18 000 m3/d (u 100 000 elanikku). 
Aastatel 2003–2006 oli Õismäe ja Tondi survepumplate keskmine toodang u 15 000 m3/d, kuid 
ööpäevased tipptoodangud ulatusid kuni 19 000 m3/d. 
Mustamäe-Õismäe piirkonna veevarustuse üleviimiseks põhjaveele on kaalutud järgmisi 
võimalusi: 
1) viia piirkond tervikuna üle põhjaveetoitele, kasutades 2008. aasta seisuga olemasolevaid 
põhjaveehaardeid. Kasutada on ainult Sütiste veehaare (5000 m3/d), Mustamäe puurkaevu nr 312 
rekonstrueerimata veehaare (700 m3/d), Nõmmelt Suusa pumpla (puurkaev nr 6375) kaudu 
Mustamäele suunatav vesi u 2000 m3/d – kokku ainult 7700 m3/d. Kuna 1999. a vähendati 
Mustamäe piirkonna põhjaveevaru 16 000 m3/d-lt kuni 9000 m3/d-ni, siis on piirkond praegu ka 
varudega katmata, põhjaveeallikale üleminekul oleks juurde vaja põhjavee varu teistest 
maardlatest; 
2) ehitada kinnitatud tarbevarude piires välja uued veehaarded: Astangu (1400 m3/d), Trummi 
(1400 m3/d), Ülemiste (2000 m3/d), lisades olemasolevad võimalused – Sütiste veehaare (5000 
m3/d), Mustamäe 3 veehaare (700 m3/d) ja Suusa pumpla kaudu Mustamäele suunatav vesi (u 
2000 m3/d) –, saame kokku ilma Raku kaldaveehaardeta 12 500 m3/d. Ka sellest veekogusest ei 
piisa kogu Mustamäe-Õismäe piirkonna üleviimiseks põhjaveele; 
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3) Tallinna eelmises ÜVK arendamise kavas oli ühe variandina planeeritud kasutada Õismäel ja 
Mustamäel joogiveeallikana põhjavett, pumbates põhjavett 7800 m3/d, lisaks suunata sinna Raku 
veehaardest 10 000 m3/d. 
Kõikide variantide puhul toimub kambriumi-vendi veekompleksi alanduslehtri ulatuslik 
suurenemine seal piirkonnas ja selle nihkumine Nõmmelt mere suunas. Arvestades praeguseks 
koostatud Tallinna kambriumi-vendi veekompleksi modelleerimise tulemusi ja kogu Eestit haarava 
veekihtide modelleerimise tulemusi, on Mustamäel ja Õismäel kambriumi-vendi veekompleksi 
kasutamine seotud riskiga, et põhjavees suureneb kloriidide osakaal. Tallinnas kasutatav 
kambriumi-vendi veekompleksi hea seisund võib sattuda ohtu Mustamäel ja Õismäel, kui sinna 
rajada uued kontsentreeritud tavaolukorras töötavad põhjaveehaarded. 
Arvestama peab ka kogu põhjavee tarbimisega Tallinnas (AS Tallinna Vesi ja teised vee-ettevõtted 
ja asutused). Kambriumi-vendi veekompleksist veevõtul alla 15 000 m3/d kasutame Aktsiaselts 
MAVES 1999. a veevarude uuringu andmetel taastuvat veeressurssi. Üle selle aga hakkame 
kasutama kambriumi-vendi veekompleksi veeressursi taastumatut osa. 2006. a oli Tallinnas 
veevõtt kambriumi-vendi veekompleksist kokku 9532 m3/d. Eelnimetatud 15 000 m3/d võib pidada 
optimaalseks kambriumi-vendi veekompleksi kasutamise määraks. Järsk põhjaveevõtu lõpetamine 
võib kaasa tuua põhjavee survetasemete tõusu ja sellega kaasneva mõju ehitistele. Vastavalt 
veepoliitika raamdirektiivile peab põhjavee kasutamine rajanema ettevaatusprintsiibil ning selle 
loodusressursi kaalutletud ja mõistlikul kasutamisel. 
Praegu ei ole põhjaveevarustuspiirkonna laiendamine siiski optimaalne, võttes arvesse, et käimas 
on terviseriski hindamise uuring, mis käsitleb kõrgendatud radionukliidide sisaldusega kambriumi-
vendi veekompleksi põhjavee tarbimise mõju tarbijate tervisele. Pinnaveevarustusega piirkondades 
on põhjavee kasutamine ja uute põhjaveehaarete rajamine optimaalne ainult hädaolukorra tarbeks. 
Linna veevarustuse tagamiseks rajatud veehaarded asuvad geoloogiliselt ja hüdrogeoloogiliselt 
sobivates kohtades, mis on kindlaks tehtud enne puurimistöid veehaarete planeerimisel. 
Veehaarete ümbertõstmine ei ole üldiselt lubatud ja tagatud peab olema seadusjärgse 
sanitaarkaitseala säilimine veehaarete ümber. 

6.2 TARBIJALE JUHITAVA PÕHJAVEE KVALITEET 
Hinnanguliselt tarbib Tallinnas puurkaevuvett 45 000 elanikku. Joogiveeks kasutatav põhjavesi 
kuulub Tallinnas I–III kvaliteediklassi. Enam kasutust leidev kambriumi-vendi veekompleksi 
põhjavesi kuulub valdavalt II–III kvaliteediklassi ja vajab enamasti töötlemist, iseloomulik on 
ülenormatiivne raua-, mangaani-, ammooniumi-, raadiumi- ja väävelvesinikusisaldus. 
Ordoviitsiumi-kambriumi põhjavesi kuulub Nõmmel enamasti I kvaliteediklassi ja töötlust ei vaja. 
Põhilised joogiveetöötlustehnoloogiad, mida kasutatakse põhjavee käitlemiseks, on alljärgnevad: 
- eri veekihtidest pärineva põhjavee segamine; 
- vee aereerimine; 
- raua, mangaani, väävelvesiniku ja ammooniumi eemaldamine survefiltrites, see vähendab vee 
hägusust, parandab värvust ja lõhna. Samuti paraneb vee stabiilsusindeks ja suureneb 
hapnikusisaldus. 
Põhjavee aereerimist kasutatakse kõigis töötavates AS Tallinna Vesi puurkaevpumplates toorvee 
hapnikuga rikastamiseks ja vees lahustunud gaaside eraldamiseks. Hapnik annab veele parema 
maitse ja pidurdab anaeroobseid protsesse veevõrgus. Põhjaveetöötlusjaamades 
veepuhastusprotsessis kemikaale ei kasutata. 
AS Tallinna Vesi opereeritavates põhjaveetöötlusjaamades paigaldati 2006. ja 2007. a 
veetöötlusseadmed raua ja mangaani eralduseks seitsmesse puurkaevpumplasse, viimasena 
rekonstrueeriti 2007. a Mahla ja Piiri tn puurkaevpumplad. Vastavalt teenuslepingu täitmise 
aruandes toodule vastasid 2007. a kõik veetöötlusjaamast ja puurkaevpumplatest tarbijale juhitava 
vee keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate analüüsid sotsiaalministri määruses nr 82 sätestatule. 
2009. aastal paigaldati filtrisüsteem Läänekaare pumplasse Nõmmel, et AS Tallinna Vesi poolt 
tarbijale juhitav töödeldud põhjavesi vastaks põhiliste näitajate osas joogivee kvaliteedinõuetele. 
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Samas on vastavalt tabelis 6.3 toodud kvaliteedinäitajatele peaaegu kõikide Tallinna kambriumi-
vendi horisondi puurkaevude puhul probleeme põhjavee raadiumisisaldusega. AS Tallinna Vesi 
puurkaevude veekvaliteedi vastavuse hindamiseks joogiveedirektiivile on alates 1999. aastast eri 
uuringute raames teostatud hulgaliselt analüüse, mille käigus on mõõdetud radionukliidide 
sisaldust kambriumi-vendi põhjavees. Uuringud osutavad, et Tallinna, nagu ka kogu Põhja-Eesti 
kambriumi-vendi veekompleksi vees on probleeme looduslikku päritolu radionukliidide Ra-226 ja 
Ra-228 sisaldusega. Looduslike radioaktiivsete ainete peamiseks allikaks on kristalse aluskorra 
kivimid. kambriumi-vendi (C-V) puurkaevude vee tarbimisel saadav efektiivdoos jääb Tallinnas 
enamasti vahemikku 0,2–0,4 mSv aastas. 2008. aasta sügisel võeti Nõmmel veeproovid kolmest 
põhjaveevõrgu punktist, et hinnata veekvaliteeti tarbimispunktides. Vabaduse pst 130 punktis 
saadi efektiivdoosiks 0,24 mSv aastas, Pärnade pst 20 oli tulemus 0,31 ja Kandle 27/29 pumpla 
paagist väljuvas joogivees 0,21 mSv aastas. 
Seega ei vasta kambriumi-vendi veeladestiku põhjavesi valdavalt sotsiaalministri 31. juuli 2001. a 
määruse nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” nõuetele. 
Sotsiaalministri 28. juuni 2002 määrusega nr 94 muudeti radioloogilised näitajad tervisele 
ohtlikest näitajatest indikaatornäitajateks. Samas otsust, kuivõrd ohutu on inimese tervisele Põhja-
Eestis tüüpilise kõrgendatud efektiivdoosiga joogivee kasutamine ja kas edaspidi tuleb sellest 
joogiveeallikast loobuda ning kuidas lahendada sellisel juhul kogu Põhja-Eesti veevarustus, senini 
ei ole. 
Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 82 pidid tegutsevad veekäitlejad määrama joogiveeallika 
radioloogilised näitajad enne 30. juulit 2008. Kahjuks ei ole peale AS-i Tallinna Vesi linna 
väiksemad veekäitlejad (Tehnovõrkude Ehituse OÜ, AS Teede REV-2 ja aktsiaselts ESMAR 
EHITUS) veel asjakohaste uuringutega alustanud. Kasutada on võimalik küll eri 
põhjaveeuuringute andmeid, sest pärast vastavaid kokkuleppeid tellisid omavalitsused põhjavees 
radionukliidide analüüsid ja efektiivdoosi arvutused Eesti Geoloogiakeskusest. 
Aktsiaselts MAVES töös “Tallinna linna ja Tallinnaga külgnevate Kambrium-Vendi ja 
Ordoviitsium-Kambriumi põhjavee tarbevarude ümberhindamine kuni aastani 2030” on toodud 
efektiivdooside määrangud vee-ettevõtete puurkaevudest (vt tabelit 6.3). 
Vastavalt Tallinna Linnavalitsusele saadetud kirjale (25.08.2008) ei näe Sotsiaalministeerium ette 
ka sotsiaalministri määruses nr 82 toodud nõuete leevendamist, kuna kvaliteedinõuetele 
mittevastava, kuid tervisele ohutu vee kasutamiseks joogiveena on võimalik läbi viia terviseriski 
hindamine. Hindamisega seotud võimalikud kulutused tuleb kanda joogiveetootjal, et täita EL 
direktiivis tootjale pandud kohustust tagada tarbijale kvaliteetne joogivesi. 
Kuna terviseriskide hindamine on pooleli, tuleb Tallinna veekäitlejatel taotleda sotsiaalministri 
määruse nr 152 (21.12.2001) alusel luba kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu 
joogivee müümiseks ka radioloogiliste näitajate ületamise korral. 
Loa andmine on põhjendatud, kuna mitmes EL riigis on nõuded joogivee radionukliidide 
sisaldusele märksa leebemad ja olulist terviseriski ei ole täheldatud. Näiteks Soomes ja Saksamaal 
on joogiveest saadav lubatud efektiivdoos 0,5 mSv aastas. Samuti tuleb arvesse võtta, et joogiveest 
saadav efektiivdoos ei ületa ka Põhja-Eestis üldjuhul 20–25% summaarsest aastasest 
kiirgusdoosist. 
Joogiveekäitlejate antav luba saab olla tähtajaline, et sundida veekäitlejaid tegelema joogivee 
kvaliteediprobleemidele lahenduste otsimisega, kuid peab tagama piisava aja uuringute lõppemisel 
vajalike tegevuste elluviimiseks. Ka EL joogiveedirektiiv näeb ette võimaluse pikendada 
veekäitlejatele antavat müügiluba 3 + 3 aastaks, mis on piisav optimaalsete lahenduste 
elluviimiseks. 
Kui terviseriski uuring tõestab ohtu tarbijale seoses kambriumi-vendi veekompleksi vee 
kasutamisega ühisveevarustuses, tuleb süsteemi arendamisel teha valik alljärgnevate 
lahendusvariantide vahel: 
1. põhjaveevarustusega piirkondade üleviimine pinnaveetoitele; 
2. võimaluse korral tuleb kasutada nende veekihtide põhjavett, kus radioloogilised näitajad on 
madalamad. Nõmme piirkonnas kasutada maksimaalselt ordoviitsiumi-kambriumi 
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veekompleksi põhjavett. Kambriumi-vendi põhjavee kasutamise jätkamisel kasutada vaid 
kambriumi-vendi veekompleksi ülemise, Voronka veekihi vett, milles raadiumisisaldus on 
väiksem. Meede võimaldab üldiselt vähendada efektiivdoosi, kuid vajalik võib olla täiendav 
lahjendamine või veetöötlus raadiumi eemaldamiseks. Meetmele ei saa anda pikaajalist 
garantiid vee vastavusest kvaliteedinõuetele ning veetootja peab olema valmis teiste veeallikate 
kasutuselevõtuks; 
3. põhjaveevarustusega piirkondades tsentraalsete või lokaalsete radionukliidide eralduseks 
ettenähtud veetöötlusjaamade rajamine; 
4. põhjaveekihtide vee segamine. Eri piirkondades on võimalik kambriumi-vendi põhjavee 
segamiseks kasutada ordoviitsiumi-kambriumi, ordoviitsiumi-siluri ja kvaternaari veekompleksi 
vett; 
5. osa C-V puurkaevude konstruktsioonid võimaldavad vajaduse korral kaevu alumise osa 
tamponeerida. See võib olla otstarbekas, kui piirkonna kambriumi-vendi veeladestiku ülemises, 
Voronka veekihis on radionukliidide sisaldus väiksem, nagu see tavaliselt on, kuid praegu 
üksikasjalik teave selle kohta puudub. 
Normidele vastava radionukliidide sisaldusega ordoviitsiumi-kambriumi (O-C) puurkaevusid 
kasutatakse Lasnamäel ja Nõmmel. Nõmmel moodustab veevõtt O-C ühisveevarustuse kaevudest 
umbes 20% piirkonna puurkaevude kogutoodangust. 
Järgnevates peatükkides on käsitletud lahendusvõimalusi ja vajalikke investeeringuid põhjavee 
radionukliidide probleemi lahendamiseks. Samas ei ole neid investeeringuid kajastatud käesoleva 
arendamise kava investeeringute plaanis (v.a investeeringud O-C veekasutuse suurendamiseks 
Nõmmel, kus selle veekompleksi veevarud on 3500 m3/d), kuna lõplikult otsused saab teha ja 
vajalikud abinõud määrata pärast Terviseameti algatatud terviseriski hindamist. 
Samas tuleb juba enne teostada vajalikud eeluuringud alternatiivsete lahenduste hindamiseks. 
Võimalik on suurendada ordoviitsiumi-kambriumi väiksema radionukliidide sisaldusega põhjavee 
kasutamist ühisveevarustuses. 
Hoolimata lahendustest, mis nähakse ette põhjavee radionukliidide probleemi lahendamiseks, 
peavad olemasolevad (praegu töötavad) puurkaevud jääma reservi ning neid peab olema võimalik 
kasutada hädaolukorras. Hädaolukorra kaevudena tuleks eelistada kaeve, mis on rekonstrueeritud 
ja varustatud raua- ja mangaanieraldusseadmetega. 

6.2.1 Ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi puurkaevude kasutamine ja eri põhjavee-
kihtide vee segamine radionukliididest põhjustatud terviseriski vältimiseks 
See variant oleks eelistatud, kuna tooks endaga kaasa kõige väiksemad investeeringud, samuti ei 
teki vastuolu käesoleva ÜVK arendamise kavaga, mis näeb ette põhjaveetoiteliste piirkondade 
säilitamise. Lahendusena tuleb näha ette uute ordoviitsiumi-kambriumi (O-C), ordoviitsiumi (O) 
või kvaternaari (Q) puurkaevude rajamine ja olemasolevate kasutuselevõtmine. 
Erinevalt kambriumi-vendi (C-V) veekompleksi puurkaevudest jääb O-C veekihist võetava vee 
puhul tarbija saadav efektiivdoos enamasti alla 0,1 mSv aastas (indikaatornäitaja) (0,06–0,07 mSv 
aastas). Seega on optimaalne selle põhjaveekihi kasutamist suurendada. Arvestatav on 
veekompleksi tarbevaru Nõmme piirkonnas (3500 m3/d), kus AS Tallinna Vesi veevõtt oli 
2007. a keskmiselt 852 m3/d. 
Samas on O-C puurkaevude tootlikkus oluliselt väiksem C-V kaevudest, jäädes üldjuhul alla 
15 m3/h, sageli ka alla 10 m3/h. Nõmme piirkonnas on kasutuses kaheksa O-C puurkaevu, 
võimalik on kasutada veel 4–5 puurkaevu, mis asuvad reservpumplates (vajaksid 
veetöötlusseadmeid raua ja mangaani eraldamiseks), ilmselgelt ei võimalda see tagada elanikkonna 
veega varustamiseks piisavaid veekoguseid. Ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi nii töötavate 
kui ka reservis olevate AS Tallinna Vesi puurkaevude kogutootlikkus Nõmmel on 2600 m3/d. 
Arvestades nendesse puurkaevudesse paigaldatud süvaveepumpade parameetreid, on võimalik 
praegu pumbata vett 1750 m3/d. Arvestades ka teiste veekasutajatega Nõmmel, saab juurde 
puurida maksimaalselt viis O-C puurkaevu kogutootlikkusega 1000 m3/d. Nõmme põhjapoolses 
osas klindi suunas kiildub veekompleks välja ja sinna pole võimalik puurkaeve puurida. 
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Amortisatsiooniaja ületanud ja tehniliselt mittekorras C-V puurkaevudele asenduspuurkaevude 
puurimisel võib osutuda otstarbekaks jätta veekompleksi alumised suurema mineraalsuse ja 
efektiivdoosiga veekihid avamata. 1990. a rajatud Männiku reservpuurkaevpumplas on olemas nii 
kambriumi-vendi kui ka ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi avav puurkaev, mis võimaldab 
vajaduse korral veekihte segada ja kasutada pumplat normaalolukorra veevarustuses. Pumplat pole 
siiani kasutusse võetud. 
Kokkuvõttes tuleb Nõmmel AS Tallinna Vesi teeninduspiirkonnas O-C veekompleksi kasutamisel 
puudu u 2000 m3/d vett, mis tuleb katta kas pinnavee abil või C-V vett töödeldes. 
Merivälja ja Pirita piirkond asub mattunud oru kohal, kus O-C veekiht on erodeeritud ning 
puudub, org on täidetud pudedate kvaternaari liivade ja moreenidega. Piirkonna ainuke arvestatav 
ühisveevarustuse veeallikas on kambriumi-vendi veekompleks. Ülejäänud erakaevud kasutavad ka 
põhiliselt kambriumi-vendi veekompleksi põhjavett, vähesed puurkaevud kasutavad mattunud oru 
kvaternaari veekompleksi vett. Ainus korralik kvaternaari veekompleksi avav puurkaev kuulub 
Vene saatkonnale ja selle tootlikkus on 20 m3/h. 
Kakumäe veevarustus põhineb Tehnovõrkude Ehituse OÜ võrgu C-V puurkaevudel. Kakumäe 
tegevuspiirkonna puurkaev nr 16209 võtab vee formaalselt kvaternaari veeladestikust, kuid 
kaevuvees on sama palju radionukliide kui kambriumi-vendi veekompleksis. Sügavas ürgorus on 
Kambriumi-Vendi kihid erodeeritud (kvaternaari setted lasuvad vahetult aluskorral) ning seetõttu 
on võimalik lisaks Kambriumi-Vendi veeladestiku vee juurdevoolule ka kristalse aluskorra vee 
juurdevool ürgorus kvaternaari veeladestiku alumisse ossa. Uurimata on madalamate C-V 
puurkaevude radionukliidide sisaldus. 
Piirkonnas joogiveeks kasutatav vesi (sh kaev 16209) vajab raadiumiühendite kõrvaldamist, 
lõpliku otsuse veetöötluse vajaduse osas teeb Terviseamet pärast tarbija juures joogivee 
kontrollimist ja terviseriski hinnangut. Looduslike tingimuste tõttu on piirkonna ordoviitsiumi-
kambriumi veeladestikust saadava vee kogus piiratud (alla 100–200 kuupmeetri ööpäevas). Peale 
C-V veekompleksi teistele veekihtidele Kakumäe tegevuspiirkonnas praegu varusid kinnitatud ei 
ole. 
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Tabel 6.3. Radionukliidide sisaldus Tallinna vee-ettevõtjate hallatavate kambriumi-vendi horisonti avanevate puurkaevude vees 

Jrk 
nr 

Puurkaev / 
katastri nr Aadress 

Proovivõtu 
kuupäev 

Efektiivdoos 
mSv/a 

226Ra 
(α-aktiivne) 

Bq/l 

228Ra 
(β-aktiivne) 

Bq/l 

234U 
(α-aktiivne) 

Bq/l 

238U 
(α-aktiivne) 

Bq/l 
232Th, 

Bq/l 
1.  Piiri/14073 Piiri 8 31.07.2001 0,31 0,5 0,41    
2.  Asfaltbetooni/303 Betooni 28a 31.07.2001 0,41 0,6 0,56    
3.  Norma/307 Saare 8 27.05.2002 0,31 0,3 0,49    
4.  Jugapuu/300 Kesk tee 58 27.05.2002 0,29 0,2 0,5    
5.  Kaarla/226 Kaarla 7 24.07.2003 0,07 0,07 0,1    
6.  Hiiu II/227 Hiiu 41 24.07.2003 0,06 0,14 <0,1    
7.  Hiiu I/228 Hiiu 41 24.07.2003 0,28 0,32 0,43    
8.  Kandle II/333 Kandle 27/29 24.07.2003 0,06 0,04 0,11    
9.  Tiskre/11031 Rannamõisa tee 50d 23.07.2004 0,34 0,23±0,05 0,538±0,04 0,006±0,0031 0,001±0,04   
10.  Merivälja/485 Ranna 2a 23.07.2004 0,19 0,18±0,04 0,301±0,03 0,009±0,004 0,004±0,002   
11.  Raba/225 Vabaduse pst 187b 15.04.2005 0,29 0,09 0,54       
12.  Toome-Õitse/233 Toome pst 78/80 15.04.2005 0,33 0,22 <0,1       
13.  Sae/6376 Möldre 1 19.05.2004 0,32 0,27 0,52    
14.  Laagri/342 Männimetsa tee 13 26.05.2006 0,28 0,29 0,44   0,29 0,44 
15.  Sae/6376 Möldre 1 26.05.2006 0,32 0,43 0,46   0,43 0,46 
16.  Raba/225 Vabaduse pst 187b 26.05.2006 0,24 0,23 0,39   0,23 0,39 
17.  T-Seedri/224 Toome pst 12 26.05.2006 0,4 0,62 0,55   0,62 0,55 
18.  Toome-Õitse/233 Toome pst 78/80 29.05.2006 0,41 0,48 0,61   0,48 0,61 
19.  Tiskre/11031 Rannamõisa tee 50d 29.05.2006 0,38 0,54 0,53   0,54 0,53 
20.  Pääsküla/I 328 Põllu 126 / Saha 21 29.05.2006 0,26 0,2 0,43   0,2 0,43 
21.  Pika-Voolu I / 330 Voolu tee 13 29.05.2006 0,17 0,1 0,29   0,1 0,29 
22.  Pika-Voolu II / 234 Voolu tee 13 29.05.2006 0,41 0,39 0,65   0,39 0,65 
23.  Kandle I/332 Kandle 27/29 29.05.2006 0,41 0,51 0,6   0,51 0,6 
24.  Hiiu I/228 Hiiu 41 29.05.2006 0,36 0,62 0,47   0,62 0,47 
25.  Mahla I/219 Mahla 40 29.05.2006 0,3 0,37 0,45   0,37 0,45 
26.  Kagu-Võidu I / 325 Kagu 76 29.05.2006 0,37 0,49 0,54   0,49 0,54 
27.  Läänekaare I / 232 Läänekaare 7 29.05.2006 0,36 0,35 0,56   0,35 0,56 
28.  Piiri/14073 Piiri 8 29.05.2006 0,34 0,36 0,53   0,36 0,53 
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Jrk 
nr 

Puurkaev / 
katastri nr Aadress 

Proovivõtu 
kuupäev 

Efektiivdoos 
mSv/a 

226Ra 
(α-aktiivne) 

Bq/l 

228Ra 
(β-aktiivne) 

Bq/l 

234U 
(α-aktiivne) 

Bq/l 

238U 
(α-aktiivne) 

Bq/l 
232Th, 

Bq/l 
29.  Pirita/296 Meremehe 16 9.04.2007 0,22 0,25 0,45   0,45 0,25 
30.  Pirita paak Meremehe 16 9.04.2007 0,16 0,24 0,17   0,17 0,24 
31.  Pärnamäe/189 Pärnamäe tee 36 9.04.2007 0,22 0,32 0,27   0,27 0,32 
32.  Mahla III / 344 Mahla 40 9.04.2007 0,23 0,33 0,33   0,33 0,33 
33.  Aianduse/14928 Mähe, Aianduse tee 28.07.2004 0,38 0,44 0,57 0,013 0,007  
34.  Pärnamäe/122 Pärnamäe tee 81 28.07.2004 0,65 0,68 1,01 0.006 0,003  
35.  16209 Vana Rannamõisa tee 31 28.07.2004 0,29 0,35 0,43 0.011 0,005  
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Mähe 1 ja Mähe 2 tegevuspiirkonnas võeti 2008. aasta sügisel veeproov efektiivdoosi 
hindamiseks ühest aktsiaselts ESMAR EHITUSE põhjaveevõrgu punktist – Pärnamäe tee 98 –, 
kus saadi tulemuseks 0,36 mSv aastas. 
Veekihtide segamine ei anna enamasti arvestatavat efekti, võttes arvesse, et ka O-C veekompleksi 
põhjavesi on radionukliididest põhjustatud efektiivdoosi poolest lähedal kehtivale piirnormile 
(enamasti vahemikus 0,06–0,08 mSv aastas), seega jääks võimalik kasutatav C-V põhjaveekihi 
osakaal minimaalseks (10–15%). Samas võib veekihtide segamist lugeda kõige optimaalsemaks 
lahenduseks Nõmme piirkonnas, kui terviseriski hinnangust järeldub, et tarbijale ei põhjusta olulist 
terviseriski sellise vee tarbimine, mille puhul saadav efektiivdoos jääb alla 0,2 mSv aastas. 

6.2.2 Põhjaveevarustuse piirkondade üleviimine pinnaveetoitele 
Praegu saab kõige suuremat põhjaveetoitelist Nõmme piirkonda varustada kolme ühenduse kaudu. 
Kõige uuem ühendus on rajatud Pärnu mnt ääres, samuti on Nõmme ühendatud Mustamäe-Õismäe 
veevõrguga mööda Ehitajate teed kulgeva kaheniidilise survetorustikuga Ø 250 mm ning teiselt 
poolt Mustamäe veevõrguga mööda Rahumäe teed kuni Raudtee tänava ristmikuni kulgeva 
Ø 150 mm magistraaliga, mis jätkub samas ainult kahe Ø 38 mm torustikuga. Aastal 2001 tuvastas 
TTÜ hüdromehaanika õppetooli töögrupp Tallinna veevõrgu hüdraulilise modelleerimise käigus, 
et Rahumäe tee ühenduse ja Ehitajate tee ühenduste avamisel, tagades Nõmme võrgu 
sissevoolupunktides sarnased rõhud pinnaveetoitelise olukorraga, ei jätku Nõmme veevõrgus 
vabasurvet enamikule võrgu punktidele. Vabasurvet ei õnnestunud tõsta ka sõlmpunktide surve 
mitmekordse tõstmisega. 92% veest jõudis uuringu tulemusel Nõmmele läbi Ehitajate tee 
magistraali. Praegu on lisandunud veel ühendus mööda Pärnu maanteed, kuid ka nendest 
ühendustest jääb väheks tarbijaid rahuldava veesurve tagamiseks. 
Seega on Nõmme elamupiirkonna pinnaveetoitele üleviimise eelduseks lisaühendus(t)e loomine 
Nõmme piirkonna veega varustamiseks ja olemasolevate ühendustorustike rekonstrueerimine. AS 
Tallinna Vesi on uue ühenduse planeerinud rajada piki Kadaka teed ja praegu on see SWECO 
Projekt AS-il projekteerimise lõppstaadiumis. Nimetatud torustiku rajamisega koos Ehitajate tee 
ühendustorustiku rekonstrueerimisega oleks võimalik alustada juba 2011. aastal. 
Lisaks on Nõmmel vaja olemasolevate puurkaevpumplate vahele rajada Ø 160 mm ringvõrk, kuna 
võrgus puuduvad ühtsed, Mustamäe veevõrgu ühenduspunktidest lähtuvad ja piirkonda läbivad 
magistraalid. Perspektiivne ringvõrk ja Nõmme pinnaveeühendused on toodud joonisel TL13-3-
02. 
Pirita ja Merivälja põhjaveetoitelise piirkonna varustamiseks pinnaveega on kõik eeldused loodud. 
Koos pinnavee toitetorustiku Ø 250 mm rajamisega Pärnamäe pumplani ja Laiaküla 
elamupiirkonnani saab võimalikuks ka Mähe piirkonna pinnaveega varustamine. 
Pinnavee kasutamise poolt räägib see, et Tallinna veepuhastusjaam töötab praegu alakoormusega 
ning kaalutud on isegi veepuhastusjaama ühe ploki sulgemist, kuna viimase 15 aasta jooksul on 
jaama toodang pidevalt vähenenud tingituna veetarbimise pidevast vähenemisest (viimastel 
aastatel on toodang mõnevõrra stabiliseerunud hoolimata väikesest langustrendist). Seetõttu on 
veepuhastusjaama ekspluateerimise seisukohalt optimaalne laiendada pinnaveevarustusala. 
Põhilised eelised pinnavee kasutamise poolt on: 
- põhjavett ei kasutataks sel juhul enam tulekahjude kustutamisel ning tööstus- ja tootmisveeks; 
- pinnaveel on väiksem ressursitasu; 
- veevarustusel on suurem töökindlus (veevarustus ei sõltu mitmest väikesest ja erinevast 
veehaardest. 
Põhilised probleemid üleminekul pinnaveele: 
- praegu põhjavett tarbivate klientide seas võib tarbitava vee maitseomaduste muutumine 
põhjustada rahulolematust; 
- pinnavee põhjaveetoitelisse süsteemi juhtimiseks tuleb rajada ühendustorustikke ja ringistav 
torustik; 
- veeallikate ohutusnõuete küsimused (põhjavee parem kaitstus, parem valmisolek 
hädaolukorraks põhjavee kasutamisel, reservkaevude hoolduse küsimused, vt ptk 4.1). 
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Torustike rajamise kasuks räägib see, et pinnaveevõrgu laiendamiseks kasutatavaid torustikke on 
hädaolukorras võimalik kasutada ka vastupidises suunas – pinnaveetoiteliste alade varustamisel 
põhjaveega. Kui minnakse üle pinnavee kasutamisele (s.o ühendustorustike rajamine), on vaja 
lähtuda ka hädaolukorra vajadusest ning näha ette skeem põhjavee juhtimiseks pinnaveetoitelisele 
alale. 
Optimaalsete lahenduste dimensioneerimisele aitaks kaasa kogu linna täpse hüdraulilise mudeli 
koostamine (vt ptk 12.3.6). 
Kokku tuleks pinnaveele üleminekuks rajada Nõmme ja Mustamäe vahele 1,3 km ja 
rekonstrueerida 0,54 km Ehitajate teega paralleelselt kulgevat ühendustorustikku. Teised 
põhjaveepiirkonnad on juba pinnaveetoitele üleminekuks valmis. 

6.2.3 Põhjaveetoiteliste piirkondade veetöötlusjaamade rajamine radionukliidide 
eraldamiseks 
Tallinna linnas põhjaveevarustuse piirkondades töös olevate AS Tallinna Vesi hallatavate 
puurkaevude arv on ligikaudu 25 ning need asuvad põhiteeninduspiirkonnas, Pirita jõe paremkalda 
ja Merivälja piirkonnas, neile lisanduvad väiksemate vee-ettevõtjate omanduses olevad 
puurkaevud Mähe 1, Kakumäe ja Vana-Lasnamäe piirkonnas. 
Kahjuks puuduvad konsultandil kõikide väiksemate vee-ettevõtete puurkaevude vee 
radionukliidide sisaldust puudutavad analüüsid. Kuna need ettevõtted kasutavad valdavalt 
kambriumi-vendi veekompleksi põhjavett, võib selle veekihi foonilisest radionukliidide sisaldusest 
järeldada, et ka nende kaevude vesi ei vasta nõuetele. Kogu Tallinna linna territooriumil on vaja 
paigaldada radionukliidide eralduseks kasutatavad veetöötlusseadmed ligikaudu 30 
puurkaevpumplas. 
Praegu on kasutuses mitu veetöötlustehnoloogiat, mille abil on võimalik saavutada vähemalt 80% 
raadiumi isotoopide – Ra-226 ja Ra-228 eraldus. Põhilised, enam kasutust leidnud lahendused on 
membraanprotsessid (nt pöördosmoos) ja ioonvahetus. Neist lahendustest optimaalsem on 
ioonvahetusel põhineva tehnoloogia kasutamine, kuna sellega kaasnevad väiksemad püsikulud 
(väiksem elektrienergia kulu, puudub vajadus vee pehmendamise või katlakivi inhibiitori 
kasutamise järele) ning protsess on selektiivne – võimalik on saavutada ainult soovitud ioonide 
eraldamine joogiveest ning vee tarbimisomadused oluliselt ei halvene. Raadiumi eemaldamisega 
kaasneb ainult karedust põhjustavate (Ca2+ ja Mg2+) ioonide eemaldamine. Kuna süsteemi 
regenereerimine leiab aset keedusoola (NaCl) lahusega, on kõige olulisem kaasnev püsikulu 
veetöötlusreagendi kulu. 
AS Viimsi Vesi tellimusel teostas Eesti Geoloogiakeskus 2005. a uurimistöö, milles analüüsiti 
lahendusi radionukliidide (raadiumi) eemaldamiseks. Uurimustöös pakuti välja tseoliidil põhineva 
ioonvahetusmaterjali kasutamine, kahjuks ei ole nimetatud uuringutest võimalik saada täielikku 
pilti tehnoloogia pikaajalise efektiivsuse ja kaasnevate püsikulude (ioonvahetusmaterjali 
regenereerimise) kohta. Kaasnev probleem on radionukliidirikka uhtevee ärajuhtimine. 
Radionukliidide eralduseks peaks vesi olema puhastatud rauast, mangaanist ning ammooniumist. 
Radooni osas on soovitatav kasutada enne järgnevaid veetöötluse etappe efektiivset aeratsiooni ja 
gaaside eraldust. 
AS Tallinna Vesi on konsultandile edastanud Suurbritannia ettevõtte Acwa pakkumise 
ioonvahetusel põhineva lahendusega põhjavee töötlemiseks maksumusega 6,5 mln krooni 
puurkaevpumpla kohta. Lahenduse maksumus on saadud 500 m3/d tootlikkusega veetöötlusjaama 
puhul toorvee efektiivdoosi 0,3 mSv juures. Konsultandi teostatud lisapäringute järgi ei tohiks 
samal tehnoloogial (ioonvahetusel) põhineva lahenduse maksumus siiski koos paigalduse ja 
vajalike automaatikasüsteemi täiendustega ületada 2,0–2,5 mln krooni, millest lähtudes on vajalike 
investeeringute maht kõigi pumplate varustamisel veetöötlusseadmetega 60–70 mln krooni. Samas 
on vaja mitu pumplat ümber ehitada ja neid laiendada, et tagada lisatavatele seadmetele vajalik 
ruum. 
Optimaalne on kombineerida vee töötlemist vee segamisega, see eeldaks olemasoleva 
põhjaveevarustusel põhineva ala säilitamiseks radionukliidide eralduseks sobivate 



Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2021 
 

 63

veetöötlusseadmete paigaldamist kogu Tallinnas umbes 16–20 puurkaevpumplasse. Võttes 
arvesse, et radionukliidide eraldamiseks sobivad lahendused eeldavad ka eelnevat raua ja 
mangaani eemaldamist, on eeltöötluse seisukohalt optimaalne kasutada olemasolevaid 
põhjaveetöötlusjaamasid, kuhu on eelnevatel aastatel paigaldatud juba sobivad 
veekäitlussüsteemid, mistõttu ei lisandu kulutusi raua eraldamisele. 
Suur osa pumpadest nõuavad laiendustöid, kuna pumplates puudub vajalik ruum lisanduvate 
veetöötlusseadmete paigaldamiseks ning veetöötlusreagentide säilitamiseks. Ka elektri- ja 
automaatikasüsteemid tuleb osaliselt ümber ehitada, et paigaldada puurkaevpumplatesse 
täiendavaid veetöötlusseadmeid. 
Veekäitluse osas on lihtsam nende piirkondadega, kus on olemas väikese radionukliidide 
sisaldusega ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi veevaru. Suurimad probleemid radionukliidide 
eralduseks kasutatavate veetöötlusjaamade rajamisel on alljärgnevad: 
- radionukliidide eralduseks kasutatavate veetöötlusseadmete regenereerimine toob kaasa 
vajaduse juhtida ära suure radioaktiivse aine (raadiumi) sisaldusega pesuvesi, mis on ligikaudu 150 
korda kõrgema radionukliidide kontsentratsiooniga kui toorvesi; 
- kuna veetöötlusseadmes kasutatava ioonvahetusmaterjali terakestelt ei pruugi pikema 
ekspluatatsiooniperioodi vältel osa veest eraldatud raadiumist ka filtrisüsteemi läbipesu ja 
regeneratsiooni käigus eemalduda, tuleb filtrimaterjali ekspluatatsiooniaja möödumisel käidelda 
seda ohtlike jäätmete käitlemise nõuetest lähtuvalt; 
- eri veetöötlusseadmete puhul on oluline säilitada veetöötluse läbinud vee tarbimisomadused, 
mistõttu võib ioonvahetuse kasutamisel pärast radionukliidide eraldamist olla vajalik suurendada 
vee karedust. Selle vältimiseks on sobivaim lahendus vee segamine teise veekihi (O-C) veega. 
Võimalik on ka töödeldud vee juhtimine läbi lubjakiviliival põhineva materjali; 
- veetöötluseks sobivate reagentide (nt NaCl) kasutamine suurendab püsikulusid ja nõuab 
reagentide hoidmiseks lisaruumi veetöötlusjaamas. 
Põhjaveest radionukliidide eraldamiseks on võimalik kaaluda ka tsentraalsete veetöötlusjaamade 
rajamist nt Nõmme, Merivälja ja Mähe piirkonda. See toob kaasa kulutused uute 
magistraaltorustike (veetöötlusjaama toitetorustikud ja jaotustorustikud) rajamisele, et tagada 
tarbijatele rahuldav veesurve veevõrgu kõikides punktides. Näiteks Nõmme veevarustus on 
lahendatud hajali asetsevate puurkaevpumplate abil ja piirkonnas ei moodustu võrgu 
peamagistraale. Seega on ühe või kahe veetöötlusjaama rajamine Nõmme piirkonda suhteliselt 
keerukas ja toob kaasa lisakulutused ja varustuskindluse halvenemise. Samuti tuleb näha ette 
lisainvesteeringud vee eeltöötlusele ja suure võimsusega veetöötlusjaamade rajamisele. 

Kokkuvõte veevarustuse võimalustest võrguvee radionukliidide sisalduse vähendamiseks 
Konsultandi hinnangul on kõige optimaalsem juba enne hindamisaruande tulemuste 
selgumist suurendada veevõttu ordoviitsiumi-kambriumi veevõrgust, kasutades Nõmme 
piirkonna ordoviitsiumi-kambriumi veevaru 3500 m3/d AS Tallinna Vesi Nõmme 
veevarustuspiirkonnas. O-C veekompleksi avavate puurkaevudega on võimalik katta üle 
poole Nõmme veevajadusest. Selleks tuleb näha ette uute O-C kaevude rajamine (vt tabelit 
7.27). See on kõige odavam lahendus veekvaliteedi parandamiseks ning C-V veekompleksi 
vee segamisega kombineerituna on Nõmmel võimalik tagada põhjavee abil ligikaudu 2/3 
veevajadusest. Mustamäe ja Kesklinnaga külgnevates piirkondades on soovitatav segada 
põhjavett pinnaveega. Kui Nõmmele rajatakse pumplaid ringistav torustik Ø 160 mm, on 
võimalik juhtida pinnavett ka veevõrgu kaugematesse punktidesse. Veekvaliteeti tuleb 
pidevalt seirata Nõmme veevõrgu sõlmpunktides, et tagada veekvaliteedi nõuetele vastavus 
ning hoida põhjavee osakaal veevõrgus võimalikult suur. Teistes piirkondades on esialgsete 
investeeringute ja püsikulude osas ainus arvestatav alternatiiv kambriumi-vendi 
veekompleksi põhjavee segamine pinnaveega või täielik üleminek pinnaveevarustusele. 
Samas tuleb enne terviseriski hindamise tulemuste selgumist säilitada Tallinnas 
olemasolevad põhjaveevarustuse piirkonnad ning vältida pinnavee juhtimist põhjavee toitel 
olevatesse piirkondadesse. 
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7. TEGEVUSPIIRKONDADE VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 
Tallinna olemasolevaid veevarustussüsteeme on käsitletud ÜVK arendamise kava koostamise 
ajaks kinnitatud vee-ettevõtjate tegevuspiirkondade kaupa. Välja on toodud vajalikud 
renoveerimis- ja uusehituste mahud veevarustusteenuse ja vee kvaliteedi parandamiseks. 
Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsuse nr 284 järgi on kehtestatud Tallinna linnas 
ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnad ja antud nende piiride kirjeldused. Tallinna 
haldusterritooriumil on kinnitatud kümme ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonda: 
1. põhitegevuspiirkond; 
2. Mähe 1 piirkond; 
3. Mähe 2 piirkond; 
4. Kakumäe piirkond; 
5. Vana-Pääsküla piirkond; 
6. Kopli poolsaare tipp; 
7. Haabersti ettevõtlusala; 
8. Tähetorni-Paldiski maantee ettevõtlusala; 
9. Väo piirkond; 
10. Aegna saar. 
Tegevuspiirkonnad on esitatud joonisel TL13-1-02. Olemasolevad, rekonstrueeritavad ning 
rajatavad ühisveevarustuse veetorustikud läbimõõdu järgi on esitatud joonisel TL13-3-02. 
Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse puurkaevud on esitatud joonisel TL13-2-02. 
Tabelites ja kaardil olevad puurkaevud on jagatud kahte suuremasse gruppi: 
1. ühisveevarustuse puurkaevud (kuuluvad vee-ettevõtjatele); 
2. lokaalvõrku (väljaspool ühisveevarustuse veevõrku) ühendatud ettevõtete ja asutuste 
puurkaevud. 

7.1 TALLINNA PÕHITEGEVUSPIIRKOND 
Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 otsusega nr 296 on Tallinna põhipiirkonda määratud 
vee-ettevõtja AS Tallinna Vesi tegutsemise tähtaega pikendatud kuni 30. novembrini 2020. 
Tallinna põhitegevuspiirkond piirneb teiste tegevuspiirkondade ja linna piiriga. 
Lisaks AS-ile Tallinna Vesi tegeleb põhitegevuspiirkonnas vee tootmisega veel teisi juriidilisi 
isikuid, kellest mõni pakub teenust ka teistele juriidilistele isikutele ja elanikkonnale. 
Ühisveevärgiga varustatud elanike arv on AS Tallinna Vesi tegevuspiirkonnas arvestuslikult 
99,0%. 
Põhitegevuspiirkonnas on nii pinna- kui ka põhjavee baasil töötavaid veevarustussüsteeme. Üle 
90% Tallinna elanikest (Kesklinn, Lasnamäe, Mustamäe, Põhja-Tallinn, Kristiine, Haabersti) saab 
joogivee Ülemiste veepuhastusjaamast, ülejäänud aga piirkondlikest puurkaevupumplatest 
(Nõmme, Pirita, Merivälja jt). Seega on Tallinnas olukord, kus suured korterelamud on varustatud 
peamiselt pinnaveega ja väikeelamud põhjaveega. 
Toorvee ja tarbijatele juhitava joogivee kvaliteeti jälgitakse vastavalt joogivee kontrolli kavale, 
joogiveeallika kontrolli kavale ning vee erikasutusloas esitatud nõuetele. Joogivee kontrolli kava 
(kehtivusaeg 1. juuli 2005–1. juuli 2010) koosneb kolmest osast, kus on eraldi välja toodud 
proovivõtukohad, proovide võtmise sagedus ja määratavad näitajad Ülemiste veepuhastusjaamas, 
põhjaveehaaretes ja veevõrgus. 
Linna veevõrgust 2007. aasta jooksul võetud ligi 2880 proovist vastas määratud näitajate osas 
Euroopa Liidu joogiveedirektiivi 98/83/EÜ nõuetele 100% mikrobioloogiliste analüüside 
tulemustest ning 97,53% keemiliste parameetrite osas tehtud analüüsidest. Veekvaliteediga seotud 
kaebuste korral võetakse proove ka asjaomasest veeühendusest. Võrguvee kvaliteeti jälgitakse 
veeproovide kaudu, mida võetakse 105 kindlaksmääratud punktist üle Tallinna linna kaks korda 
kuus. 
Tallinna põhitegevuspiirkonna ühendused teiste Tallinna vee-ettevõtjate tegevuspiirkondadega on 
järgmised: 
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1. pinnaveevarustussüsteem on ühendatud Kakumäe võrkude põhjaveevarustusel oleva 
süsteemiga Printsu teel oleva veemõõdusõlme kaudu; 
2. Mähe 1 ja Mähe 2 on ühendatud Tallinna põhivõrguga Randvere teel, Ranniku teel ja Lepiku 
teel olevate veemõõdusõlmede kaudu; 
3. Tiskre veevõrk on ühendatud Kakumäe võrguga. 

Veevõrgud väljaspool Tallinna (Harku vald, Rae vald, Saue, Saku vald) 
Seoses põhjaveevarude piiratusega on alljärgnevad Tallinna linna lähivallad sõlminud joogivee 
ostmiseks lepingud AS-iga Tallinna Vesi: 
1. Harku vald on ühendatud Tallinna pinnaveevarustussüsteemiga piki Rannamõisa teed kulgeva 
torustiku kaudu. Teine torustik on rajatud piki Paldiski maanteed kuni Harku asumini. AS Tallinna 
Vesi ja Harku vald on sõlminud lepingu Harku, Apametsa, Harkujärve ja teiste asumite 
pinnaveega varustamiseks; 
2. Saue vald on ühendatud Tallinna pinnaveevarustussüsteemiga; 
3. Saku vald on ühendatud Tallinna pinnaveevarustussüsteemiga; 
4. Rae vald on ühendatud Tallinna pinnaveevarustussüsteemiga piki Tartu mnt kulgeva 
veetorustiku kaudu. 
Ülalloetletud lähivaldade veevõrgud on ühendatud AS-ile Tallinna Vesi kuuluva põhivõrguga läbi 
veemõõdusõlmede. Kõik need lähivallad on otseselt mõjutatavad Tallinna veevarustussüsteemi 
avariidest. 
Tallinna põhiveevarustussüsteem on jagatud eri rõhutsoonideks (termin on võetud 
ÜVVKS-ist), et tagada elamute stabiilne veevarustus. Rõhutsoonid tulenevad maapinna kõrguste 
vahest ja hoonestuskõrgusest ning on järgmised: 
Kesklinna II, Kesklinna III, Toompea III, Sõle III, Keldrimäe III, Kopli III, Kolde III, Mustamäe-
Õismäe III, Sütiste IV, Taela, Kirsi III, Lasnamäe II, Lasnamäe III, Kose, Pirita, Merivälja, 
Merivälja 2, Nõmme, Laagri, Tiskre, Pihlaka III, Tungla III, Mähe-Kloostrimetsa, Pärnamäe, 
Mõigu, Kaarla, Pääsküla II. Survetsoonid on esitatud joonisel TL13-2-02. 
Veevarustussüsteem koosneb veepuhastusjaamast (vt ptk 5.2), rõhutõstepumplatest, veetorustikest 
ja puurkaevpumplatest. 

7.1.1 Põhitegevuspiirkonna rõhutõstepumplad 
Tänu geodeetilisele kõrguste vahele piisas kuni 1970. aastani Tallinna veepuhastusjaama 
veereservuaaride kõrgusest Tallinna kesklinna veega varustamiseks. Seoses kõrgema hoonestuse 
tekkimisega ja veekulu suurenemisega ehitati 1970. aastail veepuhastusjaama rõhutõstepumplad. 
Rõhu tõstmiseks on iga rõhutsooni tarbeks rajatud astmepumpla ja üleminekul madalama rõhuga 
alale rõhualandussõlm. Välja on ehitatud alljärgnevad astmepumplad. 

Tabel 7.1. Astmepumplad Tallinnas 

Jrk 
nr Survetsoon Astmepumpla nimetus 

1.  Lasnamäe II aste 
Linna II aste 

Veepuhastusjaam II 

2.  Linna II aste Veepuhastusjaam II 
3.  Kesklinna III aste 

Toompea III aste 
Tuvi III 

4.  Sõle III aste Sõle III 
5.  Keldrimäe III aste Keldrimäe III 
6.  Kopli III aste Kopli III 
7.  Kolde III aste Kolde III 
8.  Mustamäe-Õismäe III aste Tondi III 

Õismäe III 
9.  Sütiste IV aste Sütiste IV 
10.  Kirsi III aste Kirsi III 
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Jrk 
nr Survetsoon Astmepumpla nimetus 

11.  Lasnamäe III aste Lasnamäe III 
12.  Nõmme Pärnu mnt / Viljandi mnt III 
13.  Pihlaka III aste Pihlaka III 
14.  Tungla III aste Tungla III 

Elektrikatkestuse korral seiskuvad astmepumplad, mille tulemusena langeb veesurve Lasnamäe 
linnaosas 3–3,5 baarini ning tagatud ei ole piisavad rõhud Lasnamäe elamute kõrgematel korrustel. 
Ka teised pumplad on eri linnaosade veega varustamisel olulised ning nende seiskumise korral 
langeb veevõrgus rõhk ja vajalikus koguses tulekustutusvee kättesaamine ei ole võimalik. 

7.1.2  Põhitegevuspiirkonna veetorustikud 
Andmed torustike kohta on saadud AS Tallinna Vesi GIS-st 2007. aasta seisuga. AS Tallinna Vesi 
hooldatava veevõrgu pikkus on u 900 km. 
Veetorustiku seisukord on piirkonniti erinev. Veetorustike vanus on sama mis hoonete vanus 
piirkonnas. Kõige vanemad torustikud on Vanalinna, Kesklinna ja Kopli piirkonnas, kus torustiku 
vanus ulatub kohati 120–130 aastani. 

Tabel 7.2. AS Tallinna Vesi rekonstrueeritud ja rajatud veetorustike pikkused (m) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Rekonstrueeritud 
torustikud 11994 6232 9025 15890 6442 6886 

Rajatud torustikud* 2928 1018 2374 301 813 3146 
Märkus: * kasutusloa saanud veetorustike pikkus 
Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse veetorustikud läbimõõdu järgi on esitatud 
joonisel 
TL13-3-02. 

Veetorustiku rekonstrueerimise vajadus, hinnang tuletõrjeveevarustusele 
Veevõrgu rekonstrueerimise ja optimaalse töö tagamise peamised eesmärgid on tarbijatele 
häireteta veevarustuse tagamine ja veekvaliteedi parandamine. 
Veetorustike rekonstrueerimise optimaalse lahendi leidmine on mitmesihiline 
optimeerimisülesanne. Üks tingimus on rekonstrueerimise kulutuste vähendamine, samas tuleb aga 
tagada veevõrgu töökindlus ja jõudlus. Veetorustikku tuleb ekspluateerida efektiivselt, arvestades 
samas rekonstrueerimise strateegiat. Optimeerima peab majanduslikke, hüdraulilisi, töökindluse ja 
veekvaliteedi kriteeriumeid arvestades. Mitmesihilise veevõrgu juhtimise mudeli loomisel 
lähtutakse veevõrgu tööea (ekspluatatsiooniea) põhimõttest (whole-life costing approach). 
Veevõrgu rekonstrueerimise strateegia väljatöötamisel tuleb alustada analüüsiga, millised on 
veevõrgu peamised probleemid, ning leida optimaalsed lahendused olukorra parandamiseks. On 
ilmselge, et kogu veetorustikku ei saa välja vahetada ning selle järele puudub ka vajadus. Tallinna 
veevõrgus on veetarbimise olulise vähenemise tõttu peamiseks probleemiks väikesed 
voolukiirused. Seetõttu viibib vesi enne tarbimist liiga kaua veevõrgus, millega kaasneb vee 
organoleptiliste omaduste halvenemine. Järelikult tuleb vähendada veevõrgu mahtu, milleks tuleks 
vähendada probleemsete peatorude läbimõõtusid. 
Vanimad eksisteerivad veevõrgud Tallinna linnas on 120–130 aastat vanad, keskmine vanus 
sõltuvalt toru läbimõõdust ja materjalist on 30–50 aastat ning majanduslikult ei ole kusagil 
võimalik kõiki vanu torusid lühiajalises perioodis vahetada. Tuleb leida võimalusi veevõrgu töö 
parandamiseks nii vanade kui ka uute torude osas. Siinjuures enamiku plasttorude paigaldamisest 
möödunud liiga vähe aega, et saaks teha tõsiseid järeldusi nende pikaealisuse kohta, eriti võrreldes 
traditsiooniliste materjalidega. Sama võib öelda ka uute tehnikate kohta, mida kasutatakse torude 
renoveerimisel. Nimetada võib mitmesugused sisevooderduse (no-dig) tehnikaid ning toru 
sisepindade katmise meetodeid. 
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AS Tallinna Vesi hallatavas piirkonnas on koostatud veetorustike rekonstrueerimise kava, mille 
alusel hinnatakse renoveerimise vajadust. Rekonstrueerimise kava e maatriksi koostamisel on 
lähtutud: 
 toru materjalist; 
 toru vanusest; 
 lekkeliste avariide arvust torustikul; 
 mittelekkeliste avariide arvust torustikul; 
 avarii likvideerimise keskmisest kulust; 
 majaühenduste avariide arvust; 
 vee viibeajast võrgus; 
 voolukiirusest; 
 võetud proovide mittevastavusest; 
 raua sisaldusest veeproovis. 
Prioriteetsena on nähtud ette lekkeohtlike, kehva ehituskvaliteediga ja kiiremalt amortiseeruvast 
materjalist (nt teras) ühisveevarustuse torustike rekonstrueerimine vastavalt AS Tallinna Vesi 
maatriksile. 
Prioriteetselt rekonstrueeritavate (avariiohtlike) torustike hindamiseks on kasutatud torulõikude 
maatriksit, mille on välja töötanud AS Tallinna Vesi.  
Konsultandi seisukoht on, et tuginedes keskkonnaministri määrusele nr 8 (13. märts 2008), Eesti 
projekteerimisnormidele EPN 18.5.3 “Veevärgi projekteerimine” ja praktilisele kogemusele, võib 
torustike amortisatsiooniperioodiks lugeda 50–60 aastat. 
Seetõttu on Tallinna ÜVK arendamise kava koostamisel lähtutud põhimõttest, et aastaks 2020 
säilitada veevõrgu hea seisukord, kõrge joogivee kvaliteet ja veekadude osakaalu hoidmine alla 
18%. Tuleb võtta arvesse, et lekete osakaal on küll oluline kriteerium torustiku seisukoha 
hindamisel, kuid ühisveevärgi jätkusuutlikuks arendamiseks on vaja lähtuda ka torustiku vanusest 
ehk toru korrasolekut ei kinnita alati välised tunnused – märgatavate lekete puudumine või 
kasutatud materjal. Selliste torustike rekonstrueerimine, mille vanus ületab 60 aastat, võib osutuda 
ka põhjendamatuks, kui seda kinnitavad eelnevad uuringud. Uuringud tuleb viia läbi torustike 
lõikude puhul eraldi ning selleks tuleb töötada välja ka vajalikud põhimõtted. 
Rekonstrueeritavate torustikega seonduvad investeeringud, maksumused ja mahud on toodud välja 
peatükis 12.3.2. 
Lisaks torude seisukorrast ja vanusest tingitud renoveerimisvajadusele on veel kaks olulist aspekti, 
millega tuleb arvestada renoveerimistööde planeerimisel. 
1. Mitut elamut või kinnistut läbivad majaühendustorustikud 
Elamuid läbivate torustike kaardistamiseks on koostatud uurimistöö, milles on toodud kõikide 
nende Tallinna elamute veetorustike paiknemise lahendus, mis ei saa vett otse tänavatorustikust, 
vaid läbi teise elamu. Nimetatud elamud paiknevad põhiliselt Kristiine, Mustamäe, Lasnamäe ja 
Haabersti linnaosas. 
Konsultandi hinnangul tuleb veevõrgu rekonstrueerimise käigus võtta aluseks, et kõikidel 
kinnistutel oleks vahetu ühendus ühisveevärgiga. Liitumispunktiga seonduv on vaja viia kooskõlla 
Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määrusega nr 37, mille alusel asub liitumispunkt avalikult 
kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri. 
Vaja on ehitada torustikud ümber 300–350 elamu tarbeks, torustike hinnanguline kogupikkus on 
14 km. Nende veetorustike renoveerimise juures on takistuseks kinnistu piiride puudumine, mille 
tõttu ei saa määrata torustiku täpset asukohta. 
Kuni nimetatud ühendusi ehitatakse, tuleb vaadelda igat juhtumit eraldi ja vajadusel võtta 
torustikud üle vee-ettevõtja omandisse ja tunnistada nad ühisveevärgi osaks, et vältida juriidilisi 
probleeme, mis tekivad ühe kinnistu varustamisel läbi teise elamu või kinnistu. 

2. Torustiku liiga väike diameeter tuletõrje veevajaduste rahuldamiseks 
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Tuletõrje veevajaduste rahuldamiseks liiga väikesed torustikud asuvad peamiselt väikeelamute 
piirkonnas (peamiselt Nõmmel). 
Selle probleemi lahendamiseks on vaja Põhja-Eesti Päästekeskuse ja vee-ettevõtja vahel täpselt 
määratleda kõik vajalikud hüdrantide asukohad igal tänaval ja sellest tulenevalt tuleb määrata 
vajalikud torustiku diameetrid või alternatiivsed tuletõrjeveeallikad. 
Käesolevas ÜVK arendamise kavas planeeritud torustike rekonstrueerimisel (vt ptk 12.3.2) 
paraneb oluliselt ka tuletõrjeveevarustuse kvaliteet, sest tänavatorustikud, mis on rajatud 
läbimõõduga DN 32 ja DN 50 ei vasta läbimõõdu osas kehtivatele nõuetele (EPN 18.5.3 
“Veevärgi projekteerimine”). Nimetatud torustike rekonstrueerimisel tuleb lähtuda kehtivatest 
tuletõrjeveevarustuse eeskirjadest ja arvestada optimaalse vee viibeajaga torustikus. Nõmme 
elamupiirkonnas võib osutuda optimaalseks pinnavee ajutine suunamine piirkonda tulekahju 
puhkemisel vajaliku lisavooluhulga tagamiseks. 

7.1.3 Tuletõrje veevarustus 
AS Tallinna Vesi haldab 4519 hüdranti Tallinnas ja selle lähiümbruses. Tallinna 
põhitegevuspiirkonnas paikneval torustikul on kokku 4351 tuletõrjehüdranti. Lisandub Mähe 1 ja 
Mähe 2 piirkond vastavalt 46 ja 15 hüdrandiga. Kakumäe piirkonnas on 126 hüdranti. Seega on 
Tallinna linnas 2008. a andmetel kokku 4538 hüdranti. Tuletõrjehüdrandid on esitatud joonisel 
TL13-2-02. 
Vabasurve tuletõrjehüdrandis peab olema vähemalt 10 m. AS Tallinna Vesi hooldatavast 
4351 hüdrandist vastasid aastal 2007 kõik kehtestatud nõuetele. 
Lahendamist vajab tuletõrjevee kättesaadavus piirkondades, kus veetorustikud on rajatud liiga 
väikese läbimõõduga (nt Nõmme) ning kus võib tekkida probleeme nõuetekohase tuletõrje 
vooluhulga tagamisega. Oluline on jälgida, et tuletõrjehüdrantide paigaldustihedus vastaks Eesti 
projekteerimisnormidele. 
Käesolevas ÜVK arendamise kavas planeeritaval torustike rekonstrueerimisel peaks olukord 
väikeelamupiirkondades oluliselt paranema. 
Tuletõrjeveevarustuse seisukohalt on oluline katkenud toruahelate probleem korrusmajades, kus 
on veesüsteeme rekonstrueeritud. Samuti on osal korrusmajade vahel paiknevatel torustikel 
amortiseerunud tuletõrjehüdrandid. 
Probleemide ulatuse väljaselgitamiseks tuleks teha uurimustöö, mis peaks pakkuma välja 
lahendused nõuetekohase tuletõrjevee vooluhulga tagamiseks kogu Tallinna territooriumil. 

7.1.4  Põhitegevuspiirkonna puurkaevpumplad 
AS Tallinna Vesi töötavatest põhjaveehaaretest on enamik töötavaid puurkaevpumplaid täielikult 
rekonstrueeritud aastatel 1998–1999. Välja on vahetatud nii seadmestik kui ka remonditud hooned 
ning paigaldatud veepuhastussüsteemid. Eraldi tuleb vaadelda reservis olevaid puurkaevpumplaid, 
kus puuduvad nüüdisaegsed elektri- ja automaatikaseadmed ja mille hooned on rekonstrueerimata. 
Tallinna põhitegevuspiirkonnas ei ole vajadust põhjaveetoitelistel aladel rajada uusi veehaardeid 
tavaveevarustuse tarbeks, kuna olemasolevad puurkaevud on rajatud palju suurema veetarbimise 
jaoks ja seega on nende tootlikkus piisav. Perspektiivsete täiendavate puurkaevude rajamise 
vajadus sõltub linna hädaolukorra veevarustuse lahendustest või ka vajadusest madalama 
radionukliidide sisaldusega vee tagamiseks tarbijale. Uute veehaarete rajamiseks vajalik maa-ala 
koos sanitaarkaitsealadega tuleb linnal sel juhul enne reserveerida. 
Käesolevas peatükis on toodud välja puurkaevud, mis on optimaalne säilitada hädaolukorra 
tarbeks, kui Ülemiste veepuhastusjaam langeb rivist välja. Samas tuleb lõplikuks hädaolukorra 
puurkaevude valimiseks koostada veevõrgu hüdrauliline mudel. Mõnel juhul võib osutuda 
vajalikuks olemasoleva(te) puurkaevu(de) likvideerimine ja uue puurkaevu (veehaarde) rajamine. 
Hädaolukorra tarbeks säilitatavate puurkaevude hulk peab olema optimaalne, kuna 
puurkaevpumplate reservis hoidmisega kaasnevad püsikulud (elektri võrgutasu, hoolduskulu, 
maamaks, valve, side, amortisatsioon jm). 
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Nõmme 
Nõmme veevarustus on ajalooliselt välja ehitatud põhjaveetoitelisena ja põhineb hajali asuvatel 
puurkaevudel. Peamiseks veeallikaks on kambriumi-vendi veekompleks, mida kasutatakse mitme 
veehaarde puhul koos ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi põhjaveega. Võimalik on kasutada 
ka kvaternaari veekompleksi põhjavett, mis aga Nõmme piirkonnas on kohati reostunud ega ole 
olmeveeks alati kõlblik. 
Tallinna piires on kõige suurem põhjaveemaardla nr 7 Nõmmel, põhjaveevaruga kambriumi-vendi 
veekompleksist 11 000 m³/d ja ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksist 3500 m3/d. Kvaternaari 
veele on kinnitatud tarbevaru 10 400 m3/d (Männiku veehaare) ning 1000 m3/d tehnilist tarbevaru 
Külmallikul. 
AS-ile Tallinna Vesi kuulub Nõmmel 24 puurkaevpumplat. 2007. aasta detsembris oli neist 
pidevalt töös 14 pumplat kogutoodanguga keskmiselt 4604 m³/d. Kogu 2007. aasta keskmine 
põhjaveevõtt oli Nõmmel AS Tallinna Vesi puurkaevudest 5412 m3/d. Veehaarete koguvõimsus 
AS Tallinna Vesi poolt Nõmmel teenindatavas piirkonnas on ligikaudu 17 000 m3/d, mis ületab 
tarbimisvajaduse mitu korda. Tarbijatele suunatakse vesi üldjuhul läbi veereservuaari, kus vee 
omadused paranevad tänu pindmisele aeratsioonile. Otse pumbatakse veevõrku vaid kahe 
ordoviitsiumi-kambriumi puurkaevu (Vabaduse pst puurkaev nr 231 ja Pargi tn puurkaev nr 217) 
vett. 

Tabel 7.3. AS Tallinna Vesi puurkaevpumplad Nõmmel, Laagris ja Kaarla tänava 
piirkonnas 

Jrk 
nr 

Pumpla Aadress Pumplat 
teenindavad 
puurkaevud 

Pumpla tehniline 
seisund 

Joogivee-
mahutite 

arv ja 
maht (m3) 

Pumpla 
toodang 

juuni 
2008 

(m3/d) 
1.  Toome-

Seedri 
Toome pst 
12 

224 väga hea, 
rekonstrueeritud 
1998 

1-180 242 

2.  Raba Vabaduse 
pst 187b 

225 väga hea, 
rekonstrueeritud 
1998 

1-170 556 

3.  Pääsküla Põllu 126 // 
Saha 21 

328; 230 väga hea, 
rekonstrueeritud 
1999 

1-110 436 

4.  Kandle Kandle 
27/29 

332; 333; 
4705 

väga hea, 
rekonstrueeritud 
1998 

1-180 428 

5.  Hiiu Hiiu 41 228; 227 väga hea, 
rekonstrueeritud 
1998 

1-195 458 

6.  Lootuse Lootuse 
pst 72 

345; 346 väga hea, 
rekonstrueeritud 
1998 

1-200 237, 
reserv 

7.  Pihlaka Nelgi 36 222; 221 hea, 
rekonstrueeritud 
1999 / pooleli 

1-200 Reserv  

8.  Mahla Mahla 40 219; 343; 344 väga hea, 
rekonstrueeritud 
1998/99 

1-185 675 

9.  Hommiku Hommiku 
10 

331 väga hea 
rekonstrueeritud 

1-205 Reserv 
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Jrk 
nr 

Pumpla Aadress Pumplat 
teenindavad 
puurkaevud 

Pumpla tehniline 
seisund 

Joogivee-
mahutite 

arv ja 
maht (m3) 

Pumpla 
toodang 

juuni 
2008 

(m3/d) 
1998 

10.  Toome-Õitse Toome 
pst 78 

233 väga hea, 
rekonstrueeritud 
1998 

1-170 380 

11.  Pika-Voolu Voolu 13 330; 234 väga hea, 
rekonstrueeritud 
1998 

1-75 289 

12.  Läänekaare Läänekaare 
7 

232; 320; 
4448 

väga hea, rekonst-
rueeritud 1998 

1-150 42, 
reserv  

13.  Kagu-Võidu Kagu 7b 325; 324 väga hea, 
rekonstrueeritud 
1998 

1-135 497 

14.  Pedaja Kalmistu 
tee 14 

351; 352 hea, 
rekonstrueeritud 
1998 

1-190 Reserv 

15.  Suusa Suusa tee 4 6375 rahuldav, 
rekonstrueeritud 
1999 

3-350; 
350; 350 

24, 
reserv 

16.  Piiri Piiri 8 14073 väga hea, 1998 1-105 557 
17.  Pargi Pargi 2a 217; 218 rahuldav, 

rekonstrueeritud 
1997/pooleli 

Ei ole 0 

18.  Vabaduse Vabaduse 
pst 58a 

322; 231 rahuldav, 
rekonstrueerimata 

Ei ole 173 

19.  Männiku Männiku 
tee 135 

510; 521 rahuldav, 
rekonstrueerimata 

1-200 Reserv 

20.  Nõmme Pärnu 
mnt 320; 
Vana-Pärnu 
mnt 4a 

321 rahuldav, 
rekonstrueerimata 

Ei ole Reserv 

21.  Tiivase Nõmme-
Kase 12a 

220 rahuldav, 
rekonstrueerimata 

Ei ole Reserv 

22.  Laagri Männimetsa 
tee 13  

342 väga hea, 
rekonstrueeritud 
1998 

190 194 

23.  Sae Möldre 
tee 1  

6376 väga hea, 
rekonstrueeritud 
1999 

2-100 273 

Ühisveevarustuses kasutatavate kambriumi-vendi puurkaevude põhjavesi kuulub II–III põhjavee 
kvaliteediklassi ja vajab töötlemist. 



Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2021 
 

 71

Tabel 7.4. AS Tallinna Vesi puurkaevud Nõmmel ja Laagris  

Jrk 
nr 

Katastri nr/ 
nimi 

Sügavus 
(m/ 

veekiht) 

Aadress Pumba 
tootlik-

kus 
(m3/h) 

Puur-
kaevu 
tootlik

kus 
(m3/h) 

Puurkaevu 
pump 

Toodang 
juuni 
2008 

(m3/d) 

1.  217/Pargi I 207/C-V Pargi 2a   30 Pumpa ei ole reserv 
2.  218/Pargi II 81,5/O-C Pargi 2a  8 7,8 8GS-30 0 
3.  219/Mahla I 190/C-V Mahla 40  17 40 UPA 150S 0 
4.  220/Tiivase 204/C-V Nõmme-

Kase 12a  
 24 Pumpa ei ole reserv 

5.  221/Pihlaka 
II 

75/O-C Nelgi 36  7 14 UPA 100S reserv 

6.  222/Pihlaka 
I 

195/C-V Nelgi 36  32 24 UPA 150S reserv 

7.  224/Toome-
Seedri 

200/C-V Toome 
pst 12  

25,2 25 UPA 150S 242 

8.  225/Raba 187/C-V Vabaduse 
pst 187b  

30 40 UPA-150S 556 

9.  227/Hiiu II 74/O-C Hiiu 41  5 7 4GS11 72 
10.  228/Hiiu I 186/C-V Hiiu 41  28 

 
25 UPA-150S 386 

11.  230/ 
Pääsküla II 

74/O-C Põllu 126 // 
Saha 21  

8 8 UPA-100S 83 

12.  231/ 
Vabaduse II 

77/O-C Vabaduse 
pst 58a  

8 12 ECV 6 173 

13.  232/Lääne-
kaare I 

220/C-V Läänekaare 
7  

23 25 SP 27-11 13, reserv 

14.  233/Toome-
Õitse 

207/C-V Toome 
pst 78  

30 30 UPA-150S 380 

15.  234/Pika-
Voolu II 

195/C-V Voolu 13  15 20 UPA-150S 120 

16.  320/Lääne-
kaare II 

70/O-C Läänekaare 
7  

7 5 UPA 100S 29, reserv 

17.  321/Nõmme 202/C-V Pärnu 
mnt 320; 
Vana-Pärnu 
mnt 4a  

 20 Pumpa ei ole reserv 

18.  322/ 
Vabaduse I 

205/C-V Vabaduse 
pst 58a  

28 30 ECV 8 reserv 

19.  324/Kagu-
Võidu II 

80/O-C Kagu 7b  12 14 UPA 100S 112 

20.  325/Kagu-
Võidu I 

196/C-V Kagu 7b  37 27 UPA-150S 385 

21.  328/ 
Pääsküla I 

202/C-V Põllu 126 / 
Saha 21  

28 45 UPA-150S 353 

22.  330/Pika-
Voolu I 

196(90)/ 
C-V 

Voolu 13  23 55 UPA-150S 169 

23.  331/Hom-
miku 

202/C-V Hommiku 
10  

31 25 UPA-150S reserv 

24.  332/ 
Kandle I 

193/C-V Kandle 
27/29  

28 24 UPA-150S 66 
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Jrk 
nr 

Katastri nr/ 
nimi 

Sügavus 
(m/ 

veekiht) 

Aadress Pumba 
tootlik-

kus 
(m3/h) 

Puur-
kaevu 
tootlik

kus 
(m3/h) 

Puurkaevu 
pump 

Toodang 
juuni 
2008 

(m3/d) 

25.  333/ 
Kandle II 

75/O-C Kandle 
27/29  

7 8 UPA 100S 88 

26.  343/Mahla I
I 

76/O-C Mahla 40  10 10 UPA 100S 141 

27.  344/Mahla I
II 

195/C-V Mahla 40  30 30 UPA 150S 534 

28.  345/Lootuse 
I 

201/C-V Lootuse 
pst 72  

33 40 UPA-150S 182, 
reserv 

29.  346/Lootuse 
II 

80/O-C Lootuse 
pst 72  

9 12 UPA 100S 55, reserv 

30.  351/Pedaja I 201/C-V Kalmistu 
tee 14  

37 25 UPA 150S Reserv 

31.  352/Pedaja 
II 

65/Q Kalmistu 
tee 14  

 20 Pumpa ei ole Reserv 

32.  510/ 
Männiku I 

210/C-V Männiku 
tee 135  

 25 Pumpa ei ole Reserv 
(jääb 
surve-
tsoonist 
välja) 

33.  521/ 
Männiku II 

105/O-C Männiku 
tee 135  

 13 Pumpa ei ole Reserv 
(jääb 
surve-
tsoonist 
välja) 

34.  4448/Lääne-
kaare 
vaatluskaev 

195/C-V Läänekaare 
7  

  Pumpa ei ole Reserv 

35.  4705/ 
Kandle III 

195/C-V Kandle 
27/29  

24 50 UPA 150S 274 

36.  6375/ 
Suusa 

203/C-V Suusa tee 4  34 25 UPA 150S 24 

37.  14073/Piiri 187/C-V Piiri 8  36 35 UPA-150S 557 
38.  342/Laagri 171/C-V Männimetsa 

tee 13  
27 26 UPA150S 194 

39.  6376/Sae 185/C-V Möldre 
tee 1  

33 25 SP-27-11 273 

Kõik ordoviitsiumi-kambriumi veehaarded Nõmmel koosnevad üksikpuurkaevudest, mis on 
pindalaliselt hajutatud. AS-ile Tallinna Vesi kuulub neist 11 puurkaevu, 2007. a detsembri seisuga 
oli töös kaheksa puurkaevu. AS Tallinna Vesi veehaaretes on enamasti ordoviitsiumi-kambriumi 
puurkaevu kõrvale puuritud üks või kaks kambriumi-vendi puurkaevu. Ühisveevarustuses 
kasutatavate ordoviitsiumi-kambriumi puurkaevude põhjavesi kuulub enamasti I põhjavee 
kvaliteediklassi. 
Nõmme puurkaevpumplates on põhjavee filtreerimine lihtsam võrreldes Piritaga, kus on Tallinna 
linna piires kambriumi-vendi veekompleksi põhjavees suhteliselt suur üldraua-, mangaani- ja 
ammooniumisisaldus. Nõmmel on toorvesi nende näitajate poolest oluliselt parem. Üldraua 
sisaldus on 0,18–0,3 mg/l, ammoonium valdavalt alla 0,5 mg/l ja mangaani sisaldus 0,05 mg/l või 
enamasti alla sellegi. Et Nõmmel puurkaevpumplast veevõrku suunatav joogivesi vastaks täielikult 
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joogiveekvaliteedile esitatud nõuetele ka üldraua ja mangaani suhtes, on pumplatesse paigaldatud 
survefiltrid. See on oluline ka vee hägususe ja värvuse parandamiseks ning hapnikuga 
rikastamiseks. 
Veetöötlusseadmed on paigaldatud järgmistesse AS Tallinna Vesi Nõmme ja Laagri 
puurkaevpumplatesse. 

Tabel 7.5. Puurkaevude veetöötlusseadmed 

Puurkaevpumpla nimi Puurkaevu katastri 
number 

Veetöötlusseadmete 
paigaldamise aeg 

Sae 6376 1999 
Laagri 342 2001 
Raba 225 2005 
Pääsküla 328; 230 2005 
Toome-Seedri 224 2005 
Kagu-Võidu 324; 325 2006 
Kandle 332; 333; 4705 2006 
Hiiu 227; 228 2006 
Toome-Õitse 233 2006 
Pika-Voolu 234; 330 2006 
Mahla 219; 343; 344 2007 
Piiri 14073 2007 

Hädaolukorra veevarustus. Nõmme survetsooni veevarustuse hädaolukord võib tekkida 
pikaajalise elektrikatkestuse tõttu. Nõmme survetsooni nende piirkondade puurkaevpumplad, kuhu 
pole võimalik juhtida hädaolukorras pinnavett, tuleb varustada generaatoritega. Ülejäänud 
piirkonnad saavad hädaolukorras pinnavee Kadaka tee ja Suusa pumpla 
rajatavate/rekonstrueeritavate pinnaveeühenduste kaudu. Laagri survetsooni veevarustuse 
hädaolukord võib tekkida pikaajalise elektrikatkestuse tõttu. Piirkonda pole võimalik juhtida 
pinnavett, puurkaevpumplatesse tuleb paigaldada generaatorid. Juhul kui ehitatakse välja Kadaka 
tee pinnaveeühendus, on võimalik Laagri survetsooni hädaolukorras varustada pinnaveega. 
Puuduvad ettevõtetele või asutustele kuuluvad lokaalvõrgu puurkaevud. 
AS-i Tallinna Vesi Nõmme survetsooni jäävate puurkaevude kogutootlikkus on 20 875 m3/d, 
paigaldatud süvaveepumpade abil on võimalus välja pumbata 15 408 m3/d. 
Arvestades, et keskmine aastane ööpäevane veetoodang Nõmme puurkaevudest on u 4700 m3/d ja 
tipptunni toodang u 7000 m3/d, jääb Nõmme survetsoonist üle veeressurssi u 2000 m3/d 
hädaolukorras Mustamäe ja linna II survetsooni suunamiseks, kui on välja ehitatud vee suunamist 
võimaldavad toruühendused survetsoonide vahel. Vajalik on kasutada veevõrgu hüdraulilist 
mudelit, et teada saada täpsed võimalused olemasoleva veeressursi kasutamiseks veevarustuse 
hädaolukorras. 
Nõmme puurkaevul nr 321 ja Tiivase puurkaevul nr 220 on olemas ühendus ühisveevarustuse 
veevõrguga, kuid puurkaevudel ei ole süvaveepumpasid. Neid pumplaid ei saa normaalolukorras 
tööle rakendada, sest üheastmelised pumplad on maa-alused, puudub võimalus paigaldada 
veetöötlusseadmeid, vesi sisaldab gaase, ilmselt on ka efektiivdoos üle lubatu. Hädaolukorra 
hüdraulilise mudeli koostamisel peab selguma puurkaevude edasise säilitamise vajadus. 
Tallinna põhitegevuspiirkonnas paiknevad (reserv)puurkaevud ja -pumplad on toodud tabelis 7.27. 

Pirita jõe paremkalda piirkond ja Merivälja 
Piirkonna ainuke arvestatav veeallikas on kambriumi-vendi veekompleks. Kinnitatud 
põhjaveevaru Pirita 1. piirkonnale on 4400 m3/d. 
AS Tallinna Vesi ammutab Merivälja piirkonnas põhjavett kahest veehaardest – Merivälja 
(puurkaev nr 485) ja Jugapuu (puurkaev nr 300). Meremehe tee piirkonnas paikneb Pirita veehaare 
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(puurkaev nr 296). Kõikides veehaaretes on rekonstrueeritud kaheastmelised veetöötlusseadmetega 
puurkaevpumplad. 

Tabel 7.6. AS Tallinna Vesi puurkaevpumplad Pirita jõe paremkalda ja Merivälja 
piirkonnas 
Jrk 
nr 

Pumpla Aadress Pumplat 
teenindavad 
puurkaevud 

Pumpla tehniline 
seisund 

Joogivee-
mahutite arv ja 

maht (m3) 
1.  Merivälja Ranna tee 2a 485 Väga hea, 

rekonstrueeritud 1998 
2-114 

2.  Jugapuu Kesk tee 58 // 
Jugapuu tee 7 

300 Väga hea, 
rekonstrueeritud 1998 

1-174 

3.  Pirita Meremehe 
tee 16 

296 Väga hea, 
rekonstrueeritud 1998 

1-150 

4.  Võsa Võsa tee 12 120 Rahuldav, 
rekonstrueeritud 1999 

ei ole 

Tabel 7.7. AS Tallinna Vesi puurkaevud Pirita jõe paremkalda ja Merivälja piirkonnas 

Jrk 
nr 

Katastri nr/ 
nimi 

Sügavus 
(m/ 

veekiht) 

Aadress Pumba 
tootlik-

kus 
(m3/h) 

Puur-
kaevu 
tootlik

kus 
(m3/h) 

Puurkaevu 
pump 

Toodang 
juuni 
2008 

(m3/d) 

1.  300/Jugapuu 165/C-V Kesk tee 58 // 
Jugapuu tee 7 

28 30 UPA-150S 267 

2.  485/Merivälja 145/C-V Ranna tee 2a 25 a.p FLYGT 
6FX4 

308 

3.  120/Võsa 98/C-V Võsa tee 12  15 Pumpa ei ole reserv 
4.  296/Pirita 148/C-V Meremehe 

tee 16 
34 40 UPA-150S 222 

Märkus: a.p – andmed puuduvad. 
Kambriumi-vendi veekompleksi põhjaveele on selles piirkonnas iseloomulik suhteliselt suur 
üldraua-, mangaani- ja ammooniumisisaldus ning rikastatus vees lahustunud gaasidega. Merivälja 
ja Pirita puurkaevude põhjavesi on erandlikult väikese gaaside sisaldusega. Kuna põhjavesi kuulub 
II ja III kvaliteediklassi, siis on veehaaretele aastatel 2001–2002 paigaldatud veetöötlusseadmed. 

Tabel 7.8. Puurkaevude veetöötlusseadmed Pirita jõe paremkalda ja Merivälja piirkonnas 

Puurkaevpumpla nimi Puurkaevu katastri 
number 

Veetöötlusseadmete 
paigaldamise aeg 

Jugapuu 300 2001 
Merivälja 485 2002 
Pirita 296 2001 

Merivälja survetsooni töötavatest ühisveevarustuse puurkaevudest on võimalik kasutuses olevate 
süvaveepumpadega saada kätte maksimaalne toodang. 2007. aasta keskmine ööpäevane toodang 
oli ühisveevarustuse puurkaevudest 797 m3/d. 
Survetsooni veevarustuse hädaolukord võib tekkida pikaajalise elektrikatkestuse tõttu. Piirkonda 
on võimalik juhtida pinnavett, puurkaevpumplatele tuleb paigaldada generaatorid. 
Puuduvad ettevõtetele või asutustele kuuluvad lokaalvõrgud ja eraisikutele kuuluvad puurkaevud. 
ÜVK arendamise kava kohaselt jääb Pirita jõe paremkalda piirkond põhjaveetoiteliseks. Ühendus 
pinna- ja põhjaveesüsteemi vahel on välja ehitatud ning siiber on avatud. 

Pirita jõe vasakkalda piirkond ja Maarjamäe 
Pirita jõe vasakkalda piirkonna ja Maarjamäe veevarustus on täielikult viidud pinnaveetoiteliseks. 
Olemasolevad kaheastmelised puurkaevpumplad Norma staadioni (puurkaev nr 307) ja 
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Velodroomi piirkonnas (puurkaevud nr 298, 299 ja 4460) ning Jääraku tn (puurkaev nr 301) ja 
Pirita-Kose (puurkaev nr 295) piirkonnas tuleb säilitada hädaolukorra veevarustuseks. Norma ja 
Jääraku puurkaevpumplad on rekonstrueeritud, kusjuures veetöötlusseadmed on paigaldatud ainult 
Norma pumplasse. 

Tabel 7.9. AS Tallinna Vesi puurkaevpumplad Pirita jõe vasakkalda ja Maarjamäe 
piirkonnas 

Jrk 
nr 

Pumpla Aadress Pumplat 
teenindavad 
puurkaevud 

Pumpla tehniline 
seisund 

Joogiveemahutit
e arv ja maht 

(m3) 
1. Norma Saare 8a 307 Väga hea, rekonst-

rueeritud 1998 
1-225 

2. Velo-
droomi 

Rummu 
tee 3a 

298; 299; 
4460 

Rahuldav, 
rekonstrueerimata 

2-480 

3. Kuristiku Kuristiku 11 4458; 306 Rahuldav, 
rekonstrueeritud 
1999 

1-165 

4. Jääraku Jääraku 32a 301 Hea, 
rekonstrueeritud 
1997 

1-250 

5. Kose Vabaõhu-
kooli tee 3 

295 Rahuldav, 1998 
rekonstrueeritud 
elekter 

1-145 

Tabel 7.10. AS Tallinna Vesi puurkaevud Pirita jõe vasakkalda ja Maarjamäe piirkonnas 

Jr
k 
nr 

Katastri nr / 
nimi 

Sügavus 
(m/ 

veekiht) 

Aadress Pumba 
tootlik-

kus 
(m3/h) 

Puur-
kaevu 

tootlik-
kus 

(m3/h) 

Puur-
kaevu 
pump 

Toodang 
juuni 
2008 

(m3/d) 

1. 295/Kose 130/C-V Vabaõhu-
kooli tee 3 

30 40 UPA-
100S 

Reserv 

2. 301/Jääraku 174/C-V Jääraku 32a 25 30 Z 621 Reserv 
3. 306/Kuris-

tiku II 
143/C-V Kuristiku 11 24 40 ECV 8 Reserv 

4. 4458/Kuris-
tiku 

155/C-V Kuristiku 11  30 Pumpa 
ei ole  

Reserv 

5. 299/Velo-
droomi I 

144/C-V Rummu 
tee 3a 

20 30 ECV-8 Reserv 

6. 4460/Velo-
droomi II 

145/C-V Rummu 
tee 3a 

30 40 ECV-8 Reserv 

7. 298/Velo-
droomi III 

145/C-V Rummu 
tee 3a 

20 15–20 ECV-8 Reserv 

8. 307/Norma 151/C-V Saare 8a 26 30 UPA-
150S 

44  

Piirkonna süsteemile on loodud ühendus Lasnamäe III rõhutsooni kaudu, et varustada Kose 
piirkonda veega Jääraku süsteemi kaudu. Jääraku puurkaevpumpla piirkonda on paigaldatud 
rõhualandussõlm ja pumpla on aastast 2002 jäetud reservi ning on vajalik hädaolukorra 
veevarustuse korraldamisel. 
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Tabel 7.11. Puurkaevude veetöötlusseadmed Pirita jõe vasakkalda ja Maarjamäe piirkonnas 

Puurkaevpumpla nimi Puurkaevu 
katastri number 

Veetöötlusseadmete 
paigaldamise aeg 

Norma 307 1999 

Pirita survetsooni jäävad puurkaevud kasutavad Pirita 10. (3300 m3/d) ja Pirita 
11. põhjaveemaardla (4400 m3/d) ja Mere põhjaveemaardla (1500 m3/d) kambriumi-vendi 
veekompleksi vett. Piirkonna ainuke arvestatav ühisveevarustuse veeallikas on kambriumi-vendi 
veekompleks. Ülejäänud lokaalveevõrkude puurkaevud kasutavad põhiliselt kambriumi-vendi 
veekompleksi põhjavett, vähesed puurkaevud kasutavad ka  kvaternaari veekompleksi vett. Pirita 
survetsooni ühisveevarustuse puurkaevpumplad võetakse kasutusele veevarustuse hädaolukorras, 
kui pinnaveega varustamine on katkenud. Ühisveevarustuse reservpuurkaevudest pumbatavast 
veest piisab täielikult pinnavee toitel oleva põhitegevuspiirkonna survetsooni veevarustuse 
tagamiseks hädaolukorras. Puurkaevude kogutootlikkus on 4920 m3/d, mille tagamiseks on 
reservpuurkaevud varustatud vajaliku tootlikkusega süvaveepumpadega. Enamik 
põhitegevuspiirkonna ühisveevarustuse reservpuurkaevudest on varustatud süvaveepumpadega. 
Pump puudub ainult Kuristiku II (nr 306) puurkaevus, mille tootlikkus on puurkaevu passi 
andmetel küllaltki suur – 40 m3/h. Lokaalvõrku ühendatud kaks suure tootlikkusega kambriumi-
vendi veekompleksi puurkaevu (kogutootlikkus 1032 m3/d) kuuluvad Sisekaitseakadeemiale. 
Kose survetsooni ühisveevarustus on täielikult üle viidud pinnaveetoiteliseks. Kose survetsooni 
ühisveevarustuse puurkaevpumplad võetakse kasutusele veevarustuse hädaolukorras, kui 
pinnaveega varustamine on katkenud. Ühisveevarustuse reservpuurkaevudest pumbatavast veest 
piisab täielikult pinnavee toitel oleva survetsooni veevarustuse tagamiseks hädaolukorras. 
Puurkaevude kogutootlikkus on 1680 m3/d, mille tagamiseks on reservpuurkaevudel vajaliku 
tootlikkusega süvaveepumbad. Mõlemal ühisveevarustuse reservpuurkaevul (Kose nr 295 ja 
Jääraku nr 301) on süvaveepumbad kogutootlikkusega 1320 m3/d. 
Lokaalvõrku ühendatud puurkaeve on kaks (kogutootlikkus 572 m3/d). 

Lasnamäe III astme survetsoon 
Survetsooni veevarustus põhineb pinnaveel. 
Survetsooni jääv ainuke kambriumi-vendi puurkaev nr 121 (Iru Hooldekodu) kasutab Lasnamäe 
põhjaveemaardla nr 2 veevarusid 1200 m3/d, mis on kinnitatud kuni aastani 2030. 
Ajalooliselt on Lasnamäel kasutatud veevarustuse allikana siiski nii kambriumi-vendi kui ka 
ordoviitsiumi-kambriumi veekihi põhjavett (Savitski jt, 1992; Tamm, 1999). 
Kuigi 1960.–1990. aastatel puuriti ja kasutati hulgaliselt puurkaeve, mille tootlikkus on ulatunud 
kuni 700–800 m³/d-ni, on need praeguseks kas likvideeritud või konserveeritud. 
Vastavalt Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale aastateks 2010–2021 peaks 
Lasnamäe veevarustus jääma täielikult pinnaveetoitele. 
Samas tuleb töötada välja lahendused veevarustuse hädaolukorra tarbeks, kus osad või kõik 
Tallinna veevarustuse pinnaveeallikad on kahjustatud. 
Igal juhul osutub vajalikuks kasutada hädaolukorra veevarustusallikana põhjavett. On ka selge, et 
Lasnamäe rohkem kui 100 000 elaniku normaalseks veega varustamiseks olemasolevast 
põhjaveevarust ei piisa. Seepärast on vaja välja selgitada, milliste puurkaevudega oleks 
hädaolukorras võimalik arvestada ja reserveerida vajalik maa-ala koos sanitaarkaitsevöönditega ka 
uute veehaarete rajamiseks. Nagu eespool kirjeldatud, on Lasnamäe elamuala enda töötavate 
puurkaevude veevõtu võimalused võrdlemisi piiratud (Perens, 2007). 
Enamik tegutsenud puurkaevudest, mille koguveevõtt ületas 6000 m³/d, on praeguseks 
likvideeritud. Seepärast on hädaolukorra puhuks vaja rajada veel kaks kambriumi-vendi 
veekompleksi veevarul põhinevat veehaaret. 
Üks, Seli veehaare tootlikkusega 2100 m³/d, on soovitatav rajada käsitletava ala idaossa, 
elamupiirkonna ja Pirita jõe vahele. Praegu on see ala kaetud osaliselt metsaga ja võiks edaspidi 
jäädagi elanike puhkealaks. 
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Teine sobiv koht veehaardele (Paekalda) tootlikkusega 2100 m³/d on Maarjamäe paekalda ja 
tulevase Paevälja asumi uusehitiste vahel. Ka selle veehaarde paigutus ja vajalik sanitaarkaitseala 
võimaldaksid säilida Maarjamäe piirkonna kaunil ja kaitset väärival loodusel ning kasutada 
veeressursse otstarbekalt. Kuna piirkond paikneb ametlikult Mere põhjavee arvutuspiirkonnas 
(varu 1500 m³/d) ja vahetult Pirita põhjavee tarbimispiirkonna kõrval, on suhteliselt lihtne suunata 
Pirita, Pirita I ja Mere arvutuspiirkonna tarbevaru ülejääk Lasnamäele. Soovitatav on nende 
piirkondade arvelt muuta Lasnamäe piirkonna põhjavee tarbevaru suurust ja kategooriat. 
Lasnamäe arvutusliku veekasutuspiirkonna ordoviitsiumi-kambriumi veekihi tehnoloogilise vee 
tarbevaru tuleks arvata joogiveevaru hulka. 
Mõlemad veehaarded on soovitatav ehitada kolmest puurkaevust koosnevate ridaveehaaretena 
puurkaevude vahekaugusega u 100 m. Täpne puurkaevude vaheline kaugus määratakse kindlaks 
veehaarde projektis. Vastavalt veeseaduse § 28 lõikele 2 määratletakse veehaarde sanitaarkaitseala 
ulatust järgmiselt: maa-ala raadiusega 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 m rea 
äärmistest puurkaevudest ja puurkaevude vaheline maa, kui vett võetakse põhjaveekihist kahe või 
enama puurkaevuga. Ehitusvabadeks haljastatud aladeks peavad jääma tulevaste põhjaveehaarete 
asukohaks valitud alad. 
Kui ühe puurkaevu optimaalseks tootlikkuseks arvestada 700 m³/d, on nimetatud kahe veehaarde 
kuue puurkaevuga võimalik võtta veel 4200 m³/d. Kui lisada siia Lasnamäe piirkonna kinnitatud 
tarbevaru 2200 m³/d, mida on võimalik võtta juba olemasolevate puurkaevudega, siis võib 
põhjaveevõttu hädaolukorras suurendada kuni 6400 m³/d-ni. Jagatuna Lasnamäe 112 000 elaniku 
vahel oleks võimalik veevõtt 57 l/d ühe inimese kohta, mis on tõenäoliselt piisav hädaolukorra 
üleelamiseks. 
Kambriumi-vendi veekompleksi tarbevaru tuleks suurendada 4200 m³/d võrra. Lasnamäe III 
survetsoonis rajatava hädaolukorra veehaarde investeeringuprojekt on toodud peatükis 12.3.1. 

Lasnamäe II astme survetsoon 
Survetsooni veevarustus põhineb pinnaveel 
Peaaegu kõik puurkaevud kuuluvad tööstusettevõtetele ega ole linna veevärgiga ühendatud. 
Lasnamäe põhjaveemaardla ordoviitsiumi-kambriumi ja kambriumi-vendi veekompleksi 
puurkaevud paiknevadki enamasti II survetsoonis. Kuna ettevõtted vajavad vett ka hädaolukorras, 
ei ole mõtet neid kõiki AS Tallinna Vesi veevarustussüsteemiga ühendada. Punktallikatena on nad 
kõik hädaolukorras siiski arvestatavad. 
Olemasolevate ühisveevärgi ja teiste puurkaevude tootlikkusest ei piisa hädaolukorras 
veevarustuse tagamiseks Lasnamäe II survetsoonis. 
AS-ile Tallinna Vesi kuuluv puurkaev nr 303 (Asfaltbetooni) on peaaegu ainuke suure 
tootlikkusega reservpuurkaev. Puurkaevul on pump, mille tootlikkus on 26 m3/h ja tagatud on 
puurkaevpumpla kiire käivitamine. Puurkaevu tootlikkus on varasematel aastatel pidevalt olnud 
600–800 m³/d ja seetõttu on see võimeline varustama veega osa Lasnamäe elanikkonnast. 
Hädaolukorra veevarustuse tagamiseks Lasnamäe II survetsoonis on vaja rajada reservpuurkaev, 
mille toodang on vähemalt 20 m³/d. 
Kõige suurema tootlikkusega lokaalvõrku ühendatud puurkaev on kambriumi-vendi veekompleksi 
avav Metallisti Majad AS-ile kuuluv puurkaev nr 67, mis varustab veega kinnistuid Peterburi 
tee 53 ja Peterburi tee 53b. Omanike sõnul on puurkaevul olemas ühendus kõrvalasuvaid elamuid 
varustava veetorustikuga. 
Järve põhjaveemaardlas nr 6 on kinnitatud kambriumi-vendi veekompleksi T1-kategooria joogivee 
tarbevaru 3000 m3/d aastani 2030. Maardlasse on reserveeritud uus kambriumi-vendi veehaare 
(Ülemiste) toodanguga 2000 m3/d Ülemiste kaptaažliini edelapoolse osa piirkonnas. Veevarustuse 
tagamiseks normaalolukorras puudub antud asukohas praegu veehaarde rajamise vajadus. Üheks 
lisavõimaluseks Lasnamäe II survetsooni hädaolukorras põhjaveega varustamiseks on rajada 
Ülemiste kambriumi-vendi uus veehaare tootlikkusega 2000 m3/d veepuhastusjaama 
territooriumile. Enne on vaja täpsustada eksperthinnanguga sinna Ülemiste veehaarde 
projekteerimise, rajamise ja kasutamise võimalused. Olenevalt puurkaevude konstruktsioonist on 
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vaja 2000 m3/d vee koguse saamiseks rajada 2–3 puurkaevu. Kuna kambriumi-vendi veekompleks 
on reostuse eest hästi kaitstud, on võimalik kaevude sanitaarkaitseala vähendada 30 meetrini. 
Lasnamäe II survetsooni tarbeks rajatava Ülemiste hädaolukorra veehaarde investeeringuprojekt 
on toodud peatükis 12.3.1. 

Mustamäe survetsoon 
Survetsooni ühisveevarustus põhineb praegu pinnaveel ja vastavalt Tallinna ÜVK 
arendamise kavale 2010–2021 jääb see nii ka edaspidi. 
Survetsoonis asuv reservis olev AS-i Tallinna Vesi Sütiste veehaare on välja ehitatud ja kõik viis 
puurkaevu on varustatud pumpadega. Veehaardele on kinnitatud kambriumi-vendi veekompleksi 
T1-kategooria joogivee tarbevaru 5000 m3/d kuni aastani 2030. Mustamäe survetsoon asub 
Mustamäe kambriumi-vendi põhjaveemaardla piires, maardla kirdepoolne serv asub linna II 
survetsoonis. 
Puurkaevupumpade kogutootlikkus on Sütiste veehaardes 3960 m3/d, veehaardes asuvad ka kaks 
joogiveereservuaari kumbki mahutavusega 423 m3. Veehaare on võimalik veevarustuse 
hädaolukorras tööle rakendada, piisav valmisolek on tagatud. 
Survetsoonis asub ka AS-i Tallinna Vesi puurkaev nr 312 (Mustamäe 3), millel on samuti pump 
22 m3/h. Üheastmelisest puurkaevpumplast on võimalik veevõrku juhtida vett 528 m3/d. 
Lokaalvõrgu puurkaevudest on kõige suurema tootlikkusega Coca-Cola HBC Eesti AS-ile kuuluv 
kambriumi-vendi puurkaev nr 15325 tootlikkusega 60 m3/h (1440 m3/d). 
Mustamäe põhjaveemaardlas on kinnitatud kambriumi-vendi tarbevaru kahele perspektiivsele 
veehaardele – Astangu ja Trummi, kumbki tootlikkusega 1400 m3/d. Kuna käesoleva ÜVK 
arendamise kava järgi jäävad Mustamäe ja Õismäe linnaosa pinnaveetoitele, siis puudub vajadus 
need veehaarded normaalveevarustuse tarbeks välja ehitada. Küll aga võib osutuda vajalikuks 
rajada Astangu ja Trummi veehaarded kui hädaolukorra veehaarded. Täpsem vajadus peab 
selguma veevõrgu hädaolukorra hüdraulilise modelleerimise tulemustest. Aktsiaseltsi MAVES 
2008. aastal tehtud eksperthinnangus “Tallinna linna Haabersti linnaosa Astangu asumi 
põhjaveega veevarustuse lahendustest” on tehtud ettepanekud Astangu veehaarde puurkaevude 
võimalike asukohtade kohta. Välja on pakutud rohealad, kus on võimalik detailplaneeringute 
käigus reserveerida ala võimalike puurkaevude rajamiseks ning sanitaarkaitseala moodustamiseks. 
Astangule veehaarde rajamine tootlikkusega kuni 2000 m3/d probleeme ei tekita, vabu alasid on 
praegu piisavalt, vee saab kätte 2–5 puurkaevuga sõltuvalt puurkaevu konstruktsioonist. Kui 
praegu koostatavate või juba kooskõlastamisjärgus olevate detailplaneeringutega tahetakse 
vähendada või muuta Haabersti linnaosa üldplaneeringus kavandatud rohealasid, on otstarbekas 
siiski säilitada roheala võimaliku veehaarde maana. Puurkaeve saab rohealale rajada seda 
kahjustamata, lisaks sobivad rohealad ja veehaarde sanitaarkaitsealad olemuselt hästi kokku. 
Planeeringutes peab arvestama kaevude rajamiseks ja sanitaarkaitsealade kehtestamiseks vajaliku 
maa reserveerimisega (Tamm, 2008). 
Trummi veehaardele sobiva asukoha määramiseks analoogset eksperthinnangut ei ole tehtud, 
seepärast on veehaarde asukoht kantud kaardile eelnevate põhjaveevarude uuringute 
kaardimaterjali põhjal (Mäepealse 21). Vajalik on anda eksperthinnang Trummi reservveehaardele 
sobiva asukoha väljaselgitamiseks. Hüdrogeoloogilised tingimused ja veehaarde rajamise nõuded 
on Trummi veehaarde asukohas sarnased Astangu veehaardega. 
Mustamäe ja Õismäe piirkonna veega varustamiseks rajatavate Astangu ja Trummi hädaolukorra 
veehaarete investeeringuprojekt on toodud peatükis 12.3.1. 
Arvestades, et Sütiste veehaardest on võimalik saada 5000 m3/d, Mustamäe 3 puurkaevust 
700 m3/d ja Astangu ning Trummi reservveehaardest mõlemast 2000 m3/d, on võimalik 
ühisveevarustuse veesüsteemist anda hädaolukorras veevõrku kokku u 9700 m3/d põhjavett. 
Planeeritavate Suusa puurkaevpumpla ja Kadaka tee pinnaveeühenduste kaudu oleks veel 
võimalus lisada Nõmme survetsoonist põhjavett maksimaalselt 2000 m3/d, täpsema vajaliku 
veekoguse ja surve saab kindlaks teha hüdraulilise mudeli abil. 
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Linna II astme survetsoon 
Survetsooni ühisveevarustus põhineb praegu pinnaveel ja vastavalt Tallinna ÜVK 
arendamise kavale 2010–2021 jääb see nii ka edaspidi. 
2006. aastal oli veevõtt sellest maardlast keskmiselt 798 m3/d. Praeguseks on kambriumi-vendi 
puurkaevud Kesklinnas, Südalinnas ja vanalinnas kuni Kadrioruni peaaegu kõik likvideeritud. 
Kesklinnas on ainuke ühisveevarustuse reservpuurkaev AS-ile Tallinna Vesi kuuluv nr 36 
(Toompuiestee, pumbaga varustatud), mis asub rekonstrueerimata, 1953. aastal rajatud 
puurkaevpumplas, kus automaatikaseadmed puuduvad. Pumpla tuleb rekonstrueerida 
reservpumpla jaoks vajalikus mahus. 
Lillekülas asub AS-ile Tallinna Vesi kuuluv Endla-Mooni 1952. aastal rajatud, kahe puurkaevuga 
reservpuurkaevpumpla, automaatikaseadmed puuduvad. Puurkaevudest vanem (nr 38) asub 
pumplahoones, sellel ei ole pumpa ja seda kasutatakse riikliku seirevõrgu puurkaevuna. Poolenisti 
maa all asuvast amortiseerunud pumplast väljas asub asenduspuurkaev (nr 34), mis on varustatud 
pumbaga. Pumpla tuleb rekonstrueerida reservpumpla jaoks vajalikus mahus. 
Mustjõe piirkonnas asub AS Tallinna Vesi Mustjõe reservpuurkaevpumpla, kus asub üks pumbaga 
puurkaev (nr 33). Pumpla on 1999. aastal rekonstrueeritud, ainult elektri-automaatikaseadmed on 
nõukogudeaegsed. 
Tondi piirkonnas asuv AS-i Tallinna Vesi Dünamo 1957. aastal rajatud reservpuurkaevpumpla on 
rekonstrueerimata, elektri-automaatikaseadmed on amortiseerunud. Puurkaev (nr 317) on 
varustatud pumbaga. Pumpla tuleb rekonstrueerida reservpumpla jaoks vajalikus mahus. 
Linna II survetsooni Põhja-Tallinna ja Pelguranna piirkondades on mitu AS Tallinna Vesi 
reservpumplat, mille tehniline seisukord ja töövalmidus on erinevad. 
Neist 1960. aastal rajatud ja 1998. aastal osaliselt rekonstrueeritud AS Tallinna Vesi Puhangu 
reservpuurkaevpumplas puuduvad automaatikaseadmed. Väga suure tootlikkusega puurkaevus 
(nr 242) ei ole pumpa. Pumpla rekonstrueerimine tuleb lõpetada reservpumpla jaoks vajalikus 
mahus. 
1946. aastal rajatud AS-i Tallinna Vesi Erika reservpuurkaevpumpla rekonstrueeriti osaliselt 
1986. aastal, kuid elektri-automaatikaseadmed on nõukogudeaegsed. Nüüdseks vajab ka hoone 
remonti. Puurkaevus (nr 244) ei ole pumpa. 
Erika pumpla läheduses paikneb AS-ile Tallinna Vesi kuuluv 1958. aastal rajatud Volta 
rekonstrueerimata reservpuurkaevpumpla, kus puuduvad elektri-automaatikaseadmed. Puurkaevus 
(nr 35) ei ole pumpa. Pumpla tuleb rekonstrueerida reservpumpla jaoks vajalikus mahus. 
AS-ile Tallinna Vesi kuuluv 1973. aastal rajatud kaheastmeline Kolde reservpuurkaevpumpla on 
rekonstrueerimata, elektri-automaatikaseadmed on amortiseerunud. Pumplas paikneb 224 m3 
mahuga joogiveereservuaar. Puurkaevul (nr 137) ei ole pumpa. Pumpla vajab rekonstrueerimist 
reservpumpla jaoks vajalikus mahus. 
AS-ile Tallinna Vesi kuuluv 1989. aastal rajatud Seevaldi kvaternaari veekompleksi kolmest 
puurkaevust koosnev ridaveehaare on reservis. Eraldi paikneb hiljem puuritud puurkaev nr 11508, 
mille ühendamine veevõrguga ei ole otstarbekas. Elektri-automaatikaseadmed veehaardes 
puuduvad ja puurkaevudes ei ole pumpasid. Ühisveevarustuse veevõrguga ühendatud veehaare 
vajab rekonstrueerimist reservveehaardena vajalikus mahus. 
AS-ile Tallinna Vesi kuulub Ülemiste kaptaažliin, mis on kvaternaari veekompleksi ridaveehaare. 
Vaja on koostada puurkaevude likvideerimise projekt. Kuna olemasolevale Ülemiste kaptaažliini 
veehaardele on kinnitatud kvaternaari veekompleksi T1-kategooria tootmisvee tarbevaru kuni 
aastani 2015, siis tuleb see veehaardeala säilitada vähemalt kuni varude ümberhindamiseni. Järve 
maardlas nr 6 on kinnitatud kambriumi-vendi veekompleksi T1-kategooria joogivee põhjaveevaru. 
Osa maardlast kattub linna II survetsooniga. 
Planeeritav kambriumi-vendi Ülemiste veehaare toodanguga 2000 m3/d on üldskeemil märgitud 
kohta, mis määrati varude kinnitamisel. Kuna veehaare on vajalik ainult veevarustuse 
hädaolukorra tarbeks, siis tuleb leida veehaardele sobivam asukoht analoogselt Astangu veehaarde 



Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2021 
 

 80

uue asukoha uuringuga. Võib osutuda vajalikuks määrata uus veehaarde asukoht Ülemiste 
kaptaažliini kirdepoolsesse otsa või veepuhastusjaama territooriumile, sealt oleks võimalus 
hädaolukorras suunata vett Kesklinna või Lasnamäe II survetsooni. Ülemiste kaptaažliini 
likvideerimise projekt on toodud peatükis 12.3.1. 
Pinnaveevarustuse katkemise korral II survetsoonis on kõige suurem tähtsus AS Tallinna Vesi 
reservpuurkaevpumplatel. Kui hädaolukorra hüdraulilise modelleerimise tulemused näitavad 
mõnes veevõrgu piirkonnas vee puudujääki, siis tuleb kasutusse võtta ka olemasolevad suure 
tootlikkusega, praegu lokaalvõrkudesse ühendatud puurkaevud või rajada vajalikku kohta 
puurkaeve juurde. 
Linna II survetsooni hädaolukorra veevajadus on 9839 m3/d. AS Tallinna Vesi hallatavate 
pumplate kogutoodang koos reservpumpadega on 7080 m3/d. Tekkiv defitsiit 2759 m3/d tuleb 
katta lokaalvõrkudes töötavate puurkaevude arvelt. 
Tabelis 8.28 on välja valitud puurkaevud, mille omanikega tuleb alustada läbirääkimisi 
võimaluste ja tingimuste üle, et tagada hädaolukorras linna II survetsooni varustamine 
joogiveega. Pärast kokkulepete saavutamist tuleb projekteerida ja välja ehitada lokaal- ja 
linnavõrgu ühendussõlmed. Nimetatud puurkaevude ühendamiseks vajalikke investeeringuid ÜVK 
arendamise kavas ette nähtud ei ole, kuna kõik sõltub linna ja eraomanike vahelistest 
kokkulepetest ja lõplikult määrab puurkaevu kasutamise vajaduse hädaolukorras töötava veevõrgu 
hüdrauliline mudel, samuti võib ilmneda uute puurkaevude rajamise vajadus. 
Tabel 7.12. Lokaalvõrku ühendatud pumplad, mille kasutamiseks hädaolukorras tuleks 
alustada läbirääkimisi omanikega 

Jrk 
nr 

Katastri 
nr 

Sügavus 
(m/ 

veekiht) 

Puur-
kaevu 

aadress 

Puurkaevu 
valdaja 

Puur-
kaevu 
toot-

likkus 
(m3/h) 

Staatus, 
pumbamaja 
seisukord, 

pumba 
tootlikkus 

(m3/h) ja mark 

Ühendatus 
veevärgiga, 

kaugus 
ühisvee-

varustuse 
trassist (m) 

1. 3 163/C-V Jahu 5 AS 
Marmiton 

38 Töötav, 
rahuldav 
seisukord, 10, 
süvaveepump 

LV, 40  

2. 12 146/C-V Telliskivi 
57b 

Eesti 
Raudtee AS 

70 Reserv, 
konserveeritud, 
rahuldav, a.p 

LV, 100 

3. 17 142/C-V Tööstuse 
47, 
tööstus-
hoones 
sees 

Volta 
Energeetika 
OÜ 

23 Töötav, hea, 23, 
ECV-10  

LV, 130 

4. 19 140/C-V Tööstuse 
47 

Volta 
Energeetika 
OÜ 

35 Töötav, väga 
hea, Pedrollo 
6SR  

LV, 130 

5. 21 142/C-V Tulika 11 Marat AS 70 Töötav, 75, 
Grundfos 

LV, ühendus 
olemas 

6. 31 145/C-V Ädala 4 Bronte OÜ 26 Reserv, 
rahuldav, 40, 
ECV-8 

LV, ühendus 
olemas 

7. 39 161/C-V Pärnu mnt 
133a 

Tondi 
Elektroonik
a AS 

25 Töötav, hea, a.p LV, 20 

8. 91 185/C-V Pärnu mnt Tere AS 40 Reserv, hea, LV, 215 
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Jrk 
nr 

Katastri 
nr 

Sügavus 
(m/ 

veekiht) 

Puur-
kaevu 

aadress 

Puurkaevu 
valdaja 

Puur-
kaevu 
toot-

likkus 
(m3/h) 

Staatus, 
pumbamaja 
seisukord, 

pumba 
tootlikkus 

(m3/h) ja mark 

Ühendatus 
veevärgiga, 

kaugus 
ühisvee-

varustuse 
trassist (m) 

139e ECV-8 olemas-
olevast, 40 
planeeritava
st 

9. 246 142/C-V Kopli 35 
(V) 

Phoenix 
Land AS 

31 Töötav, hea, 30, 
ECV-8 

LV, ühendus 
olemas 

10. 247 145/C-V Kopli 35 
(IV) 

Phoenix 
Land AS 

61 Töötav, 
rahuldav, 63, 
ECV-10 

LV, ühendus 
olemas 

11. 9502 185/C-V Pärnu 
mnt 141a 

Tere AS 90 Töötav, väga 
hea, 75, SAER 
3180-A16 

LV, ühendus 
olemas 

12. 11603 154/C-V Veerenni 
36 

Domina 
Service OÜ 

65 Reserv, 
konserveeritud, 
halb, pumpa ei 
ole 

LV, 100 

Märkus: a.p – andmed puuduvad. 
Ülemiste piirkonnas rajatava hädaolukorra veehaarde investeeringuprojekt on toodud peatükis 
12.3.1. 

Kopli III astme survetsoon 
Põhitegevuspiirkonna ühisveevarustus Kopli III astme survetsoonis põhineb praegu 
pinnaveel ja vastavalt Tallinna ÜVK arendamise kavale 2010–2021 jääb see nii ka edaspidi. 
Kambriumi-vendi veekompleks on suhteliselt hästi kaitstud reostuse eest ja on kõige olulisem 
hädaolukorra veevarustuses Kopli III astme survetsoonis. 
Survetsoonis asuvad ainult kolm AS Tallinna Vesi puurkaevpumplat, teistele ettevõtetele ja 
eraisikutele kuuluvad puurkaevud puuduvad. Veevarustus hädaolukorras on võimalik tagada 
olemasolevate ühisveevarustuse reservpuurkaevudega. Praegu ei ole nimetatud puurkaevpumplad 
töökorras, pumplad on rekonstrueerimata ja puurkaevudes puuduvad süvaveepumbad. 
1950. aastal rajatud üheastmeline Bekkeri reservpuurkaevpumpla (puurkaev nr 236), 1956. aastal 
rajatud Ankru reservpuurkaevpumpla (puurkaev nr 239) ja 1958. aastal rajatud Vene-Balti 
reservpuurkaevpumpla (puurkaev nr 240) on rekonstrueerimata, pumplates puuduvad elektri- ja 
automaatikaseadmed. Pumplad tuleb rekonstrueerida reservpumplate jaoks vajalikus mahus. 
Investeeringuid ja lahendusi hädaolukorra puurkaevpumplate rekonstrueerimiseks ja rajamiseks 
ning keskkonnaohtlike puurkaevude sulgemist on käsitletud peatükis 12.3.1. 

Teised väiksemad veevarustussüsteemid 
Põhitegevuspiirkonda kuuluv Tiskre elamute veevarustussüsteem koosneb puurkaevpumplast ja 
veevõrgust, mis on rajatud koos Tiskre elamurajooniga. Survetsooni ühisveevarustus põhineb 
praegu põhjaveel. Veevärki on rajatud aastast 1999 ja see on heas seisukorras. Kaheastmelises 
Tiskre puurkaevpumplas on veetöötlusseadmed. Põhjavett võetakse kambriumi-vendi 
veekompleksi Rocca al Mare maardla tarbevaru arvelt. Ühisveevarustuse puurkaevu nr 11031 
(Tiskre) paigaldati 2006. aastal suurema tootlikkusega süvaveepump (30 m3/h) ja pumplasse 
võimsam survepump. Pumplas on kaks 100 m3 mahuga joogiveereservuaari. 
Eraisikute ja lokaalvõrku ühendatud puurkaeve on kokku 3, kogutootlikkusega 317 m3/d. 
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Põhjaveevarustuse katkemise võib põhjustada pikaajaline elektrikatkestus, vajalik on generaatori 
olemasolu. 
Puurkaevpumpla varustamine generaatoriga ei ole vajalik, kui ehitatakse välja ühendustorustik 
pinnavee toitel oleva veevõrguga. 
Pärnamäe survetsooni veevarustusallikaks on AS Tallinna Vesi Pärnamäe puurkaevpumplast 
(puurkaev nr 189) pumbatav põhjavesi. Pärnamäe puurkaevust varustatakse Pärnamäe kalmistu 
hoonet ja selle ümbruses olevaid elamuid. Rekonstrueeritud on elektri-automaatika osa. Pumpla on 
heas seisukorras. Pärnamäe pumpla on plaanis viia pinnaveetoitele koos pinnaveeühenduse 
rajamisega Lasnamäelt Laiaküla kaudu Mähe piirkonnani. Survetsooni veevarustuse hädaolukord 
võib tekkida pikaajalise elektrikatkestuse tõttu, seepärast tuleb tagada generaatori kasutamise 
võimalus hädaolukorras või toide pinnaveevõrgust. 
Mõigu survetsooni veevarustus põhineb praegu põhjaveel. AS-ile Tallinna Vesi kuuluvaid 
puurkaeve survetsoonis ei ole. Kõige suurema tootlikkusega on Mõigu Ehituskoondis AS-ile 
kuuluv kambriumi-vendi puurkaev nr 44, mille tootlikkus on 595 m3/d. Puurkaevpumpla juurde on 
rajatud ka joogiveereservuaarid. 
Taela survetsooni ühisveevarustus põhineb praegu pinnaveel. Survetsoonis kõige suurema 
tootlikkusega (744 m3/d) on AS-i Tallinna Vesi puurkaev nr 308 (Taela). Puurkaevul on pump, 
mille tootlikkus on 27 m3/h, ja kaheastmelist puurkaevpumplat on võimalik hädaolukorras kiiresti 
tööle rakendada. 
Üheastmeline Kaarla puurkaevpumpla (Kaarla 7) varustab veega ümbruskonna eramuid. 
Põhjaveevarustuse katkemise Kaarla survetsoonis võib põhjustada pikaajaline elektrikatkestus. 
Puurkaevpumpla varustamine generaatoriga ei ole vajalik, kui ehitatakse välja planeeritav 
puurkaevpumpla ühendustorustik pinnavee toitel oleva veevõrguga. 
Survetsooni veevarustamise korral pinnaveega peab puurkaev jääma hädaolukorra puurkaevuna 
kasutatavaks. 

Tabel 7.13. AS Tallinna Vesi puurkaevud 

Jrk 
nr 

Katastri nr/ nimi Sügavus 
(m/ 

veekiht) 

Aadress Pumba 
tootlik

kus 
(m3/h) 

Puur-
kaevu 

tootlik-
kus 

(m3/h) 

Puur-
kaevu 
pump 

Toodang 
juuni 
2008 

(m3/d) 

1. 189/Pärnamäe 100/C-V Pärnamäe 
tee 36a 

4 5 UPA s 
100 C 

19 

2. 226/Kaarla 70/O-C Kaarla 7 2 8 2GS07
T 

47 

3. 11031/Tiskre 125/C-V Rannamõisa 
tee 50d 

30 60 Z 630 422 

Tabel 7.14. Puurkaevude veetöötlusseadmed 
Puurkaevpumpla 

nimi 
Puurkaevu 

katastri number 
Veetöötlusseadmete 

paigaldamise aeg 
Tiskre 11031 1999 

7.2 MÄHE 1 TEGEVUSPIIRKOND 
Mähe 1 tegevuspiirkond on enamasti varustatud ühisveevärgiga. 
Mähe 1 tegevuspiirkond: Lodjapuu tee – linna piir – Pärnamäe tee 36 (Pärnamäe kalmistu) piir – 
Pärnamäe tee – Pärnamäe tee 51 kinnistu piir – Lepiku tee 27a kinnistu piir kuni Metsakalmistu 
piirini – Metsakalmistu piir – Tallinna linna hoiumetsa (Kloostrimetsa) piir kuni Randvere tee 82a 
kinnistu piirini – Randvere tee 82a kinnistu lõunapoolne piir – Randvere tee kuni Randvere tee 73a 
piiripunktini nr 7 – Mähe oja kuni Lodjapuu teeni. 
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Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005 otsusega nr 196 on Tallinna Mähe 1 tegevuspiirkonda 
määratud vee-ettevõtja aktsiaselts ESMAR EHITUS tegutsemise tähtaega pikendatud kuni 
16. maini 2016. 
Veevõrgu arendamisega piirkonnas tegeleb aktsiaselts ESMAR EHITUS. Ettevõttel on ligikaudu 
1322 liitunud klienti. Kinnistuid varustatakse veega puurkaevudest. 

Tabel 7.15. Tarbijatele müüdud vee kogus (aastad 2004–2007), sellest reaalselt müüdud-
mõõdetud kogus 

 2004 2005 2006 2007 
Veekogus (m3/a) 41 058 55 915 85 553 95 633 
Keskmine veekogus (m3/d) 112 153 234 262 

Perspektiivne veevajadus oleks: 
 aastal 2011 – 145 000 m3 aastas; 
 aastal 2020 – 200 000 m3 aastas. 

Tabel 7.16. Võrku pumbatud vee kogus aastatel 2004–2007  

 2004 2005 2006 2007 
Veekogus (m3/a) 60 481 110 712 160 943 201 912 

Keskmine veekogus (m3/d) 165 303 440 553 

7.2.1 Veetorustik 
1960–1980. aastatel ehitatud amortiseerunud torustikud on välja vahetatud. Uusi veetorustikke on 
rajatud aastatel 2003–2010 pikkusega 32 210 m. Materjal on 32–160 mm läbimõõduga plast. 
Torud on rajatud u 1,8 m sügavusele. Kehtivate nõuete kohaselt on paigaldatud tuletõrjehüdrandid. 
Mähe 1 piirkonda on paigaldatud 55 hüdranti. 
Veevõrgu töökindlus on uute torustike piirkonnas hea ning surve on piisav.  

7.2.2 Puurkaevpumplad 
Piirkonna veeallikateks on kaks aktsiaseltsi ESMAR EHITUS puurkaevpumplat. 2010. aasta mais 
sai valmis Aianduse puurkaev-pumpla rekonstrueerimine. Paigaldatud on täisautomaatne ja 
ekspluatatsioonis väiksemaid kulutusi ja hooldust nõudev süsteem. Hoone kõrvale on paigaldatud 
kaks vee reservuaari. Käideldud ja veevõrku pumbatav vesi vastab 98/83/EC joogivee direktiivis 
kehtestatud nõuetele. 

Tabel 7.17. Aktsiaselts ESMAR EHITUSE puurkaevud 

Jrk 
nr 

Puur-
kaevu 

katastri 
nr 

Koordi-
naadid 

Sügavus 
(m/ 

veekiht) 

Aadress Pumba 
tootlik-

kus 
(m3/h) 

ja mark 

Puur-
kaevu 

tootlik-
kus 

(m3/h) 

Pumpla 
tehniline 

seisukord, 
mahutite 

arv ja maht 
(m3) 

1. 122 6594965 
549871 

170/C-V Pärnamäe 
tee 81 

30, 
Lowara 

30 Hea, 
hüdrofoor 
8 m3, mahuti 
16 m3 

2. 14928 6595187 
549248 

155/C-V Aianduse 
tee 64b 

60, 6” 
Lowara 

58 Hea; 
väljaehitatud 
kaks mahutit, 
kumbki 
60 m3 

Aktsiaseltsi ESMAR EHITUS vee erikasutusloa nr HR0643 (L.VV.HA-17511) järgi on lubatud 
veevõtt Aianduse 64b asuvast puurkaevust nr 14928 kuni 603 m3/d ja vee erikasutusloa nr HR0626 
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(L.VV.HA-17405) järgi Randvere tee 146a (Pärnamäe tee 81) paiknevast puurkaevust nr 122 
keskmiselt 301 m3/d. 
Tegevuspiirkonna arendamisel tuleb arvestada kambriumi-vendi veekompleksi Pirita maardlale 
kinnitatud joogivee tarbevaruga 3300 m3/d. 
Skeemlahenduses “Mähe 1 vee-ettevõtluspiirkonna vee, olmeheitvee kanalisatsiooni ja 
sajuveekanalisatsiooni üldskeem” (Tondi Üks, 2002) käsitleti täiendava veevarustusallikana 
esimeses alternatiivvariandis ka OÜ Sompa-Lepiku puurkaevpumplat, kuid ühistuga peetud 
keeruliste läbirääkimiste ja vastuvõtmatute puurkaevu müügitingimuste tõttu on jõus arendamise 
kava teine lahendus, mis tähendab kolme puurkaevu kombineeritud kasutamist 
ühisveevarustussüsteemis (Tondi Üks, 2002). Puurkaevudest pumbatav põhjavesi kuulub 
keemiliste näitajate alusel II ja III kvaliteediklassi, sisaldab vees lahustunud gaase ning vajab 
seepärast veetöötlust. Kõik nimetatud puurkaevud (Aianduse 64b, Pärnamäe tee 81 ja Pärnamäe 
tee 36a (omanik AS Tallinna Vesi)) tuleb varustada veetöötlusseadmetega (sh radionukliidide 
eralduseks) ning lisaks arendada Aianduse ja Astla ristmikul paiknevas puurkaevpumplas välja 
kaheastmeline süsteem koos veereservuaariga. 
Aianduse tee 64b puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 
Pärnamäe tee 81 pumpla hoone üldseisund on rahuldav, kuid hoone vajab remonti, pumpla elektri- 
ja automaatikaseadmed vajavad rekonstrueerimist, vaja on välja vahetada hüdrofoor. Praegu 
toimub gaaside eraldamine mahuti kaudu. 
Pärnamäe tee 36a puurkaevust (nr 189) varustatakse veega Pärnamäe kalmistu hoonet ja selle 
ümbruses olevaid elamuid. 2007. aasta IV kvartali põhjaveevõtt oli Pärnamäe puurkaevust 
keskmiselt 16 m3/d. 
AS-ile Tallinna Vesi kuuluv Pärnamäe pumpla (189) on plaanis jätta reservi ning viia see 
puurkaevuveega varustatav piirkond üle pinnaveetoitele perspektiivse Laiaküla ühenduse kaudu. 
Piirkonna veevarustusallikana on võimalik kasutada pinnavett. Pinnavee viimiseks Mähe 1 
tegevuspiirkonda on vaja rajada K-Projekt Aktsiaseltsi koostatud projektiga ette nähtud 
pinnaveeühendus läbi Laiaküla, pikendades torustikke kuni olemasolevate puurkaevpumplateni ja 
ehitades puurkaevud ringi astmepumplateks. Potentsiaalselt oleks rajatava ühenduse abil 
hädaolukorras võimalik toita pinnaveega ka kogu Mähe piirkonda. 

7.3 MÄHE 2 TEGEVUSPIIRKOND 
Piirkond on enamasti hoonestatud. Ühisveevärki arendatakse vastavalt K-Projekt Aktsiaseltsi 
projektskeemile. Hinnanguliselt on valmis ehitatud 90% veevõrgust ja paigaldatud on 
17 tuletõrjehüdranti. Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005 otsusega nr 196 on Tallinna Mähe 2 
tegevuspiirkonda määratud vee-ettevõtja OSAÜHING MÄHE VESI tegutsemise tähtaega 
pikendatud kuni 16. maini 2016. 
Piirkonnas tegutseb veevõrgu arendajana aktsiaselts ESMAR EHITUS. 
Mähe 2 tegevuspiirkond: Mähe oja Lodjapuu teest Randvere teeni (Mähe 1 piir) – Randvere tee – 
Randvere tee 69a lõunapoolne piir – Ranniku tee 48 (Merivälja pansionaat) piir – Merivälja 
hoonestatud ala kinnistute piir kuni Viimsi raudteeni – raudtee kuni Lodjapuu teeni. Kuna 
tegevuspiirkond asub kahe teise tegevuspiirkonna (Mähe 1 ja põhitegevuspiirkond) vahel, siis 
võimalikud veevarustusallikad on: 
- Mähe 1 tegevuspiirkonnas asuvad joogiveeallikad; 
- AS Tallinna Vesi veevõrk Merivälja, Mähe või Lasnamäe süsteemist; 
- uus puurkaevpumpla. 
Kuna piirkond on suhteliselt väike ja kompaktne, siis veeallika asukoht ei ole võrgu seisukohast 
oluline. Oluline on kolme üksteise kõrval oleva tegevuspiirkonna veevärkide võimalik koostöö, 
mis tagab süsteemide suurema töökindluse, st veevärgid peaksid olema ühendatud, et vajaduse 
korral saaks kasutada ühe või teise piirkonna veeallika vett. Koostada tuleb kogu kolme 
tegevuspiirkonda hõlmav veevärgi skeem. Veetorustike ühenduskohad ja nende dimensioonid 
tuleb täpsustada vee-ettevõtjate vahel võrgu hüdraulilise arvutuse alusel. 
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K-Projekt Aktsiaseltsi koostatud projekti alusel on ette nähtud Mähe piirkonnale 
pinnaveeühenduse rajamine läbi Laiaküla ning AS-il Tallinna Vesi on plaanis pinnaveega 
varustada nii Pärnamäe pumpla piirkonda kui ka Laiaküla. Potentsiaalselt oleks rajatava ühenduse 
abil hädaolukorras võimalik toita pinnaveega ka kogu Mähe piirkonda. Veevõrgu praegune 
situatsioon ja piirkonna perspektiivlahendus on antud üldisel skeemil TL13-3-02. 

7.4 KAKUMÄE TEGEVUSPIIRKOND 
Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005 otsusega nr 196 on Tallinna Kakumäe tegevuspiirkonda 
määratud vee-ettevõtja OÜ Kakumäe Võrgud (uue nimega Tehnovõrkude Ehituse OÜ) 
tegutsemise tähtaega pikendatud kuni 2. maini 2016. 
Tehnovõrkude Ehituse OÜ on ainus veeteenuse osutaja selles piirkonnas. 
Kakumäe tegevuspiirkond: Tiskre oja Rannamõisa teest Kakumäe laheni – Kakumäe ja Kopli lahe 
rannajoon kuni vabaõhumuuseumi piirini – vabaõhumuuseumi piir kuni Vabaõhumuuseumi teeni 
– Õismäe raba peamagistraalkraav kuni Vana-Rannamõisa teeni – Rannamõisa tee 12b kinnistu 
kirdepoolne piiripunkt – Rannamõisa tee 12b kinnistu kagupoolne piir – Rannamõisa tee 12b kuni 
20a kinnistu lõunapoolsed piirid kuni Tiskre ojani. 
Ühisveevärgiga varustatud elanike arv Kakumäe tegevuspiirkonnas on 1. jaanuari 2008. aasta 
seisuga 4500 inimest (56%). Veevarustus on 45%-l hooajalistest elamutest (suvilad jm). 

Tabel 7.18. Tarbijatele müüdud vee kogus aastatel 2004–2007 Kakumäe piirkonnas 

 2004 2005 2006 2007 
Veekogus, m3/a 52 000 90 000 135 000 146 000 
Keskmine veekogus, m3/d 142 246 370 400 

Tabelis 7.18 välja toodud veekogused on 85% ulatuses reaalselt mõõdetud ja arvestuslikud 15% 
ulatuses. Perspektiivne veevajadus oleks: 
 aastal 2011 – 227 000 m3 aastas; 
 aastal 2020 – 380 000 m3 aastas. 

Tabel 7.19. Võrku pumbatud vee kogus aastatel 2004–2007 Kakumäe piirkonnas 

 2004 2005 2006 2007 
Veekogus, m3/a 74 000 124 000 155 000 171 000 
Keskmine veekogus, m3/d 202 340 424 468 

7.4.1  Veetorustik 
Kakumäe piirkonna veetorustike üldpikkus on 48,5 km. Torude materjal on enamasti plast, 
läbimõõdud DN 110, DN 63 ja DN 32. Kakumäe piirkonnas on paigaldatud 126 tuletõrjehüdranti. 

Tabel 7.20. Aastatel 2003-2008 rajatud torustik Kakumäe piirkonnas (km) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Pikkus 6 6,5 5,2 3,8 4 4,5 
Tabel 7.21. Aastatel 2003–2007 rajatud torustike läbimõõdud ja pikkus Kakumäe piirkonnas (km) 

 DN32 DN63 DN110 
Pikkus 5,8 5,2 14,5 

7.4.2 Puurkaevpumplad 
Põhjaveevarude kasutamisel Kakumäe piirkonnas tuleb lähtuda kambriumi-vendi veekompleksi 
Rocca al Mare maardla varudest, mis kokku moodustavad 3000 m3/d. Teiste veekomplekside 
põhjaveele Kakumäe tegevuspiirkonnas varusid kinnitatud ei ole. Veevarude kasutamisel tuleb 
arvestada nii AS Tallinna Vesi Tiskre puurkaevu (nr 11031) kui ka kõigi teiste Kakumäe 
tegevuspiirkonna erapuurkaevude veevõtuga. Mõningat keerukust tekitab asjaolu, et Kakumäele 
hargneb loode-kagusuunaline mattunud Harku org, mistõttu on kambriumi-vendi veekompleks 
mõnel juhul läbi lõigatud kvaternaari setetega. Kuna aga veekompleksid on omavahel 
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hüdrodünaamiliselt seotud, siis on sarnane ka põhjavee keemiline koostis ning põhjaveevarusid 
eraldi arvestama ei pea. 
Tehnovõrkude Ehituse OÜ vee erikasutusloa nr HR0866 (L.VV.HA-46093) järgi on lubatud 
veevõtt: 
- Vana-Rannamõisa tee 31 asuvast puurkaevust nr 16209 kokku 480 m3/d; 
- Vana-Rannamõisa tee 12f (Kiini t 12f) asuvast puurkaevust nr 15184; 
- Paljandi t 1 asuvast puurkaevust nr 15244 kokku 740 m3/d. 
Kuigi põhjaveevõtt viimastel aastatel on tegevuspiirkonnas kasvanud, jääb see siiski tunduvalt alla 
kehtestatud põhjaveevarule 3000 m3/d. Põhjaveevõtt Tehnovõrkude Ehituse OÜ puurkaevudest oli 
2007. a keskmiselt 469 m3/d. 
Vana-Rannamõisa tee 31 asuv kaheastmeline puurkaevpumpla on rekonstrueeritud ja paigaldatud 
on veetöötlusseadmed. Kvaternaari veekompleksi avav 140,7 m sügavune puurkaev on puuritud 
2002. a. Puurkaevpumplas on kaks joogiveereservuaari, kumbki mahuga 50 m³. Pumpla juurde 
kavandatakse rajada korralik juurdepääsutee ja piirdeaed ning paigaldada mõõtjad andmete 
keskusesse saatmise võimalusega. 
Vana-Rannamõisa tee 12f (Kiini t 12f) asub üheastmeline puurkaevpumpla, mis annab vett otse 
veevõrku. Kambriumi-vendi veekompleksi avav 110 m sügavune puurkaev on puuritud 2000. a. 
Ettevõte kavandab rekonstrueerida pumplahoone ja seadmed ning paigaldada veetöötlusseadmed. 
Paljandi tänav 1 kaheastmeline puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega. Pumpla 
juurde kuuluvad kaks joogiveereservuaari kumbki mahuga 100 m³. Pumpla vajab remonti ja 
automaatikaseadmete uuendamist. Kambriumi-vendi veekompleksi avav 120 m sügavune 
puurkaev on puuritud 2000. a. Olemasolevad pumbad kavandatakse vahetada suurema 
tootlikkusega pumpade vastu ja pumpla renoveerida. 
Tehnovõrkude Ehituse OÜ andmetel on vaja veevarustussüsteemi töökindluse parandamiseks 
lisada veel üks puurkaevpumpla. Käivad läbirääkimised aiandusühistutele kuuluvate 
puurkaevpumplate ostmiseks. Investeeringute kavas on ette nähtud ka kõigi aiandusühistutele 
kuuluvate puurkaevude rekonstrueerimine. 
Piirkonna hädaolukorras pinnaveega varustamiseks tuleb rajada pinnavee ühendustorustikud 
tegevuspiirkonda piki Vabaõhumuuseumi teed. 

Tabel 7.22. Tehnovõrkude Ehituse OÜ puurkaevud 

Jrk 
nr 

Katastri 
nr 

Sügavus 
(m/veekiht) 

Aadress Pumba 
tootlikkus 
(m3/h) ja 

mark 

Puur-
kaevu 

tootlikkus 
(m3/h) 

Pumpla 
tehniline 

seisukord, 
mahutite arv ja 

maht (m3) 
1. 15244 120/C-V Paljandi 1 12, Ebara 

E15-12, 
3 kW, 
paigaldatud 
2001 

63 Hea, 2, kumbki 
100 m³  

2. 16209 140/Q Vana-
Rannamõisa 
tee 31 

21, süvavee-
pump, 
5,5 kW, 
paigaldatud 
2007 

119 Hea, 
rekonstrueeritud, 
2, kumbki 50 m³ 

3. 15184 110/C-V Vana-
Rannamõisa 
tee // Kiini 
tn 12f 

8, Lowara 
Z360/9, 
3 kW, 
paigaldatud 
2001 

52 Hea, 
reservpuurkaev 
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Kakumäe tegevuspiirkonna kambriumi-vendi veekompleksi põhjavesi on üldjoontes analoogne 
teiste Tallinna piirkondade sama veekihi põhjavee omadustega. See tähendab, et põhjavesi kuulub 
II või III kvaliteediklassi ja vajab veetöötlust ülemäärase raua, mangaani ja ammooniumiooni 
eemaldamiseks ning ülenormatiivne on ka radionukliidide sisaldus. 

Tabel 7.23. Puurkaevude veetöötlusseadmed 

Puurkaevpumpla nimi Puurkaevu katastri 
number 

Veetöötlusseadmete 
paigaldamise aeg 

Paljandi t 1 15244 2001 rauaeemaldusfilter 
Vana-Rannamõisa tee 31 16209 2007 rauaeemaldusfilter 

7.5 VANA-PÄÄSKÜLA TEGEVUSPIIRKOND 
Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2009 otsusega nr 123 on AS Teede REV-2 määratud Vana-
Pääsküla tegevuspiirkonna vee-ettevõtjaks. 
Vana-Pääsküla tegevuspiirkond: linna piir punktist 161 kuni punktini 162 – Pääsküla jõgi – Pärnu 
mnt – Pärnu mnt 536–552 kvartali lõuna-, lääne- ja põhjapoolne piir kuni Pärnu mnt-ni – Pärnu 
mnt – Pärnu mnt 433 kinnistu põhjapoolne piir (TREV I maakasutuspiir) kuni linna piiripunktini 
161. 
Ühisveevärgiga varustatud elanike arv Vana-Pääsküla tegevuspiirkonnas on 01.01.2008 seisuga 
150 inimest. Reaalselt mõõdetud tarbijatele müüdud veekogus oli aastatel 2004–2007 keskeltläbi 
13 000 m3/a. Perspektiivne veevajadus aastatel 2012 ja 2020 on AS-i Teede REV-2 andmetel 
26 000 m3/a. 
Veevarustussüsteem (Pärnu mnt 463) koosneb kahest puurkaevust, mis pumpavad vee 200 m3 
mahuga reservuaari, sealt pumbatakse vesi läbi hüdrofoori veevõrku. Puurkaev nr 111 kasutab 
ordoviitsiumi-kambriumi ja puurkaev nr 404 kambriumi-vendi veekompleksi Nõmme maardlate 
põhjavett. Pumplahoone fassaad ja katus on remonditud 2002. aastal. 2009. aastal rekonstrueeriti 
puurkaevpumpla ja paigaldati veetöötlusseadmed. 

Tabel 7.24. AS-i Teede REV-2 puurkaevud Vana-Pääsküla piirkonnas 

Jrk 
nr 

Katastr
i nr 

Sügavus 
(m/ 

veekiht) 

Aadress Pumba 
tootlikkus 

(m3/h) 

Puur-
kaevu 

tootlik-
kus 

(m3/h) 

Puurkaevu pump 

1. 111 70 (O-C) Pärnu 
mnt 463 

a.p 6,8 FLYGT 4FX-12-5 

2. 404 191 (C-V) Pärnu 
mnt 463 

26 15 PLEUGER 
NB 63-10 

Märkus: a.p – andmed puuduvad. 
Veevõrguga on ühendatud ümbruses olevad Külvi, Lõikuse ja Saagi tn korterelamud ja 
ühepereelamud ning teisel pool Pärnu mnt-d olevad majad (kokku u 150 elanikku). 

7.6 KOPLI TEGEVUSPIIRKOND 
Kopli poolsaare tipu tegevuspiirkond: Kopli 103 kinnistu idapoolne piir – Kopli lahe rannajoon – 
Paljassaare lahe rannajoon kuni Kopli 103 idapoolse piirini. 
Piirkonda jäävad ainult tööstusettevõtted, nt Balti Laevaremonditehas ja OÜ Dekoil, kellel 
mõlemal on autonoomne veevarustussüsteem. BLRT Grupp AS-ile kuuluvad Kopli tn 103 viis 
puurkaevu ja Dekoil OÜ-le Kopli tn 103b kolm puurkaevu. Seega ei saa piirkonda lugeda 
ÜVVKS-i mõistes ühisveevarustuse objektiks. 

7.7 TÄHETORNI TEGEVUSPIIRKOND 
Tähetorni-Paldiski mnt ettevõtlusala tegevuspiirkond: Tähetorni tn – Paldiski mnt – Tähetorni 
tööstus- ja äripiirkonnast põhja poole jääv tänav – ettevõtlusala idapoolne piir Tähetorni tänavani. 
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Piirkond on peamiselt ettevõtlusala, kus asuvad suhteliselt suurtel maa-aladel paiknevad ettevõtted 
(peamiselt laohooned). Piirkonnas kasutatakse puurkaevudest pumbatavat vett peamiselt 
tuletõrjevee reservuaaride täitmiseks ja vähesel määral tarbitakse ka olmevett. 
Piirkonnast läheb mööda Harku asulat pinnaveega varustav veetorustik, mille AS Tallinna Vesi 
rajas Harku valla tellimusel. Trassile on paigaldatud tuletõrjehüdrandid. Piirkonnas paiknevate 
ettevõtete liitumine veevõrguga on formaalsuste taga, mis peaksid lahenema lähiajal. 

7.8 HAABERSTI TEGEVUSPIIRKOND 
Haabersti ettevõtlusala tegevuspiirkond: Rannamõisa tee – Lõuka tn – Vabaõhumuuseumi tee – 
magistraalkraav – Paldiski mnt 104a – elamukvartali läänepoolne piir kuni Rannamõisa teeni. 
Piirkonnas paiknevad põhiliselt tootmisettevõtted, kuid piirialale jääb ka elamuid, mille reovesi 
juhitakse piirkonna arendaja AS Valser Vara torustikku. AS-ile Valser Vara kuulub 
puurkaevpumpla (puurkaev nr 75) ja veevõrgud, millega on ühendatud eelmainitud elamud. 
AS Valser Vara vee erikasutusloa nr HR01063 (L.VV.HA-182505) järgi on Rannamõisa tee 4 
asuvast puurkaevust nr 75 lubatud veevõtt 34 m3/d. 
Vesi pumbatakse puurkaevust veevõrku läbi hüdrofoori. Pumpla on renoveeritud 1999. aastal. 
Veevõrgud on enamasti kinnistusisesed. Torustikke on osaliselt uuendatud. Veemõõtjad on nii 
puurkaevul kui ka tarbijatel. 
Haabersti ettevõtlusala tegevuspiirkonna veevarustussüsteem ei ole seotud Tallinna linna 
veevõrguga. Tallinna linnal ei ole põhjust piirkonna vee- ja kanalisatsiooni arendamiseks 
investeeringuid ette näha, sest puudub elanikkond. 

7.9 VÄO TEGEVUSPIIRKOND 
Väo tegevuspiirkond haarab maad Paekivitoodete Tehase AS ja Väokivi OÜ maakasutuspiirides. 
Piirkond jääb Paekivitoodete Tehase OÜ tootmismaale. Ettevõttele kuulub kolm ordoviitsiumi-
kambriumi veekompleksi avavat puurkaevu. Paekivitoodete Tehase OÜ vee erikasutusloa 
nr HR01009 (L.VV.HA-152673) järgi on lubatud veevõtt: 
- Peterburi mnt 34 asuvast puurkaevust nr 66 – 20 m3/d; 
- Väo asulas asuvast puurkaevust nr 42 – 12 m3/d; 
- Peterburi tee 94 asuvast puurkaevust nr 11033 – 65 m3/d. 
Oma tarbeks võetakse vett Peterburi tee 34 ja Väo karjääri puurkaevudest. Piirkonna elanikele 
müüakse vett Väo asula eraldi seisvast puurkaevust. Puurkaev sügavusega 60 m on rajatud 
1978. aastal ja remonditud 1998. aastal ning on rahuldavas seisukorras. Vesi antakse võrku läbi 
hüdrofoori. Puurkaevul on veemõõtja. Tuletõrjevett saab pumpla seinavesikust. 
Tuletõrjehüdrandid veevõrgul puuduvad. 
Kuna Väo karjääris jätkub tootmistegevus ka lähema 12 aasta jooksul, siis ÜVK arendamise kava 
raames ei ole muudatusi veevärgis ette näha. Tallinna linnal ei ole põhjust piirkonna vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemi arendamiseks investeeringuid ette näha, sest puudub elanikkond. 
Piirkonda pinnavee viimiseks on ette nähtud transiittorustik, mille peaksid välja ehitama 
ettevõtluskruntidest huvitatud ettevõtjad koos AS-iga Tallinna Vesi. 

7.10 AEGNA SAARE TEGEVUSPIIRKOND 
Aegna saare tegevuspiirkond haarab kogu Aegna saart kuni saare merepiirini. Tallinna 
Linnavolikogu 8. märtsi 2007 otsusega nr 54 on aktsiaselts ESMAR EHITUS määratud Aegna 
saare tegevuspiirkonna vee-ettevõtjaks. 
Aegna saare tegevuspiirkonna võib jaotada omakorda kaheks alaks: sadama piirkond, kus 
veevarustus toimub puurkaevu nr 30387 abil, ning saare keskosa, mida varustatakse veega 
puurkaevust nr  943. Puurkaevu nr 943 baasil on puurkaevu lähipiirkonna hoonestuse (Aegna saare 
keskosa) tarbeks rajatud nn suvine veevarustussüsteem (paigaldatud veetorustik u 0,45 m 
sügavusele maapinnast). Kambriumi-vendi veekompleksi avav 60,7 m sügavune puurkaev on 
renoveeritud 2006. aastal. 
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Tabel 7.25. Aktsiaselts ESMAR EHITUSE puurkaevud 

Jrk 
nr 

Katastri 
nr 

Sügavus 
(m/ 

veekiht) 

Aadress Pumba 
tootlikkus 

(m3/h) ja mark 

Puur-
kaevu 

tootlikkus 
(m3/h) 

Pumpla 
tehniline 

seisukord, 
mahutite arv ja 

maht (m3) 
1.  943 100/C-V  17 (H = 95 m), 

Saer HF95-DA, 
paigaldatud 
13 m 
sügavusele 

  

2.  30387   3, 3” 
süvaveepump, 
paigaldatud 
1977 21 m 
sügavusele 

  

Vaja on rekonstrueerida puurkaevu nr 943 pumplahoone, soojustada reservuaarid, renoveerida 
automaatika ja rajada 100 m teed. Samuti on vaja rekonstrueerida puurkaevu nr 30387 pumpla. 
Tuletõrjeveevarustus on lahendatud tuletõrjeveemahutite baasil. Väidetavalt toimib veevarustus 
15. maist kuni 15. septembrini. Veetarbijateks on põhiliselt ettevõtete puhkekompleksid ning saare 
suvilaomanikud. 
Perspektiivse veevarustuse arendamise kava ei ole võimalik koostada enne, kui on olemas saare 
edasise arendamise kava ja planeering. Praeguse olukorra juures jääb olemasolev süsteem toimima 
sarnaselt ka edaspidi. 
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Tabel 7.26. Tallinna varustatus põhjaveega survetsoonide kaupa hädaolukorras (veetarvidus on piiratud 50 l/d elaniku kohta koos 
võrgukadudega) 
Jrk 
nr 

Survetsoon Müüdud 
vett 

aastal 
2008 

(m3/d) 

Põhjavee 
tootmine töös 

olevate 
kaevudega 

(m3/d) 

Pumpadega 
reservkaevude 

toodang 
(m3/d) 

Pumpadeta 
reservkaevude 

toodang 
(m3/d) 

Veedefitsiit, kui 
töötavad põhi-

kaevud 
(normaalsel vee-
tarvidusel) (m3/d) 

Veedefitsiit, kui 
töötavad põhikaevud 

ja pumpadega 
reservkaevud (m3/d) 

Veedefitsiit, kui 
töötavad põhi-, 

reserv- ja 
pumpadeta 

reservkaevud 
(m3/d) 

 Tallinna põhitegevuspiirkond 
1. Nõmme survetsoon 3011 12907 4080 3888 11402 15482  20875  
2. Laagri survetsoon 294 1224 0 0 1077 1077 1077 
3. Kaarla survetsoon 14 192 0 0 185 185 185 
4. Merivälja survetsoon 396 1440 0 0 1242 1242 1242 
5. Pirita survetsoon 822 1680 3240 960 1269 4509 5469 
6. Kose survetsoon 321 0 1680 0 -161 1520 1520 
7. Pärnamäe survetsoon 9 144 0 0 140 140 140 
8. Lasnamäe III astme survetsoon 10230 592 0 0 -4523 -4523 -4523 
9. Lasnamäe II survetsoon 2657 0 960 0 -1329 -369 -369 
10. Mõigu survetsoon 405 1073 0 53 871 871 924 
11. Tiskre survetsoon 235 1440 0 0 1323 1323 1323 
12. Taela survetsoon 177 0 762 0 -89 674 674 
13. Mustamäe survetsoon 12061 0 5760 0 -6031 -271 -271 
14. Linna II astme survetsoon 19678 0 2184 4896 -9839 -7655 -2759 
15. Kopli III astme survetsoon 711 0 0 1824 -356 -356 1469 

 Kokku põhitegevuspiirkond 50976 20692 18666 11621 -4819 13848 25469 
 Tallinna teised tegevuspiirkonnad 
 Mähe 1 ja Mähe 2 tegevuspiirkond 550 2112 0 0 1562   
 Kakumäe tegevuspiirkond 750 5616 0 0 4876   
 Vana-Pääsküla tegevuspiirkond 71 768 0 0 697   
 Teised tegevuspiirkonnad kokku 1361 8496   7135   
 Eravalduses olevad tegevuspiirkonnad 
 Kopli tegevuspiirkond  3528 154 0    
 Tähetorni tegevuspiirkond  451 96 0    
 Haabersti tegevuspiirkond  266 0 0    
 Väo tegevuspiirkond  775 0 0    
 Eravaldused kokku  5020 250     
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Tabel 7.27. AS Tallinna Vesi valduses olevad rekonstrueerimist vajavad puurkaevpumplad (vee erikasutusloast*) ja hädaolukorra 
puurkaevpumplad 
Jrk 
nr 

Piirkond Pumpla Aadress Pumplat 
teeninda-

vad 
puurkae-

vud 

Pumpla tehniline 
seisund 

Joogivee
mahutite 

arv ja 
maht 
(m3) 

Pumpla 
toodang 
juunis 
2008 

(m3/d) 

Vaja teha Ligi-
kaudne 
maksu-

mus 

1.  Nõmme Raba Vabaduse 
pst 187b 

225 Väga hea, 
rekonstrueeritud 1998 

1-170 556 Korras, vaja uuring, kas saab 
lahjendusvee kaevu kõrvale 
puurida 

500 

2.  Lootuse Lootuse pst 72 345; 346 Väga hea, 
rekonstrueeritud 1998 

1-200 237, 
reserv 

Korras, uus O-C kaev 
puurida 

350 

3.  Pihlaka Nelgi 36 222; 221 Väga hea, rekonstruee-
ritud 1999 / pooleli 

1-200 Reserv  Rekonstrueerimine pooleli, 
elektri-automaatika osa 
pooleli 

400 

4.  Hommiku Hommiku 10 331 Väga hea, 
rekonstrueeritud 1998 

1-205 Reserv Korras, vaja uuring, kas saab 
lahjendusvee kaevu kõrvale 
puurida 

500 

5.  Toome-
Õitse 

Toome pst 78 233 Väga hea, 
rekonstrueeritud 1998 

1-170 380 Korras, vaja uuring, kas saab 
lahjendusvee kaevu kõrvale 
puurida 

500 

6.  Pika-Voolu Voolu 13 330; 234 Väga hea, 
rekonstrueeritud 1998 

1-75 289 Korras, Pika-Voolu I uus 
asenduskaev puurida 

600 

7.  Läänekaare Läänekaare 7 232; 320; 
4448 

Väga hea, 
rekonstrueeritud 1998 

1-150 42, reserv  Korras, survefilter 1000 

8.  Kagu-
Võidu 

Kagu 7b 325; 324 Väga hea, 
rekonstrueeritud 1998 

1-135 497 Korras uus O-C asendus-
puurkaev puurida 

350 

9.  Pedaja* Kalmistu tee 14 351; 352 Väga hea, 
rekonstrueeritud 1998 

1-190 Reserv Korras, uus lahjendusvee 
puurkaev 

500 

10.  Suusa Suusa tee 4 6375 Hea, rekonstrueeritud 
1999 

3-350; 
350;350 

24, reserv Rekonstrueerimine 
hädaolukorra tarbeks 

600 

11.  Pargi Pargi 2a 217; 218 Hea, rekonstrueeritud 
1997/ pooleli 

Ei ole Reserv Rekonstrueerimine pooleli 600 

12.  Vabaduse Vabaduse pst 58a 322; 231 Rahuldav, Ei ole 173 Rekonstrueerimine 600 
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Jrk 
nr 

Piirkond Pumpla Aadress Pumplat 
teeninda-

vad 
puurkae-

vud 

Pumpla tehniline 
seisund 

Joogivee
mahutite 

arv ja 
maht 
(m3) 

Pumpla 
toodang 
juunis 
2008 

(m3/d) 

Vaja teha Ligi-
kaudne 
maksu-

mus 

rekonstrueerimata hädaolukorra tarbeks 
13.  Männiku* Männiku tee 135 510; 521 Rahuldav, 

rekonstrueerimata 
1-200 Reserv Rekonstrueerimine 

hädaolukorra tarbeks 
600 

14.  Sae Möldre tee 1 6376 Hea, rekonstrueeritud 
1999 

2-100 273 Korras, uuring, kas saab 
lahjendusvee kaevu kõrvale 
puurida 

500 

15.  Kaarla Kaarla Kaarla tn 7 226 Rekonstrueerimist 
alustati 1998 

Ei ole 47 Rekonstrueerimine pooleli, 
nii pinna- kui ka 
põhjaveetoide 

2 800 

16.  Pirita Velodroo-
mi 

Rummu tee 3a 298; 299; 
4460 

Rahuldav, 
rekonstrueerimata 

2-480; 
480 

Reserv Rekonstrueerimine 
hädaolukorra tarbeks 

600 

17.  Võsa Võsa tee 12 120 Rahuldav, 
rekonstrueeritud 1999 

Ei ole Reserv Puurkaev annab liiva, 
rekonstrueerida hädaolukorra 
tarbeks 

500 

18.  Kose Kose Vabaõhukooli 
tee 3 

295 Hea, rekonstrueeritud 
1997 

1-145 Reserv Rekonstrueeritud ainult 
elektriosa, rekonstrueerimine 
hädaolukorra tarbeks 

600 

19.  Mähe Pärnamäe Pärnamäe tee 36a 189 Rahuldav, 
rekonstrueeritud ainult 
elektri-automaatikaosa 

Ei ole 19 Pumpla rekonstrueerimine, 
üleviimine pinnaveetoitele, 
rekonstrueerimine 
hädaolukorra tarbeks 

600 

20.  Lasnamäe Asfalt-
betooni* 

Betooni 28a 303 Rahuldav, rekonstruee-
rimist alustati 1999 

1-400 Reserv Rekonstrueerimine pooleli, 
hädaolukord 

700 

21.  Mustamäe Mustamäe Vilde tee 148 / 
Akadeemia tee 3 

312 Rahuldav, 
rekonstrueerimata 

Ei ole Reserv Elektri-automaatikaosa, 
hädaolukord 

600 

22.  Merimetsa Mustjõe Paldiski mnt 80d 33 Hea, 1999 torustik 
rekonstrueeritud 

Ei ole Reserv Elektri-automaatikaosa, 
hädaolukord 

400 

23.  Linna II Endla-
Mooni * 

Mooni 30a 34; 38 Halb Ei ole Reserv Rekonstrueerida 
hädaolukorra tarbeks 

700 

24.  Linna II Puhangu* Puhangu 59a 242 Hea, 1998 osaliselt Ei ole Reserv Elektri-automaatikaosa 500 
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Jrk 
nr 

Piirkond Pumpla Aadress Pumplat 
teeninda-

vad 
puurkae-

vud 

Pumpla tehniline 
seisund 

Joogivee
mahutite 

arv ja 
maht 
(m3) 

Pumpla 
toodang 
juunis 
2008 

(m3/d) 

Vaja teha Ligi-
kaudne 
maksu-

mus 

rekonstrueeritud puudub, rekonstrueerida 
hädaolukorra tarbeks 

25.  Erika* Erika 1b 244 Rahuldav Ei ole Reserv Rekonstrueerida 
hädaolukorra tarbeks 

600 

26.  Dünamo* Pärnu mnt 164 317 Rahuldav Ei ole Reserv Rekonstrueerida 
hädaolukorra tarbeks 

600 

27.  Seevaldi* Paldiski mnt 70d 527; 548; 
549; 549 
(eemal) 

Rahuldav Ei ole Reserv Rekonstrueerida 
hädaolukorra tarbeks  

1200 

28.  Kolde* Kolde pst 73b 337 Rahuldav 1-250 Reserv Rekonstrueerida 
hädaolukorra tarbeks 

600 

29.  Kopli Volta* Kopli 68 35 Halb Ei ole Reserv Rekonstrueerida 
hädaolukorra tarbeks 

600 

30.  Kesklinn Toom-
puiestee* 

Toompuiestee 22a 36 Halb Ei ole Reserv Rekonstrueerida, elektri-
automaatikaosa puudub 

700 

31.  Kopli Bekkeri 3* Kopli 87c 236 Rahuldav Ei ole Reserv Rekonstrueerida 
hädaolukorra tarbeks 

600 

32.  Ankru* Ankru 1b 239 Rahuldav Ei ole Reserv Rekonstrueerida 
hädaolukorra tarbeks 

600 

33.  Vene-
Balti* 

Kopli 101a 240 Rahuldav Ei ole Reserv Rekonstrueerida 
hädaolukorra tarbeks 

600 

        KOKKU 21700 
sh investeeringud Nõmme piirkonna O-C veevaru kasutamise suurendamiseks  6600 

sh investeeringud hädaolukorra pumplate rekonstrueerimiseks põhitegevuspiirkonnas 11300 
sh AS-i Tallinna Vesi planeeritud investeeringud veetöötlusseadmete paigaldamiseks 1000 

sh AS-i Tallinna Vesi planeeritud investeeringud puurkaevpumplate ümberehitamiseks ja rekonstrueerimiseks  2800 
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7.11 VEEVARUSTUSE JA VEETOOTMISE PÕHIEESMÄRGID AASTATEL 2010–2021 
Alljärgnevalt on toodud Tallinna ÜVK arendamise kavas 2010–2021 ette nähtud põhilised 
arengusuunad, eesmärgid ja prioriteedid Tallinna linna veetootmise ja veevarustuse arendamiseks 
vastavalt õigusaktidele ja projekteerimisnormidele. 

Tähtsamad põhiteesid veevarustuse arendamisel Tallinna linnas 
1. 2010–2011 tuleb näha ette veevõrgu laiendamine piirkondadesse, kus seni puudub 
ühisveevärk. 
2. Tallinna linna territooriumil tuleb renoveerida nõuetele mittevastavad, amortiseerunud 
torustikud. 
3. Jätkata veevõrgu rekonstrueerimist, et tagada veevõrgu jätkusuutlikus ja kvaliteetne 
joogivesi. Lõplik rekonstrueeritavate torustike maht sõltub torustike seisukorra eelnevatest 
uuringutest ning Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi vahelistest läbirääkimistest. 
Torustike rekonstrueerimisega vähenevad kaod veevõrgus, eesmärgiks on veekadude 
hoidmine alla 18%. Samuti paraneb veelgi tarbijatele juhitava vee kvaliteet ning torustike 
läbimõõdud on võimalik valida reaalsetest tarbimistest lähtuvalt. 
4. Tuleb tagada nõuetekohane tuletõrjeveevarustus – vajalik tuletõrjevee vooluhulk ja 
piisav hüdrantide tihedus vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrustele ja Eesti 
projekteerimisnormidele. Samuti tuleb leida lahendus katkenud tuletõrjeveevarustusahelate 
osas, määratleda probleemi ulatus ja töötada välja lahendused. 
5. Uuendada ja rekonstrueerida olemasolevat veepuhastustehnoloogiat Tallinna 
veepuhastusjaamas ning paigaldada veetöötlusseadmed ühisveevarustuse puurkaev-
pumplatele, kus need seni veel puuduvad. 
6. Tuleb teha strateegilised otsused pinna- ja põhjavee kasutusest edasises perspektiivis, 
arvestades nii veekvaliteeti kui ka veekasutuse võimalusi linna veevarustuseks 
hädaolukorras. Vaja on võtta meetmed Tallinna põhjaveevarustuse piirkonna säilitamise 
osas. 
7. Tuleb ette näha tegevused kambriumi-vendi puurkaevude radionukliidide sisaldusest 
põhjustatud tervisemõju vähendamiseks, nt ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi 
laialdasema kasutuselevõtu näol piirkondades, kus see on võimalik. Lõplikud tegevused saab 
planeerida vastavalt käimasoleva terviseriski hindamise tulemustele. Tuleb teostada ka 
vajalikud uuringud, et selgitada välja veekvaliteedi ja tarbimisomaduste muutused pinna- ja 
põhjavee segamisel. 
8. Rajada ja rekonstrueerida hädaolukorra põhjaveehaarded ja puurkaevpumplad, mis 
võimaldavad varustada linna, kui Ülemiste järv, tema valgala või selle osa ei ole mingil 
põhjusel kasutatav. 
9. Näha ette põhja- ja pinnaveepiirkondade vahelised veeühendused hädaolukorra 
veevajaduse katmiseks. 
10. Otstarbekas on näha ette autonoomsed liitumispunktid kinnistutele, mis seni saavad vee 
kõrvalasuvate kinnistute kaudu. Igat juhtumit tuleb käsitleda lähtudes konkreetsetest 
asjaoludest ning vajadusel anda torustikud üle vee–ettevõtja omandisse ja tunnistada nad 
ÜVK osaks. 
Veetootmise investeeringuprojektide kirjeldus ja mahud on toodud peatükis 12.3.1 ja 
investeeringud veevarustussüsteemide arendamisse koos projektide kirjeldusega on toodud 
peatükis 12.3.2. 

8. TEGEVUSPIIRKONDADE KANALISATSIOONISÜSTEEMID 
8.1 TALLINNA ÜHISKANALISATSIOONIGA LIITUNUD KLIENDID JA REOVEE 
KOGUSED 
ELANIKKOND 
Hinnanguliselt on kanalisatsioonivõrguga varustatud 98% elanikkonnast. Aastaks 2011 on 
kanalisatsiooniga varustatud elanikke Tallinnas hinnanguliselt 99,8% ning 2020. aastaks 100%. 
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Kuna praeguseks ei ole kogu Tallinna linn kanaliseeritud, siis kasutab väga väike osa elanikest 
AS-i Tallinna Vesi pakutavat purgimisteenust. Tallinna põhitegevuspiirkonnas on seitse 
purgimissõlme, mille asukohad on välja kujunenud vajadustest lähtuvalt. Seoses kanaliseerimata 
alade olulise vähenemisega väheneb ka vajadus purgimisteenuse järele. Lähtudes ülaltoodust ei 
planeerita arendamise kavas uute purgimissõlmede rajamist. 
Lisaks Tallinna elanikkonnale ja ettevõtetele kasutavad Tallinna kanalisatsiooniteenust 
ümberkaudsed vallad. Sealt vastu võetud reovee kogused aastatel 2002 kuni 2006 on toodud 
tabelis 8.1, andmed on saadud AS-ilt Tallinna Vesi. 

Tabel 8.1. Valdadest Tallinna juhitud reovee kogused (tuhat m3/a)  

 2002 2003 2004 2005 2006 
Rae vald     50  
Viimsi vald 234 274 412 344 453 
Saue vald - - - - - 
Saue linn 150 150 160 160 170 
Harku vald - - - - 10/27 
Saku vald 480 457 547 443 403 
Maardu linn - - - - - 
Kiili vald - - - - 12 
Jõelähtme vald (koos prügilaga) - - 7 14 16 
Loo asula     489 
Kokku (valdadest tulev reovesi) 864 881 1126 961 1603 
Tallinna reoveepuhastisse tulev 
reovesi koos sademeveega 
(mõõtnud TV) 

46679 45432 52867 47392 41537 

Lähivaldade reovee osakaal 
protsentides reoveepuhastisse 
suunatavast reo- ja olmeveest 

1,9/2,7% 1,9/2,8% 2,1/4,1% 2,0/4,5% 3,9/7,4% 

Veevõtt Tallinnas (ITK statistika) 32445 32386 28050 25542 25842 
Sademevesi (hinnanud TV) 14690 14386 25667 26117 19914 
Tallinna reovee kogus (TV 
reovesi, TV sademevee hinnang) 

31989 31046 27200 21275 21623 

Nagu tabelist nähtub, moodustas lähivaldadest Tallinna suunatav reovesi reoveepuhastisse 
minevast reoveest 2006. aastal 3,9% ja kogu olmereoveest 7,3%. Praegu tuleb olemasolev 
reoveepuhasti toime sinna suunatava reo- ja sademevee puhastamisega. Probleeme tekitavad 
sademevee tipud ja talveperioodil reovee madal temperatuur. Samuti tekitab küsimusi reovee 
vooluhulkade kiirem vähenemine võrreldes veevõtu vähenemisega. Kui aastatel 2002–2004 
moodustas reoveekogus 99–96% veevõtust, siis aastatel 2005–2006 moodustas ärajuhitava reovee 
kogus veevõtust 83–84%. Praegu puudub loogiline seletus veevõtu ja ärajuhitava reovee vahelise 
suhte muutustele. 
Tallinna reoveepuhasti teenindatav elanike arv ei ole täpselt määratud. Hinnangud põhinevad 
müüdud joogivee kogusel ja eeldataval elaniku ööpäevasel veetarbel, Tallinna registreeritud ning 
vee- ja kanalisatsiooniteenusega liitunud elanike arvul. Veetarbijate hulka tuleks arvestada ka 
turistid. Seega täpse elanike arvu ja inimese poolt tegelikult tarvitatud päevase veekoguse 
määramine on ligilähedane. 

Kanalisatsioonisüsteemide olukord 
Torustiku rekonstrueerimise peamine põhjus on see, et torumaterjal on ületanud kasutusea. Sellest 
tulenevalt tekivad ummistused ja varingud ning suureneb infiltratsiooni osakaal. 



Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2021 
 

 96

Tabel 8.2. Ummistuste arv aastate lõikes 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2444 2136 2080 1638 1654 1356 1404 1397 1435 

Nagu tabelist nähtub, on ummistuste arv aastate lõikes vähenenud ja stabiliseerunud 1400 korrale 
aastas, mis on tingitud pidevalt suurenenud survepesude arvust. Kanalisatsioonitorustike plaanilist 
survepesu iseloomustab alljärgnev tabel. 

Tabel 8.3. Survepesud aastate lõikes (km/a) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
26 682 36 802 63 157 70 776 78 917 84 902 84 674 99 228 

Tallinna kanalisatsioonivõrkudes kasutusel olevate betoon- ja asbesttsementtorude kasutuseaks 
võib pidada hinnanguliselt keskmiselt kuni 30 aastat. Esineb ka torusid, mis on sõltuvalt reovee 
omadusest amortiseerunud 10 aastaga. Keraamiliste torude kasutusiga on materjali vastupidavusest 
tingitult kuni 50 aastat. Plasttorude kasutuseaks on võetud 100 aastat. Kanalisatsioonikollektorite 
vanus ja seisukord on väga erinev. Enamik kollektoreid on vanemad kui 70 aastat, mis viitab 
sellele, et nende väljavahetusaeg on enam-vähem käes. Kõige rohkem on kriitilises vanuses 
torustikke Kesklinna ja Põhja-Tallinna piirkonnas. 
Olmekanalisatsiooni torustikud on piisava läbimõõduga, kuna veetarbimise vähenemisega on 
vähenenud ka olmereovee kogused. Probleeme esineb ühisvoolsetes kanalisatsioonitorustikes, 
mille diameetri määrab sademevee vooluhulk. Viimaste aastate arengu tulemusena on kõvapindade 
osakaal ühisvoolse kanalisatsiooniga aladel suurenenud, mis valingvihmade korral võib põhjustada 
üleujutusi. Samuti tuleb jätkata lahkvoolse kanalisatsiooni arendamist ning laiendamist, et 
vähendada ühisvoolsesse kanalisatsiooni juhitavaid sademevee koguseid. Uutel planeeritavatel 
aladel tuleb rajada lahkvoolne kanalisatsioonisüsteem ning vanade ühisvoolsete 
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisel tuleb võimaluse korral minna üle lahkvoolsele 
kanalisatsioonisüsteemile. 
Ühiskanalisatsioon on vaja laiendada kõikide olemasolevate elamupiirkondadeni, et tagada 
reoveedirektiivi nõuete täitmine aastaks 2011. Ühiskanalisatsiooni ei ole otstarbekas rajada 
üksikute majade jaoks, mis asuvad eraldi ja suhteliselt kaugel teistest elamupiirkondadest ning 
mille kanalisatsioon kogutakse kogumiskaevudesse, need võivad olla ainult erandid. 
Probleemseimad on eramajade piirkonnad, kus ühiskanalisatsioon suures osas puudub ja reovesi 
võib läbi pinnase imbudes kergesti põhjavett saastada. 
Kanalisatsioonisüsteemiga kaasnevad keskkonna- ja majandusriskid 
Põhilised ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide valdkonna riskiallikad on pumplad ja 
magistraaltorustikud, Paljassaare heitveepuhastusjaam, Tallinna lahte suunatud kanalipumplate 
avariiväljalasud. Ühiskanalisatsioonivõrkude töö pikaajalise katkestuse peamiseks põhjuseks võib 
olla pikaajaline elektrikatkestus, pikaajaline ekstreemselt madal temperatuur ning torustike ja 
seadmete avariid [13]. 
Mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmava ühiskanalisatsiooniga kaetud ala ulatus 
ning sellise ühiskanalisatsiooni kasutamise tingimused määratakse omavalitsuste ja veeettevõtja 
vahelise halduslepinguga. Kanalisatsiooniteenuse hinda reguleeritakse vallavalitsuse ja vee-
ettevõtja vahelise lepinguga. Omavalitsuste ja vee-ettevõtja vahel ebasoodsalt sõlmitud lepingud 
võivad kaasa tuua majanduslikke riske omavalitsustele. 
Reoveepuhasti ülekoormamise oht on reaalne, juhul kui jätkatakse lisasademevee juhtimist 
reoveekanalisatsiooni ja kontrollimatut reovee vastuvõttu naaberomavalitsustelt. Tulemuseks on 
ülenormatiivse heitvee juhtimine keskkonda ja saastetrahvide maksmise oht. 

Võimalikud probleemid 
 Suutmatus reovett transportida ja kanalisatsiooni juhtida tunnelkollektori kokkuvarisemise või 
kanalisatsioonipumplate seiskumise tõttu, mille tagajärjel võivad aset leida ulatuslikud üleujutused 
ja keskkonnareostus. Kanalisatsioonipumplate seiskumisel tekib oht, et puhastamata reovesi tuleb 
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suunata isevoolu teel Tallinna lahte või Harku järve või voolab see pumplatest ümbritsevale 
territooriumile. Suvel kõrge õhutemperatuuri korral võib ühiskanalisatsiooni töö pikaajalise 
katkestuse korral tekkida epideemiaoht. 
 Suurt ohtu kujutavad endast pikaajalise elektrikatkestuse korral Lasnamäe väljalask, Pirita 
kanalisatsioonipumpla avariiväljalask, Paljassaare HPJ avariiväljalask ning Harku 
kanalisatsioonipumpla avariiväljalask. Ebasoodsate tegurite kokkulangemise korral võib nende 
kaudu Tallinna lahte ja Harku järve suunatud reovesi kaasa tuua raskete tagajärgedega 
keskkonnareostuse. 
 Ülelinnaline ühiskanalisatsiooni avarii võib esile kutsuda ulatusliku hoonesiseste torustike ja 
kanalisatsioonivõrgu ummistumise. Ebasoodsate tegurite kokkulangemine võib viia 
hädaolukorrani, kuna kõrge välistemperatuuri korral võib lisaks ulatuslikule keskkonnareostusele 
tekkida ka epideemiaoht. 
 Suutmatus reovett puhastada – põhjused võivad olla automaatjuhtimissüsteemi, peapumpla või 
muude seadmete, nagu õhupuhurite või õhutorustike pikaajalised ulatuslikud rikked, tulekahju 
peamistes tootmishoonetes, õnnetused ohtlike kemikaalidega (metanool, koagulant), toksiliste 
ainete sattumine kanalisatsioonisüsteemi, pikaajaline elektrikatkestus, ebasoodsad ilmastikuolud, 
terroriakt, pommiähvardus. 
 Ulatuslikud üleujutused (erakordsete ilmastikuolude, põhiseadmete rikete tõttu), tugevad 
vihmasajud – torustik ei suuda vastu võtta kogu vihmavett, reoveepuhastusjaam ei suuda 
puhastada kogu sissetulevat reovett. 
 Üleujutus võib olla põhjustatud tormist, kuid tõenäoliselt ei vii selline kitsa rannaala uputus 
Tallinnas hädaolukorrani. Pikaajaliste paduvihmade tagajärjel ei suuda olemasolevad sademevee 
ärajuhtimise süsteemid suurenenud veehulka vastu võtta. Selle tagajärjel hakkab liigne sademevesi 
uputama Tallinna madalamaid tänavaid. 
Kanalisatsioonisüsteemiga seonduvate probleemide tagajärjed 
 Elukeskkonna oluline halvenemine ning pinnase ja merevee saastamine, elanikkonna vara 
kahjustamine üleujutusest tingitult. 
 Eriolukordade tõttu merre suunatud puhastamata ja ülenormatiivne reovesi halvendab merevee 
seisundit. 
 Klientide tekitatud ülereostus, mis võib raskendada reovee puhastamist ja ohustada inimeste 
tervist. 

Lahendused 
 Tavaolukorras pumbatakse põhiline osa Tallinna ühiskanalisatsiooni reovett Paljassaare 
heitveepuhastusjaama, kus see pärast puhastustsüklit suunatakse läbi 2,8 km pikkuse süvamerelasu 
Tallinna lahte.  
 Peapumplas on olemas 500 kW võimsusega reservgeneraator, mis tagab võimaluse 
elektrikatkestuse korral sulgeda sissetuleva torustiku ning vältida võimalikku seadmete ja 
tehnoloogia üleujutust. 
 Viimase hädaabinõuna on võimalik suunata reovesi ilma puhastamata otse Tallinna lahte. 
 Eelduste loomine klientide liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, mis parandab 
elukvaliteeti ja ka keskkonnaseisundit. 
 Keskkonnateadlikkuse parandamine ja keskkonnaalase informatsiooni kättesaadavus. 

8.2 TALLINNA PÕHITEGEVUSPIIRKOND 
Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2000 otsusega nr 396 on AS Tallinna Vesi määratud 
põhitegevuspiirkonna vee-ettevõtjaks. Tallinna põhitegevuspiirkond piirneb teiste 
tegevuspiirkondade ja linna piiriga. Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 otsusega nr 296 on 
Tallinna põhipiirkonda määratud vee-ettevõtja AS-i Tallinna Vesi tegutsemise tähtaega pikendatud 
kuni 30. novembrini 2020. 
Tallinna reovesi voolab kahe peamise tunnelkollektoriga (nr 1 ja nr 3) Paljassaarel asuvasse 
peapumplasse, mis on ühiskanalisatsiooni kogumissüsteemi lõpp-punkt, kust reovesi pumbatakse 
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kolme survetoru (1 x Ø 1200 mm ja 2 x Ø 1400 mm) kaudu reoveepuhastisse. Lisaks on rajatud 
pumplast survetoru Ø 1200 mm otse merre, see toimib valingvihmade ajal avariiväljalasuna. 
Reoveepuhastist juhitakse puhastatud heitvesi kaheniidilise 2,8 km pikkuse Ø 1200 mm süvamere-
lasuga 26 m sügavusele Tallinna lahte. 
Tallinna põhitegevuspiirkonna kanalisatsioonitorustike pikkus on toodud tabelis 9.4. 

Tabel 8.4. Tallinna kanalisatsioonitorustike pikkus 

Jrk 
nr 

Torustikud 2003 2007  

1. Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 345 330 m 390 774 m 
2. Survetorustikud 88 224 m 96 000 m 
3. Ühisvoolsed kanalisatsioonitorustikud 244 542 m 244 542 m 
4. Reovee tunnelkollektorid 6 758 m 6 758 m 
5. Ühisvoolsed tunnelkollektorid 21 553 m 21 553 m 
Kokku 706 407 m 760 000 m 
Märkus: kanalisatsioonitorude kogupikkus sisaldab ka magistraaltorude ja liitumispunktide 
vahelisi lõike. 
Olukord põhitegevuspiirkonnas asuva 200 km kanalisatsioonitorustiku osas, millel puuduvad 
omanikud, ei ole oluliselt muutunud. Lisaks nn peremeheta torustikele on veel hulk torustikke, 
mille staatus on üldse määratlemata. 
Tallinna kesklinn 
Tunnelkollektori nr 1 valgalasse jäävad linna tihedalt hoonestatud idaosa ja kesklinn. Tunnelisse 
voolab ka reovesi Lasnamäe, Pirita, Merivälja ja Pirita-Kose lahkvoolsest kanalisatsioonist ning 
Mõigust. Kollektori trass algab Uus-Sadama tn-lt ja kulgeb piki Tallinna lahe kaldajoont kuni 
kanalisatsiooni peapumplani. 
Tunnelkollektori nr 3 valgala ühisvoolse osa suuruseks on ligi 4 km2. Kollektorisse voolab reovesi 
Nõmme, Mustamäe, Lilleküla ja Õismäe lahkvoolsest kanalisatsioonist ning väljaspool linna piire 
Sakust ja Sauelt. Kollektor on rajatud läbinduskilbiga piki Kopli lahe rannajoont olemasolevast 
Seevaldi kollektorist kuni peapumplani. Tunnelisse juhitakse ka Seevaldi sademeveekollektori ja 
Pelguranna sademeveekanalisatsiooni vesi. 
Tunnelkollektor nr 4 on tunnelkollektori nr 1 haruühendus. Kollektor on mõeldud eelkõige 
vanalinna kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks. Kollektori trass algab Mere pst ja Rannamäe tee 
ristumiskohast ja kulgeb piki Aia tänavat ning Pärnu mnt-d kuni Vabaduse väljakuni. 
Tunnelkollektorite võrk on linna keskosa territooriumil laienenud Viru ja Tolli tänavale, 
Müürivahe põiku ja Laiale tänavale. Tunnelisse juhitakse ka kogu ala sademevesi. 

Haabersti linnaosa 
Haabersti linnaosa jaguneb kolmeks tegevuspiirkonnaks. Lisaks põhitegevuspiirkonnas vee- ja 
kanalisatsiooniteenust pakkuvale AS-ile Tallinna Vesi tegutseb Kakumäe tegevuspiirkonnas vee-
ettevõtjana ka Tehnovõrkude Ehituse OÜ. Haabersti tegevuspiirkonnas pole vee-ettevõtjat 
määratud, piirkonna ettevõtted ostavad teenust arendajalt (Valser Vara AS). 
Piirkonna kanalisatsiooni eesvooluks on Haabersti liiklusringilt algav kollektor Ø 1000 mm, mis 
suubub Pelgurannas tunnelkollektorisse nr 3. Detailsem ülevaade üksikute tegevuspiirkondade 
kanalisatsioonisüsteemist esitatakse punktides 8.2–8.10. 

Mustamäe 
Mustamäel on lahkvoolne kanalisatsioon. Akadeemia teest läände jäävalt alalt juhitakse reovesi 
Kadaka pst-l olevasse kollektorisse Ø 1000 mm, kust see voolab edasi Harku pumbajaama. 
Ülejäänud osa Mustamäe reoveest voolab isevoolselt Mustamäe, Kännu ja Nõmme tn kollektoreid 
pidi Tihase tn kollektorisse Ø 2300 mm. 
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Lilleküla 
Lilleküla heitveed kogutakse kokku Mooni, Sõpruse pst, Kännu ja Nõmme tee magistraaltorudega 
Ø 300–1000 mm Tihase tn kollektorisse Ø 2300 mm. 

Nõmme linnaosa 
Nõmme linnaosa jaguneb kaheks vee-ettevõtja teeninduspiirkonnaks, kus põhitegevuspiirkonnas 
tegutseb AS Tallinna Vesi ning Vana-Pääsküla tegevuspiirkonnas AS Teede REV-2. 
Nõmme suurim probleem on kanalisatsioonisüsteemi osaline puudumine ning nn peremehetud 
kanalisatsioonitorustikud, mitu nendest asub erakinnistutel (Laagris, Taara tn jm). Perspektiivis 
tuleb need torustikud üle anda AS-ile Tallinna Vesi või ehitada uued torustikud avalikule maale. 
Nõmmele on viimastel aastatel rajatud ligi 30 kilomeetrit uusi kanalisatsioonitorustikke ja kuni 
2011. aastani on planeeritud rajada veel ligi 60 km uusi torustikke. 
Piirkonda teenindab kaks reoveepumplat: Raba ja Nurme tn reoveepumplad. Raba 
reoveepumplasse voolab isevoolselt kokku enamik kanaliseeritud Nõmme territooriumi reoveest 
ning reovesi Nurme tn pumbajaamast. Süsteemi on juhitud ka Vana-Pääsküla tegevuspiirkonna 
AS-i Teede REV-2 heitveed. Raba tn reoveepumpla pumpab reovee kahe malmist Ø 400 mm 
survetoruga Nõmme lääneossa Kalda tn-l olevasse Ø 1000 mm kollektorisse. Nurme 
reoveepumpla teeninduspiirkonda jääb Nurme tn-st kirdesse jääv ala ning Männiku rajoon. Samuti 
juhitakse Nurme reoveepumplasse Raku-Raudalu kanalisatsioon. Nurme reoveepumplast 
suunatakse reovesi kahe survetoruga Serva tn Ø 500 mm kollektorisse, kust see voolab Raba tn 
reoveepumplasse. 
Kalda tn kollektorisse pumbatakse läbi Laagri reoveepumpla kaheniidilise terasest survetoru 
(Ø 500 mm) Laagri, Saku ja Saue reovesi. Kollektor suubub piki Kalda tn-t, Kadaka pst-d läbi 
Väike-Õismäe Harku reoveepumplasse. Veskimöldre elamurajooni kanalisatsioon on juhitud 
Laagri tn reoveepumplasse. 
Laagri asumi reovesi kogutakse Laagri reoveepumplasse, kuhu on juhitud ka Vana-Pääsküla 
teeninduspiirkonnast Pärnu mnt-st läände jäävate majade kanalisatsioon. 
AS Tallinna Vesi on 2001–2007 rajanud reoveekanalisatsiooni torustikke järgmiselt: 
2001. a põhitöö oli Järve suuna eesvool, Vabaduse puiestee algus ja Männiku tee ning Mahla tn 
vaheline ala; 
2002. a jätkusid tööd Vabaduse puiestee ülejäänud osal ja alustati töödega Kalda ning Kadaka pst 
vahelisel alal; 
2003. a lõpetati tööd Kalda tn ja Kadaka pst vahelisel alal; 
2004. a teostati töid Seljaku tänava ja Glehni lossi ümbruses ning rajati Vabaduse puiestee 
sademeveekanalisatsiooni äraviikusid; 
2005. a teostati töid Kadaka puiesteel ja Trummi tänava piirkonnas; 
2006. a tehti väike lõik Suvila, Õie ja Kerese tn; 
2007. a teostati töid Männiku teel, Õie, Pesa ja Valdeku tn. 

Pirita linnaosa 
Kolm vee-ettevõtja teeninduspiirkonda: 
1. Tallinna põhitegevuspiirkond; 
2. ja 3. Mähe 1 ja 2 tegevuspiirkond, mida haldab aktsiaselts ESMAR EHITUS. 
Kanalisatsioonisüsteemid on Pirital välja ehitatud osaliselt, olemas on eesvoolud, kuid paljudes 
kohtades kanalisatsioonivõrk puudub. Aastatel 2004–2006 on Pirita linnaosas rajatud 
kanalisatsioonitorustikke 8,1 km. 

Merivälja 
Merivälja läänepoolses – Viimsi teest mere poole jäävas osas – on ehitatud tänavatele uued 
reovee- ja sademeveekanalisatsiooni torustikud. Reovesi suunatakse kanalisatsioonipumplate – 
Merivälja-1 ja Merivälja-2 abil Merivälja Ø 500 mm kollektorisse Kõivu tee ja Ranniku tee nurgal 
ning uude torustikku Andrekse teel Kaasiku kvartalis. 
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Merivälja idapoolses osas ja Viimsi tee ja raudtee vahelises osas on ka enamik tänavatorustikke 
rajatud ja piirkond saab täielikult kanaliseeritud lähitulevikus. 
Pirita 
Olemasolevad põhilised objektid Pirital on kanaliseeritud. Peale kogumiskollektorite on Pirita 
kanalisatsiooni põhiobjektideks kanalisatsiooni pumbajaamad. Neist tähtsamad: 
 pumbajaam Pirita-1 (purjespordikeskuse naabruses) on ehitatud kogu piirkonna 
peapumbajaamaks. Pumbajaam on välja ehitatud kaheotstarbelisena, st paigaldatud on eraldi 
pumpade grupid reo- ja sademevee pumpamiseks; 
 pumpla Pirita-2 (Pirita rannahoone juurdesõidutee ääres) on ehitatud maa-alusena, kusjuures on 
eraldi šahtid reo- ja sademevee pumpade paigaldamiseks. 

Pirita-Kose 
Piirkonna eesvooluks on Purde tänava Ø 500 mm kollektor, mis suubub pumbajaama Pirita-1. 
Enamik Pirita-Kose objekte-elamuid on kanaliseeritud. Ehitatud on kanalisatsioonipumplad 
Metsakooli endise biopuhasti juurde ja Nurmiku tn – Vabaõhukooli tn ristmiku lähedusse ning 
torustikud suubumisega Purde tn Ø 500 mm kollektorisse. 

Maarjamäe 
Maarjamäe eesvooluks on Purde tn Ø 500 mm kollektor (Varsaallika kollektor). Suurem osa 
Maarjamäest on kanaliseeritud. 

Teletorni ümbrus 
Lepiku küla lõunapoolse osa (teletorni läheduses), teletorni ja motoklubi kanalisatsioon on juhitud 
kahe pumpla (Teletorni ja Botaanikaaia) abil Pirita jõe alt läbi Pirita-Kose kanalisatsioonisüsteemi. 
Peaaegu kõigis pärast 1960. aastat rajatud uutes elamumassiivides (v.a väike osa Lasnamäest) on 
lahkvoolne kanalisatsioon, kus sademevesi kogutakse kokku ja juhitakse eraldi kollektoritega otse 
merre. Nimetatud lahkvoolsed süsteemid töötavad üldjuhul häireteta. 

8.3 MÄHE 1 JA 2 TEGEVUSPIIRKONNAD 
Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 142 on Mähe 1 tegevuspiirkonna vee-ettevõtjaks 
määratud aktsiaselts ESMAR EHITUS ning Mähe 2 tegevuspiirkonnas OSAÜHING MÄHE 
VESI. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamisega tegeleb piirkonnas aktsiaselts ESMAR 
EHITUS. Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005 otsusega nr 196 on Tallinna Mähe 2 
tegevuspiirkonda määratud vee-ettevõtja OSAÜHING MÄHE VESI, tegutsemise tähtaega 
pikendatud kuni 16. maini 2016. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamisega tegeleb 
piirkonnas aktsiaselts ESMAR EHITUS. 
Piirkonna reovee kogumiseks on aastatel 2003–2009 välja ehitatud plastist kanalisatsioonitorustik 
läbimõõduga 110–315 mm. Rajatud torustiku kogupikkus on 24 360 m. Kanalisatsiooniga oli 
1. jaanuariks 2010. a liitunud 2684 klienti. Aastatel 2005, 2006 ja 2007 olid ärajuhitavad 
reoveekogused vastavalt 42 081, 60 116 ja 78 347 m3. Olemasolevad ja perspektiivsed 
kanalisatsioonitorustikud on kantud joonisele TL13-4-02. Reoveekogusest 10–15% moodustab 
lisavesi. Ühiskanalisatsioon on rajatud u 95% ulatuses. 

8.4 KAKUMÄE TEGEVUSPIIRKOND 
Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2001 otsusega nr 125 on määratud Kakumäe tegevuspiirkonna 
ettevõtjaks OÜ Kakumäe Võrgud. Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005 otsusega nr 196 on 
Tallinna Kakumäe tegevuspiirkonda määratud vee-ettevõtja OÜ Kakumäe Võrgud (uue nimega 
Tehnovõrkude Ehituse OÜ) tegutsemise tähtaega pikendatud kuni 2. maini 2016. 
Kakumäe tegevuspiirkonnas on 2010. aasta alguse seisuga kanalisatsiooniteenusega varustatud 
1350 kinnistut (u 90%). Aastaks 2012 nähakse tarbijate arvu suurenemist 6500 inimeseni ja 
2020. aastaks 8000 inimeseni. 
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Kanalisatsioonivõrgu üldpikkus on 44 km ning seda arendatakse pidevalt. 2003.–2007. aasta 
jooksul on kanalisatsioonitorustikke rajatud järgmiselt: 2003. a – 6 km; 2004. a – 6,9 km; 2005. a 
– 5,2 km; 2006. a – 3,8 km ja 2007. a – 3,7 km. 
Kogu kogumisala varustamiseks ühiskanalisatsiooniga on planeeritud juurde ehitada veel 11 km 
kanalisatsioonitorustikke, millest 2008.–2010. a ehitatakse 6,4 km. 

8.5 VANA-PÄÄSKÜLA TEGEVUSPIIRKOND 
Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2009 otsusega nr 123 on määratud Vana-Pääsküla 
tegevuspiirkonna vee-ettevõtjaks AS Teede REV-2. 
Kanalisatsiooniteenust osutab piirkonnale AS Tallinna Vesi. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud 
kõik korterelamud ja 9 eramut (kokku u 190 elanikku). 
Pärnu mnt-st läände jäävate majade kanalisatsioon (2 korterelamut ja 5 eramaja) voolab TREV-2 
piirkonna juures asuvasse AS Tallinna Vesi torustikku Ø 300 mm. Enamik eramuid on aga 
kogumiskaevudega. 
Pärnu mnt-st itta jäävad elamud on kanaliseeritud isevoolselt Sakust ja Sauelt tuleva Ø 500 mm 
kollektori baasil. 

8.6 KOPLI TEGEVUSPIIRKOND 
Tegevuspiirkonna põhisüsteemi omanik on BLRT Grupp AS (endine Balti Laevaremonditehas). 
Kanalisatsioonisüsteem on ühendatud AS Tallinna Vesi ühiskanalisatsiooniga. AS Dekoil 
kanalisatsioon on juhitud Balti Laevaremonditehase süsteemi. Tegevuspiirkonna 
kanalisatsioonivõrgu arenduse eest kannavad vajadust mööda hoolt AS BLRT Grupp ja AS 
Dekoil. Ala ei kuulu ühiskanalisatsiooniga kaetavate alade hulka. Küll aga tuleb Tallinna 
ühiskanalisatsiooni arendamisel arvestada piirkonnast tuleva reovee kogusega. 

8.7 HAABERSTI TEGEVUSPIIRKOND 
Piirkonnas ei ole ametlikku vee-ettevõtjat määratud, kanalisatsiooniteenusega tegeleb piirkonna 
arendaja AS Valser Vara. Tänavatorustikud kulgevad paralleelselt Rannamõisa tee ääres kuni 
Statoili tanklani Paldiski mnt ja Rannamõisa tee ristmikul, kus nad suubuvad AS Tallinna Vesi 
torustikesse. 
Vastavalt üldplaneeringule jääb tegevuspiirkond osaliselt ettevõtlusalaks ja osalt rohealaks. 
Sellesse piirkonda kehtiva üldplaneeringu kohaselt elamuid ei rajata ja puudub vajadus 
ühiskanalisatsiooni arendamiseks. Puhtalt ettevõtluspiirkonnana ei kuulu see ühiskanalisatsiooniga 
haaratavasse alasse. Küll aga tuleb Tallinna ühiskanalisatsiooni arendamisel arvestada piirkonnast 
tuleva reovee kogusega. 

8.8 TÄHETORNI TEGEVUSPIIRKOND 
Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon. Heitvesi eemaldatakse kogumiskaevude kaudu. Keskmine 
vooluhulk on 12 m3/d. Perspektiivis reoveehulk oluliselt ei tõuse. Tegevuspiirkonda läbib 
kanalisatsiooni magistraaltoru Ø 315 mm, millega juhitakse Harku asumi reovesi Tallinna 
kanalisatsioonisüsteemi. Tegevuspiirkonna sisese kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine on seal 
paiknevate ettevõtete kohustus. Ala ei kuulu ühiskanalisatsiooniga kaetavate alade hulka. Küll aga 
tuleb Tallinna ühiskanalisatsiooni arendamisel arvestada piirkonnast tuleva reovee kogusega. 

8.9 VÄO TEGEVUSPIIRKOND 
Väo tegevuspiirkond haarab maad Paekivitoodete Tehase AS-i ja Paeko OÜ (endine Väokivi OÜ) 
maakasutuspiirides. 
Veetarbijad suunavad oma reovee kanalisatsioonitorustikku ja reoveepuhastisse, mis kuuluvad 
AS-ile Paekivitoodete Tehas. Väo asula kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 265 m, sellest on 
kollektorit 190 m ja majaühendustorustikke 75 m. Asula kanalisatsioon uuendati 1993. aastal. 
Asula kanalisatsioon on ühisvoolne. Väo karjääri tootmistsehhi olmereovesi pumbatakse Väo 
asulasse. Asulasse mineva torustiku pikkus on umbes 1,5 km ja see kulgeb piki Peterburi teed. 
Reoveepumpla ja magistraaltorustik on ehitatud 1993. aastal. 
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Reoveepuhastit laiendati 1993. aastal, mil olemasolevale BIO-25 tüüpi puhastile lisati samasugune 
BIO-25 üksus. 
Puhastatud heitvesi suunatakse kraavide kaudu Pirita jõkke. Ala ei kuulu ühiskanalisatsiooniga 
kaetavate alade hulka. Küll aga tuleb Tallinna ühiskanalisatsiooni arendamisel tulevikus arvestada 
piirkonnast tuleva reovee kogusega. 

8.10 AEGNA TEGEVUSPIIRKOND 
Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 otsusega nr 54 on Aegna saare tegevuspiirkonna vee-
ettevõtjaks määratud aktsiaselts ESMAR EHITUS. Aegna saare tegevuspiirkond haarab kogu 
Aegna saart. 
Saarel ühiskanalisatsiooni ei ole. Igal hoonel on kuivkäimlad, mille sisu kompostitakse. WC on 
ainult sadamas, mille vesi juhitakse kogumiskaevu. Kuna puudub Aegna saare üldine arendamise 
kava, siis tuleb edaspidi võtta vastu otsused, millest lähtuvalt lahendatakse Aegna saare 
reoveeprobleemid lokaalselt. 

9. TALLINNA LINNA REOVEEPUHASTI 
9.1 REOVEE PEAPUMBAJAAM 
Reovee peapumbajaam asukohaga Paljassaare tee 1 võeti kasutusele 1978. aastal. 
Peapumbajaama maa-aluse kaevu osa siseläbimõõt on 32 m. Poole pindalast moodustab 
vastuvõtureservuaar, mille kasulik kõrgus on u 7,5 m. Vastuvõtu reservuaari kasulikuks mahuks on 
u 3000 m3. Kogu vastuvõtureservuaari saabuv reovesi pumbatakse puhastusseadmetele. 
Peapumbajaamas on avariiväljalask, et kaitsta pumbajaama uputuse eest. 
Peapumpla. Eesmärk on kollektorites kogutud reovee pumpamine puhastusjaama. Probleemideks 
on võreruumi seadmestiku amortiseerumine ning prügila regulatsioonid, prügikoguste kasv 
reovees ning seadmete normaalne amortiseerumine. Riskide maandamiseks puudub praegu 
võimalus kollektoreid enne peapumplat tühjendada. 
Võimalikud tegevused: 
- võreruumi rekonstrueerimine, prügikogumise ja käitluse üleviimine reoveepuhastusjaama, 
- kulunud torustike ja pumbaliinide siibrite väljavahetus, 
- kriitiliste paduvihmade/üleujutuste ja peapumpla alajaama avarii korral enne peapumplat 
kollektoritele ülevoolu või möödalasu ehitus (praegu on linnatänavatelt vee ärajuhtimine võimalik 
ainult läbi peapumpla pumbates). 

9.2 REOVEEPUHASTI 
Tallinna linna ja selle ümbruse reovesi, mis kogutakse Paljassaarel asuvasse peapumbajaama, 
suunatakse torustiku kaudu puhastamisele Paljassaare reoveepuhastusjaama, mis asub linna 
loodeosas Paljassaare poolsaarel. Reovee puhastamine on projekteeritud klassikalise skeemi alusel. 
Puhastussüsteem koosneb võredest, liivapüünistest, esimese astme settebasseinidest, aeratsiooni-
kambrist, teise astme settebasseinidest ja kloraatorist. Reovesi suunatakse pärast mehaanilist 
puhastust bioloogilisse puhastusse, kus toimub lahustunud orgaanilise reostuse, fosfori ja 
lämmastiku ärastamine. Puhastatud vesi suunatakse 2,5-kilomeetrise merrelasu kaudu Paljassaare 
ja Naissaare vahel merre 26 meetri sügavusel. 
Tallinna reoveepuhasti rekonstrueerimise projekt tehti aastal 2003. Projekteerimisel võeti aluseks 
aastale 2003 eelneva perioodi maksimaalsed koormused ja vooluhulgad. Puhastusseade 
rekonstrueeriti aastatel 2003–2004. Tabelis 9.1 on esitatud uued projektparameetrid, mille järgi on 
projekteeritud olemasolev reoveepuhasti. 

Tabel 9.1. Tallinna reoveepuhasti uued projektparameetrid  

Vooluhulk Parameetrid Koormus 
(kg/d) 

Kontsentrat-
sioon 

(sisenev) 
(mg/l) 

Kontsentrat-
sioon (väljuv) 

(mg/l) 

Puhastus-
efektiivsus 

(%) 
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Võrreldes 1990. aastate koormusega on puhastusseadmetele lubatav reostuskoormus vähenenud 
BHT7, heljuvaine, üldfosfori ja üldlämmastiku osas vastavalt 20 000, 15 000, 400 ja 2300 kg/d 
võrra. 
Täpsem ülevaade reovee puhastamise protsessist on toodud joonisel 9.1. 

 
Joonis 9.1. Tallinna heitveepuhastusjaama puhastusprotsessi skeem 

Reoveepuhastusprotsessi kirjeldus 
Peapumpla – eesmärk: reovee pumpamine puhastusprotsessi. Esmane jämevõõriste eraldus, 
juhuslike õlimasside kogumine, reovee pumpamine survetorustike kaudu reoveepuhastisse. 
Linnast šahti kogutavast reoveest eraldatakse rehade abil jämevõõrised. 
Võredehoone – võreprahi eraldamine reoveest. 
Võimalikud probleemid: 1) ohtliku saastega (õli, mürgised kemikaalid) vesi – eraldatakse 
puhastusprotsessist esiselgititesse; 2) rehade ummistumine, liiva kuhjumine. 
Võreprahi eraldus ja olmereoveepumpla – võreprahi töötlemine ning olmereovee ning rejektvee 
pumpamine protsessi. Võredehoonest algav konveiersüsteem edastab võreprahi pressimisele, 
seejärel kogutakse võrepraht konteineritesse ja transporditakse prügilasse. Pressimisel tekkiv 
reovesi pumbatakse tagasi puhastusprotsessi algusesse. Võimalik probleem: ohtlikult reostatud 
reovee eraldamine protsessist. 
Liivaeraldusseadmed koos mõõdurenniga – liiva eraldamine reoveest, liivapüünise sette 
pumpamine liivaeraldusseadmetesse (liivatsüklonitesse). 
Probleem: torude, pumpade, tsüklonite ummistumised või külmumine, liivapüüniste ummistused 
vankrite seiskumisel, põhjakraabi purunemine, vankrite rikked. 
Eelsetitid koos toorsettepumplatega – reovee eelsetitus, reovee edasijuhtimine ja toorsette 
pumpamine. Protsess: mõõdurennist voolava reovee eelsetitamine, mille käigus eraldatakse 

Qd 
(m3/d) 

Qmax 
(m3/d) 

BHT7 28 000 235 5 97 
Ptot 800 6,7 1,0 84 
Ntot 5 000 42 <10 >72 

120 000 350 000 HA 38 000 320 10 96 
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pinnahõljum (rasv), kogu puhastatav reovesi juhitakse torustike ja kambrite kaudu aerotankidesse. 
Settinud toorsete pumbatakse segatud sette lattu. 
Koagulandi ladu – koagulandi hoidmine ja doseerimine reovette. 
Aerotank – reovee ja aktiivmuda segamine ning aereerimine (bioloogiline puhastus). Reovees 
sisalduva reoainete koguse vähendamine mikroorganismide abil, efektiivne denitrifikatsioon ja 
nitrifikatsioon, mille saavutamiseks lisatakse järelsetititesse vajaduse korral metanooli ja 
aktiivmudasuspensiooni. 
Võimalik probleem: kõrvalekalded normaalsest protsessist. 
Õhupuhurid – õhu tootmine aerotankidesse bioprotsesside toimimiseks ning liivapüüduritesse 
juhtimiseks, mis kergendab liiva eraldamist protsessi alguses. Võimalik probleem: ohtliku saastega 
(õli, biogaas) lekke lokaliseerimine ja õli puhul absorbendiga kokku kogumine, remondibrigaadi 
kohale tellimine. Õhutoodangu mittepiisavus või katkemine. 
Metanoolijaam – metanooli kui lisasüsiniku allika hoidmine ja doseerimine reovette. Võimalik 
probleem: seadmete rike. 
Tagastatava aktiivmuda pumpla ja järelsetitid – aerotankist tulnud aktiivmudasuspensiooni 
juhtimine järelsetititesse, heitvee suunamine puhastatud reovee pumplasse, tagastatava aktiivmuda 
pumpamine aerotanki, jääkaktiivmuda pumpamine mõõdurenni või sette tihendamisele. Ühe 
pumpla juurde kuulub neli järelsetitit. 
Võimalik probleem: seadmete rikked. 
Puhastatud reovee pumpla – puhastatud reovee pumpamine kaldakaevu. Sealt edasi juhitakse 
heitvesi süvamere väljalaskude kaudu Soome lahte. 
Võimalik probleem: seadmete avarii. 
Jääkaktiivmuda tihendamine tihendustsentrifuugidega ja pumpamine segatud sette lattu. Võimalik 
probleem: torustike ja seadmete ummistused. 
Segatud sette ladu: toor- ja tihendatud sette segamine ja pumpamine metaantanki. Võimalik 
probleem: torude ja pumpade ummistumised. 
Metaantankid: segatud sette mesofiilne anaeroobne kääritamine. Tekib stabiliseeritud reoveesete. 
Stabiliseeritud sete voolab isevoolselt stabiliseeritud sette lattu ning tekkiv biogaas gaasikella. 
Võimalik probleem: seadmete avarii. 
Gaasikell: metaantankis tekkiva biogaasi kogumine ja tarbijatele edastamine. Tarbimisest ülejääv 
jääkgaas põletatakse jääkgaasipõletitega. Biogaasiga segatakse ka metaantankis olevat settemassi. 
Võimalik probleem: gaasileke. 
Stabiliseeritud sette ladu: metaantankidest tuleva stabiliseeritud sette vastuvõtmine. Reservuaaris 
toimub sette segamine ja õhustamine ning seejärel sette setitamine ja dekanteerimine. 
Stabiliseeritud sete pumbatakse edasi tahendamisele. Võimalik probleem: torude ja pumpade 
ummistumised. 
Settetahendus 1: stabiliseeritud sette tahendamine – kääritatud sete (3–5% kuivainet) pumbatakse 
tsentripressi, mille tulemusena kasvab sette kuivainesisaldus. Tahendatud sete (u 27% kuivainet) 
laetakse lintkonveieritega transpordiks konteineritesse. 
Võimalik probleem: seadmete häire. 
Settetahendus 2: stabiliseeritud sette tahendamine – kääritatud sete (3–5% kuivainet) pumbatakse 
tahendustsentrifuugi, mille tulemusena kasvab sette kuivainesisaldus (u 20%-ni). 
Tahendustsentrifuugist pumbatakse tahendatud sete edasi settesilodesse. 
Polümeeri doseerimine: polümeerilahuse valmistamine ja pumpamine tahendustsentrifuugi/tsentri-
pressi tahendusprotsessi efektiivistamiseks. 
Sette silod: tahendustsentrifuugidega tahendatud sette vaheladustamine ja laadimine transpordiks. 
Kompostimisväljakud: reoveesettesegu valmistamine. 
Reoveepuhasti seadmete plaaniline lahendus on toodud joonisel 9.2. 
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Joonis 9.2. Tallinna heitveepuhastusjaama üldskeem 
Reoveepuhasti ekspluatatsioon 
Reoveepuhasti rekonstrueeriti aastatel 2003–2005 selleks, et tagada nõuetekohane puhastusefekt 
eriti lämmastiku osas. 2006. aastal lõpetati reoveepuhastuse täiendustööde katsetamise periood. 
Alljärgnevalt analüüsime reoveepuhasti tööd aastatel 2002–2007. Puhasti tööd iseloomustavad 
näitajad on saadud AS-ilt Tallinna Vesi. 
Tabelis 9.2 on esitatud reoveepuhastile suunatavad tegelikud vooluhulgad ja reostuskoormus 
(sisaldab Tallinna elanikelt, lähivaldadest ja tööstusest lähtuvat koormust, millele lisandub 
sademeveekoormus). Toodud andmete põhjal ilmneb, et lämmastiku koormuse osas on puhasti 
projekteeritud võimsus ületatud, samuti on saavutatud projektnäitaja fosfori koormuse osas. 

Tabel 9.2. Tallinna reoveepuhastile suunatud vooluhulk ja reostuskoormus aastate lõikes 

Aasta Q (m3/d) BHT7 (kg/d) P (kg/d) N (kg/d) 
2002 127886 24616 771 4569 
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2003 124472 24562 799 4814 
2004 144446 24467 836 4963 
2005 129841 26274 878 5317 
2006 113801 26429 871 5412 
2007 127652 25616 818 5267 

AS Tallinna Vesi teeb pidevat laboratoorset kontrolli, et tagada operatiivne puhastusseadmete töö 
juhtimine ning keskkonda juhitavate reostuskoguste kontroll. 
Kuna tehnoloogia on mõeldud väiksematele koormustele, on probleeme väljuva heitvee kõrge 
üldlämmastiku kontsentratsiooniga. Analüüsides puhastisse tuleva ja puhastist väljuva heitvee 
näitajaid, võib öelda, et puhastusprotsessi mõjutavad oluliselt nii sademed, mis järsult muudavad 
seadmele avaldatavat hüdraulilist koormust, kui ka lumesulamisvesi, mis lisaks vooluhulga 
hüppelisele kasvule alandab oluliselt siseneva reovee temperatuuri ja mõjutab sellega otseselt 
lämmastiku ärastamise protsessi. Puhastusseadme efektiivsuse sõltuvus puhastusseadmetele 
tulevast vooluhulgast on toodud joonistel 9.3–9.5. 
Sademerohke periood (jaanuar-veebruar) on AS Tallinna Vesi andmetel suurendanud lämmastiku 
koormust reoveepuhastile u 1,5 tonni võrra võrreldes normaalse perioodiga. Tabelis 11.4 on 
toodud puhastuse efektiivsus ja puhastisse siseneva ja sealt väljuva heitvee keskmised 
kontsentratsioonid. Tabelist on näha, et aastatel 2002–2005 (puhasti rekonstrueerimise ja 
häälestamise periood) ei vastanud reoveepuhastist väljuva heitvee lämmastikusisaldus kehtestatud 
nõuetele. Alates aastast 2006 on olukord oluliselt paranenud. Lämmastiku kõrvaldamise 
efektiivsuselt vastab seade Helsingi Komisjoni kehtestatud nõuetele. 

Tabel 9.3. Tallinna reoveepuhasti tõhusus, siseneva heitvee keskmised kontsentratsioonid ja 
väljuva heitvee kvaliteet 

Aasta Q 
(m3/d) 

BHT7 
sisenev 
(mg/l) 

BHT7 
väljuv 
(mg/l) 

BHT7 
efektiiv

sus 
(%) 

P 
sisenev 
(mg/l) 

P 
väljuv 
(mg/l) 

P 
efektiiv
sus (%) 

N 
sisenev 
(mg/l) 

N 
väljuv 
(mg/l) 

N 
efektiiv-
sus (%) 

2002 127886 192,48 4,35 97,7 6,03 0,97 83,9 35,73 15,48 56,7 
2003 124472 197,33 3,89 98,0 6,42 0,99 84,6 38,68 17,15 55,7 
2004 145240 169,38 5,58 96,7 5,78 0,98 83,0 34,36 16,49 52,0 
2005 129841 202,35 4,99 97,5 6,76 0,96 85,8 40,95 13,23 67,7 
2006 113801 232,24 4,92 97,9 7,65 0,98 87,2 47,56 10,93 77,0 
2007 127652 200,7 4,47 97,8 6,41 0,98 84,7 41,26 10,43 74,7 
Luba-
tud*   15 90  1 80  10 70–80 

* Vabariigi Valitsuse määrus nr 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” 

Vastavalt vee erikasutusloale nr HR01037 (kehtiv 01.04.2008–31.03.2013) on lubatud Tallinna 
reoveepuhasti väljalasu kaudu merre juhtida puhastatud reovett järgmiste kontsentratsioonidega: 
BHT7 15 mg/l, HA 15 mg/l, PTOT 1 mg/l ja NTOT 10 mg/l. Kuna vee erikasutusloas on märgitud 
ainult lubatud reoainete kontsentratsioonid, siis lähtuvalt heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise korra § 5 lõikest 1 ei kehti nõuded reovee puhastusastmetele. Probleeme tekitab ka 
heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise korras toodud nõuete ja keskkonnatasude seaduses 
esitatud nõuete erinevus. Kui esimesel juhul kasutatakse aasta keskmist kontsentratsiooni, siis 
teisel juhul nõutakse, et aasta keskmine kontsentratsioon oleks tagatud iga kvartali lõikes. Seega ei 
arvesta keskkonnatasude seadus lämmastiku kõrvaldamise tehnoloogiliste eripäradega, mis 
tulenevad sesoonsetest erinevustest, ja nõuab ka ebasoodsates tingimustes aasta keskmise 
kontsentratsiooni jälgimist. Kokkuvõttes võib öelda, et lämmastiku osas on Tallinna 
reoveepuhastile esitatud karmimad nõuded, kui seda nõuab vastav Helsingi Komisjoni soovitus 
[HELCOM Rec. 28E/5]. Samas ei saa jätta märkimata, et alates aastast 2011 tuleb Tallinna 
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reoveepuhastil saavutada üldfosfori osas vähemalt 90% puhastusefekt või väljundkontsentratsioon 
0,5 mg/l. Selleks, et tagada üha karmistuvate keskkonnanõuete täitmine ka pärast aastat 2011, 
tuleb puhastusseade lähiaastatel rekonstrueerida. 
Lisaks lämmastikueralduse probleemidele põhjustab liigne sademevesi ka häireid liivapüüniste 
töös. Liiv, mis saabub puhastisse koos sademeveega ja läbib liivapüünised, raskendab 
mudatöötlusjaama tööd. 
Aeg-ajalt satub reovette ka mürgiseid aineid, mille koostist ja päritolu on raske kindlaks määrata. 
Mürgiste ainete tõttu väheneb aktiivmuda aktiivsus, mille tagajärjel ei suudeta lämmastikku 
eraldada. 
Eelnevast lähtub, et reoveepuhasti reostuskoormus on ületatud ning olemasolevad mahud ja 
tehnoloogia ei taga õigusaktides nõutud puhastustulemusi. Nõutud piirväärtuste saavutamine 
raskeneb veelgi, kui kehtestatakse HELCOMi soovitusest 28E/5 tulenev fosfori piirväärtus 0,5 
mg/l 2011. aastaks. 
Kuna reoveepuhastile suunatavad reostuskoormused on juba praegu suured, võib sellest järeldada, 
et praeguste projektkoormuste korral täiendavalt reovett lähivaldadest puhastisse suunata ei 
ole võimalik. Lisareoveekoguste juhtimiseks puhastile ja karmistuvate keskkonnanõuete 
täitmiseks on vaja puhastit laiendada. Oluline samm reoveepuhasti töö parandamisel on ka 
sademevee vooluhulkade oluline vähendamine, mis eeldab ühisvoolsete kanalisatsioonisüsteemide 
ehitamist lahkvoolseks. 
Üks võimalus on juurde ehitada kolmas puhastusetapp ehk biofilter koos kaasuvate 
abisüsteemidega (metanooli ja õhu annustamine, lisatorustikud koos armatuuridega vee 
ümbersuunamiseks), mis võimaldab parandada puhastusefektiivsust lämmastiku ja fosfori osas. 
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Joonis 9.3. Puhastatud heitvee kvaliteedi ja vooluhulga sõltuvus 2005. aastal 



Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2021 
 

 109

Reoveepuhastist väljuv heitvesi

140000

210000

280000

350000

Proovivõtmise aeg

V
oo

lh
ul

k

2

4
6
8

10
12
14

16
18

20
22

24
26

28
30
32

34
36
38

40

m
g/

l
Vooluhulk
(m3/d)
BHT7 (mg/l)

HA (mg/l)

Ptot (mg/l)

Ntot (mg/l)

 
Joonis 9.4. Puhastatud heitvee kvaliteedi ja vooluhulga sõltuvus 2006. aastal  
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Joonis 9.5. Puhastatud heitvee kvaliteedi ja vooluhulga sõltuvus 2007. aastal 
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9.3 SETTEKÄITLUSJAAM 
9.3.1 Sette töötlemist reguleerivad õigusaktid  
Riigi tasandil vastutavad reoveepuhastuse sette töötlemise, utiliseerimise ja edasise kasutamise 
eest Keskkonnaministeerium ja Põllumajandusministeerium. Sotsiaalministeerium vastutab 
jääkmuda kasutamisega seotud terviseriskide eest (rahvatervise seadus, 1995). 
Jäätmelubasid annavad välja tegevuskohajärgsed keskkonnateenistused. Keskkonnainspektsioon 
on kohustatud kontrollima jäätmeloaga määratud jäätmekäitlustingimuste täitmist vähemalt üks 
kord aastas. Valla- või linnavalitsus teostab pidevat järelevalvet jäätmehoolduseeskirja täitmise üle 
kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil. 
Reoveetöötlejad ja puhastite valdajad vastutavad otseselt sette töötlemise, korduvkasutusse 
võtmise ja utiliseerimise eest. 
Reoveepuhastite sette töötlemist ja kasutamist Eestis reguleerivad jäätmeseadus, veeseadus ning 
keskkonnaministri 30. detsembri 2002. aasta määrus nr 78 “Reoveesette põllumajanduses, 
haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded”. 
Määruse nr 78 kohaselt on reoveesete reoveest füüsikaliste, bioloogiliste või keemiliste 
meetoditega eraldatud suspensioon. Eelmainitud määrus reguleerib reoveesette kasutamist 
põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel, et vältida selle kahjulikku mõju pinna- ja 
põhjaveele, mullale, taimedele, loomadele ja inimestele. Sette kasutamine selle määruse mõistes 
on sette laotamine maapinnale või viimine pinnasele. Reoveesette kasutamine põllumajanduses 
toimub kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiiviga 86/278/EMÜ. 
Jäätmeseaduse § 1 lõike 3 kohaselt kuuluvad reovee käitlemise tulemusel tekkivad jäätmed 
jäätmeseaduse reguleerimisalasse, st reoveesetet käsitletakse jäätmena. 

9.3.2 Reoveesette realiseerimise võimalused 
EL direktiivi 86/278/EMÜ kohaselt on reoveesette kasutamise peamine moodus selle kasutamine 
põllumajanduses sellisel viisil, et välditakse kahjulikku mõju pinnasele, taimedele, loomadele ja 
inimestele. 
Reoveesetteid tuleb enne põllumajanduses kasutamist töödelda. Lihtsaim viis sette ohutuks 
muutmiseks on see kompostida. 
Paljassaare reoveepuhastusjaama puhastusprotsessi kõrvalprodukt on reoveesete ehk jääkmuda. 
Töödeldud reoveesete muudetakse kompostimisväljakutel väärtuslikuks keskkonnahoidlikuks 
kompostiks ja seda saab hiljem kasutada haljastuses ning täitepinnasena. Kompost on väärtuslik 
orgaaniline väetis, millega väetamine parandab oluliselt mulla füüsikalisi omadusi ja suurendab 
väetatavate kultuuride saaki. 
Varasematel aastatel ladustas Tallinna Vesi olulise osa mudast prügilasse, kuid 2003. aastal 
ladustamine lõpetati ning nüüd kasutatakse kogu muda kompostimiseks. 
2005. aastal toodeti kokku 36 400 tonni muda. 65% mudast töödeldi ümber ja 35% jäi 
kompostimisväljakutele segamiseks. Hea kvaliteediga kompost on klientide hulgas hinnatud – 
2005. aastal müüdi oluline kogus, s.o 19 300 tonni komposti. 2006. aastal võeti taaskasutusse 
35 434 tonni reoveesetet. Heitveelabor kontrollib komposti kvaliteeti regulaarselt. 2006. aastal 
müüdi komposti märkimisväärne kogus – 24 000 tonni. 
Metsa istutamine 
2002. aastal hakati uurima reoveesette kasutamise võimalusi ammendatud ja suletud karjääride 
metsastamisel ja kultiveerimisel ning loopealsete metsastamisel. Samuti uuriti metsastamisel 
kasutatava reoveesette võimalikku keskkonnamõju pinna- ja põhjaveele. Uuringuid viidi läbi 
Liikva küla loopealsel ja Rae turbarabas. Võrdlusandmete kogumiseks istutati eri puuliike, nagu 
harilik kuusk, arukask, sanglepp, euroopa lehis, pappel, hübriidhaab ja harilik saar. 
2006. aastal jõudsid reoveesette kasutamise uuringud lõpule ning esitati lõpparuanne. Uuringu 
tulemused näitasid, et puude kasvutingimused paranesid nii settega töödeldud loopealsetel kui ka 
rabas. Sete muudab mullad toitainerikkaks, mulla reaktsioon muutub neutraalseks ja 
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mikroorganismide tegevus mullas muutub aktiivseks. Metsastamiseks sobivad seniste uuringute 
põhjal kõige paremini raba turvasmullad. 
Eri puuliigid taluvad kasutatava sette koguseid erinevalt, paremini taluvad setet suuremad ja 
tugevama juurestikuga taimed. Arukask, harilik kuusk ja euroopa lehis näitasid lopsakat kasvu 
kõigil aladel, loopealsel kohanes hästi saar. Põhilised puude kasvu takistavad tegurid rabas on 
töödeldud mulla ebapiisav õhusisaldus ja liigne settekogus, samuti metsloomad, kellele settega 
töödeldud alad kujutavad endast maitsvat sööta. 
Metsastamisel reoveesette kasutamisega kaasnev keskkonnamõju pinna- ja põhjaveele on uuringu 
tulemustel minimaalne. 
AS Tallinna Vesi settekäitlusjaama reovee setetest valmistatud kasvumuld vastab agronoomiliselt 
väetiseks sobivatele toodetele kehtestatud kvaliteedinõuetele. Selline kompost osutub 
väärtuslikuks orgaaniliseks väetiseks, millega väetamine parandab oluliselt mulla füüsikalisi 
omadusi, suurendab väetatavate kultuuride saaki, ei reosta mulda ja põhjavett ega halvenda saagi 
kvaliteeti. 

9.4 REOVEEKANALISATSIOONI ARENDAMISE PÕHIEESMÄRGID AASTATEL 
2010–2021 NING VAJALIKUD TÖÖD TALLINNA REOVEEPUHASTIL 
ÜVK arendamise kava näeb ette põhilised arengusuunad, eesmärgid ja prioriteedid Tallinna linna 
reoveekanalisatsiooni arendamisel ja toob välja vajalikud tegevused reoveepuhasti puhastusefekti 
parandamiseks ja puhasti laiendamiseks. 

Olulisemad küsimused Tallinna reoveekanalisatsiooni ja Paljassaare reoveepuhasti tehnoloogia 
arendamisel 
1. Tallinna linna territooriumil tuleb renoveerida olemasolevad, kuid nõuetele 
mittevastavad, amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud. Sellega vähendatakse oluliselt 
infiltratsioonivee koguseid, puhastusseadmetele juhitavat vooluhulka ja keskkonna 
reostumise ohtu amortiseerunud kanalisatsioonisüsteemidest tingituna. 
2. Jätkata kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimist, et tagada kanalisatsioonivõrgu 
jätkusuutlikus  
3. Tõhustada Paljassaare reoveepuhasti tehnoloogiat, sh lämmastikueraldust. 
4. Suurendada puhasti võimsust suuremate reoveekoguste vastuvõtmiseks ja karmistuvate 
keskkonnanõuete täitmiseks. 
5. Tõhustada olemasolevate kogumiskaevude toimimise ja kogumiskaevude väljaveo 
kontrolli. 
6. Tuleb näha ette autonoomsed liitumispunktid kinnistutele, mis seni juhivad reovee 
kanalisatsioonisüsteemi kõrvalasuvate kinnistute kaudu. Igat juhtumit tuleb käsitleda 
lähtudes konkreetsetest asjaoludest ning vajadusel anda kinnistuid läbivad torustikud üle 
vee-ettevõtja omandisse ja tunnistada nad ÜVK osaks. 
Investeeringuprojektid reoveekanalisatsiooni süsteemide arendamiseks koos projektide 
kirjeldusega on toodud peatükis 12.3.3 ja investeeringud Tallinna reoveepuhastusjaamas peatükis 
12.3.4. 

10. SADEMEVEESÜSTEEMID 
10.1 TALLINNA SADEMEVEESÜSTEEMI KUJUNEMISE AJALOOST 
Tallinnas nagu enamikus 13. sajandil linnaks kujunenud asulates on vanemates rajoonides 
kasutusel vaid ühisvoolne kanalisatsioon. Vanalinnas kasutati keskajal vee ärajuhtimiseks eri 
suurusega kivikanaleid. Sanitaartingimustele tähelepanu ei pööratud ning liigne sademe- ja reovesi 
leidis puhastamata lühima tee linnast välja. 
Tallinna põhihoonestus on valdavalt rajatud pärast 19. sajandi keskpaika. Sademevee ning pinna- 
ja pinnasevee ärajuhtimiseks praeguse linna territooriumilt on kasutatud kraave. Algselt olid need 
rajatud karja- ja põllumaadelt liigvee ärajuhtimiseks, hiljem seoses elamuehituse laienemisega 
linna äärealadele täitsid kraavid elurajoonide kuivendamise ning teedelt ja katustelt tuleva 
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sademevee ärajuhtimise eesmärki. Ajalooliselt olid kraavkuivendusega alaks nn Kristiine 
heinamaad, kuhu oli rajatud suhteliselt korrapärane kuivenduskraavide võrk, mille eesvooluks oli 
Mustoja. Praegune kraavide, sealjuures ka tänavate võrk, järgib üsna täpselt möödunud sajandi 
alguse kraavituse konfiguratsiooni. Ka praegu on sama ala kuivendus- ja sademevee eesvooluks 
Mustoja, mida on säilinud küllaltki lühike, u 1,2 km pikkune lõik. 
Reovesi juhiti kuni 1930. aastateni analoogselt vanalinnaga lühimat teed pidi sobivasse eesvoolu 
(merre või Härjapea jõkke). Kraavid suundusid lähimasse looduslikku veekogusse, milleks olid 
Ülemiste või Harku järv, meri või järve voolavad ojad. 1930. aastatel suleti kollektorisse 
reoveekanaliks muutunud Härjapea jõgi ja rajati Seevaldi kollektor, mis on eesvooluks Tõnismäest 
Lilleküla poole jäävatele asumitele ja Tulika-Endla tn piirkonnale. 1940. aastatel rajati Nõmme 
keskosa ühisvoolne kanalisatsioon, millesse juhiti tolleaegse ärikeskuse vesi. Ühisvoolseid 
torustikke rajati kuni 1950. aastateni. 1970. aastatel juhiti reovesi kõigist ühisvoolsetest 
kollektoritest tunnelkollektoritesse. Härjapea kollektorist juhitakse vett Tallinna lahte vaid 
valingvihmade korral. Kollektorite seisukord kirjeldatud aladel on väga erinev, kuid arvestades, et 
enamik kollektoreid on vanemad kui 70 aastat, on nende raudbetoonkonstruktsioonid arvatavasti 
kahjustatud. 
Lisaks 19. sajandi keskpaigas rajatud piirkondadele on ühisvoolne Lasnamäe Peterburi mnt ja 
raudtee vahele jääva tööstusrajooni kanalisatsioon. Tööstusrajooni maa-ala looduslikeks 
eesvooludeks olid Rae raba ja Pirita jõgi. Hoonestuse rajamisega piirkonda rajati kokkuhoiu 
eesmärgil vaid reovee tunnelkollektor, kuhu juhiti ajutiselt sademevesi. Krundisisesed torustikud 
on piirkonnas rajatud lahkvoolsena. Seoses linna kiire arenguga võeti aastatel 1950–1960 
kasutusele ka sademevee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise uus kontseptsioon. Koos 
muutunud arusaamadega on peaaegu kõik pärast 1960. aastat rajatud uued elamumassiivid (v.a 
väike osa Lasnamäest) varustatud lahkvoolse kanalisatsiooniga, kus sademevesi kogutakse kokku 
ja juhitakse ära eraldi kollektoritega. Lahkvoolsete süsteemide suublaks on peaaegu eranditult 
meri. Nimetatud lahkvoolsed süsteemid töötavad üldjuhul häireteta. 
Infrastruktuuri arenedes on tiheasustusega kesklinna piirkonnas lahkvoolse süsteemi arendamine 
muutunud väga raskeks. Ühisvoolse kanalisatsiooni kasuks on rääkinud ka majanduslik aspekt: 
ühisvoolselt lähimasse sobivasse suublasse, hiljem puhastusseadmetesse juhtimine oli odavaim 
kanaliseerimise võimalus. Tallinna sademe-, drenaaži- ning muu pinnase- ja pinnavee valgalad on 
välja kujunenud pika aja jooksul. Pidevalt toimub nende rekonstrueerimine, millega muutuvad 
valgalade piirid. Aastatel 2004–2006 on Tallinna linn rahastanud sademeveekanalisatsiooni 
uusehitisi kokku 56 953 000 krooni ulatuses. Kaheksas linnaosas on selle aja jooksul kokku 
rajatud 18,037 km sademeveetorustikke. Sademeveetorustikud ja kraavid on kantud joonisele 
TL13-5-02. 

10.2 SADEMEVEEKANALISATSIOONI VALGALADE JA EESVOOLUDE KIRJELDUS 
Praegune Tallinna sademeveesüsteem koosneb 21 lahkvoolsest ja 7 ühisvoolsest valgalast. 

10.2.1 Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni valgalade olukord 
Mustoja valgala 
Valgala pindala on 1128 ha. Kõige suurem sademe- ja pinnasevee kogumise valgala. Lisaks 
sademevee ärajuhtimise torustikele Mustamäel on Kristiine linnaosas pinnasevee ärajuhtimiseks 
kasutusel ka kraavid. Valgala hõlmab idapoolse Mustamäe, Silikaadi ja Järvevana tee vahelise 
Pärnu mnt lõigu, Järvevana tee raudteest põhja poole jääva osa ning suurema osa Lillekülast. 
Mustamäe kollektorite läbilaskevõime on hea. Suurenenud liikluskoormusega teid laiendatakse 
kraavide arvelt, mis tuleks asendada drenaažitorustikega. Mustamäe kollektorid on rajatud kindla 
plaani järgi ja nende läbilaskevõime on hea. Tammsaare tee ja Pärnu mnt ning osaliselt endiste 
Tondi kasarmute maa-ala sademevesi juhitakse Tammsaare teel olevasse Ø 1000 mm 
kollektorisse. Kollektori läbilaskevõime võib valingvihmade korral osutuda liiga väikeseks ning 
Tammsaare teel Sõpruse pst ja Mustamäe tee vahelisel lõigul on lokaalse üleujutuse tekke oht. 
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Lillekülas juhitakse suurem osa sademeveest ära kraavidega, mis paiknevad järgmiste tänavatega 
piiritletud alal: põhjast Tihase tn, idast Tondi tn, lõunast Siili ja Tildri tn ning läänest Mustamäe 
tee. Kuivenduskraavid on väikese sügavuse ja ristlõikega ning suunatud Mustojja. Samadesse 
kraavidesse on juhitud ka osa reoveest. Lillekülas on kraavide eesvooluks 
sademeveekanalisatsioon, mida on viimastel aastatel piirkonnas hoogsalt arendatud. Kraavidele on 
eesvooluks põhiliselt kaks kollektorit, millest Linnu tee – Varese tn – Räägu tn – Mustamäe tee – 
Marja tn kulgev kollektor on lahkvoolne ja see on juhitud Mustoja kaudu Kopli lahte. Teine, 
Tihase tn kollektor on ühisvoolne ja suundub Paljassaare puhastusseadmetesse. Mustoja on 
korduvalt õgvendatud ja süvendatud ning see on sisuliselt Marja tn kollektori ja Laki tn kollektori 
pikenduseks. 
Lasnamäe tunnelkollektori valgala 
Valgala pindala on 961 ha. Sademevesi kogutakse kokku tänavatorustikega ja juhitakse Lasnamäe 
sademevee tunnelkollektorisse. Selle viimane, Pirita jõe poolne lõik on ehitatud ühise tunnelina, 
milles sademe- ja reovesi on eraldatud vaheseinaga. Sademevesi juhitakse lauluväljaku piirkonnas 
merre. Suurte valingvihmade korral võib vaheseinaga tunnelis reovesi seguneda sademeveega. 
Suuremat ülevoolu põhjustab tõenäoliselt Vesse-Betooni tn ühisvoolselt valgalalt ärajuhitav 
sademevesi. Selleks, et vähendada reoveekollektori koormust ja vältida mere reostamist 
sademevee väljalasul lauluväljaku juures, tuleb Vesse-Betooni tn piirkond muuta lahkvoolseks. 
Lasnamäe lokaalsed sademeveetorustikud on rajatud kindla plaani järgi, läbilaskevõime on piisav 
ja nad on suhteliselt uued. Lasnamäe idaossa rajatavate uute teede sademevesi tuleb juhtida 
tunnelkollektorisse. 
Rocca al Mare valgala 
Valgala pindala on 816 ha. Terviklikult lahkvoolse sademevee torustikuga valgala kogub vee 
läänepoolselt Mustamäelt ning Väike-Õismäelt ja osaliselt Rocca al Marest. Mustamäe ja enamik 
Õismäe sademeveest juhitakse Harku sademeveepumplasse ja sealt edasi Kopli lahte. Torustikud 
on rajatud pärast eelmise sajandi keskpaika kindla plaani järgi ning nende läbilaskevõime ja 
seisukord on rahuldav. Kollektoritega juhitakse ära peaaegu kogu valgala sademe- ja liigvesi (välja 
arvatud väike piirkond Külmallika tänava ümbruses ja Rocca al Mares). Valgalasse kuulub ka 
Soone oja oma lahtise voolusängiga. Harku sademeveepumpla seisukord on hea. Häireid 
põhjustavad vaid kummikiilsiibrid sademeveepumpla survetorustikul. 
Ülemiste sademeveekollektori valgala 
Valgala pindala on 734 ha. Ülemiste järve suure reguleeriva mahu tõttu tekib veepinna alandamise 
vajadus piisava ajalise viivitusega pärast valingu- ja kestvusvihmasid ning lumesulamisperioodil. 
Hinnatud maksimaalse vooluhulga 0,8 m3/d äravooluks on kanali läbimõõt küllaldane. Valgalalt 
juhitakse sademevesi ära lahkvoolsete torustikega. Kanal kogub vee lennujaamast, Mõigust, Tartu 
mnt klindi peal olevast osast, osaliselt Laagna teelt ja Suur-Sõjamäe piirkonna tööstusrajoonist. 
Valgala sisemine sademevee kogumine toimub suurelt osalt kraavide abil. Mõigu poldritiiki 
suunatakse osaliselt Rae valla ja Mõigu asula sademevesi ning on planeeritud suunata ka enamik 
Rae valla sademeveest. See on ainus valgala, kus on toimiv reguleeriv mahuti (Mõigu poldritiik). 
Mõigu poldritiigi säilitamine sademeveesüsteemi osana on äärmiselt oluline, kuna seal toimub ka 
sademevee puhastumine. Lisaks võimaldab poldritiigi reguleeriv maht juhtida tiiki koguneva 
sademevee läbi olemasoleva süsteemi merre pumbajaama võimsust ja torude läbimõõtu 
suurendamata. Sademevesi lennujaamast ja selleäärsetelt tööstusmaa-aladelt juhitakse esmalt 
lennujaama ümbritsevasse kraavi ja sealt Pirita-Ülemiste kanali alt mineva düükri kaudu Mõigu 
poldrisse. Mõigu poldrist pumbatakse vesi Tartu maanteel olevasse kollektorisse ja sealt edasi 
Ülemiste järve ülevoolukanalisse, mis on halvas seisukorras ja vajab renoveerimist. 

Tiskre oja valgala 
Valgala pindala on 400 ha. Põhilised sademe- ja kuivendusveed juhitakse Tiskre ojja 
peakraavidega. Valgala arendajad asendavad olemasolevad kraavid sademe- ja kuivendusvee 
torustikega. Sademevee ärajuhtimise seisukohalt on oluline suurendada oja läbilaskevõimet. Samas 
on Tiskre oja ja selle lähiümbrus meretõusudest tingituna uputusohtlik ala. Pikaliiva piirkonda on 
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kinnisvara arendamise käigus osaliselt rajatud sademe- ja drenaaživee torustik, millega juhitakse 
ära nii tänavatele kogunenud vesi kui ka kruntide liigvesi. 
Väo karjääri valgala 
Valgala pindala on 286 ha. Tööstuspiirkonna valgala sademeveesüsteem tuleb välja arendada koos 
karjääri sulgemise ja uute tööstusettevõtete projekteerimisega. Heljumi ja naftaproduktide 
vähendamiseks kasutada reguleerivaid mahuteid ja sademevee eelpuhasteid. 

Mähe oja valgala 
Valgala pindala on 266 ha. Valgala suublaks on Mähe oja ja Pirita jõkke laskuv kraav. Mähe oja 
valgala on suuremas osas looduslikus seisundis. Lisaks looduslikule veele juhitakse kraavidega 
ojja ka Mähe piirkonna sademe- ja kuivendusvesi ning osaliselt ka olmereovesi. Oja vesi on 
nõrgalt reostunud. 

Saare tee väljalasu valgala 
Valgala pindala on 170 ha. Valgalasse kuulub Pirita keskosa ja osaliselt Pirita-Kose. Vesi Pirita 
keskosast juhitakse rannahoone juures olevasse sademeveepumplasse Pirita 2 ja sealt üle Pirita jõe 
Pirita 1 sademeveepumbajaama. Nii Pirita 1 kui ka Pirita 2 sademeveepumplad on täielikult 
amortiseerunud. Väljavahetamist vajavad pumbad, torustikud, elektri- ja automaatikasüsteemid. 
Sademeveepumplate reservuaarid on terasest, korrodeerunud ja halvas seisukorras. Lisaks sellele 
kogutakse Pirita-Kosel sademe- ja pinnasevesi kokku ka kraavide ja Varsaallika oja kaudu. 
Lepikul ja Laiakülas juhitakse liigvesi tänavatelt ja kruntidelt ära torustikega. Vesi kogutakse 
piirkonda läbivasse kraavi. 

Vabaduse puiestee valgala 
Valgala pindala on 150 ha. Valgala tuleb laiendada, ühendades süsteemiga Hiiu ja Pargi tänava 
ning nende lähiümbruse. 

Kakumäe Sooranna tn valgala 
Valgala pindala on 120 ha. Sademevesi tuleb ära juhtida olemasolevate kraavide kaudu. Valdavalt 
on välja ehitatud ka torustikud sademevee ärajuhtimiseks. 

Männiku tee valgala (Kauge tn väljalask) 
Valgala pindala on 108 ha. Valgala hõlmab Männiku tee Vabaduse pst ja Valdeku tn ristmiku 
piirkonnas, osaliselt Männiku tööstusrajooni ja Kerese tänava. Pärast Vabaduse pst Valdeku tn ja 
Männiku tee vahelise lõigu rekonstrueerimist 2001. aasta suvel juhitakse rekonstrueeritava lõigu 
sademevesi Männiku kollektorisse. Valgalaga on ühendatud hulk omanikuta sademeveetorustikke, 
mis tuleks arvele võtta (suureneb valgala pind). 
Pelguranna valgala 
Valgala pindala on 83 ha. Sademeveekollektorid on rajatud 20. sajandi keskpaigas. Ehituskvaliteet 
on äärmiselt halb. Lahkvoolselt kogutud sademevesi juhitakse Õismäe tunnelkollektorisse, mis 
suurendab reoveepuhasti koormust. 

Veskimetsa valgala 
Valgala pindala on 50 ha. Vastavalt SWECO Eesti AS-i projektlahendusele asendati kraavid 
sademe- ja kuivendusvee ärajuhtimiseks torustikega (kahe augureaga dreenitorud). Osaliselt 
säilitati ka kraavistik. Sademevesi juhitakse läbi Paldiski mnt aluse truubi Kopli lahte. 
Kakumäe (raba) 
Valgala pindala on 47 ha. Liigvesi juhitakse ära kraavidega, mis on halvas seisundis ja vajavad 
hooldust, et tagada alaga piirnevate kinnistute hädavajalik kuivendus. 
Merirahu valgala 
Valgala pindala 43 ha. Arendustegevus algetapis. Sademevesi suunatakse ühtse väljalasu kaudu 
Kopli lahte. Sademeveesüsteemi väljaehitamise eest vastutab arendaja. 
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Kadaka tee valgala 
Valgala pindala 42 ha. Tuleks laiendada ka Pärnu maanteele (projekt olemas). Äsja on rajatud 
lahkvoolne torustik. Kraavid vajavad taastamist või asendamist torustikega ja süsteemset hooldust. 
Vana-Pääsküla valgala 
Valgala pindala 34 ha. AS Teede REV-2 on tellinud uue projekti sademevee juhtimiseks Pääsküla 
jõkke. 
Russalka valgala 
Valgala pindala 22 ha. Pirita tee algusesse rajatava liiklussõlme projekteerimisega tuleb leida 
lõplik lahendus valgalalt sademevee ärajuhtimiseks. 
Kakumäe põhjapoolseim valgala 
Valgala pindala 15 ha. Sademevesi tuleb ära juhtida olemasolevate kraavide kaudu. 

Apametsa peakraavi valgala 
Valgala on osaliselt välja ehitatud. Praegu juhitakse sademe- ja kuivendusvesi ära põhiliselt 
kraavidega. Uute elamute kaitseks on rajatud ka kuivendustorustikke. Valgala vajab kaitset 
merevee tõusu korral. Koos Harku vallaga lahendada kraavi hooldusküsimused. 
Kopli poolsaare valgala 
Kopli poolsaare valgala koosneb väikestest valgaladest. Sademevett kogutakse suhteliselt väikeselt 
alalt, seega vooluhulgad torustikes on tagasihoidlikud. Vesi juhitakse poolsaarel tegutsevate 
sadamate akvatooriumitesse. Sademevee ärajuhtimiseks kasutatakse nii lahkvoolseid torustikke kui 
ka kraave. 

10.2.2 Ühisvoolsete valgalade olukord 
Koos linna arenguga toimub ka sademeveesüsteemide areng. Arengut mõjutavad uute 
elamurajoonide lisandumine, olemasolevatesse elurajoonidesse sademeveesüsteemide rajamine ja 
vanade amortiseerunud süsteemide rekonstrueerimine. Aastal 2006 koostas SWECO Eesti AS 
Tallinna Kommunaalameti tellimusel projekteerimis-uurimistöö “Tallinna sademevee ärajuhtimise 
tegevuskava” [2], milles täpsustati Tallinna ÜVK arendamise kavas [3] toodud olukorra kirjeldust. 
Tabelis 10.1 antakse ülevaade seitsmest Tallinna linnas paiknevast ühisvoolsest 
sademeveekanalisatsiooni valgalast. Peapumbajaama koonduvad järgmised ühisvoolse 
kanalisatsiooni valgalad: Kesklinna valgala, Katusepapi valgala, Vesse-Betooni valgala, Seevaldi 
kollektori valgala, Nõmme keskuse ühisvoolne valgala ja Härjapea ülevoolu valgala. Neile 
lisandub veel Pelguranna lahkvoolne valgala. Kõrge põhjavee tasemega aladelt lisandub 
sademeveele ka liigne pinnasevesi. Tedre ja Tihase tn valgala ning Mooni-Haigru valgala jäävad 
Seevaldi valgalasse. 
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Tabel 10.1. Ühisvoolse kanalisatsiooni olemasolevad valgalad 
Jrk 
nr 

Nimetus Pindala 
(ha) 

Kirjeldus 

1. Kesklinna 
valgala 

908 Ühisvoolne valgala, mida ka tulevikus majandusliku kulukuse tõttu ei muudeta lahkvoolseks. Valgala merepoolsel küljel esineb 
üksikuid lahkvoolseid torusid ja merre suubuvaid kraave. Valgalal toimuva ehitustegevusega kaasneb pidev kõvakattega pindade 
juurdekasv, mis eeldab torustike järkjärgulist rekonstrueerimist. See põhjustab sademevee vooluhulkade kasvu ja valingvihmade 
korral suurenevad ja sagenevad Härjapea ülevoolu kaudu otse merre suunatavad vooluhulgad. Selleks, et vältida kohalikke 
üleujutusi, on Härjapea ülevoolu kõrgust vähendatud. Samuti on Luite tn piirkonnas alustatud lahkvoolse kanalisatsiooni 
väljaehitamisega (ülejäänud valgala jääb ühisvoolseks). Piirkonnas väljub hulgaliselt allikaid, mis toituvad Ülemiste järve veest. 
Liig- ja sademevesi juhitakse Veerenni tn asuvasse sademeveekollektorisse.  

Valgalad, mis tuleb tulevikus muuta lahkvoolseks 
1. Katusepapi 

valgala 
197 Sademevesi juhitakse ära ühisvoolsete torustikega. Valgala tuleks pikemas perspektiivis muuta lahkvoolseks, et vähendada 

sademevee vooluhulkasid Härjapea kollektori (Ahtri ülevoolu) valgalas. Kohe kehtestada lahkvoolse kanalisatsiooni nõue uutele 
kinnistutele. 

2. Vesse-
Betooni 
valgala 

296 Ala oli algselt planeeritud lahkvoolsena. Paneeli ja Betooni tn vahelise piirkonna torustikud on välja ehitatud lahkvoolsena. Kuna 
puudub sademevee eesvool, juhitakse eraldi kokku kogutud sademevesi kanalisatsioonitorustikku. 

3. Seevaldi 
valgala 

667 1930. aastate lõpus ühisvoolsena rajatud kollektor kogub osa Paldiski mnt ja Mustamäe tee sademeveest. Vesi juhitakse kollektorist 
edasi Õismäe tunnelkollektorisse. Koosneb paljudest ühis- ja lahkvoolsetest alamvalgaladest. Osaliselt ühisvoolne. Valgala eri 
piirkondadest juhitakse lahkvoolselt (kraavide ja drenaaži abil) kogutud sademevesi Merimetsa tunnelisse ja sealt edasi 
tunnelkollektorisse nr 3. Seega jõuavad kõik selle valgala sademeveed peapumbajaama ja puhastusseadmetele. 

4. Nõmme 
valgala 

48 Puudub pinnasevee ärajuhtimise vajadus. Nõmme keskosa sademevesi juhitakse ühisvoolsesse kanalisatsiooni. Ühisvoolset valgala 
ei tohiks laiendada.  

5. Härjapea 
pumpla 
valgala 

40 Kuna osa valgalast on lahkvoolne, siis tuleks võimaluse korral ka ülejäänud osa viia lahkvoolsele süsteemile, mida tuleks laiendada 
ka kaugemale. 

6. Härjapea 
pumpla 
ülevoolu 
valgala  

665 Ülevoolu valgala koosneb põhiliselt ühisvoolsetest torustikest. Praegu on vastavalt vee-erikasutusloale ainus tegutsev ühisvoolse 
kanalisatsiooni ülevool Ahtri tn piirkonnas. Vee-erikasutusloas nimetatakse seda Härjapea sademeveeväljalasuks. Ülevool töötab 
valingvihmade korral, et vältida tunnelkollektori ülekoormust. 
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10.2.3 Sademeveekanalisatsiooni suublad ja nende seisund 
Selles peatükis vaadeldakse eraldi Tallinna sademevee suublate seisukorda, lähtudes Harju 
alamvesikonna veemajanduskavast [4] ja Tervisekaitsetalituse avalikustatud informatsioonist [5]. 

Merelahed 
Tallinna lahte suubuva Ülemiste sademeveekollektori kaudu juhitakse merre Kadrioru, osa Laagna 
tee, Tallinna-Narva raudteest lõunasse jääva Dvigateli, lennuvälja ja Mõigu sademevesi ning väike 
osa Rae valla sademeveest. Lennujaama rekonstrueerimise käigus ehitati välja sademeveepuhasti 
lennukite jäätõrje alalt kogutava vee puhastamiseks. Samas ei puhastata kogutavat lennuradade 
sademevett, mis on lennuradade jäätõrjeks kasutatavate kemikaalide (karbamiid) tõttu 
talveperioodidel (detsember–märts) suure lämmastiku ja orgaanilise aine sisaldusega. Lennujaama 
sademevesi vajaks talveperioodil lisapuhastamist või tuleks leida alternatiivsed lahendused 
lennuradade jäätõrjeks. Mõigu poldritiigist väljuv vesi, mis koosneb Tallinna Lennujaama, Mõigu 
ja Rae valla sademeveest, puhastub poldritiigis ja nagu keskkonnauuringute kesklaboratooriumi 
uuringud näitavad, vastab poldritiigist väljuv vesi suveperioodil igati sademevee keskkonda 
juhtimise nõuetele, kuid talveperioodil on probleeme, nt 30. märtsil 2006 mõõdeti Mõigu poldri 
väljavoolul lämmastikusisalduseks 123 mg/l. Suveperioodil on tegu ühe Tallinna puhtaima 
sademeveega, mis ei vaja lisapuhastust. Ülejäänud Suur-Sõjamäelt tulev sademevesi, mis on pärit 
kaubanduskeskuse ja tööstusrajooni territooriumilt, tuleb – juhul kui see ei vasta sademevee 
keskkonda juhtimise nõuetele – lokaalselt puhastada territooriumite valdajatel. See eeldab 
asjakohaste sademeveeuuringute tegemist. 
Russalka ja Saare tee väljalaskude valgalad on väikesed ja sademevesi formeerub 
elamurajoonides, kus liiklusintensiivsus on 
 väike. Sademevee vastavus keskkonda juhtimise nõuetele tuleb tagada valgalade heakorraga. 
Erilise tähelepanu alla tuleb võtta väljalasud, kus üksikproovide kontsentratsioonid AS Tallinna 
Vesi mõõtmistulemuste põhjal ületavad oluliselt lubatud keskväärtusi, mis õigusaktides ei ole 
täpselt defineeritud. Välja tuleb selgitada põhjused ja juurutada abinõud, et tagada sademevee 
vastavus nõuetele. Sademevee vastavus väljalasketingimustele tuleb tagada lokaalsete 
meetmetega. 
Olulisim Kopli lahte suubuv sademevee väljalask on praegu Mustoja, mille vooluhulgad seoses 
Veskimetsa sademeveekanalisatsiooni väljaarendamise ja valgalas toimuva ehitustegevusega 
suurenevad. Õismäe sademeveekollektori valgala vooluhulgad kasvavad tulevikus põhiliselt 
rajatavate teede ja olemasolevate elurajoonide tihenemise arvelt. Samuti suureneb Kopli lahte 
suunatava sademevee kogus pärast Seevaldi kollektori muutmist lahkvoolseks. Seevaldi kollektori 
lahkvoolseks muutmisel ja sademevee juhtimisel merre tuleb arvestada Stroomi supelrannast 
tulenevate piirangutega. Ülejäänud linnale kuuluvad väljalasud Kopli poolsaarel on kohaliku 
tähtsusega (väiksed vooluhulgad, väike liiklusintensiivsus, kaugus supelrandadest) ning nõutav 
sademevee puhtus on võimalik tagada teede ja tänavate heakorraga. Tööstusterritooriumitel 
tekkiva sademevee väljalasud kuuluvad tööstusele ja nende eest vastutavad tööstusettevõtted. 
Praegu on Kopli lahe seisund hea. Tõsiseks probleemiks on merevee tõusust tingitud võimalikud 
üleujutused. 
Keskkonnaministeeriumi ITK andmebaasi “Veekasutus” [6] andmetel oli 2006. a Harju 
alamvesikonnas sademevee heide 1 578 750 m3 sademevett pinnaveekogudesse ja 3 030 770  m3 
sademevett merre. Sellest Tallinna linna veeheide oli 2006. aastal 3 264 620 m3. Sademeveega 
jõudis 2006. a Harjumaal merre 100,11 t heljumit, sellest Tallinna linna osakaal oli 72,71 t. 
Kopli lahte ja Pakri lahte juhitava sademevee osatähtsus on suhteliselt väike. Heljumi sisalduse 
poolest ei vasta nõuetele põhiliselt AS-i Muuga Sadam ja AS-i Tallinna Sadam merre suunatav 
sademevesi. 
Harju alamvesikonna veemajanduskavas [4] on antud hinnang Harjumaa piiresse jäävale 
rannikumerele. Rannikumeri hõlmab ka Tallinna linna piiresse jäävat merd. Rannikumere hinnang 
anti füüsikalis-keemiliste ja ökoloogiliste näitajate alusel. 
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Ökoloogilise seisundi määramisel võeti aluseks fütoplankton, fütobentos ja kõrgemad taimed. 
Fütoplanktoni alusel võib rannikumere seisundit hinnata hea ja rahuldava piiril olevaks, mis on ka 
loogiline, kuna fütoplanktoni areng on tihedalt seotud toitainete olemasoluga. 
Fütobentose alusel võib hinnata rannikumere seisundi heaks ja kõrgemate taimede alusel hea ja 
väga hea piiril olevaks. Merevee seisundit ohustavad intensiivne laevaliiklus ja suured sadamad. 
Tallinnas on Tervisekaitsetalituse kontrollitavaid avalikke supelrandu neli (Stroomi rand, Pirita 
rand, Kakumäe rand ja Harku rand). Tervisekaitsetalitus kontrollib suplusvee kvaliteeti kõigis 
Tallinna randades. Igast rannast on 2007. aastal võetud 10 proovi ja nende tulemused on avaldatud 
Terviseameti koduleheküljel [7]. 2007. aasta suplusvee, supelrandade ja supluskohtade aruandes 
oli suplusvee kvaliteet Stroomi rannas kehv ühel korral kümnest. Pirita, Kakumäe ja Harku järve 
supelrandade veekvaliteet oli kõigi proovide korral vähemalt hea. 
Rannikuäärsete supelrandade või supluskohtade vee 2006. a analüüsidest ületas 
mikrobioloogilistest analüüsidest piirnorme 1,57% ning keemilistest-füüsikalistest analüüsidest 
2,68%. 
Kokkuvõttes võib järeldada, et sademevee väljalasud, mis transpordivad merre põhiliselt 
heljuvainet, ei põhjusta rannikumere ega supelrandade reostust. 

Vooluveekogud 
Pirita jõgi 
Pirita jõkke, mille valgala pindala on 799 km2, suunavad oma sademe- ja liigvee Lasnamäe 
linnaosa Ussimäe tee ja Priisle tee ristumiskoha läheduses asuvad elamukvartalid ja ärimaad, Väo 
karjäär ning Kose ja Mähe asumid, mis paiknevad valdavalt Lepiku ja Kalmistu kraavide valgalas. 
Vee äravool toimub läbi botaanikaaia maa-ala ja sealsete tiikide Pirita jõkke. Asumialal toimub 
intensiivne elamuehitus. Asumiala planeerimisel ei ole seatud selgeid sihte sademevee 
eemaldamise küsimustes ega antud terviklahendust eesvooluni (Pirita jõeni). Nii läbivad 
peakraavid kinnistuid, on osaliselt tõkestatud torutamise teel ja hooldusküsimuste lahendamise 
võimalused on minimaalsed. On täheldatud asumialalt suubuva vee halvendavat mõju botaanikaaia 
tiikide olukorrale nii kvantitatiivses kui ka kvalitatiivses mõttes. Kui asumi sademevee 
ärajuhtimine ei sisaldu vastuvõetaval kujul koostatavas Pirita üldplaneeringus, tuleb ette näha 
terviklahendus kuni suubumiseni Pirita jõkke. Ehitustegevuse laienemisel võib eeldada 
probleemide teket ka naabruses olevas Laiakülas. 
Veemajanduskava kohaselt võib Pirita jõe kalastiku seisundit lõigul suudmest kuni Vaskjala 
veehoidlani hinnata heaks või kesiseks, Vaskjalast ülespoole aga kesiseks. Pirita jõgi on lõheliste 
elupaik, seepärast peab senisest suurema sademevee koguse sissejuhtimisega kaasnevate 
(negatiivsete) mõjude kindlakstegemiseks ja vältimiseks eelnema eksperthinnang. Kui sademevee 
reostusnäitajad Mõigu poldritiigi väljundil õnnestuks ka talveperioodil viia selliste 
kontsentratsioonideni, mille juures ei halvendata märkimisväärselt suubla veekvaliteeti (Vabariigi 
Valitsuse 31. juuli 2001 määrus nr 269), oleks võimalik jõge kasutada Tallinna ja Rae valla ühise 
sademevee eesvooluna. Seda lahendit toetab ka lennujaama sademeveeprojektis olev ettepanek 
karbamiidi asendamiseks teise vahendiga (Clearway), mis peaks oluliselt vähendama lämmastiku 
kontsentratsioone talveperioodil. 
Pääsküla jõgi 
Pääsküla jõgi on eesvooluks Pääsküla rabasse juhitavale Vabaduse puiestee sademevee-
kanalisatsioonile ja Vana-Pääsküla, Laagri ja olemasolevate kuivenduskraavide kaudu ka 
Veskimöldre asumi sademeveele. Selle 40,9 km2 suuruse valgalaga jõe seisund on vastavalt Harju 
alamvesikonna veemajanduskavale [4] Pääsküla–Laagri lõigul bioloogilise klassifikatsiooni järgi 
halb. See mõjutab ka Vääna jõe veekvaliteeti. Tulevikus võivad karmistuda sademevee Pääsküla 
jõkke juhtimise tingimused. Jõe peamine lämmastikreostus pärines Pääsküla prügila nõrgveest. 
Prügila on suletud, kuid oluline on vähendada linnast pärinevat fosforireostust. Lämmastik ja 
fosfor (toitained) pärinevad peamiselt hajuallikatest, peamiselt põllumajanduslikult aktiivsematest 
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Vatsla ja Nabala valgala piirkondadest. Rabasse juhitav sademevesi ei mõjuta Pääsküla jõe 
veekvaliteeti. 
Harku oja 
Oja valgala pindala on 30,6 km2. Oja kogub oma vee väljaspool Tallinna linna territooriumi. 

Mähe oja 
Mähe oja valgala on suuremas osas looduslikus seisundis. Lisaks looduslikule veele juhitakse 
kraavidega ojja ka Mähe piirkonna sademe- ja kuivendusvesi ning osaliselt ka olmereovesi. Oja 
vesi on nõrgalt reostunud inimtekkeliste reoainetega. 
Kloostrimetsa oja 
Kloostrimetsa oja on eesvooluks Mähe ja Kloostrimetsa tee vahel olevatele kuivenduskraavidele, 
mis ehitustegevuse tulemusena võivad muutuda tulevase elamurajooni sademevee eesvooludeks. 
Uuringud Kloostrimetsa oja seisundi kohta puuduvad. 

Varsaallika oja 
Analoogiline on olukord ka Varsaallika ojaga. Varsaallika oja sängi on morfoloogiliselt muudetud 
ning enne suubumist Tallinna lahte juhitakse oja torusse. 

Hundikuristiku oja 
Ülevaate Hundikuristiku oja olukorrast on koostanud AS Maa ja Vesi [8]. Oja valgala suurus on 
7,4 km2. Hundikuristiku oja on eesvooluks Narva mnt, Kuristiku, Oru ja Joa tänavate vahelisel 
alal, mis asetseb suuremas osas Lasnamäe nõlva peal. Vaadeldava ala keskelt lookleb läbi 
Hundikuristiku oja, mis Kuristiku tänavast ülesvoolu on oru nõlval täiesti looduslikus seisus ja 
põhimõtteliselt nii see peab ka jääma. Kuristiku tänavast allavoolu eramute vahel on oja 
süvendatud ja kindlustatud vastavalt krundiomanike nägemusele ning täidab selle elamukvartali 
kuivendusvee eesvoolu funktsiooni. Hundikuristiku oja suubub Narva mnt 
sademeveekollektorisse, mis lauluväljaku kohal suubub merre. 
Oru, Kuristiku ja Joa tänava vaheline ala on suure kaldega, kuid ta ei ole päris nõlvaalune, kust 
veed välja kiilduksid. Väljakiildumisala asetseb kõrgemal, Kuristiku tänavast Lasnamäe poole. 
Siin tekitab probleeme just lumesulamis- ja valingvihmaaegne, üle Kuristiku tänava 
elamukruntidele valguv vesi. Kadri tee äärsed krundid on samuti liigniisked, osaliselt nõlvast 
väljakiilduvast, kuid ka pealevalguvast veest. 
Narva mnt ja Joa tn vaheline ala on laugem ja siin on planeeringute ja ehitustegevusega ette nähtud 
sademevee ärajuhtimine Narva mnt kollektorisse. 
Mustoja 
Lilleküla kraavide eesvooluks on põhiliselt kaks kollektorit, millest Linnu tee – Varese tn – Räägu 
tn – Mustamäe tee – Marja tn kollektor on lahkvoolne ja on juhitud Mustjõe oja kaudu Kopli lahte. 
Teine, Tihase tn kollektor on ühisvoolne ning suundub Paljassaare puhastusseadmetesse. 
Mustoja on looduslik oja merest kuni Marja tänavani. Edasi on Mustoja juhitud torustikku, kuhu 
on suunatud suurelt alalt nii sademe- kui ka kuivendusveed. Mustoja valgala hõlmab idapoolse 
Mustamäe, Silikaadi ja Järvevana tee vahelise Pärnu mnt lõigu, Järvevana tee raudteest põhja 
poole jääva osa ning suurema osa Lillekülast. Lillekülas juhitakse suurem osa sademeveest ära 
kuivenduskraavidega, mis suubuvad Mustjõe ojja. Samadesse kraavidesse on juhitud ka osa 
reoveest. 
Vastavalt Keskkonnauuringute Keskuse aruandele [9] vastavad Mustoja vee kvaliteedi keskmised 
näitajad sademevee keskkonda juhtimise nõuetele. Ainus erand on 2000.–2002. aasta hõljuvainete 
keskmine sisaldus, mis ületab napilt normi. Põhjuseks on vihmaperioodidel süsteemi kantavad 
suured hõljuvainete kogused, mis tõstavad keskmise kontsentratsiooni üle normi. Võrreldes 
Mustoja kui loodusliku oja veekvaliteedi näitajaid nõuetega, mis on kehtestatud keskkonnaministri 
22. juuni 2001. a määrusega nr 33 “Veekogude kvaliteediklasside määramine” [10], võib lugeda 
Mustoja V klassi (tugevalt reostunud jõed) kuuluvaks. 
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Lisaks Mustoja veekvaliteediprobleemidele on oja voolusäng täis settinud, mis tõstab oja sängis 
veepinna taset ja põhjustab Mustoja ümbruse liigniiskust. Valingvihmad põhjustavad Mustoja 
valgalal (Veskimetsas) perioodiliselt ulatuslikke üleujutusi. 

Soone oja 
Ülevaade Soone ojast on koostatud AS-i Maa ja Vesi aruande põhjal [11]. Oja valgala suurus on 
7,2 km2. Soone oja juhib ära Nõmme-Männiku deltatasandiku liivadesse infiltreerunud pinnavee, 
mis kiilub välja astangu jalamil paeklindil levivates liivades avanevate allikate näol. Need allikad 
tagavad Soone ojas katkematu vee äravoolu. 
Soone oja vesi on juhitud Mäepealse tänavast 90 m põhja poole sademeveetorustikku. 
Sissevoolupäise ette on kujundatud tiik, millesse on oja kandnud ohtrasti setteid. Tiigi 
sissevooluosa on täis settinud ja setete pealispind ulatub veepinna lähedale, mis on põhjustanud 
taimestiku vohamist. Tiigi veepeegli pindalast on taimestikuvaba ala järele jäänud alla poole. 
Halvemas olukorras on Mäepealse tänava alt läbi viidud torustiku päise ette rajatud tiik, kus 
settenivoo on samal tasemel kui päisesse paigaldatud šandoorikilpide ülemine serv. Tiigis 
veepeegel puudub, kasvab põhiliselt hundinui. Soone tänavast kuni tiigini voolab oja metsaaluses 
madalas looduslikus sängis, kohati puujuurte ja risu vahel. Ojasängi laius on 1–1,5 m. Lõigul 
Soone tänavast kuni Lossi tänavani on Soone oja säng hooldatud. Vesi voolab paekivist laotud 
vertikaalsete tugimüüridega sängis. Tugimüüride kõrgus oja põhjast ei ületa 0,6 m. Lossi tänavast 
lääne poole jääv oja osa kujutab endast metsaalust tiikide ja soonikute süsteemi. Ala iseenesest 
kujutab sulglohku, millel on põhjaveeline toide. See tiikide ja soonikute süsteem vajab hooldustöid 
(sette ja puurisu eemaldamist). Lossi tn 15 elanikud on vaba veepeegli säilitamise eesmärgil paaril 
korral oma krundi servast tiiki setetest ja taimestikust puhastanud. Soone oja vesi on puhas, kuna 
Trummi tn 14c elanikud hoiavad võredega piiratud tiigilõigus eluskalu. 

Tiskre oja 
Tiskre oja viib Harku järve veed Kakumäe lahte, valgala suuruseks on hinnatud 50 km2. Oja on 
ühtlasi eesvooluks Vana-Rannamõisa ja Kakumäe tee sademeveele. Vee erikasutuslube sademevee 
juhtimiseks Tiskre ojasse ei ole väljastatud. Harku järve maksimaalne veetase võib olla 2,4 m ja 
minimaalne 1,3 m. Harku järve väljavoolule rajatud ülevooluregulaatori absoluutkõrgus on 1,64 m. 
Merepinna tase Kakumäe lahes Tiskre oja suudmes: aasta maksimaalne 1% tase – 1,27 m, aasta 
maksimaalne 10% tase 1,03 m ja maikuu maksimaalne 1% tase 0,50 m. Nagu neist andmetest 
nähtub, on Tiskre ojal väga väike lang, mille tulemusena maksimaalne veetase võib kevadise 
suurvee ajal tõusta absoluutkõrguseni 1,74 m. Kakumäe lahe aasta maksimaalne 1% veetase Tiskre 
oja suudmes on aga peaaegu sama kui järve minimaalne veetase. Ülaltoodud andmed on saadud 
Tiskre oja hüdroloogilise uuringu aruandest, mille on koostanud Maa ja Vesi AS [12]. Kuna Tiskre 
oja on looduslike veekogude nimekirjas, siis on oluline, et oja veekvaliteet vastaks vähemalt hea 
klassi nõuetele. 

Apametsa peakraav 
Apametsa peakraav on sademevee eesvooluks osale Tiskre elamurajoonist ja Teelahkme asumile. 
Valgala suurus on 4,4 km2. Peakraavis voolava vee kvaliteet on enamasti hea. Sademevee 
sissejuhtimisel võib veekvaliteet muutuda, kui tänavate heakorrale ei pöörata piisavalt tähelepanu. 
Hoolimata suuremahulistest ehitustöödest Apametsa peakraavi alamjooksul on kraavi 
hüdromorfoloogiline seisund rahuldav. 
Järveotsa oja 
Ojja suunatakse Astangu piirkonna sademe- ja drenaaživesi. Järveotsa oja kulgemine on määratud 
Tallinna üldplaneeringus ja Astangu ehitusmääruses, Tähetorni tänava pool paikneb haljaskoridor 
kahel pool oja. 
 
Männiku ja Pääsküla raba 
Männiku ja Pääsküla rabad on eesvooluks Männiku teelt, Männiku tööstusrajoonist ja Vabaduse 
puiesteelt kogutavale ja ärajuhitavale sademeveele. Rabade seisund on rahuldav ja puhastatud 
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sademevesi on rabadele lisatoide. Läbi raba Pääsküla jõkke jõudev sademevesi ei põhjusta jõe 
reostust. 

10.3 SADEMEVEESÜSTEEMI KITSASKOHAD JA PROBLEEMID 
10.3.1     Sademevee juhtimine ühisvoolse kanalisatsiooni süsteemidesse 
Ühisvoolse sademeveekanalisatsiooni süsteemi mõju reoveepuhasti tööle on negatiivne. Mida 
vähem juhitakse sademevett reoveepuhastisse, seda paremini töötab puhastusseade. AS Tallinna 
Vesi reoveepuhasti tööd kontrollitakse pidevalt (siseneva ja väljuva reovee kogused ning 
keemilised näitajad), et tagada reoveepuhasti tehnoloogiliste protsesside juhtimine. 
Mõõtmistulemused võimaldavad hinnata ka sademevee mõju puhastusprotsessidele. 
Sademetest tingitud järsud vooluhulga muutused aastal 2003 suurendasid oluliselt puhasti 
hüdraulilist koormust (vee liikumise kiirus puhastusseadmes kasvab kaks ja enam korda) ja 
põhjustasid samal ajal heljumi ja BHT7 puhastusefekti olulist langust. Analoogselt reageeris ka 
fosfori väljundnäitaja. Vooluhulga kasv üle kahe korra põhjustab heljuvainete kontsentratsiooni 
kuni kümnekordse kasvu, mis on tingitud settebasseinide projektparameetrite olulisest ületamisest. 
Ka BHT7 tõus väljundis on märkimisväärne, tõustes 4 mg/l kuni 8–10 mg/l. Kahe- ja enamakordne 
oli tõus ka üldfosfori osas. 

10.3.2 Sademevee reostatus 
Tallinna sademeveeuuringu põhjal [13] võib väita, et sõltumata proovivõtu ajast ja kohast ei 
ületanud ühest vihmast tingitud sademevee äravoolus olevate ohtlike ainete ja naftaproduktide 
kaalutud keskmised kontsentratsioonid Vabariigi Valitsuse määrusega nr 269 kehtestatud heitvee 
veekogusse või pinnasesse juhtimise piirnorme. Ainult heljuvainete ühest vihmast tingitud 
sademeveeäravoolu kaalutud keskmine kontsentratsioon ületas määrusega kehtestatud 40 mg/l 
oluliselt, ulatudes 2008. aasta märtsis näiteks Olevi tn kollektoris 2140 mg/l-ni. Kuna Vabariigi 
Valitsuse määrus nr 269 ei defineeri, millise keskmise kontsentratsiooniga on tegemist, kas ühest 
vihmast tingitud äravoolu keskmise kontsentratsiooniga, ööpäevase, nädalase, kvartali või aasta 
keskmise kontsentratsiooniga, ei ole võimalik anda hinnangut sademevee määruse nõuetele 
vastavuse kohta. Teadmata, millise keskmisega on tegemist, ei ole võimalik projekteerida ka 
sademeveeväljalaskudele vajalikke heljuvaine (tegelikult liiva) ärastuse seadmeid. 
Lähtuvalt ülaltoodust ei saa käesolevas ÜVK arendamise kavas otsustada sademevee 
puhastusseadmete rajamise vajaduse üle. Puhastusseadmete projekteerimise ja ehitamise 
eeltingimuseks on Vabariigi Valitsuse määruse nr 269 korrigeerimine. Tuleb täpsustada mõistet 
keskmine kontsentratsioon ja selle väärtust. Alles seejärel on võimalik alustada 
sademeveepuhastite rajamise planeerimist. 
Esmase abinõuna tuleks sademeveega keskkonda kantava reostuse vähendamiseks tõhustada 
tänavate ja restkaevude regulaarset puhastamist eriti varakevadel. 

10.3.3 Halvas seisus kraavisüsteemid 
Tasandusrajatistena toimivad kraavisüsteemid (Kristiine linnaosa kraavid, Kakumäe kraavid, 
Varsaallika oja, Mähe oja valgalas olevad kraavid) ja vooluhulka reguleeriva mahutina Mõigu 
poldritiik, kuhu suunatakse sademevesi Mõigu alevikust, Rae vallast ja lennuvälja peakraavist 
(Ruunaoja kraav). Nende eesmärk on pikendada sademevee kokkuvooluaega ja vähendada sellega 
sademeveekollektorite läbimõõte. Ühtlasi töötavad tasandusrajatised ka settebasseinidena ja 
ühtlustavad sademevee kontsentratsioone. 
Paljud kraavidega alad on pikka aega olnud halvasti hooldatud. Kraavid ja truubid on osaliselt täis 
settinud ja pole harvad ka võsastunud kraavilõigud. Kristiine linnaosas on seoses aktiivse 
ehitusega osa kraave, mis lisaks sademevee ärajuhtimisele toimisid ka kuivendusrajatistena, aetud 
kinni või pandud torusse, mille kõrgused ja läbimõõdud ei vasta nõuetele. Tulemuseks on pinnavee 
taseme tõus ja uputused sajuperioodidel. 
Haabersti linnaosa Kakumäe piirkonna kraavid, mis toimivad nii kuivendus- kui ka 
sademeveekraavidena, on halvas seisus ja vajavad ehitustegevusest tulenevate suurenenud 
sademevee vooluhulkade ärajuhtimiseks tõhusamat hooldust. 
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10.3.4 Üleujutusohu suurenemine 
Suurim probleem on üleujutuste oht, mis kaasneb seoses viimastel aastatel suurenenud sademete 
hulga ja kõvakattega pindade osakaalu suurenemisega. Vooluhulgad on kohati suurenenud 
sedavõrd olulisel määral, et olemasolev süsteem ei suuda vett ära juhtida ja tekivad üleujutused. 
Tallinna tuletõrje- ja päästetööde valdkonna riskianalüüsis [14] on kirjeldatud ülisuurt sademete 
hulka kui algsündmust, millega võib kaasneda võimalik linna üleujutus (suurõnnetus). Teine oht 
on ülelinnaline 72-tunnine elektrikatkestus, mis omakorda põhjustab kanalisatsiooni 
pumbajaamade seiskumise korral üleujutusi linnas. Allpool on toodud lühiülevaade aladest, kus 
suure sademete hulga korral on oodata üleujutusi. 
Endla tänava viadukti all oleval sõiduteel esineb sageli paduvihmadest põhjustatud, liiklust 
takistavaid üleujutusi. Põhjuste selgitamiseks tuleks kontrollida äravoolurajatiste seisundit ning 
teha vee kokkuvooluala ja äravoolutorustike kontrollarvutused. 
Sademe- ja kuivendussüsteemi vajab elamuala Kadaka pst ja Pärnu mnt vahel. Kraavid on aegade 
jooksul kinni kasvanud ning mitmes lõigus asendatud torude ja truupidega, mille paigaldussügavus 
või läbilaskevõime pole rahuldav. 
Pikaajalised sademed ohustavad Tuukri tänava ümbrust. Olemasolevad sademevee ärajuhtimise 
süsteemid ei suuda suurenenud veehulka vastu võtta. Selle tagajärjel hakkab liigne sademevesi 
uputama ümbruskonna madalamaid tänavaid. Uputusohtliku alana on määratud ka Jõe tänava 
piirkond. 
Ülemiste sademeveekollektori valgalal toimub intensiivne arendustegevus. Lisandub hulgaliselt 
kõvakattega pindasid, mis suurendavad oluliselt sademevee vooluhulkasid. Ülemiste järve 
normaalseks veetasemeks on 190 cm (absoluutne tase 36,20 m merepinnast). Kriitiliseks tasemeks 
on 230 cm (absoluutne tase 37,02 m merepinnast). Kui vesi järves tõuseb selle tasemele, tekib 
reaalne uputuseoht. Eriti ohtlik on 300–500 m pikkune kaldalõik Ülemiste järve loodeosas 
Järvevana teel paikneva Viljandi raudtee ülesõidukoha vastas. Ajaloost teada olevad uputused 
Tallinnas on saanud alguse just sellest lõigust. Järvest vabanenud vesi uhub endaga kaasa suure 
hulga liiva, mis kantakse laiali suurele alale. Viimane taoline uputus oli 1867. aastal. Kuigi 
viimasest uputusest on möödunud 137 aastat, ei saa välistada, et muutuvas kliimas suureneb 
Ülemiste järve uputuseoht. Ülemiste järve vee väljavoolu korral satub uputusalasse Lilleküla asum 
ning sellega kaasneb tõenäoliselt ka hädaolukord Tallinnas [13]. 
Suure sademete hulga ja meretõusu korral on uputusohtlik Mustjõe sademeveekogumisala. 
Selleks, et kaitsta Mustjõe sademeveekogumisala meretõusust tingitud üleujutuste eest ja vältida 
merevee tungi Paldiski maantee taha, on soovitatav vastavalt Tallinna sademevee tegevuskavale 
kasutada rajatavat kergliiklusteed ka kaitsetammina, varustades Mustjõe ja tammi ristumiskoha 
hüdrosõlmega. Valitud 2-meetrine üleujutuste tase on reaalne, kuna aastal 2001 on mõõdetud 
Kopli lahe veetasemeks 182 cm üle Kroonlinna nulli, mis ületab tunduvalt Kopli lahe aasta 
maksimaalse 1% taseme (1,27 m). Seega peaks 2 m kõrgused kaitserajatised tagama Veskimetsa ja 
Tiskre elamurajoonide kaitse üleujutuste eest. 
Tiskre oja ja selle lähiümbrus on meretõusudest tingituna uputusohtlik ala. Et kaitsta Tiskre oja ja 
selle lähiümbrust merevee tõusust tingitud üleujutuste eest, on vaja alustada läbirääkimisi Harku 
vallaga ühise kaitserajatise planeerimiseks, nii nagu soovitab Tallinna sademevee ärajuhtimise 
tegevuskava. Sarnaselt Mustjõe piirkonnaga on valitud üleujutusalaks piirkond, mis vastab 
merevee tõusule 2 m jooneni. 

10.4 SADEMEVEEKANALISATSIOONI ARENDAMISE PÕHIEESMÄRGID 
AASTATEL 2010–2021 
Investeeringuprojektid sademeveekanalisatsiooni arendamiseks on toodud peatükis 12.3.5. 

Tähtsamad eesmärgid sademeveekanalisatsiooni arendamiseks Tallinna linnas 
1. Paralleelselt vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamisega tuleb näha ette ka lahkvoolse 
sademeveekanalisatsiooni rajamine ja rekonstrueerimine. 
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2. Ühisvoolsete kanalisatsioonisüsteemidega valgalade järkjärguline muutmine 
lahkvoolseteks, et vähendada reoveepuhastile suunatavaid sademevee koguseid. Linna 
kanalisatsioonisüsteemide arengu ühe olulise näitajana võiks kasutusele võtta lahk- ja 
ühisvoolse kanalisatsiooni pikkuste (pindalade või muu sarnase) suhte. Mida suuremaks 
suhtarv tõuseb, seda nüüdisaegsem ja ökonoomsem on kanalisatsioonisüsteem. 
3. Valgalapõhiste sademeveemudelite väljatöötamine, mis võimaldaks arvutada valgalas 
planeeritavate rajatiste mõju olemasolevale süsteemile ja määrata lubatava kõvapindade 
suuruse, et olemasolevat süsteemi ei oleks vaja rekonstrueerida. 
4. Sademe- ja pinnasevee puhtuse tagamiseks on vaja jätkuvalt rakendada meetmeid, nagu 
tänavate regulaarne kuivpuhastus, loodushoidlike lumetõrjevahendite kasutamine, uute 
sademeveesüsteemide rajamisel nüüdisaegsete lahenduste (kohalik immutus jne) 
juurutamine, sademeveesüsteemidega ühendatud illegaalsete reoveetorustike avastamine, 
olemasolevate reoveekogumiskaevude toimimise kontroll. Sellega tagatakse põhjavee, 
pinnaveekogude ja mereranna loodusliku seisundi säilimine ning vähendatakse oluliselt 
kulutusi sademe- ja pinnasevee puhastamisele. 
5. Sademe- ja pinnasevee ärajuhtimise süsteemide projekteerimise ja ehitamise eel tuleb 
vee-ettevõtjal koostada kohalikest looduslikest tingimustest lähtuvad põhimõttelised 
lahendused, et minimeerida sademevee käitlemise kulusid, tagades liigniiskuse ärajuhtimise 
elurajoonidest ja keskkonnakaitsenõuete täitmise. 
6. Tuleb kasutada lahendusi sademevee vooluhulkade piiramiseks (reguleerivad mahutid, 
immutamine). 
7. Tallinna Linnavalitsuse ja vee-ettevõtjate koostöös tuleb välja töötada 
sademeveesüsteemide, sh kraavide ja ojade hooldamise teenuse osutamise lähtealused. 
ÜVK tunnusega sademeveekraavide hooldusega peavad tegelema vastava piirkonna vee-
ettevõtjad. 
Kiiret lahendust sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks vajavad Suur-Sõjamäe ja Mustjõe 
piirkond. 

11. LÜHIKOKKUVÕTE LÄHIÜMBRUSE VALDADE VEEVARUSTUSE JA 
KANALISATSIOONI SÜSTEEMIDEST 
Üldine areng Tallinna linna lähivaldades on seoses intensiivse arendustegevusega olnud kiirem kui 
mujal Eestis. Elanike arv on viimase 15 aasta jooksul mitmekordistunud, tendents on ka 
tööstusettevõtete kolimisele Tallinna kallimatelt pindadelt linnaga külgnevatele territooriumidele. 
Tallinna linna ümbritsevate omavalitsuste ÜVK arendamise kavade analüüsis on kirjeldatud 
olemasolevat ja perspektiivset olukorda vastavalt vallas/linnas kehtivale ÜVK arendamise kavale. 
Konsulteeritud on valla kontaktisikutega, kes on otseselt seotud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemidega. Kontaktisikud on kirjeldanud omavalitsuse seisukohti, mis on 
vastavalt olemasolevale ÜVK arendamise kavale vahepeal muutunud. Põhjuseks võib tuua ÜVK 
arendamise kavade vananemise. Paljud arendamise kavad on koostatud alates 2002. a ja nendes 
sisalduvad andmed vajaksid nüüdisajastamist. 
Arendustegevus eeldab ühiskanalisatsiooni ehitamist, kuna lokaallahenduste kasutamine enamuses 
kaitsmata või vähekaitstud põhjaveega aladel pole keskkonnakaitse nõuetest lähtuvalt suures 
ulatuses võimalik. Reostuskoormuse suurenemine linna lähivaldade territooriumil on potentsiaalne 
oht Tallinna linna kasutatavatele veeressurssidele. Võttes arvesse, et Tallinna reoveekogumisalas 
on Paljassaare reoveepuhasti suurima laiendamisperspektiiviga puhasti, on optimaalne ka 
ümbritsevate valdade reovee kanaliseerimine Tallinna kanalisatsioonivõrku. 
Samas tuleb vajalikud investeeringud perspektiivsete kanalisatsiooni ja vee ühendustorustike 
rajamiseks näha ette huvitatud valdade/linnade eelarvest ning nende rajamiseks teostatavad tööd ei 
tohi sisalduda Tallinna linna ja AS-i Tallinna Vesi vahel sõlmitud teenuslepingus toodud 
investeeringute mahtudes. Lähivaldade reovee puhastamiseks ja veepuhastusprotsessi 
tõhustamiseks vajalikud investeeringud Paljassaare reoveepuhasti laiendamisse ei tohiks tuua 
kaasa hinnatõusu Tallinna veetarbijale. 
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Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni süsteemide ühendamisel lähivaldade omadega tuleb 
enne vee-ettevõtjate või vee-ettevõtja ja naaberomavalitsuste vahelisi lepinguid sõlmida 
halduslepingud Tallinna linna ja naaberomavalitsuste vahel, et ühenduste rajamisel oleksid 
kaitstud linna ja selle elanike huvid, et vee-ettevõtete arendustegevuses oleks prioriteediks ikkagi 
Tallinna ÜVK süsteemide arendamine ning et oleks reguleeritud saastetasude arvestamine 
proportsionaalselt linna juhitava reostuskoormusega. Praeguseks on Tallinna linnal enamiku 
naaberomavalitsustega halduslepingud sõlmitud. Kokkulepete järgi peab vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse osutamine toimuma vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele 
ning kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele. Naabervaldade ja linnade vee- ja 
reoveesüsteemide ühendamisel Tallinna süsteemidega on vajalik eelnev analüüs, mis arvestaks 
majanduslikku otstarbekust, tehnilisi võimalusi ja keskkonnariske. 
Kindlasti ei tohiks lubada täiendava sademevee kanaliseerimist valdade territooriumilt Tallinna 
Paljassaare reoveepuhastile, mis suurendaks puhasti hüdraulilist koormust ja tooks kaasa 
lisainvesteeringud puhastusjaama laiendamiseks. 
Soovitatav on Tallinna lähivaldade sademevee ärajuhtimisel vältida eesvooluna Tallinna 
sademeveesüsteemi kasutamist, alternatiivseid lahendusi tuleb kaaluda juhul, kui see on 
majanduslikult teostamatu või seotud keskkonnariskidega ning aluseks saavad olla omavalitsuste 
vahelised kokkulepped. 
Käesolevas ÜVK arendamise kavas on näidatud ära olemasolevad ja perspektiivsed vee- ja 
reoveeühendused lähivaldade ja -linnadega koos projekti finantseerija väljatoomisega. Vee ja 
reovee piiritluspunktid ja ühendustorustikud lähivaldade võrkudega on toodud joonisel TL13-3-02. 

11.1 HARKU VALD 
Harku valla ÜVK arendamise kava on koostanud 2007. a SWECO Eesti AS. 1. jaanuaril 2007. 
aastal elas Harku vallas 9345 elanikku. Elanike arv suureneb pidevalt. 2007. aasta seisuga 
kasutasid Harku vallas vee- ja kanalisatsiooniteenuseid ainult osa tiheasustusala püsielanikest, 
ühisveevärgiga oli varustatud veidi üle 45% ja kanalisatsiooniga 40% elanikkonnast. 
Harku valda teenindab kaks vee-ettevõtet – OÜ Strantum ja AS Tallinna Vesi. AS Tallinna Vesi 
teeninduspiirkonnas on planeeritud minna üle pinnaveele. Võrkude projekteerimise ja 
väljaehitamise organiseerib AS Tallinna Vesi. 

Ühisveevärk 
2009. a jaanuari seisuga on pinnavee torustik välja ehitatud, kuid reaalselt selle torustiku kaudu 
vett Harku valda praegu ei juhita. Pinnavett võib juhtida ka Harku vallas teisel pool Harku järve 
asuvatesse küladesse (Harku ja Harkujärve), kui selleks tekib vajadus. 
Vallas on vastavalt asustusele välja arenenud hulk lokaalseid ühisveevärgisüsteeme. 
Ulatuslikumad neist on Tabasalu aleviku veevärk, Muraste keskuse veevärk ning uushoonestuse 
alal arenev Pankranniku veevärk, kus veevarustus on ette nähtud ka edaspidi puurkaevude baasil. 
AS Tallinna Vesi teeninduspiirkonnas oleva Harku ja Harkujärve küla veetorustikud on vanad ja 
nende kohta puuduvad korralikud joonised. 
Arvestades, et pinnavee kasutamine joogiveena on mõnevõrra odavam kui põhjavee kasutamine 
ning et Harku valla idaosa tegevuspiirkond on tihedalt seotud Tallinna linnaga, on ÜVK 
arendamise kavas lähtutud eeldusest, et valla idaosa veevarustussüsteemid ühendatakse Tallinna 
veevõrguga ja joogiveeallikaks jääb pinnavesi. Harku valla põhja-, lõuna- ja lääneosa ühisveevärk 
põhineb tulevikus kohalikel puurkaevpumplatel. 
Kooskõlas AS-iga Tallinna Vesi on kava pinnaveetoitel oleva Tallinna veevärgiga kaetavat ala 
laiendada Tiskre (sealhulgas Apametsa) külale, Harkujärve ja Laabi küladele ning Harku 
alevikule. 
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Tabel 11.1. Perspektiivne veetarbimise katmine pinnavee baasil Harku idaosas (m3/d, l/s) 

AS-i Tallinna Vesi 
veevärgist 

Tarbimispiirkond Tarbimine 
(m3/d) 

Tarbimine 
(l/s) 

Katmine vastavalt 
AS-i Tallinna Vesi 
veejaotuse kavale Tiskre (Apametsa jm) 2 420 28,0 

Harkujärve küla 650 7,5 
Laabi küla 50 0,6 
Harku asula 450 5,2 

Kokku 3 570 41,3 

Tiskre, Laabi ja Harku veevärk ühendatakse Tallinna linna ühisveevärgi süsteemiga. Veetarve 
(sh tuletõrje veevajadus 10–15 l/s) kaetakse Tallinna linna pinnaveehaarde baasil. Torustik 
arendatakse välja kooskõlas Tallinna linna torustike süsteemiga. 
Tehniliste tingimustega lubatud maksimaalne veekogus Harku valda juhtimiseks on 15 l/s. AS 
Tallinna Vesi piiritluspunkt asub Tähetorni piirkonnas, Paldiski mnt läheduses. 

Ühiskanalisatsioon 
Harku valla kanaliseeritavad alad on koondatud alljärgnevatesse reoveekogumisaladesse: Tallinna, 
Muraste, Suurupi, Keila-Joa ja Keila. Reoveekogumissüsteem peab olema paindlik ja võimaldama 
reovee ülepumpamist ühest reoveekogumisalast teise (Muraste, Suurupi ning Vahi-Vääna 
reoveekogumisala reovett on võimalik suunata Tallinna reoveekogumisalasse). 
AS Tallinna Vesi kanalisatsioonisüsteem suudab vastu võtta suure osa Harku valla reoveest läbi 
kahe suublakanalisatsiooni magistraaltorustiku: 
 Rannamõisa tee ääres olevate elamualade reovesi juhitakse Ø 500 mm magistraaltorustikku; 
 Rannamõisa – Harku tee ning Sõrve tee piirkonna elamualade reovesi juhitakse Õismäe 
Ø 500 mm kanalisatsioonitorustikku. 
Mõlemad eesvoolud on võimelised tekkivaid vooluhulki vastu võtma. Tallinna reoveepuhasti 
võimsusest piisab Harku valla perspektiivsete elamurajoonide – Vahi, Vääna, Vaila, Liikva, Sõrve, 
Ilmandu ja Rannamõisa perspektiivsete reovee vooluhulkade vastuvõtuks, eriti kui vähendatakse 
seni reoveepuhastile juhitavat sademevee vooluhulka. 
Harku alevikust formeerub 2010. aastaks reovett 300 m3/d, mille eesvooluks on Harku Õismäe 
süsteem. Perspektiivsed reovee kogused Harku vallast on 2012. aastal 2205 m3/d ja 2020. aastal 
5270 m3/d. 

Sademevesi 
Sademeveesüsteemide ehitamisel ja ekspluatatsioonil on Harku vallas lähtutud kohalikest 
vajadustest ja võimalikest eesvooludest, tagades lokaalsete vahenditega sademevee puhtuse 
selliselt, et sademevee keskkonda juhtimise nõuded oleksid täidetud. Uute elurajoonide 
projekteerimisel tuleb jälgida, et kinnistutel tekkiv sademevesi immutatakse kinnistu piirides. 
Kinnistute kõvakattega pindade osakaalu tuleb piirata. Aladel, kus suurte vihmade aegne 
sademevesi ja lumesulamisvesi koguneb maapinnale, põhjustades ajutisi üleujutusi, tuleb ette näha 
sademevee ärajuhtimine, kasutades olemasolevaid kuivenduskraave. Sademevee juhtimine 
Tallinna ei ole majanduslikult põhjendatud. 

11.2 RAE VALD 
Rae vald asub Harjumaal, Tallinna linnast ja Ülemiste järvest kagu suunas, kahel pool Tallinna–
Tartu maanteed. Rae valla ÜVK arendamise kava aastateks 2009–2020 on koostanud 2008. a AS 
Projektkeskus ning sellega on arvestatud ka käesolevas Tallinna ÜVK arendamise kavas. 
2004. a sõlmis Aktsiaselts ELVESO arenduslepingud AS-iga Water Ser ja Aktsiaseltsiga Vensen. 
Vastavalt nendele lepingutele arendavad nimetatud ettevõtted vallas vee- ja 
kanalisatsioonisüsteeme ning hiljemalt aastal 2009 antakse rajatud VK süsteemid üle Aktsiaseltsile 
ELVESO. 
2007. aastal pakub Aktsiaselts ELVESO vee- ja kanalisatsiooniteenust Jüri, Vaida, Lagedi ja 
Assaku alevikus ning Järveküla, Peetri, Rae ja Lehmja külas. 
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Ühisveevärk 
Assaku uuselamurajooni, Järveküla, Peetri, Lehmja ja Rae küla tarbijad saavad vee Tallinna 
veevarustussüsteemist. Selleks on rajatud läbi Peetri ja Järveküla kaks Ø 200 mm peamagistraali 
liini. Lisaks on rajatud Ø 160 mm kõrvalmagistraalid. Vee Rae valla võrku juhtimiseks on AS 
Tallinna Vesi veevõrgule rajatud kaks piiritluspunkti (Peetri küla ja Viljandi mnt), kokku on Rae 
valla tarbeks planeeritud rajada viis liitumispunkti (asukohad märgitud joonisel TL13-3-02). 
 Piiritluspunkt nr 3, Peetri küla (qmax = 65 l/s + tuletõrjevooluhulk 15 l/s). Sellest piiritluspunktist 
on planeeritud võtta suurim kogus vett Rae valla tarbeks. Selle kaudu hakatakse varustama Peetri 
küla, Järveküla, Assaku alevikku, Rae, Aaviku ja Patika küla. 
 Kaks piiritluspunkti asukohaga Viljandi mnt / Raudalu (qmax = 2 x 15 l/s). Läbi piiritluspunktide 
võetakse vesi osale Järvekülast. 
 Piiritluspunkt nr 9, Suur-Sõjamäe (qmax = 35 l/s). Sellest piiritluspunktist hakatakse varustama 
veega Soodevahe küla. 
 Piiritluspunkt nr 11, Betooni (qmax = 35 l/s). 
Toodud vooluhulgad väljendavad olemasolevate/rajatavate ühenduste maksimaalset 
läbilaskevõimet. 2008. a Rae vallale müüdud tegelik veekogus oli AS Tallinna Vesi andmetel 
154 000 m3 (422 m3/d). Perspektiivne Rae valda juhitav veekogus aastal 2020 vastavalt valla 
arengukavale on 2322 m3/d, samas AS Tallinna Vesi prognoosib valda müüdavaks veekoguseks 
2020. a 685 m3/d. 

Ühiskanalisatsioon 
Ühiskanalisatsiooniteenust osutab Aktsiaselts ELVESO. Jüris ja Vaidas on olemas biopuhastid. 
Assaku, Rae, Peetri, Järveküla ja Lagedi reovesi suunatakse 2007. a seisuga AS-i Tallinna Vesi 
kanalisatsioonisüsteemi. Vastavad lepingud on Rae valla ja AS-i Tallinna Vesi vahel sõlmitud. 
Arendamise kava kohaselt suudab AS-i Tallinna Vesi kanalisatsioonisüsteem vastu võtta suure osa 
Rae valla reoveest. 
2007. aastal on lisandunud veel mõni ala, mille reovee soovib Rae vald AS Tallinna Vesi 
kanalisatsioonisüsteemi juhtida. Üks ala on Patika küla. On eeldatud, et tulevikus liidetakse 
kanalisatsioonisüsteemiga kogu  Patika küla(2548 elanikku). 
Kokku on keskmine vooluhulk Patika külast 448 m3/d, kanalisatsiooni peapumpla on pumpla 
KP-11 küla põhjaosas. Pumplast KP-11 pumbatakse Patika reovesi mööda Ø 180 mm survetoru 
Aaviku küla isevoolsesse kanalisatsioonitorusse. Samasse survetorusse pumbatakse ka valla 
planeeritava ringraja reovesi. 
Jüri, Vaskjala, Lagedi, Karla, Kopli ja Ülejõe asula süsteemi piiritluspunktiks on Loo pumpla. Jüri 
ja Aaviku reovesi pumbatakse AS-i Tallinna Vesi kanalisatsioonisüsteemi kahe suurema 
pumplaga. Kogu Jüri asula reovesi kogutakse kõigepealt kokku Frosteni pumplasse ja sealt 
pumbatakse edasi Lagedil asuvasse Keskuse pumpla isevoolsesse torustikku. Kokku on 
perspektiivne keskmine reovee vooluhulk selles süsteemis 2571 m3/d. Jüri alevikus tuleb viia 
asulasisene ühisvoolne kanalisatsioon lahkvoolseks, et vältida sademevee ülepumpamist ja 
juhtimist Tallinna. 
Torustike asukohad ja piiritluspunktid on märgitud joonisel TL13-4-02, reovee vooluhulgaks 
Tallinna süsteemi on prognoositud elanike arvu, nende kanalisatsiooniga ühendatuse, 
tööstusreovee koguste ja infiltratsioon põhjal 2012. a hinnanguliselt 2105 m3/d. 2020. a on kogu 
valla ööpäevaseks reovee koguseks hinnatud 8390 m3/d, millest Tallinna suunatakse 7217 m3/d. 

Sademevesi 
Rae valla ÜVK arendamise kavas on perspektiivne sademevee torustik näidatud tänavatel, kus on 
teada, et olemasolevad sademevee- või drenaažitorustikud suubuvad reoveekanalisatsiooni. Kuna 
2008. a korrigeeritud arendamise kavas ei kirjeldata sademevee osa, võib järeldada, et seal 
muudatusi ei tule ja perspektiivsed plaanid järgivad 2005. a arendamise kava. Peetri küla ja 
osaliselt Järveküla ning Rae küla kuivendusvesi suunatakse vanasse Ülemiste–Vaskjala kanalisse. 
Rae peakraavi vesi suunatakse otse Pirita–Ülemiste kanalisse ja kraavi K-93 kaudu juhitakse osa 
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sademeveest Pirita jõkke. Rae valla ÜVK arendamise kava näeb ette Rae peakraavi ja vana 
Vaskjala kanali sademevee suunamise düükrite kaudu Ruunaojasse ja sealt edasi Mõigu poldritiiki. 

11.3 VIIMSI VALD 
Viimsi valla ÜVK arendamise kava on koostanud 2002. a AS Entec. Viimsi valda teenindab neli 
vee-ettevõtet: AS Viimsi Vesi, AS Tamult, AS H-Veekäitlus ja AS Tallinna Vesi. 

Ühisveevärk 
2008. aasta seisuga ei juhita pinnavett Viimsi valda. 
Viimsi vallas on Miiduranna läänepoolsem osa ajalooliselt ühendatud AS Tallinna Vesi 
põhjaveesüsteemiga, samas puudub info Viimsi valda juhitavate veekoguste kohta. Liitumispunkt 
on toodud joonisel TL13-3-02. Torustik on suhteliselt vana ja kehvas seisukorras. Viimsi valla 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas on kirjeldatud ka teiste valla asulate olukorda ja 
veevarustust, kuid ka seal põhineb veevarustus puurkaevudel. 

Tabel 11.2. Veetarbimise prognoos aastaks 2014 Viimsi vallas  

Tarbija liik 2014 
m3/d Märkus 

Elanikkond 2400 20 000 el / 120 l/d/el. 
Teenindus 240 10% elanikkonnast 
Tööstus 100 2001. a tarbimine 
Arvestamata ja 
omatarbevesi 

274 u 10% kogutarbimisest 

KOKKU 3014  

Vastavalt tarbimise prognoosile on perspektiivne veetarbimine (3014 m3/d) Viimsi vallas väiksem 
kui kinnitatud põhjaveevarud C-V veekompleksist (3500 m3/d), millega on tagatud 
joogiveekvaliteediga veeressurss. Samas peab märkima, et veevaru ei ole üleliia ning tuleb jälgida 
vee säästlikku kasutamist. 

Ühiskanalisatsioon 
AS Viimsi Vesi on sõlminud AS-iga Tallinna Vesi lepingu reovee juhtimiseks Tallinna linna 
kanalisatsioonisüsteemi. Tasu suurus sõltub reovee kogusest ja koostisest. Vastavad mõõtmised 
teostab AS Tallinna Vesi. Viimsi valla reovee eesvooluks on Merivälja kanalisatsioonikollektor, 
mille võimsusest piisab kogu Viimsi asula reovee vastuvõtmiseks. Torustike asukohad ja 
piiritluspunktid on märgitud joonisel TL13-4-02, reovee vooluhulk Tallinna süsteemi on 2012. a 
hinnanguliselt 1526 m3/d ja 2020. a 2304 m3/d. 
Viimsi vald on jaotatud kaheks valgalaks: lääne- ja idarannik. Lääneranniku reovesi pumbatakse 
praegu Pirita pumplasse. Idaranniku reovesi on võimalik tulevikus pumbata läbi Muuga aedlinna 
prügila survekollektorisse. 
Kanalisatsioon on valdaval osal kortermajade majapidamistest, kuid ainult u 40%-l eramajade 
majapidamistest. Piirkondadest eristub idarannik, kus kanalisatsioonivõrguga ühendatud 
majapidamiste osakaal on minimaalne, ning Haabneeme, Viimsi ja valla keskosa külad, kus 80–
90% majapidamistest on liidetud kanalisatsiooniga. Vaid u 25% majapidamistest on 
kanalisatsiooniga liitunud lääneranniku ja idaalade külades. 

Ühiskanalisatsiooni puhul saab tuua välja kaks perspektiivset varianti. 
Variant 1 – Leppneeme, Rohuneeme, Püünsi ja Pringi külas ehitatakse välja kanalisatsioon ning 
reovesi juhitakse piki Rohuneeme teed Haabneeme keskasula kollektorisse (Ø 500 mm). 
Haabneeme keskasulaga ühendatakse ka Lubja küla. Haabneeme olemasoleva reoveepumpla 
võimsus on 100 l/s, mis on piisav ära pumpama kogu sinna juhitava reovee. Pärnamäe reovesi 
pumbatakse Viimsi aleviku olemasolevasse süsteemi ning juhitakse sealt edasi Tallinna linna 
kanalisatsioonivõrku. Poolsaare idarannik ühendatakse Tallinna süsteemiga läbi Mähe, v.a Muuga 
ja Laiaküla, mille eesvooluks on Mähe aedlinna süsteem. 
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Variant 2 – läänerannik suunatakse endiselt läbi Merivälja Tallinna süsteemi. Idarannik – 
Tammneeme, Randvere ja Metsakasti ning Muuga külad – suunatakse Muuga sadama pumplasse. 
Laiaküla suunatakse Muuga aedlinna. Kui Mähe süsteemi hakatakse lähemas tulevikus rajama, siis 
suunatakse Äigrumäe kanalisatsioon Mähe kaudu Tallinna süsteemi. 
Kui otsustatakse ÜVK süsteem ühendada Tallinna linna ÜVK süsteemiga, on otstarbekas kaaluda 
osaliselt ühise tegevuspiirkonna määramist, samuti ka teiste naaberomavalitsustega (nt Maarduga). 

Sademevesi 
Viimsi poolsaar jaguneb maastikuliselt kaheks tüübiks – klindipealseks ja klindieelseks alaks. 
Poolsaarel võib eristada selgelt kahte suuremat valgala – Muuga lahe ja Tallinna lahe valgala. 
Peamiselt laskuvad Viimsi valla territooriumil kraavid merre, vaid Metsakasti piirkonnas juhitakse 
kuivendusvesi läbi Tallinna linna kulgevasse Mähe ojja. Olemasolevates väikeelamurajoonides ei 
nähta ette sademeveekanalisatsiooni laiendamist. Liigniisketel aladel korrastatakse olemasolevad 
kuivendussüsteemid. Lisanduvatest elurajoonidest juhitakse ära eelkõige kuivendusvesi. 
Väikeelamu-piirkondades ei nähta ette kruntidelt sademevee ärajuhtimist. Et leida optimaalne 
lahendus iga konkreetse asumi jaoks, on vaja koostada skeemid, milles vaadeldakse kompleksselt 
sademe- ja kuivendusvee ärajuhtimist. 

11.4 KIILI VALD 
Kiili valla ÜVK arendamise kava on koostanud 2007. a Osaühing Alkranel. Kiili vallas haldab 
ühisveevärki ja -kanalisatsiooni Osaühing KIILI KVH. 

Ühisveevärk 
2008. aasta seisuga ei juhita pinnavett Kiili valda. Perspektiivis on võimalik, et Tallinnast 
juhitakse nii pinna- kui ka põhjavett aktsiaselts ESMAR EHITUSE rajatava torustiku abil Kiili 
valla veevõrku. 2008. a seisuga põhineb ühisveevärk Kiili vallas puurkaevudel. Samas on 
aktsiaselts ESMAR EHITUS juba paar aastat rajanud Kiili vallas ühises kaevikus vee- ja 
kanalisatsioonitrassi ning praeguseks on trassi rajamisel jõutud välja Lepiku maaüksuseni Kurna–
Tuhala tee ääres. Trassiga liitunuid praegu ei ole, sest Kiili vald ja aktsiaselts ESMAR EHITUS ei 
ole leidnud konsensust trassi maksumuse osas. Kui aktsiaselts ESMAR EHITUS ehitatav trass 
siiski hakkab kuuluma ettevõttele Osaühing KIILI KVH, ühendatakse sellega trassi läheduses 
asuvad külad. 
Tehniliste tingimustega lubatud maksimaalne vooluhulk Tallinna süsteemist Kiili valda on 15 l/s. 
AS Tallinna Vesi piiritluspunkt asub Viljandi maantee ja Raudalu piirkonna läheduses. 

Ühiskanalisatsioon 
Kiili valla põhiline areng toimub Tallinna ringteest põhja poole jääval alal. 
Lähim liitumispunkt Tallinna kanalisatsioonisüsteemiga asub Raudalu väikeelamute piirkonnas, 
kuid olemasolev Ø 110 mm survetorustik ei ole piisav Luige ja Kangru piirkonna reovee 
vooluhulga vastuvõtmiseks. 
Kangru ja Luige küla vahel toimub aktiivne kinnisvaraarendus ning Kangru küla kasvab ilmselt 
lähitulevikus Luige külaga kokku. Ehitada tuleks Luige küla ühendav reovee survetoru ja juhtida 
kogu Luige-Kangru piirkonna reovesi Tallinna reoveepuhastisse. Arvestatav eesvool on Pärnu 
mnt / Mahla tn Ø 600 mm kollektor. Kollektori ning sealt edasi Tallinna reoveepuhastini kulgeva 
torustiku läbimõõt on piisav. Ringiehitamist vajavad nii Viljandi mnt pumpla kui ka 
survetorustikud. Samuti ei saa olulisel määral arvestada olemasoleva Raku reoveepumpla ja 
survetorustikuga. 
Perspektiivis on leitud parimaks lahenduseks kogu valla põhjapoolse osa reovee kogumine ning 
pumpamine Tallinna reoveepuhastisse. Varsti valmib ühendustorustik Kiili–Tallinna peatrassiga, 
mis hakkab reovett pumpama Tallinna reoveepuhastisse. Luige külas toimub reovee puhastamine 
praegu kohalikus puhastusseadmes, kuhu suunatakse nii Põllu tänaval tekkiv reovesi kui ka uue 
elamuala (Kuura) reovesi. Tulevikus on vajalik kogu Luige küla elamupiirkonna 
kanalisatsioonitorustike väljaehitamine ning reovee pumpamine aktsiaselts ESMAR EHITUS 
rajatud kanalisatsiooni peatorustikku. Sinna on plaanis pumbata ka Mõisaküla reovesi. 
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Peatorustiku kaudu juhitakse reovesi edasi Tallinna reoveepuhastisse. Praeguseks on aktsiaselts 
ESMAR EHITUS rajanud vee- ja kanalisatsioonitrassid nii Kangru kui ka Luige külani. 
Tallinna ühendustorustike asukohad ja piiritluspunktid on märgitud joonisel TL13-4-02, reovee 
vooluhulgaks Tallinna süsteemi on 2012. a hinnanguliselt 589 m3/d ja 2020. a 1458 m3/d. 

Sademevesi 
Kiili valla territooriumil on otstarbekas sademeveekäitlus korraldada lahkvoolsete lokaalsete 
süsteemidena (tulenevalt loodus- ja tehiskeskkonna tingimustest, maakasutuse sihtotstarbest ja 
vajadustest). See võimaldab vältida suurte ja kallite kollektor- ja puhastussüsteemide ehitamist, 
mille rajamis- ja majandamiskuludele katte leidmine osutub tihti problemaatiliseks. Perspektiivis 
ei ole plaanis sademevett Tallinna süsteemi juhtida. Sademevee juhtimisel Kurna oja valgalasse on 
soovitatav kasutada lokaalseid lahendusi, et vähendada Ülemiste järve juhitavat koormust. 

11.5 MAARDU LINN 
Maardu linna ÜVK arendamise kava aastateks 2009–2020 on koostanud Infragate Eesti AS 
2008. a juunis. Arendamise kava alusel oodatakse 2018. aastaks linnaelanike arvu kasvu 
20 600 inimeseni ning koos hooajalise elanikkonnaga kuni 22 500 inimeseni. Maardu linna 
ametlik vee-ettevõte on Aktsiaselts Maardu Vesi. Lisaks tegutseb Maardu linna territooriumil 
hulgaliselt väiksemaid vee-ettevõtjaid. Vastavalt Maardu Linnavolikogu otsusele opereerib 
Maardu linnas AS-i Maardu Vesi territooriumil veesüsteeme AS Tallinna Vesi. Ette on nähtud 
Maardu linna üleminek pinnaveevarustusele Tallinna veevõrgust ja reovee juhtimine Tallinna 
kanalisatsioonisüsteemi. Maardu linna territooriumil tarbitakse praegu põhjavett, vee 
eritarbimiseks ühe elaniku kohta aastal 2020 on arvestatud 110 l/d. 
Veevõrk on täielikult välja ehitatud Kallavere elamupiirkonnas, kuid torustikud on osaliselt 
amortiseerunud. Muuga aedlinnas on palju teenusepakkujaid, kes on osaliselt rajanud torustikud 
väiksema läbimõõduga, kui piirkonna torustike perspektiivskeem ette nägi, mistõttu esineb 
piirkonniti probleeme veerõhuga. Järveäärses elamupiirkonnas on ühisveevärk välja ehitamata. 
Maardu järve idakaldal ehitavad vajalikud torustikud välja arendajad. 
Reo- ega sademevett praegu Maardu linnast AS-i Tallinna Vesi kanalisatsioonisüsteemi ei juhita. 
Kogu Kallavere ja Muuga sadama reovesi suunatakse Muuga sadama reoveepuhastisse, kuid 
puhasti töös oleva ploki võimsus on sellega ammendunud ning peamised väljundnäitajad ei vasta 
kehtivatele nõuetele. 
2008. a alguse seisuga ei ole ühtegi Maardu järve äärset piirkonda ühendatud Jõelähtme prügila 
survetrassiga, kuid seda on planeeritud ja tehtud vastavad liitumisprojektid. Maardu järve 
läänekaldal asuvat piirkonda on piiratud vahenditest tingituna kavas arendada pärast 2012. a. 
Maardu sademeveekanalisatsiooni eesvooludeks on valdavalt Kroodi oja ja Võerdla peakraav. 
Peale Kallavere linnaosa on sademeveekanalisatsioon suuremal või vähemal määral välja ehitatud 
Maardu tööstuspiirkondades, kuid puudub täielikult Maardu Järveäärse piirkonnas. Muugal on 
sademevee ärajuhtimine lahendatud kraavitusega. 
Nõuetele vastav piirkonnasisene ühisveevärk tuleb välja ehitada/rekonstrueerida Muugal ja 
Maardu järve äärsetes piirkondades. 
Maardu linna Muuga ja Kallavere ühisveevarustus viiakse olemasolevatelt kambriumi-vendi 
puurkaevudelt lähemate aastate jooksul üle pinnaveele Tallinna linna veesüsteemist, kuna 
kambriumi-vendi veekihile alternatiivsed veekompleksid asuvad vaadeldavas piirkonnas väljealal 
ning on ühisveevarustuse tarbeks väikese veeandvusega, kaitsmata, nõrgalt või keskmiselt kaitstud 
ning kambriumi-vendi puurkaevude vesi sisaldab liiga palju mangaani, kloriidi ja radionukliide. 
AS-i Tallinna Vesi koordineerimisel on alustatud pinnavee survetorustiku projekteerimisega 
Tallinnast Lasnamäelt Maardu linna Muuga ja Kallavere veevõrguni. Plaanis on kasutada 
olemasolevat kaheniidilist survetorustikku (Ø 500 mm). Peamine probleem on kujunev veehind ja 
vajaliku survetorustiku rajamise maksumus. 
Maardu Järveäärse piirkond on Maardu ÜVK arendamise kava järgi nähtud ette jätta 
põhjaveetoitele koos vajaliku veetöötlustehnoloogia väljaehitamisega. 



Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2021 
 

 131 

Kogu Maardu linna veevajaduseks on arvestatud 5951 m3/d (max 134 l/s), sh Muuga sadam ja 
tööstuspiirkonnad. AS Tallinna Vesi süsteemist tagatakse Maardu linnale Muuga ja Kallavere 
veega varustamiseks 80 l/s. Tarbimistipud on planeeritud katta olemasolevate puurkaevupumplate 
reservuaaride abil ja Muuga aedlinna, Altmetsa tee äärde rajatava IV astme pumpla ja 
reservuaaride abil. 

Vastavalt Maardu linna ÜVK arendamise kavale võib Tallinna süsteemist Maardu linna juhitavaks 
veekoguseks aastal 2020 hinnata keskmiselt 3856 m3/d, millele võib lisanduda tööstuspiirkondade 
veetarbimine. Tööstuspiirkondade liitumist on raske prognoosida, sest puuduvad vastavasisulised 
lepingud ja piirkonnad saavad praegu vee kohalikest puurkaevudest. 
Maardu Muuga ja Kallavere linnaosa reovee kanaliseerimiseks rajatakse 2009. ja 2010. aasta 
jooksul Uusküla peapumpla ja survetorustik kuni Tallinna kanalisatsioonivõrguni ning Kallavere 
ja Muuga elamupiirkondadest Uusküla peapumplani. See võimaldab juhtida nii Muuga, Kallavere 
kui ka Maardu tööstuspiirkondade reovee Paljassaare reoveepuhastisse. Senikaua puhastatakse 
Kallavere reovett Muuga sadama puhastis. Ette on nähtud Muuga aedlinna ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine (kokku 56 km torustikke ning 3000 kinnistut) aastatel 2010–2011. Üks tähtsam 
eesmärk on Kallavere olemasoleva ühiskanalisatsioonivõrgu täielik ümberehitamine lahkvoolseks, 
et vähendada reoveepuhastile suunatavat veekogust. Sademevett ei ole plaanis Tallinna süsteemi 
juhtida. Eesmärk on muuta kanalisatsioon lahkvoolseks, korrastada ja rajada juurde 
sademeveetorustikke, eriti Muuga ja Järveäärse piirkonnas. 

11.6  SAUE LINN 
Saue linna ÜVK arendamise kava on koostatud 2008. a. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi 
omanik ning haldaja linnas on AS Tallinna Vesi. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on täielikult 
kaetud linna korruselamute piirkond. Eramupiirkondades on kaetud vaid 40% hoonestusest. 

Ühisveevärk 
Saue linna ühisveevärk on terviklik ning selle omanik ja veekäitleja on AS Tallinna Vesi. Veevärgi 
objektideks on puurkaevpumplad, teise astme pumbajaamad ning veevõrk. Veevõrgule paigaldatud 
hüdrantide kaudu kaetakse ka linna tuletõrjeveevajadus. 
Ühisveevärgi veeallikaks on põhjavesi. Kasutusel on kolm kambriumi-vendi (C-V) ja üks 
ordoviitsiumi-kambriumi (O-C) veeladestu kaev. Saue linnale on joogivee tarbevarudeks 
kinnitatud kambriumi-vendi veeladestiku varusid 1500 m3/d. 
Veetarbimist ning äravoolu linnas on prognoositud perspektiivse elanike arvu ja eriveekulu alusel. 
Eriveekuluks linnaelanikule on keskmise tarbimisega päeval prognoositud 110 l/el/d. Linna 
majandus- ja joogivee vajaduseks on prognoositud 373 000 m3 aastas, 1 024 m3/d. 
Kaalutud on võimalust laiendada veevõrku edaspidi linnaga külgnevate elamupiirkondade veega 
varustamiseks. Võimalik on ka vastupidine protsess. Pinnavett ei ole plaanis Tallinna süsteemist 
Saue linna juhtida. 

Ühiskanalisatsioon 
Saue ühiskanalisatsiooni teenindab AS Tallinna Vesi. 
Linna kanalisatsioonisüsteem koosneb üheksast äravoolubasseinist koos nende juurde kuuluvate 
pumbamajadega. 
Kanalisatsioonisüsteem linnas on rajatud Tule ja Koondise elamis-tootmistsoonides ja nendega 
külgnevate tänavate piirkonnas. Osaliselt on kanaliseeritud linna üksikelamute piirkond linna 
edela- ja keskosas. Ülejäänud linnaosades kanalisatsioon puudub. Eraldi märkimist väärib Kiviloo 
eramute piirkond, kus enamik hooneid kogub heitvee nüüdisaegsetesse plastmahutitesse. 
Reovesi kogutakse kokku Tõkke põigu, Ladva ja Koondise tänava kanalisatsioonipumplatega ja 
juhitakse piki Pärnu maanteed Tallinna kanalisatsioonisüsteemi. 
Kuigi linnas on lahkvoolne kanalisatsioonivõrk (st fekaalkanalisatsiooni võrku ei ole juhitud 
sademevett), näitavad ärapumbatud vee kogused, et vihmaste ilmadega satub torustikesse ka 
sademevett. Asjaolu viitab möödaniku ehitustöö kehvale kvaliteedile – torustiku üldisele halvale 
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veetihedusele. Prognoositavaks vooluhulgaks Tallinna kanalisatsioonivõrku on 2012. a 937 m3/d 
ning 2020. a 1054 m3/d. 

Sademevesi 
Sademevesi on kanaliseeritud vaid Tule tn piirkonnas. Peakollektor kulgeb piki Tule tänavat, 
millesse suubuvad kõrvaltänavate torustikud. Sademevee eesvooludeks on linna kirdepoolses osas 
paiknevad kraavid. Linna idaosa liigvete ärajuhtimiseks on mõnele tänavale rajatud kraavid, mille 
eesvooluks on teisel pool raudteed paiknevad kraavid. Sademevee juhtimine Tallinna 
kanalisatsioonisüsteemi on majanduslikult ebaotstarbekas. 

11.7 SAUE VALD 
Saue valla ÜVK arendamise kava on koostanud OÜ H2O 2003. aastal. Saue valda teenindab kaks 
vee-ettevõtet: Aktsiaselts KOVEK ja AS Tallinna Vesi. 

Ühisveevärk 
Veevarustus põhineb põhjaveel. Aktsiaseltsil KOVEK on Laagris neli puurkaevu, AS-il Tallinna 
Vesi kaks puurkaevu. Arendamise kavast võib välja lugeda, et Saue vallal on vee puudujääk 1110 
m3/d. Ühe võimalusena nähakse ette suurendada põhjaveeressursi tarbevaru. Tulevikus ei näe 
kehtiv Saue valla ÜVK arendamise kava ette pinnavee kasutamist ja juhtimist Tallinna võrgust. 

Ühiskanalisatsioon 
Valla territooriumil asuvad Saku–Tallinna ja Saue–Tallinna kanalisatsiooni survetorustikud. 
Tallinna puhastusseadmetele suunatakse vallast Laagri aleviku heitvesi ja Alliku küla Veskimöldre 
elamurajooni heitvesi. 
Laagri aleviku reovesi juhitakse AS Tallinna Vesi kanalisatsioonisüsteemi. Nõlvaku piirkonna 
reovesi suunatakse Aktsiaselts Saku Maja reoveekollektorite kaudu AS-i Tallinna Vesi Saue–
Laagri reoveekollektorisse ja Laagri reoveeülepumplasse. 
Vanamõisa, Saue-Vanamõisa, Padula, Mäe ja Kanama reovesi tuleb juhtida perspektiivis Tallinna 
(vastavalt Saue valla ÜVK arendamise kavale). Seda saab teha kas olemasolevat Ø 2 x 300 mm 
Saue–Laagri survetoru pidi või uut rajatavat Vanamõisa–Tallinna Kalda tn torustikku pidi. 
Perspektiivsed reovee vooluhulgad Saue vallast Tallinna kanalisatsioonisüsteemi moodustavad 
2012. aastal 1192 m3/d ja 2020. aastal 1727 m3/d. 

Sademevesi 
Olemasolevas Saue valla ÜVK arendamise kavas sademeveesüsteeme ei kirjeldata. Räägitud on 
küll dreenitud põllumaadest ja soovitatud on kasutada lahkvoolset süsteemi. Saue valla sademevee 
juhtimine Tallinna on majanduslikult ebaotstarbekas. 

11.8 SAKU VALD 
Saku valla ÜVK arendamise kava on koostanud OÜ Europolis 2008. aastal. Saku alevikus on 
u 5000 elanikku, tulevikus 7000 elanikku. Keskmiselt tarbitakse/kanaliseeritakse inimese kohta 
90 liitrit vett päevas. 

Ühisveevärk 
Veevarustus põhineb puurkaevudel. Ei ole teada, kas vald plaanib perspektiivis kasutada pinnavett 
Tallinna süsteemist. Arvestades praegust veetarbimist Saku vallas, piisab keskkonnaministri 
kinnitatud põhjaveevarust aastani 2030, kui Saku valda ei ehitata tootmisettevõtteid, mis tarbivad 
suures koguses põhjavett. 

Ühiskanalisatsioon 
Saku ja Männiku asula ning osaliselt Tännassilma ja Jälgimäe piirkonna heitvesi suunatakse 
Tallinna linna puhastusseadmetesse. Selle piirkonna kanaliseerimise olukorda võib hinnata 
suhteliselt heaks. 
Saku valla põhjaosa reovesi on kavas juhtida olemasolevate Saku–Tallinna ja Tännassilma–
Tallinna reovee survetorustike kaudu Tallinna linna ühiskanalisatsiooni. Tallinna reoveepuhastiga 
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tulevikus seotud vooluhulkade prognoosimine pole kerge ülesanne, kuna see sõltub elanike arvu 
kasvudünaamikast, kinnisvaraarendusest jms. Koostöös vallaga täpsustatakse neid küsimusi veel 
Saku ÜVK arendamise kava koostamisel. 
Reoveepuhastite ja torustike projekteerimisel arvestatakse Saku vallas veetarbimiseks 150 l ühe 
inimese kohta päevas, kuna reovee kanaliseerimine pole ööpäeva lõikes ühtlaselt jaotunud, vaid 
langeb kahele tippajale. 
Teoreetiliselt juhitakse Saku alevikust Tallinna kanalisatsioonisüsteemi 2012. aastal 672 m3/d ja 
2020. aastal 873 m3/d reovett. Reovee kogus Saku Õlletehasest moodustab keskmiselt 512 m3/d. 
Sademevesi 
Saku valla sademevee juhtimine Tallinna kanalisatsioonisüsteemi ei ole majanduslikult 
põhjendatud. 

11.9 JÕELÄHTME VALD 
Jõelähtme valla ÜVK arendamise kava on koostanud ASI Consult OÜ 2008. aastal. Jõelähtme 
valla elanikeregistri andmetel oli valla elanike arv 2008. aasta 1. jaanuari seisuga 5607 inimest. 

Ühisveevärk 
2008. aasta seisuga ei suunata pinnavett Jõelähtme valda. Veevarustus põhineb puurkaevudel. 
Elanikkonna veevarustus on ka tulevikus plaanis jätta valdavalt puurkaevude toitele. Perspektiivis 
on plaanis 100 m3/d pinnavett juhtida Jõelähtme valda tööstuste tarbeks, kuna põhjaveevarud ei 
võimalda veevajadust tagada. Samuti võib pinnavesi jõuda perspektiivselt Jõelähtme valla Maardu 
linnaga külgnevatesse piirkondadesse, kus praegu kasutatakse põhjavett Maardu linna veevõrgust. 

Ühiskanalisatsioon 
Jõelähtme valla reovee eesvooluks on Jõelähtme prügila nõrgveekanalisatsiooni ülepumpamise 
süsteem ja Lasnamäe tunnelkollektor. Eesvoolu rajamisel on arvestatud valla territooriumil asuvate 
asulate reoveekogustega. Jõelähtme vallast on seoses Jõelähtme uue prügila rajamisega ehitatud 
Ø 2400 mm survetrass prügilast piki Peterburi maanteed kuni Lasnamäe tunnelkollektorini. 
Survetrassi dimensioonimisel oli arvestatud Rae valla võimaliku liitumisega. Survetrassiga on 
ühendatud Jõelähtme uus prügila, Maardu järve ümbrus, Maardu tööstusrajoon ja Iru küla. 
Survetrassi eesvool asub Lasnamäe V mikrorajoonis Pirita jõe ääres. Praegu pumbatakse Loo 
alevikust Tallinna keskmiselt 1100–1600 m3/d reovett, sõltuvalt sademe- ja pinnavee tasapinnast, 
st kanalisatsioonitorustikud ja -kaevud on rajatud ebatihedad. 
Maksimaalselt on arvestatud Tallinna süsteemi juhtimisel 5000 inimese reoveega. Lisaks tuleb 
arvestada tööstuste heitveega. Loo alevikus on arvestatav inimeste arv 2100, millele lisanduvad 
tööstused. Tallinna kanalisatsioonisüsteemi juhitakse 2012. aastal 43 m3/d ja 2020. aastal 89 m3/d 
reovett. 

Sademevesi 
Sademevesi juhitakse Pirita jõkke. Jõelähtme valla sademevee juhtimine Tallinna 
kanalisatsioonisüsteemi ei ole majanduslikult põhjendatud. 

11.10 LÄHIÜMBRUSE OMAVALITSUSTESSE JUHITAVAD VEEKOGUSED 
Tabel 11.3. Tehniliste tingimustega lubatud keskmised ja maksimaalsed veekogused 
lähiümbruse omavalitsustesse aastal 2020 

Vald Perspektiivne vooluhulk 
qmax, (l/s) 

Perspektiivne vooluhulk 
Qkeskm (m3/d) 

Rae vald – 5 liitumispunkti 
Tartu mnt 65 -2 2322 (vastavalt Rae valla 

arengukavale) 
685-1 

Suur-Sõjamäe 35 -2 
Betooni  35 -2 
Viljandi mnt / Raudalu – 2 tk 30 -2 
Harku vald* 15  --4 
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Kiili vald** 15  --4 
Maardu linn ja Jõelähtme asumid, 
mis on seotud Maardu linna 
võrkudega (Uusküla) 

80 -3 
3856 

Jõelähtme vald (tööstused) --4 100 
Saue vald 20 -5   

Märkus: * Harku valla veevarustus põhineb enamjaolt kohalikel puurkaevudel 
** Kiili valla veeühendus ei ole välja ehitatud 

-1 Rae valda juhitav AS Tallinna Vesi prognoositav pinnaveekogus (m3/d) 
-2 Maksimaalne Rae valda juhitav pinnavee vooluhulk 
-3 Maksimaalne pinnavee vooluhulk Maardu linna 
-4 Andmed puuduvad 
-5 Maksimaalne vooluhulk Saue valda aktsiaselts ESMAR EHITUS andmetel 
11.11 REOSTUSKOORMUSED ÜMBRITSEVATEST VALDADEST JA LINNADEST 
PALJASSAARE REOVEEPUHASTILE 
Tallinna ÜVK arendamise kava esimese etapi aruandes anti ülevaade valdade reoveekoguste ja 
koormuste kasvust. Perspektiivsed vooluhulgad ja reostuskoormused, mida Tallinna linna 
ümbritsevad omavalitsused soovivad suunata Tallinna reoveepuhastisse, on toodud tabelis 11.4. 
Tabelisse koondatud andmed põhinevad ÜVK esimeses etapis koostatud prognoosil ja 
peegeldavad ainult reovee vooluhulki ja reostuskoormust. Sademevee suunamine Tallinna 
kanalisatsioonisüsteemi ei ole aktsepteeritav. Sademevesi, mis juhitakse linna haldusterritooriumil 
asuvatesse veekogudesse (Harku järv), tuleb puhastada nõutud tasemeni valdade territooriumil. 

Tabel 11.4. Tallinna kanalisatsioonisüsteemi suunatavad reovee vooluhulgad ja reoainete 
kogused aastatel 2012 ja 2020 

Omavalitsused 

Aasta 2012 
vooluhulk ja reostuskoormus 

Aasta 2020 
vooluhulk ja reostuskoormus 

Q 
(m3/ööp) 

Koormus 
BHT7 
(kg/d) 

Ptot 
(kg/d) 

Ntot 
(kg/d) 

Q 
(m3/ööp) 

Koor
mus 

BHT7 
(kg/d) 

Ptot 
(kg/d) 

Ntot 
(kg/d) 

Harku vald 2205 882 49 118 5270 2108 116 281 
Rae vald 2105 1147 62 152 7217 3935 218 527 
Viimsi vald 1526 763 42 102 2304 1152 63 154 
Kiili vald 589 287 16 38 1458 663 36 88 
Maardu linn, sh 
Maardu linnaga 
seotud Jõelähtme 
valla piirkonnad  1798 899 30 180 3856 1928 64 386 
Saue linn  937 375 21 50 1054 422 23 56 
Saue vald 1192 477 26 64 1727 691 38 92 
Saku vald  672 403 22 54 873 524 29 70 
Jõelähtme vald 43 21 1 3 89 44 2 6 
Kokku 11067 5254 269 761 23848 11467 589 1660 
Allikas: Tallinna lähiomavalitsuste ÜVK arendamise kavad ja AS Tallinna Vesi prognoos 

12. KAVANDATUD INVESTEERINGUPROJEKTIDE KIRJELDUS JA MAKSUMUSED 
12.1 INVESTEERINGUTE ELLUVIIMISE AJAKAVA KOOSTAMISE ALUSED 
ÜVK arendamise kavas on esitatud vajalike investeeringute programm aastateks 2009–2012 
(lühiajaline programm) ja edasi aastast 2013–2020 pikaajaline programm. Kõigepealt on antud 
ülevaade kõikidest vajalikest investeeringutest, sh uurimis- ja projekteerimistööd ja seejärel on 
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lühiajalisse programmi koondatud kõige prioriteetsemad, möödapääsmatud investeeringud. 
Investeeringud, mis on küll vajalikud, kuid mille tegemist ei nõua otseselt ükski praegu kehtiv 
seadus või Euroopa Liidu direktiiv ja mida ei tingi süsteemi avariieelne seisund, on lükatud 
tulevastesse perioodidesse. 
Tähtsamad investeeringute planeerimist mõjutavad faktorid 
1. Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi vahelised vee- ja kanalisatsioonialased lepingud 
(nn projekti lepingud). 
2. Tallinna linna ja eri omavalitsuste ning AS Tallinna Vesi ja teiste omavalitsuste vahel 
sõlmitud vee- ja kanalisatsioonialased lepingud. 
3. Euroopa Liidu direktiivid ja Eesti Vabariigi seadused, nendega määratud tähtajad vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste kvaliteedi parandamiseks ja keskkonnanõuete täitmiseks. 
4. Vee- ja kanalisatsioonirajatiste tehniline seisund ja töötamise efektiivsus. 
5. Sotsiaalmajanduslikud aspektid (tarbija heaolu ja tariifipoliitika). 
6. Tallinna linna eelarvevõimalused. 
Tegevusalternatiivide (investeeringuprojektide) formuleerimiseks ja hindamiseks on toodud välja 
praegused ja tulevased eesmärgid vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamiseks. Seejuures 
eeldatakse, et vee-ettevõtete opereerimiskulud peaksid vähenema ja töö efektiivsus suurenema. 
1. Kõik tegevusalternatiivid vee- ja kanalisatsiooniteenuse parandamiseks on kooskõlas kehtivate 
projekteerimisnormide, standardite, õigusaktide ja hea tavaga ning arvestavad kaasnevate 
keskkonnamõjudega. 
2. Arvesse on võetud kehtivad ja teadaolevad tulevikus kehtima hakkavad nõuded teenuste 
osutamise taseme osas. 
3. Arvestatud on süsteemi töökindluse ja jätkusuutlikkuse parandamise vajadusega ning 
hädaolukorra veevarustuseks vajalike investeeringutega. 
4. Otstarbekama alternatiivi väljavalimisel on aluseks võetud investeeringuprojekti üldmaksumus, 
mis arvestab nii algseid investeerimiskulusid (kapitalikulusid) kui ka tulevasi opereerimiskulusid. 

12.2 ÜLEVAADE TALLINNA LINNA INVESTEERINGUTE PLAANIST JA 
PROJEKTIDE JAOTUSEST AASTATEKS 2009–2020 
Projektidest parema ülevaate andmiseks on Tallinna linna ÜVK süsteemide arendamiseks ette 
nähtud investeeringud jagatud projektigruppidesse – pinnaveehaare ja põhjavee tootmine, veevõrk, 
kanalisatsioonisüsteem, reoveepuhastus, sademeveesüsteemid ja muud projektid. Projektide jaotus 
ja ÜVK osade arendamiseks ette nähtud investeeringud on alljärgnevad. 

Projekt A. Investeeringud veehaaretele ja veetootmisele 
Projekt A1. Pinnaveehaardega seotud tööd, hüdrorajatiste rekonstrueerimine ja suuremahulised 
hooldustööd 
Projekt A2. Pinnaveehaarde hädaolukorra ühendused ja kaitse 
Projekt A3. Veepuhastusjaama töökindluse parandamine, tehnoloogiliste seadmete komponentide 
uuendamine ja katsetused 
Projekt A4. Ehitus- ja rekonstrueerimistööd Tallinna veepuhastusjaamas 
Projekt A5. Ühisveevarustuse ja hädaolukorra puurkaevude rajamine. Puurkaevpumplate ja 
põhjaveetöötlusjaamade rajamine/rekonstrueerimine. Puurkaevude tamponeerimine 
Aastatel 2009 kuni 2012 on pinna- ja põhjaveehaarde ning veetootmise süsteemi kavandatud 
teha investeeringuid 63 mln krooni (4,03 mln eurot). 
Aastatel 2013 kuni 2020 on veetootmisse kavandatud investeeringuid 230 mln krooni (14,7 mln 
eurot). 
Projekt B. Veevõrk 
Projekt B1. Veetorustike remont ja rekonstrueerimine 
Projekt B2. Veetorustike rajamine 
Aastatel 2009 kuni 2020 on veetorustike renoveerimisse kavandatud investeerida 304,6 mln 
krooni (19,47 mln krooni). 
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Aastatel 2009 kuni 2020 on uutesse veetorustikesse kavandatud investeerida 430 mln krooni 
(27,48 mln eurot). 
Investeeringud veetorustike rekonstrueerimisse (300 mln krooni/19,17 mln eurot) teeb AS Tallinna 
Vesi amortisatsioonifondi arvelt. 

Projekt C. Kanalisatsioonivõrk 
Projekt C1. Kanalisatsioonitorustike remont ja rekonstrueerimine 
Projekt C2. Uute kanalisatsioonitorustike rajamine AS Tallinna Vesi tegevuspiirkonnas 
Projekt C3. Uute kanalisatsioonitorustike rajamine aktsiaselts ESMAR EHITUS tegevuspiirkonnas 
Projekt C4. Uute kanalisatsioonitorustike rajamine AS-i Teede REV-2 tegevuspiirkonnas 
Projekt C5. Uute kanalisatsioonitorustike rajamine Tehnovõrkude Ehituse OÜ tegevuspiirkonnas 
Aastatel 2009 kuni 2020 on kanalisatsioonitorustike renoveerimisse kavandatud investeerida 
264 mln krooni (16,87 mln eurot). 
Aastatel 2009 kuni 2020 on uutesse kanalisatsioonitorustikesse kavandatud investeerida 531 
mln krooni (33,94 mln eurot). 
Investeeringud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisse teeb AS Tallinna Vesi 
amortisatsioonifondi arvelt. 

Projekt D. Reoveepuhastus 
Projekt D1. Eeluuringud 
Projekt D2. Eelprojekt ja tasuvusuuring 
Projekt D3. Tööprojekt 
Projekt D4. Puhasti rekonstrueerimine 
Projekt D5. Reoveepuhasti jooksev täiustamine 
Aastatel 2009 kuni 2012 on reoveepuhastusse kavandatud investeerida 36 mln krooni (2,3 mln 
eurot). 
Aastatel 2013 kuni 2020 on reoveepuhastusse kavandatud investeerida 284 mln krooni (18,15 
mln eurot). 
Reoveepuhasti rekonstrueerimiseks vajalikud investeeringud on planeeritud katta AS Tallinna Vesi 
omavahendite ja Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuste arvelt. 
Projekt E. Sademevesi 
Projekt E1. Investeeringud uutesse sademeveetorustikesse Tallinna põhitegevuspiirkonnas 
linnaosade lõikes 
Projekt E2. Investeeringud uutesse sademeveetorustikesse Mähe 1 ja Mähe 2 tegevuspiirkonnas 
Projekt E3. Investeeringud uutesse sademeveetorustikesse Vana-Pääsküla tegevuspiirkonnas 
Projekt E4. Investeeringud uutesse sademeveetorustikesse Kakumäe tegevuspiirkonnas 
Projekt E5. Ülemiste liiklussõlme sademeveetorustiku rajamine 
Projekt E6. Suur-Sõjamäe sademeveesüsteemi väljaehitamine 
Projekt E7. Seevaldi sademeveekollektori valgala muutmine lahkvoolseks 
Projekt E8. Seevaldi ja Pelguranna kollektori lahtiühendamine tunnelkollektorist nr 3 
Projekt E9. Vesse-Betooni valgala muutmine lahkvoolseks 
Projekt E10. Katusepapi valgala muutmine lahkvoolseks 
Projekt E11. Astangu (Tähetorni-Paldiski mnt) valgala väljaarendamine (kõik projekteerimise ja 
ehitusega seotud kulud katab arendaja) 
Projekt E12. Pikaliiva arenguala sademeveesüsteem (kõik projekteerimise ja ehitusega seotud 
kulud katab arendaja) 
Projekt E13. Lepiku-Laiaküla sademeveesüsteemi valgala 
Projekt E14. Maarjamäe sademeveesüsteemi hooldustööde organiseerimine ja uuringute 
läbiviimine, et selgitada rekonstrueerimise vajadus 
Projekt E15. Kakumäe sademeveesüsteemi väljaarendamine 
Projekt E16. Investeeringud sademeveetorudesse, mis rajatakse uutelt magistraalidelt sademevee 
ärajuhtimiseks 
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Projekt E17. Uputusohtlikud alad (Mustoja suudmeala, Kakumäe) 
Projekt E18. Sademeveepuhastite rajamine 
Projekt E19. Valgalapõhiste sademevee arvutusmudelite väljatöötamine ja juurutamine 
Aastatel 2009 kuni 2012 on sademeveesüsteemidesse kavandatud investeerida 543 mln krooni 
(34,7 mln eurot). 
Aastatel 2013 kuni 2020 on sademeveesüsteemidesse kavandatud investeerida 608 mln krooni 
(38,86 mln eurot). 
Projekt F. Muud investeeringuprojektid 
Projekt F1. Uuringud 
Aastatel 2009 kuni 2020 on muudele projektidele kavandatud investeeringuid 18 mln krooni 
(1,2 mln eurot). 
12.3 INVESTEERINGUD AASTATEKS 2009–2020 
12.3.1  Projekt A. Investeeringud veehaaretele ja veetootmisele 
Käesolev projekt hõlmab investeeringuid nii pinna- kui ka põhjaveehaaretele ja 
veetootmisprotsessile nii pinna- kui ka põhjaveetöötlusjaamades. 
Pinnaveehaarde investeeringute vajadus ei ole seotud otseselt Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa 
Liidu direktiivide nõuetega. Investeeringud on vajalikud seoses süsteemi töökindluse ja turvalisuse 
loomisega, Ülemiste järve reostusohu vähendamisega, järve keskkonna – toorvee näitajate 
parandamisega ja hädaolukorra veevarustuse korraldamisega. Veepuhastusjaama ja veehaarete 
töökorras hoidmiseks ja nõuetekohase veekvaliteedi tagamiseks tuleb AS-il Tallinna Vesi teha 
omavahenditest investeeringuid 10–12 mln krooni aastas.  
Põhjaveetöötlusjaamade rekonstrueerimise projektis ei ole arvestatud investeeringutega 
veetöötlusseadmete paigaldamisele kambriumi-vendi põhjaveehorisondi puurkaevude 
radionukliidide sisalduse vähendamiseks, kuna lõplikult määrab meetmete vajaduse ja sellega 
kaasnevate investeeringute mahu pooleliolev endise Tervisekaitseinspektsiooni algatatud 
terviseriskide hindamine (töögrupp moodustati oktoobris 2008) ja veetöötlusseadmete 
paigaldusega kaasnevad kvaliteediprobleemid, oluliselt kõrgemad veetöötluse püsikulud ning 
probleemid protsessi jääkide käitlemisel. 
Samas on ette nähtud lahendused Nõmme piirkonnas ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi 
põhjavee kasutuse suurendamiseks, võttes arvesse, et käesoleva ÜVK arendamise kava järgi on 
ette nähtud Nõmme säilitamine põhjaveevarustuse piirkonnana ja selle eesmärk on hoida põhjavee 
tootmine 2007. a tasemel. Radionukliidide sisalduse vähendamiseks tarbijale juhitavas joogivees 
tuleb eelistada eri põhjaveekihtide vee segamist. Kui käimasolev terviseriski hinnang tuvastab 
kahjuliku tervisemõju tarbijatele juhitavas joogivees, tuleks alternatiivse lahendusena kaaluda 
pinna- ja põhjavee segamist (vt ptk 6.2). Tuleb teostada lisauuringud veekvaliteedi muutumise 
osas eri allikatest pärineva vee segamisel. 
Investeeringuprojektid hõlmavad hädaolukorra puurkaevude ja veehaarete rajamist koos vajalike 
puurkaevpumplate ehitamisega ning olemasolevate põhitegevuspiirkonna reservkaevude 
rekonstrueerimist hädaolukorra kaevudele vajalikus mahus. Hädaolukorra puurkaevpumplatesse 
veetöötlusseadmete paigaldamist ette nähtud ei ole. 
Samuti on ette nähtud olemasolevate kasutusest väljas ja amortiseerunud puurkaevude 
tamponeerimine ja hoonestuse lammutamine keskkonnariskide vähendamiseks. 
Projektide maksumuste hindamisel on arvestatud ka kuludega uuringutele, projekteerimisele, 
projektijuhtimisele ja ehitusjärelevalvele ning ka võimalike ettenägematute kuludega. Projekti A 
investeeringute maksumuses sisalduvad juba nimetatud kulud (20% investeeringu maksumusest), 
v.a juhul, kui tegemist on vee-ettevõtja planeeritud kogu investeeringu maksumusega, milles 
eeltoodud kulude osakaal võib olla erinev. 
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Projekt A1. Pinnaveehaardega seotud tööd, hüdrorajatiste rekonstrueerimine ja 
suuremahulised hooldustööd 
Projekti lepingutega määratud teenuste kvaliteeditaseme hoidmiseks on AS Tallinna Vesi 
kavandanud järgmised investeeringud. 

Projekt A1-1. Hüdrorajatiste korrastamine 
Hõlmab kõiki pinnaveehaarde töökindluse parandamiseks vajalikke töid: 
- kanalite, tammide, veehoidlate rekonstrueerimine; 
- seadmete paigaldamine; 
- allveekanalite põhjade puhastamine; 
- nõlvade kindlustamine; 
- truupide rajamine; 
- töövahendid ja mehhanismid. 

Projekt A1-2. Sanitaartsoonid, vee kvaliteedikontroll 
Projektis sisalduvad investeeringud on seotud Ülemiste järve veekvaliteedi kontrollimisega ja 
projekti alla kuuluvad alljärgnevad tööd: 
- Ülemiste järve sanitaartsooni ümbritseva aia korrastamine; 
- Ülemiste veekvaliteedi kontroll kalastiku arvukuse ja liigilise koosseisu reguleerimise teel ehk 
biomanipulatsioon. 

Projekt A2. Pinnaveehaarde hädaolukorra ühendused ja kaitse 
Projektis A2 toodud investeeringud on ette nähtud veevarustuskindluse parandamiseks ja 
võimaliku Ülemiste järve reostumise korral tarbijate pinnaveega varustamise jätkamiseks. 
Projektis toodud tööd peaks teostama AS Tallinna Vesi ja vajalike vahendite leidmiseks tuleb 
sõlmida lisakokkulepped Tallinna linna ja vee-ettevõtte vahel. Investeeringud on toodud tabelis 
12.5. 
Pinnaveeallikate (Ülemiste järve) reostumisel on võimalik kaaluda eri toorveeallikate kasutamist: 
- Ülemiste kaptaažliini kasutamine; 
- Ülemiste järve möödavoolutoru rajamine Pirita–Ülemiste kanali suudmest toruga 
veepuhastusjaama; 
- toorvee toomine torujuhtme rajamisega Raku ja Männiku järvedest veepuhastusjaamani; 
- Pirita jõe vee suunamine otse, ilma puhastamata Lasnamäe veevõrku. 
Ülemiste kaptaažliini kasutamist pole arendamise kavas ette nähtud, kuna sellest välja pumbatav 
vesi võib järve reostumisel olla sarnaste kvaliteedinäitajatega mis Ülemiste järve vesi. Ka Pirita 
jõe suunamisel Lasnamäe veevõrku ei ole võimalik kontrollida tarbijatele juhitava vee kvaliteeti. 
Alljärgnevalt on toodud võimalikud lahendused pinnaveevaru kaitseks ja pinnaveevarustuse 
tagamiseks hädaolukorras. Konsultandi hinnangul peab enne nimetatud projektide elluviimist 
tegema tasuvusuuringud ja selgitama välja, kas kõikide projektide paralleelne elluviimine on 
otstarbekas. Tuleb võtta arvesse, et Ülemiste möödavoolutoru ja ühendus Raku-Männiku järvede 
juurest osaliselt dubleerivad teineteist, kuna lisaks on planeeritud ka põhjaveel põhineva 
hädaolukorra skeemi väljatöötamine ja uute hädaolukorra veehaarete rajamine. 

Projekt A2-1. Ülemiste järve möödavoolutorustiku rajamine 
Ülemiste järve reostuse korral või kõige intensiivsema vetikate vohamise perioodi ajaks järves 
tuleb ette näha möödaviigutorustiku rajamine Pirita–Ülemiste kanalist otse veepuhastusjaama. 
Pirita–Ülemiste kanali otseühenduse loomiseks ilma järve akvatooriumi läbimata tuleb kanali 
suudmesse rajada pais ning veejaotusregulaator. Veejaotusregulaatoriga saab reguleerida järve ja 
torustikku juhitava vee vooluhulki, vajaduse korral saab kogu veekoguse juhtida 
möödaviigutorustikku. 
Kui reostus on Ülemiste järves, võetakse vett otse Pirita–Ülemiste kanalist. Selleks tuleks ehitada 
kanalisuudme veejaotusregulaatorist veepuhastusjaama veehaardeni isevoolne toruveejuhe kas piki 
kallast või järve põhja mööda. 
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Pirita–Ülemiste kanali reostumise korral tuleb sulgeda kanali suue. Selleks kasutatakse 
veejaotusregulaatori lüüsi ning suletakse samas torustiku siiber. Veevõtt toimub Ülemiste järvest, 
kusjuures kuu veetarbimise 2,5 mln m3 juures alaneb järve veetase u 0,3 m võrra. 
Planeeritav torustik kulgeb mööda järve põhja väljundiga veepuhastusjaama juurdevoolukanalisse 
vahetult propellerpumpade eelsele alale. Isevoolne torustik tuleb järve põhja ankurdada. 
Paigaldada tuleb Ø 1000 mm toru, L = 1600 m. 
Pirita-Ülemiste kanali möödaviigutorustiku rajamisel puudub vajadus survetõstepumpla järele, 
kuna propellerpumpade tekitatav hõrendus juurdevoolukanali suudmes tagab veevoolu torustikus 
kiirusega ligikaudu 1–1,2 m/s. 
Rajatise otstarbekuse ja täpsema ehitusmaksumuse hindamiseks tuleb teostada eelnevad uuringud. 

Projekt A2-2. Pirita-Ülemiste kanali suudmelõigu kinnikatmine (varjestamine) 
Projekti eesmärk on Pirita-Ülemiste kanali juhusliku reostumise vältimine Mõigu tiigiga külgneva 
suudmelõigu ehitamisega tunneliks. Mõigu poldritiik on eesvooluks Tallinna lennuvälja drenaaži- 
ja sademevee ning Suur-Sõjamäe sademevee kogumise kraavile, millest vesi suunatakse düükriga 
kanali alt läbi. Düüker võib lekkida. Reostust võib põhjustada ka Mõigu piirkonna, Vana kanali ja 
Rae peakraavi valgala, kus toimub aktiivne inimtegevus. Pirita-Ülemiste kanali suudme 
varjestamine tuleb ette näha tunnelina ristlõikega 2,5 x 2,5 m ja pikkusega u 700 m. 
Rajatise otstarbekuse ja täpsema ehitusmaksumuse hindamiseks tuleks teostada uuringud. 

Projekt A2-3. Torujuhtme rajamine Raku-Männiku järvede juurest veepuhastusjaamani 
Hädaolukorra veevarustuseks on käsitletud, kuid peetud väheoluliseks torujuhtme rajamist Raku 
järvede juurest koos pumpla ehitamisega. Vajalik on ühendustorustike (Ø 600 mm, L = 0,6 km ja 
Ø 800 mm, L = 4,1 km) rajamine Raku-Männiku järvede juurest Õismäe veemagistraalini Raku 
järve vee veepuhastusjaama juhtimiseks. Osaliselt saab kasutada olemasolevat torustikku. Lisaks 
tuleb veepuhastusjaama territooriumil rajada 0,2 km Ø 800 mm torustikku. Olemasolevale 
veehaardele Raku järvest on vaja paigaldada sukelpumbad (2 tk). 
Männiku ja Raku järvede kogupindala on ligikaudu 300 ha ja kasutatav veemaht 6 mln m3, millest 
peaks jätkuma 3–4 kuu veevarustuseks. Järvede pidev ja suuremahuline kasutamine ei ole 
võimalik, kuna veemaht taastub kiirusega u 13 000 m3/d. 
Ka selle projekti puhul on vaja teha teostatavusuuring projekti otstarbekuse väljaselgitamiseks. 

Projekt A3. Veepuhastusjaama töökindluse parandamine, tehnoloogiliste seadmete 
komponentide uuendamine ja katsetused 
Kõik selle projekti raames tehtavad investeeringud teeb AS Tallinna Vesi vastavalt Tallinna linna 
ja AS-i Tallinna Vesi vahel sõlmitud teenuslepingule. 
Projektide grupeerimisel on kasutatud AS Tallinna Vesi väljastatud informatsiooni planeeritavate 
investeeringuprojektide kohta aastatel 2009–2014. Selle informatsiooni kohaselt on toodud 
eelarvet kasutatud ka hilisemate rekonstrueerimistööde ja investeeringute vajaduse hindamiseks. 
Viimastel aastatel on Tallinna veepuhastusjaamas teostatud aastas 9–12 mln krooni ulatuses 
tehnoloogiliste seadmete, mahutite ja reservuaaride rekonstrueerimistöid. Toodud investeeringute 
aastane maht on piisav veepuhastusjaama töökindluse säilitamise ja varustuskindluse 
suurendamise koha pealt. Seetõttu on ka käesolevas veepuhastusjaama investeeringute kavas 
lähtutud eelnevate aastate investeeringute mahtudest. Kõik selle projekti raames tehtavad 
investeeringud teeb AS Tallinna Vesi. 
Projektis sisalduvad alljärgnevad tööd: 
- mõõturite, analüsaatorite, andurite jm tehnoloogiliste seadmete komponentide vahetused; 
- filtrimaterjalide uuendamine; 
- osonaatori rekonstrueerimis-hooldustööd; 
- katsetused, uute tehnoloogiate juurutamine (flotatsiooniseade, aktiivsöefilter). 
Projekti raames teostatavatest suurematest projektidest on olulisemad mikrofiltrite vannide 
rekonstrueerimine ja filtrite plaatide vahetus koos järelkanali plekkide vahetusega, samuti osooni 
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kontaktbasseini difuusorite ja torustiku vahetus. Projektis toodud investeeringute maksumused ja 
ajaline jaotus on toodud tabelis 12.4. 

Projekt A4. Ehitus- ja rekonstrueerimistööd Tallinna veepuhastusjaamas 
Projektide tööde mahtude hindamisel ja jaotamisel on kasutatud AS Tallinna Vesi väljastatud 
informatsiooni planeeritavate investeeringuprojektide kohta aastatel 2009–2014. Kõik selle 
projekti raames tehtavad vajalikud investeeringud kaetakse AS Tallinna Vesi vahenditest. 
Projektis sisalduvad alljärgnevad tööd: 
- selitite, kontaktbasseinide ja puhta vee reservuaaride korpuste ja torustike renoveerimine; 
- torustike, armatuuri ja pumpade uuendamine ning rekonstrueerimine; 
- alajaamade rekonstrueerimine, elektrisüsteemide uuendamine; 
- elektri-, automaatika-, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine; 
- suuremahulised remondi- ja ehitustööd. 
Suurematest töödest on selle projekti raames ette nähtud puhta vee reservuaaride nr 4 ja nr 5 
saneerimine (betoonitööd, korrosioonitõrje, survepesu, katusetööd), mis leiavad aset vastavalt 
2012. ja 2013. aastal, ja selitite 2A ja 3A rekonstrueerimine (2010. ja 2011. aastal) ning 
peaalajaama rekonstrueerimine. Projektis toodud investeeringute maksumused on toodud tabelis 
12.4. 

Projekt A5. Ühisveevarustuse ja hädaolukorra puurkaevude rajamine. Puurkaevpumplate 
ja põhjaveetöötlusjaamade rajamine/rekonstrueerimine. Veetöötlusseadmete paigaldamine. 
Puurkaevude tamponeerimine 
Põhjaveehaarete investeeringute vajadus tuleneb Eesti ja Euroopa Liidu karmistunud nõuetest 
joogivee kvaliteedile, vajadusest uute elamupiirkondade põhjaveega varustamiseks, olemasolevate 
puurkaevpumplate varustuskindluse tagamiseks ja linna veega varustamise vajadusest 
hädaolukorras ning vajadusest kaitsta põhjavett reostumise eest. 
Puurkaevpumplate rekonstrueerimise põhirõhk langeb ühisveevarustuses väiksemate vee-
ettevõtete territooriumidel paiknevate puurkaevpumplate rekonstrueerimisele ja hädaolukorra 
pumplate rekonstrueerimisele põhitegevuspiirkonnas. 
Veetöötlusseadmed tuleb paigaldada kõigile perspektiivis tööle jäävatele puurkaevudele, millest 
ammutatavas vees ületab üldraua sisaldus 0,2 mg/l ja mangaanisisaldus 0,05 mg/l. Ette ei ole 
nähtud veetöötlust reservpumplates ja hädaolukorra tarbeks rekonstrueeritavates pumplates. 
Käesolevas programmis ei ole ette nähtud investeeringuid puurkaevpumplatesse radionukliidide 
eraldussüsteemide rajamiseks, võttes arvesse, et käimas on endise Tervisekaitseinspektsiooni poolt 
1. oktoobril 2008 algatatud terviseriskide hindamise uuring, mille tulemused peaksid eeldatavasti 
selguma 2009.–2010. a jooksul. 
Kahjuks on uuringuga jäädud hiljaks, see oleks tulnud läbi viia hiljemalt 2007. aastal, kui oli vaja 
tagada üle 2000 tarbijaga asulates nõuetele vastav veekvaliteet. 2008. a oktoobriks oli 
joogiveekäitlejatel vaja määrata põhjavee radionukliidide sisaldus tarbijale juhitavas vees. Kahjuks 
on ka see nõue mitme vee-ettevõtja puhul täitmata. 
Samas on alternatiivse abinõuna nähtud Nõmme piirkonnas ette ordoviitsiumi-kambriumi 
veekompleksi puurkaevude kasutuse suurendamine koos uute puurkaevude rajamisega 
olemasolevate puurkaevpumplate juurde, et tagada põhjavee tarbijatele väiksema radionukliidide 
sisaldusega vesi. Nende tegevustega tuleks alustada juba enne terviseriskide hindamise tulemuste 
selgumist. 
Käesoleva projekti raames on ette nähtud ka hädaolukorra puurkaevude rajamine AS-i Tallinna 
Vesi põhiteeninduspiirkonnas vastavalt SWECO Eesti AS koostatavale Tallinna linna 
hädaolukorra kavale koos pumplate väljaehitamisega. Käesolevas ÜVK arendamise kavas ei ole 
toodud välja investeeringuid erakätes olevate puurkaevpumplate rekonstrueerimiseks ega 
ühendamiseks ühisveevõrguga, kuna vajalike hädaolukorras kasutusele võetavate puurkaevude 
hulk sõltub hüdraulilise modelleerimise tulemustest. 
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Aktsiaseltsi ESMAR EHITUS, Tehnovõrkude Ehituse OÜ ja AS-i Teede REV-2 piirkonnas 
puurkaevude rajamist ette nähtud ei ole. 

Projekt A5-1. AS Tallinna Vesi planeeritud investeeringud ühisveevarustuse 
puurkaevpumplate rekonstrueerimiseks 
AS Tallinna Vesi plaanilised investeeringud on toodud projektides A5-11 ja A5-12. Konsultandi 
poolt ette nähtud lisainvesteeringud ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi põhjavee kasutamise 
suurendamiseks ja olemasolevate pumplate varustuskindluse parandamiseks on toodud projektis 
A5-13 ja kaetakse vee-ettevõtte vahenditest. 
Hädaolukorra pumplate rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute katmine lepitakse kokku 
Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi vaheliste läbirääkimiste käigus koos teenuslepingu muutmisega. 
Projekt A5-11. Veetöötlussüsteemi paigaldus Läänekaare pumplasse 
Nõmme piirkonnas asuvasse Läänekaare puurkaevpumplasse paigaldati 2009. aastal aeratsioonil 
põhinev raua- ja mangaanieraldussüsteem ning täiendati automaatikasüsteemi. 
Projekt A5-12. Kaarla pumpla rekonstrueerimine 
Kaarla pumpla rekonstrueeriti selliselt, et pumpla töötaks nii pinna- kui ka põhjaveetoitel. 
Pumplasse rajati vee desinfitseerimise süsteem ning raua- ja mangaanieraldusfilter.  
Projekt A5-13. Puurkaevpumplate rekonstrueerimine Nõmmel ordoviitsiumi-kambriumi 
veekompleksi veevaru kasutamise suurendamiseks 
Võttes arvesse Nõmme piirkonna ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi varu (3500 m3) ja 
kasutatavaid veekoguseid, on ette nähtud täiendavate ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi 
avavate puurkaevude rajamine, halva kvaliteediga puurkaevude sulgemine ja uute rajamine. 
Rekonstrueerimistööd pumplate kaupa on toodud tabelis 7.27. Vajalikud investeeringud on toodud 
tabelis 12.6. 
Projekt A5-14. Hädaolukorra pumplate rekonstrueerimine põhitegevuspiirkonnas (v.a Nõmme) 
Ette on nähtud põhiteeninduspiirkonna reservpuurkaevude rekonstrueerimine hädaolukorra 
puurkaevpumplatele vajalikule tasemele. Hädaolukorra reservpumplatesse ei paigaldata 
veetöötlussüsteeme. 
Vajalikud tööd pumplate kaupa ja pumplate asukoht on toodud tabelis 7.27, investeeringud on 
esitatud tabelis 12.6. 

Projekt A5-2. aktsiaselts ESMAR EHITUS investeeringud puurkaevpumplate 
rekonstrueerimiseks 
Aktsiaselts ESMAR EHITUS tegutseb vee-ettevõtjana Mähe 1, Mähe 2 ja Aegna vee-ettevõtluse 
tegevuspiirkonnas. Vajalikud investeeringud on toodud tabelis 12.6. 

Projekt A5-21. Veetöötlussüsteemi paigaldus Aianduse tee 64 pumplasse (14928) ja pumpla 
rekonstrueerimistööd 
2010 aasta mais sai valmis Aianduse puurkaev-pumpla rekonstrueerimine. Paigaldatud on 
täisautomaatne ja ekspluatatsioonis väiksemaid kulutusi ja hooldust nõudev süsteem. Hoone 
kõrvale on paigaldatud 2 vee reservuaari. Käideldud ja veevõrku pumbatav vesi vastab 98/83/EC 
joogivee direktiivis kehtestatud nõuetele. Vajalikke investeeringuid radionukliidide eralduseks 
käesolevas ÜVK arendamise kavas ette nähtud ei ole. 

Projekt A5-22. Pärnamäe tee 81 pumpla rekonstrueerimine 
Rekonstrueerida tuleb pumpla hoone, vahetada välja hüdrofoor ja torustikud ning rekonstrueerida 
automaatikasüsteem. Projekt algas 2008. aastal ja jätkub veel kahe aasta jooksul. Vajalikke 
investeeringuid radionukliidide eralduseks käesolevas ÜVK arendamise kavas ette nähtud ei ole. 
Projekt A5-23. Puurkaevpumpla nr 943 rekonstrueerimine Aegna saarel 
Võttes arvesse, et puurkaevu passi nr 4434 järgi on pumpla toorvees probleeme raua- ja 
ammooniumisisaldusega, on ette nähtud ka vastavad veetöötlussüsteemid. 
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Ette on nähtud puurkaevpumpla hoone rekonstrueerimine, reservuaaride soojustamine, uue 
automaatikasüsteemi väljaehitamine, veetöötlusseadmete paigaldamine ja juurdepääsutee rajamine 
(100 m). 

Projekt A5-24. Puurkaevpumpla nr 30387 rekonstrueerimine Aegna saarel 
Ette on nähtud puurkaevpumpla hoone rekonstrueerimine. 

Projekt A5-3. Tehnovõrkude Ehituse OÜ investeeringud puurkaevpumplatesse 
Tehnovõrkude Ehituse OÜ on Kakumäe vee-ettevõtluse tegevuspiirkonna vee-ettevõtja. Kakumäe 
piirkonnas on vaja rekonstrueerida olemasolevad puurkaevpumplad, millest osa kuulub eri 
aiandusühistutele, kuid on käimas läbirääkimised pumplate üleminekuks Tehnovõrkude Ehituse 
OÜ-le. Kahjuks puuduvad konsultandil täpsed andmed nimetatud puurkaevude veekvaliteedi 
kohta, seega ei ole võimalik hinnata täpsemalt veetöötlusseadmete paigaldamise vajadust 
puurkaevpumplatesse. Praegu Tehnovõrkude Ehitusele kuuluvate puurkaevpumplate 
investeeringud on toodud projektides A5-31, A5-32 ja A5-33. 

Projekt A5-31. Paljandi tn 1 puurkaevpumpla rekonstrueerimine 
Ette on nähtud pumpla tootlikkuse suurendamine olemasolevate pumpade võimsamate vastu välja 
vahetamisega. Tehakse pumpla sanitaarremont, pumpla ümber paigaldatakse piirdeaed, 
paigaldatakse impulssanduriga kulumõõtjad andmete keskusesse saatmise võimalusega, 
uuendatakse automaatikasüsteem. 

Projekt A5-32. Vana-Rannamõisa tee 31 puurkaevpumpla rekonstrueerimine 
Tuleb rajada juurdepääsutee, ümbritseda pumpla aiaga ja paigaldada andmeedastust võimaldavad 
kulumõõturid. 

Projekt A5-33. Kiini tn 12f puurkaevpumpla rekonstrueerimine 
Korrastada tuleb pumpla hoone, paigaldada rauafiltrid ja teha pesuvee väljavool 
drenaažitorustikku. Puurkaevpumplale tuleb paigaldada aed, ehitada välja töödeldud vee 
reservuaarid, paigaldada kulumõõturid ja ehitada nõuetele vastav automaatikasüsteem. 
Projekt A5-34. Otsatalu tn 14 puurkaevpumpla rekonstrueerimine 
Ette on nähtud pumpla hoone korrastamine ja rauafiltrite paigaldamine. Pumplale tuleb ette näha 
pesuvee väljavool, paigaldada piirdeaed ja kulumõõturid ning välja ehitada automaatikasüsteem. 
Projekt A5-35. Sooranna tn 14 puurkaevpumpla rekonstrueerimine 
Korrastatakse pumpla hoone, paigaldatakse rauafiltrid, rajatakse pesuvee väljavool. Pumplale 
rajatakse reservuaarid, paigaldatakse pumplat ümbritsev aed ja rajatakse juurdepääsutee. 
Pumplasse paigaldatakse kulumõõturid ja automaatika. 

Projekt A5-36. Kruusaranna tee 3 puurkaevpumpla rekonstrueerimine 
Projekti raames korrastatakse pumpla hoone, paigaldatakse rauafiltrid, rajatakse reservuaarid ja 
pesuvee väljavool, paigaldatakse mõõturid, uuendatakse automaatika ja rajatakse juurdepääsutee. 
Projekt A5-37. Unna tn 7 puurkaevpumpla rekonstrueerimine 
Projektis on ette nähtud pumpla hoone korrastamine koos piirdeaia rajamisega, rauafiltrite 
paigaldamine, reservuaaride rajamine, pesuvee väljavoolu ehitamine, mõõturite ja automaatika 
paigaldamine. 

Projekt A5-4. AS-i Teede REV-2 investeeringud puurkaevpumplatesse 
AS Teede REV-2 on Tallinna Vana-Pääsküla vee-ettevõtluse tegevuspiirkonna vee-ettevõtja. 
Vajalikud investeeringud on toodud tabelis 12.7. 
Projekt A5-41. Pärnu mnt 463 asuva puurkaevpumpla rekonstrueerimine 
AS-i Teede REV-2 hallatavas piirkonnas on ette nähtud Pärnu mnt 463 puurkaevpumpla 
puurkaevudele (katastri nr 111 ja 404) veetöötlusseadmete paigaldamine raua eraldamiseks ja 
pumpla rekonstrueerimine. 
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Piirkonnas uute puurkaevude rajamist ette nähtud ei ole. 

Projekt A5-5. Hädaolukorra põhjaveehaarete rajamine. Hädaolukorra puurkaevpumplate 
rajamine ja rekonstrueerimine 
Uute puurkaevude rajamine on ette nähtud hädaolukorra tarbeks, kui leiab aset 
pinnaveevarustussüsteemi häire (pinnaveeallikate reostumine, terrorismiakt vms). Hädaolukorra 
puurkaevud peab konsultandi hinnangul rajama AS Tallinna Vesi uute Tallinna linna ja AS-i 
Tallinna Vesi vahel sõlmitavate lepingute alusel, eeldades teenuslepingu muutmist. 
Hädaolukorra puurkaevud on nähtud ette SWECO Eesti AS-i koostatud ja 2008. a lõpus valminud 
Tallinna linna veevarustuse võimalike hädaolukordade kava alusel. Veevarustuse hädaolukorra 
ühe juhuna vaadeldakse olukorda, kus osad või kõik Tallinna veevarustuse pinnaveeallikad on 
kahjustatud. Eelkõige puudutab see Ülemiste järve, millel põhineb elanikkonna praegune 
veevarustus. Samuti on arvestatud, et Ülemiste järve toiteala reostumise korral oleks võimalik 
linna varustada Ülemiste järve veega vaid paari kuu kestel, kui suudetakse vältida reostuse 
sattumist Tallinna veepuhastusjaama. 
Hädaolukorra survetsoone, põhjaveevarusid ja perspektiivseid veehaardeid on täpsemalt kajastatud 
peatükis 7.1.4. Hädaolukorra perspektiivsed veehaarded on esitatud joonisel TL13-2-02. 
Alljärgnevalt on toodud välja vajalikud investeeringud hädaolukorra veehaaretele. 

Projekt A5-51. Lasnamäe põhjaveemaardla Seli kambriumi-vendi veehaare 
Projekt A5-52. Lasnamäe põhjaveemaardla Paekalda kambriumi-vendi veehaare 
Lasnamäe III astme survetsoonis on hädaolukorra puhuks vaja rajada veel kaks kambriumi-vendi 
veekompleksi veevarul põhinevat veehaaret, võttes arvesse, et suur osa Lasnamäel töös olnud 
puurkaevudest on praeguseks likvideeritud. 
Esimene, Seli veehaare tootlikkusega 2100 m³/d on ette nähtud rajada Lasnamäe idaossa, 
elamupiirkonna ja Pirita jõe vahele. See ala on kaetud osaliselt metsaga ja võiks edaspidi jäädagi 
elanike puhkealaks. 
Teine, Paekalda veehaare tootlikkusega 2100 m³/d rajatakse Maarjamäe paekalda ja tulevase 
Paevälja asumi uusehitiste vahele. Veehaarde paigutus ja vajalik sanitaarkaitseala võimaldaksid 
säilida Maarjamäe piirkonna loodusel. Mõlemad veehaarded on rajatakse kolmest puurkaevust 
koosnevate ridaveehaaretena puurkaevude vahekaugusega u 100 m. Täpne puurkaevude vaheline 
kaugus määratakse kindlaks veehaarde projektis. 

Tabel 12.1. Perspektiivsed hädaolukorra veehaarded Lasnamäe piirkonnas 

Veehaare Tootlikkus Puurkaevude 
arv 

Varud Projektid 

Seli (Lasnamäe) 2100 3–4 Vajalik varude 
ümberhindamine ja 
detailplaneering 

Vajalik 
eelprojekt 

Paekalda 
(Lasnamäe) 

2100 3–4 Vajalik varude 
ümberhindamine ja 
detailplaneering 

Vajalik 
eelprojekt 

Projekt A5-53. Ülemiste kambriumi-vendi veehaare 
Kesklinna ja Lasnamäe II piirkonda on võimalik veega varustada veepuhastusjaama territooriumile 
planeeritava Ülemiste veehaarde abil (toodang 2000 m3/d). 
Eelnevalt on vaja täpsustada eksperthinnanguga seal kambriumi-vendi veehaarde projekteerimise, 
rajamise ja kasutamise võimalused. Vajaliku veekoguse saamiseks tuleb rajada 2–3 puurkaevu. 
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Tabel 12.2. Perspektiivsed hädaolukorra veehaarded Kesklinna ja Lasnamäe piirkonna 
veega varustamiseks 

Veehaare Tootlikkus Puurkaevude 
arv 

Varud Projektid 

Ülemiste 2000 2–3 Varud aastani 
2030 

Vajalik asukoha ekspert-
hinnang, veehaarde 
eelprojekt, tööprojekt 

Projekt A5-54. Mustamäe-Õismäe Astangu kambriumi-vendi veehaare 
Projekt A5-55. Mustamäe-Õismäe Trummi kambriumi-vendi veehaare 
Astangule tuleb ette näha veehaarde rajamine tootlikkusega kuni 2000 m3/d, vaja on puurida 2–5 
puurkaevu sõltuvalt nende konstruktsioonist. Aktsiaselts MAVES on 2008. a andnud 
eksperthinnangu puurkaevude võimaliku asukoha kohta Astangu piirkonnas. Trummi puurkaevude 
asukoha osas tuleb eksperthinnang koostada ning rajada samuti veehaare tootlikkusega 2000 m3/d. 

Tabel 12.3. Perspektiivsed hädaolukorra veehaarded Astangu (Õismäe) ja Trummi 
(Mustamäe) piirkonna veega varustamiseks 

Veehaare Tootlikkus Puurkaevude 
arv 

Varud Projektid 

Astangu 
(Õismäe) 

2000 2–5 Varud 
aastani 
2030 

Aktsiaselts MAVES tehtud 
asukoha eksperthinnang, vajalik 
detailplaneering ja eelprojekt 

Trummi 
(Mustamäe) 

2000 2–5 Varud 
aastani 
2030 

Vajalik eksperthinnang asukoha 
määramiseks, detailplaneering ja 
eelprojekt 

Projekt A5-6. Keskkonnaohtlike puurkaevude tamponeerimine, puurkaevpumplate 
likvideerimine 
Projekt A5-61. Ülemiste kaptaažliini puurkaevude likvideerimine 
Ette on nähtud likvideerida Ülemiste kaptaažliini puurkaevud (puurkaevude tamponeerimine ja 
olemasoleva hoone lammutamine) põhjusel, et tagatud ei ole kvaliteetse vee saamine, kui leiab 
aset Ülemiste järve reostumine, ning veehaare on ka praegu väga halvas seisukorras. Ülemiste 
kaptaažliini seisukorda on kirjeldatud peatükis 6.1. Koos Ülemiste kaptaažliini likvideerimisega on 
samas võimalik säilitada piirkonna veevarud. 

Projekt A5-7. Veetöötlusseadmete paigaldamine radionukliidide eraldamiseks kambriumi-
vendi veekompleksi põhjaveest 
Projekti realiseerumine ning võimalikud investeeringud selguvad pärast Terviseameti poolt 
läbiviidavat terviseriskide hindamise uuringut. 
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Tabel 12.4. Projektid A1, A3 ja A4. Investeeringuprogramm 2009–2020. AS Tallinna Vesi investeeringud pinnaveehaaretesse ja 
pinnaveetootmisse. Tallinna linna ja AS-i Tallinna Vesi vahel sõlmitud teenuslepingus sisalduvad tööd 

Ehitusmaht 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kokku 
AS Tallinna Vesi investeeringud teenuslepingu raames, tuhandetes kroonides/eurodes 

Projekt A1. Pinnaveehaardega seotud tööd, hüdrorajatiste rekonstrueerimine ja suuremahulised hooldustööd 
Projekt A1-1. Hüdrorajatiste 
korrastamine 

4602/ 
294 

2700/ 
173 

2700/ 
173 

2700/ 
173 

3200/ 
205 

2700/ 
173 

3300/ 
211 

3300/ 
211 

3300/ 
211 

3300/ 
211 

3300/ 
211 

3300/ 
211 

38 402/ 
2454,34 

Projekt A1-2. Sanitaartsoonid ja 
Ülemiste veekvaliteedi kontroll 

960/ 
61,36 

1600/ 
102,26 

1100/ 
70,30 

1100/ 
70,30 

600/ 
51,13 

1100/ 
70,30 

700/ 
44,74 

1200/ 
76,70 

700/ 
44,74 

1200/ 
76,70 

700/ 
44,74 

1200/ 
76,70 

12160/ 
777,17 

Projekt A1 KOKKU 5562/ 
355,48 

4300/ 
274,82 

3800/ 
242,86 

3800/ 
242,86 

3800/ 
242,86 

3800/ 
242,86 

4000/ 
255,65 

4500/ 
287,60 

4000/ 
255,65 

4500/ 
287,60 

4000/ 
255,65 

4500/ 
287,60 

50 562/ 
3231,50 

Projekt A3. Töökindluse 
parandamine, tehnoloogiliste seadmete 
komponentide uuendamine ja 
katsetused 

1950/ 
124,63 

2050/ 
131,02 

3050/ 
194,93 

800/ 
51,13 

350/ 
22,37 

3250/ 
207,71 

2100/ 
134,21 

2000/ 
127,82 

2100/ 
134,21 

2000/ 
127,82 

2100/ 
134,21 

2000/ 
127,82 

23 750/ 
1517,90 

Projekt A4. Ehitustööd Tallinna 
veepuhastusjaamas 

4880/ 
311,89 

3950/ 
252,45 

2400/ 
153,39 

4650/ 
297,19 

7000/ 
447,38 

6500/ 
415,43 

4900/ 
313,17 

4500/ 
287,60 

5000/ 
319,56 

4500/ 
287,60 

5000/ 
319,56 

4500/ 
287,60 

57 780/ 
3692,81 

KOKKU 12 392/ 
791,99 

10300/ 
658,29 

9250/ 
591,18 

9250/ 
591,18 

11 150/ 
712,61 

13 550/ 
866 

11 000/ 
703,03 

11 000/ 
703,03 

11 100/ 
709,42 

11 000/ 
703,03 

11 100/ 
709,42 

11 000/ 
703,03 

182 654/ 
11673,72 

Tabel 12.5. Projekt A2. Investeeringuprogramm 2009–2020. Hädaolukorra investeeringud pinnaveehaardesse. Hädaolukorra tööd ja 
veevarustuskindluse parandamine. Investeeringud vastavalt Tallinna linna ja AS-i Tallinna Vesi lisalepetele 

Ehitusmaht 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kokku 
AS Tallinna Vesi investeeringud (eraldi kokkuleppel Tallinna linnaga, lisaks teenuslepingule), tuhandetes kroonides/eurodes 

Projekt A2. Pinnaveehaarde hädaolukorra ühendused ja kaitse 
Projekt A2-1. Ülemiste järve 
möödavoolutorustiku rajamine 

         4000/ 
255,65 

15 000/ 
958,67 

15 000/ 
958,67 

34 000/ 
2172,97 

Projekt A2-2. Pirita-Ülemiste kanali 
suudmelõigu kinnikatmine (varjestamine) 

        3000/ 
191,73 

10000/ 
639,12 

  13 000/ 
830,85 

Projekt A2-3. Ühendustorustiku rajamine 
Raku-Männiku järvede juurest Tallinna 
veepuhastusjaamani 

     8000/ 
511,29 

20 000/ 
1278,24 

20 000/ 
1278,24 

    48 000/ 
3067,76 

Projekt A2 KOKKU      8000/ 
511,29 

20 000/ 
1278,24 

20 000/ 
1278,24 

3000/ 
191,73 

14 000/ 
894,76 

15 000/ 
958,67 

15 000/ 
958,67 

95 000/ 
6071,61 
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Tabel 12.6. Projekt A5. Investeeringuprogramm 2009–2020. AS Tallinna Vesi ja aktsiaselts ESMAR EHITUS investeeringud 
põhjaveetootmisse 

Ehitusmaht 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kokku 
Projekt A5. Ühisveevarustuse ja hädaolukorra puurkaevude rajamine. Puurkaevpumplate ja põhjaveetöötlusjaamade rajamine/rekonstrueerimine. Puurkaevude 

tamponeerimine 
Projekt A5-1. AS-i Tallinna Vesi investeeringud ühisveevarustuse puurkaevpumplate rekonstrueerimiseks 

Projekt A5-11. Veetöötlussüsteemi 
paigaldus Läänekaare pumplasse  

1000/ 
63,91 

           1000/ 
63,91 

Projekt A5-12. Kaarla pumpla 
rekonstrueerimine  

2800/ 
178,95 

           2800/ 
178,95 

Projekt A5-13. Puurkaevpumplate 
rekonstrueerimine Nõmmel O-C horisondi 
veevaru kasutamise suurendamiseks ja 
pumplate varustuskindluse parandamiseks 

600/ 
51,13 

600/ 
51,13 

900/ 
57,52 

900/ 
57,52 

1800/ 
115,04 

1800/ 
115,04 

      6600/ 
421,82 

Projekt A5-14. Hädaolukorra pumplate 
rekonstrueerimine põhitegevuspiirkonnas 
(v.a Nõmme)* 

  600/ 
51,13 

600/ 
51,13 

3200/ 
204,52 

3200/ 
204,52 

3200/ 
204,52 

     11 300/ 
722,20 

Projekt A5-1 KOKKU 4400/ 
281,21 

600/ 
51,31 

1500/ 
95,87 

1500/ 
95,87 

5000/ 
319,56 

5000/ 
319,56 

3200/ 
204,52 

     21 700/ 
1386,88 

Projekt A5-2. Aktsiaseltsi ESMAR EHITUS investeeringud puurkaevpumplate rekonstrueerimiseks 
Projekt A5-21. Veetöötlussüsteemi 
paigaldus Aianduse tee 64 pumplasse 
(14928) ja pumpla rekonstrueerimistööd 

2900/ 
185,34 

           2900/ 
185,34 

Projekt A5-22. Pärnamäe tee 81 pumpla 
rekonstrueerimine 

400/ 
25,56 

400/ 
25,56 

200/ 
12,78 

         1000/ 
63,91 

Projekt A5-23. Puurkaevpumpla nr 943 
rekonstrueerimine Aegna saarel 

  600/ 
51,13 

600/ 
51,13 

        1200/ 
76,70 

Projekt A5-24. Puurkaevpumpla nr 30387 
rekonstrueerimine Aegna saarel 

  400/ 
25,56 

200/ 
12,78 

        600/ 
51,13 

Projekt A5-2 KOKKU 3300/ 
210,91 

2400/ 
153,39 

1200/ 
76,70 

800/ 
51,13 

        7700/ 
492,12 

* Vastavalt Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi vahelistele lisakokkulepetele 
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Tabel 12.7. Projekt A5. Investeeringuprogramm 2009–2020. Tehnovõrkude Ehituse OÜ ja AS-i Teede REV-2 investeeringud 
põhjaveetootmisse 

Ehitusmaht 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kokku 
Projekt A5. Ühisveevarustuse ja hädaolukorra puurkaevude rajamine. Puurkaevpumplate ja põhjaveetöötlusjaamade rajamine/rekonstrueerimine. 

Puurkaevude tamponeerimine 
Projekt A5-3. Tehnovõrkude Ehituse OÜ investeeringud puurkaevpumplatesse 

Projekt A5-31. Paljandi tn 1 
puurkaevpumpla rekonstrueerimine 

600/ 
51,13 

           600/ 
51,13 

Projekt A63-32. Vana-Rannamõisa tee 
31 puurkaevpumpla rekonstrueerimine 

400/ 
25,56 

           400/ 
25,56 

Projekt A63-33. Kiini tn 12f 
puurkaevpumpla rekonstrueerimine 

 2200/ 
140,60 

          2200/ 
140,60 

Projekt A63-34. Otsatalu tn 14 
puurkaevpumpla rekonstrueerimine 

  1200/ 
76,70 

         1200/ 
76,70 

Projekt A63-35. Sooranna tn 14 
puurkaevpumpla rekonstrueerimine 

   2000/ 
127,82 

        2000/ 
127,82 

Projekt A63-36. Kruusaranna tee 3 
puurkaevpumpla rekonstrueerimine 

    2000/ 
127,82 

       2000/ 
127,82 

Projekt A5-37. Unna tn 7 
puurkaevpumpla rekonstrueerimine  

     2000/ 
127,82 

      2000/ 
127,82 

Projekt A5-3 KOKKU 1000/ 
63,91 

2200/ 
140,60 

1200/ 
76,70 

2000/ 
127,82 

2000/ 
127,82 

2000/ 
127,82 

      10400/ 
664,68 

Projekt A5-4. AS-i Teede REV-2 investeeringud puurkaevpumplatesse 
Projekt A5-41. Pärnu mnt 463 
puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja 
veetöötlusseadmete paigaldamine 

400/ 
25,56 

           400/ 
25,56 

Projekt A5-4 KOKKU 400/ 
25,56 

           400/ 
25,56 
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Tabel 12.8. Projekt A5 ja A6. Investeeringuprogramm 2009–2020. Hädaolukorra põhjaveehaarete rajamine ning keskkonnaohtlike 
puurkaevude likvideerimine 

Ehitusmaht 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kokku 
Projekt A5. Ühisveevarustuse ja hädaolukorra puurkaevude rajamine. Puurkaevpumplate ja põhjaveetöötlusjaamade rajamine/rekonstrueerimine. 

Puurkaevude tamponeerimine 
Projekt A5-5. Hädaolukorra põhjaveehaarete rajamine. Hädaolukorra puurkaevpumplate rajamine ja rekonstrueerimine 

Projekt A5-51. Lasnamäe 
põhjaveemaardla Seli kambriumi-vendi 
veehaare 

    5500/ 
351,51 

       5500/ 
351,51 

Projekt A5-52. Lasnamäe põhjavee-
maardla Paekalda kambriumi-vendi 
veehaare 

     5500/ 
351,51 

      5500/ 
351,51 

Projekt A5-53. Ülemiste kambriumi-
vendi veehaare 

      6000/ 
383,47 

     6000/ 
383,47 

Projekt A5-54. Mustamäe-Õismäe 
Astangu kambriumi-vendi veehaare 

       5000/ 
319,56 

    5000/ 
319,56 

Projekt A5-55. Mustamäe-Õismäe 
Trummi kambriumi-vendi veehaare 

        5000/ 
319,56 

   5000/ 
319,56 

Projekt A5-5 KOKKU     5500/ 
351,51 

5500/ 
351,51 

6000/ 
383,47 

5000/ 
319,56 

5000/ 
319,56 

   27000 

Projekt A5-6. Keskkonnaohtlike puurkaevude tamponeerimine, puurkaevpumplate likvideerimine 
Projekt A5-61. Ülemiste kaptaažliini 
likvideerimine ja puurkaevude 
tamponeerimine 

 400/ 
25,56 

          400/ 
25,56 

Projekt A5-6 KOKKU  400/ 
25,56 

          400/ 
25,56 
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12.3.2  Projekt B. Veetorustikud 
Investeeringud torustiku rajamisele on jaotatud 2009.–2012. a lühiajalise investeeringute 
perioodi ja 2013.–2020. a pikaajalise investeeringute perioodi vahel aastate kaupa 
proportsionaalsete mahtudena. Lühiajalise perioodi jooksul rekonstrueeritavad piirkonnad 
selekteeritakse välja selle põhjal, kus on vanemate ja avariiohtlikumate torustike osakaal 
suurem (tõenäoliselt Kesklinn, Nõmme). Samuti lähtutakse sellest, et kaevemahtude 
vähendamiseks rekonstrueeritaks nii vee- kui ka kanalisatsioonitorustikud piirkonnas ühel 
ajal. Reoveekanalisatsiooni ehitusega on otstarbekas samas kaevikus asendada ka veetorustik. 
Investeeringud on vajalikud veekvaliteedi parandamiseks torustikus, et saavutada kehtestatud 
kvaliteeditasemed, vähendada veekadusid ja avariilisust ning liita uued tarbijad (piirkonnad) 
ühisveevärgiga. Veetorustike rajamise ja renoveerimise maksumuse hindamise aluseks on 
võetud 2007.–2008. aasta tänavatorustike rajamise tööde (sh asfalteerimistööd) keskmine 
hinnatase Eestis ilma käibemaksuta. Võib eeldada, et rekonstrueerimistööd vanalinnas on 
kallimad kui ehitustööd Nõmmel või mõnes teises linnaosas, kuid kuna kogu maksumuse 
juures on piisavalt teisigi ebatäpsusi ja tegelik hind määratakse ikkagi ehitusprojekti alusel, on 
lihtsustused õigustatud, kuna annavad planeerijatele ettekujutuse maksumuste 
suurusjärkudest. Maksumusi mõjutavad ka Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2008 määrus nr 19 
ja 2. septembri 2004 määrus nr 32, mille alusel on kinnitatud Tallinna linna kaevetööde 
eeskirja muutmine. Selle määrusega kehtestatakse tänavakatte taastamise reeglid, mis oluliselt 
suurendavad torustike rekonstrueerimise maksumusi. Samuti oleneb hind tänava kategooriast 
ning sellest tingitud tänava sulgemise tasu suurusest. 
Maksumus sisaldab ka majaühenduste rajamist. Kui aastal 2007 leidis aset hinnatõus, siis 
aasta 2008 algas hindade stabiliseerumisega, millele on järgnenud ehitushindade langus. 
Antud hinnad peaksid suhteliselt hästi kajastama paari lähiaasta hinnataset ja sobima hangete 
hinna prognoosimiseks. Projekteerimise, uuringute, projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve 
kulude ning võimalike hinnakõikumiste ja ettenägematute kulutuste katteks on lisatud igale 
projektile 25% selle kogumaksumusest. Hinnakalkulatsiooni aluseks on võetud rajatavate ja 
rekonstrueeritavate torustike kogupikkus, arvestamata nende läbimõõtu. On eeldatud, et toru 
keskmine läbimõõt on 90–110 mm ja jooksva meetri hind 3969 krooni. 
Alljärgnevas tabelis on toodud arvutuste aluseks olevad ühikuhinnad. 

Tabel 12.9. Veetorustike ehitushinnad 

Toru 
materjal Läbimõõt Ühik Materjal* Töö Asfalteeri-

mine Kokku x 1,25** 

Plast Dn 25-40 m 500 850 1600 2950 3688 
Plast Dn 50-63 m 538 850 1600 2988 3735 
Plast Dn 90-110 m 565 860 1750 3175 3969 
Plast Dn 160… m 750 900 2000 3650 4563 
Hüdrant   tk 11500 2500   14000 16520 
Märkused 
* Materjali hind sisaldab toru ja toruarmatuuri maksumust. 
** Sisaldab: 
3% uuringud; 
7% projekteerimine; 
10% ettenägematud kulud, hinna kõikumised; 
5% projektijuhtimine, ehitusjärelevalve. 
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Projekt B1-1. Veetorustike rekonstrueerimine põhitegevuspiirkonnas 
Tallinna veetorustike kogupikkus on u 900 km. Enne 1946. aastat rajatud torustike pikkus on 
148,3 km ja ajavahemikul 1946–1960 rajatud torustike kogupikkus on 86,7 km. Enne aastaid 
1946 ja 1960 rajatud torustikud on kantud joonisele TL13-3-02 eri värvidega, et anda parem 
ülevaade piirkondadest, kus tuleks teha enim rekonstrueerimistöid. Põhiosa neist torustikest 
asub Kesklinna ja Nõmme territooriumil. 
Selleks, et tagada Tallinna veevarustussüsteemide töökindlus ja minimeerida veelekked, on 
vajalik jätkata veetorustike rekonstrueerimisi vähemalt 5 kilomeetrit aastas. Väljavahetamise 
eeltingimus on avariide ja muude hälvete analüüsimine ning võimaluse korral torustike 
seisukorra hindamine enne torustike väljavahetuse alustamist.  
Lisaks eelnevatele investeeringutele tuleb vajaduse korral rekonstrueerida torustikke 
kooskõlas linna muu infrastruktuuri ehitamise või renoveerimise kavadega, nt kui 
rekonstrueeritakse magistraalteid, on vaja hoolimata nende trassil kulgevate torustike vanusest 
ja eeldatavast seisukorrast igal üksikul juhul hinnata torustike seisukorda, et selgitada välja 
toru uuendamise vajadus. 
Lõplikud rekonstrueeritavate torude mahud määratakse kindlaks Tallinna linna ja AS Tallinna 
Vesi vaheliste läbirääkimiste tulemusena lähtuvalt võimalikest finantseerimisallikatest ja 
-võimalustest (vee hinna tõstmine – teenuslepingu muutmine, linnapoolne dotatsioon). 
Kesklinn. Kesklinna ja vanalinna piirkonnas on Tallinna kõige vanemad veetorustikud. 
Kohati ulatub veetorude vanus 150 aastani. Üle 100 aasta vanuseid veetorusid on piikonnas 
umbes 9%. Kesklinnas on aastatel 2009–2020 vaja rekonstrueerida 78 km veetorustikku. 
Piirkonna torustike olukorra väljaselgitamiseks pole uuringuid teostatud. 
Kristiine linnaosa. Kristiine linnaosasse on rajatud veetorustikud 1970. ja 1980. aastatel. On 
ka vanemaid torustikke, mis rajatud nt 1930. aastatel. Torustikud on rajatud peamiselt 
malmtorudest, kasutatud on ka terastoru. Plasttorusid on kasutatud peamiselt Veskimetsa ja 
Tondi linnaosas.  
Põhja-Tallinn. Põhja-Tallinnas on samuti nagu Kesklinna ja vanalinna piirkonnas ühed 
Tallinna vanimad veetorustikud. Koplis on torustikud rajatud peamiselt 20. sajandi teisel 
poolel. Pelgulinna ja Kalamaja osas 1930.–1940ndatel. Vanimad torustikud Koplis on rajatud 
aastatel 1913–1914. Peamine piirkonna veetorustike materjal on malm. Vähesel määral on 
torustike rajamisel kasutatud terastoru.  
Mustamäe linnaosa. Mustamäe piirkonna veetorustikud on ligikaudu ühevanused piirkonna 
majadega. Torustikud on rajatud peamiselt mõnikümmend aastat tagasi malm- ja 
terastorudest.  
Lasnamäe linnaosa. Lasnamäe piirkonna veetorustikud on ligikaudu ühevanused piirkonna 
elamutega. Torustikud on rajatud põhiliselt 15–30 aastat tagasi malm- ja terastorudest. OÜ 
Kiirvool on 2007. a koostanud tööprojekti “Veetorustiku ehitusprojekt Tallinna Sinimäe 
pumplast kuni Iru ja Loo tööstuspargini”, mille järgi on vaja asendada 1,1 km ulatuses 
veetorustikku [26]. Arendamise ja väljaehitamise kulud katab Maardu linn, mille Muuga ja 
Kallavere elamupiirkondi hakatakse veega varustama nimetatud torustiku abil. 
Haabersti linnaosa. Haabersti piirkonna veetorustikud on ligikaudu üheaegsed piirkonna 
majadega. Torustikud on rajatud peamiselt 20–30 aastat tagasi malm- ja terastorudest.  
Nõmme linnaosa. Nõmme linnaosa veevarustus põhineb põhjaveel. Käesolev ÜVK 
arendamise kava käsitleb piirkonna veevõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise vajadusi. 
Planeeritud on puurkaevpumplaid ringistava Ø 160 mm magistraaltoru paigaldamine 
piirkonda, mis jääb keskseks veejaotustoruks piirkonnas, kui on vajadus Nõmme linnaosa 
veevõrgu toitmiseks Mustamäe veevõrgust. Nõmme linnaosa ja Mustamäe veevõrgu vahel on 
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ette nähtud olemasoleva kaheniidilise Ø 250 mm Ehitajate teega paralleelselt kulgeva 
veetorustiku rekonstrueerimine, kogupikkus u 400 m. 
Nimetatud ühendust on vaja kasutada, kui tekib vajadus pinnavee juhtimiseks Nõmme 
piirkonda või vee juhtimiseks Mustamäe-Õismäe veevõrku hädaolukorra puhul. 
Pirita linnaosa. Pirita linnaosa veevarustus põhineb nagu Nõmme veevarustuski peamiselt 
põhjaveel. Torustikud on rajatud peamiselt malmtorudest, kasutatud on ka plasttorusid. 
Aastatel 2009–2020 on vaja rekonstrueerida 5,7 km ulatuses veetorustikku. 
Investeeringuprojektides on ette nähtud ka autonoomsete liitumispunktide rajamine 
kinnistutele, mille veevarustus on praegu lahendatud läbi kõrvalasuva kinnistu. Investeeringud 
autonoomsete kinnistuühenduste rajamiseks on nähtud ette aastatel 2011–2020 ning need on 
toodud rekonstrueeritavate torustike mahus (vt projekti B1-1) 

Tabel 12.10. Projekt B1-1. Investeeringuprogramm 2009–2020. Investeeringute vajadus 
veetorustike rekonstrueerimiseks põhitegevuspiirkonnas  

Rekonstrueeritav 
maht 2009 2010 2011 2012 2013–

2020 Kokku 

PÕHITEGEVUSPIIRKOND 
Torustiku pikkus 
KOKKU (m) 

5000 5000 ≥5000 ≥5000 ≥40 000 ≥60 000 

Kokku 
maksumus  
(tuhat kr/eurot) 

25 000/ 
1598 

25 000/ 
1598 

25 000/ 
1598 

25 000/ 
1598 

200 000/ 
12 782 

300 000/19 173 

Selleks, et säilitada veevarustuse teenuse kõrget kvaliteeti ja lekete taset alla 18 % aastas, on 
planeeritud veetorustike rekonstrueerimise mahuks Tallinna põhitegevuspiirkonnas 
minimaalselt 5 km aastas. 
Projekt B1-2. Veetorustike rekonstrueerimine aktsiaselts ESMAR EHITUS 
tegevuspiirkonnas 
Aastatel 2003–2007 rajati Mähe 1 ja Mähe 2 piirkonda 18,5 km veetorustikku läbimõõdus 
32–160 mm. Uued torustikud on ehitatud plasttorudest PN10. Veevõrgu töökindlus on uute 
torustike piirkonnas hea. Mähe 1 ja Mähe 2 tegevuspiirkonnas vahetatakse olemasolev 
amortiseerunud torustik välja plasttorude vastu (vt tabelit 12.12). Veetorustike 
rekonstrueerimise mahud kuni 2012. aasta lõpuni on andnud AS Esmar Ehitus. Maksumuste 
määramisel lähtuti tabelis 12.9 toodud ehitushindadest. 

Tabel 12.11. Projekt B1-2. Lühiajaline investeeringuprogramm 2009–2012. 
Rekonstrueeritavad veetorustikud aktsiaselts ESMAR EHITUS tegevuspiirkonnas 

Rekonstrueeritav maht 2009 2010 2011 2012 Kokku  
2009–2012 

Aktsiaseltsi ESMAR EHITUS tegevuspiirkond (Mähe 1 ja Mähe 2) 
Ehitatav torustiku pikkus (m) - 507 - - 507 
Maksumus (tuhat kr/eurot) - 2 012/0,129 - - 2 012/0,129 

Projekt B1-3. Veetorustike rekonstrueerimine Tehnovõrkude Ehituse OÜ 
tegevuspiirkonnas 
Kakumäe piirkonnas on 1998.–2008. aastal rajatud 48,5 km veetorustikku, materjaliks plast. 
Torustikku rekonstrueeritakse 2009.–2012. aastal 0,7 km ulatuses. 
Veetorustike rekonstrueerimise mahud kuni 2012. aasta lõpuni on andnud AS Tehnovõrkude 
Ehituse OÜ. Maksumuste määramisel lähtuti tabelis 12.9 toodud ehitushindadest. 
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Tabel 12.12. Projekt B1-3. Lühiajaline investeeringuprogramm 2009–2012. 
Rekonstrueeritavad veetorustikud Tehnovõrkude Ehituse OÜ tegevuspiirkonnas 

Rekonstrueeritav maht 2009 2010 2011 2012 Kokku  
2009–2012 

Tehnovõrkude Ehituse OÜ (Kakumäe) 
Ehitatava torustiku pikkus (m) - - 670 - 670 
Maksumus (tuhat kr/eurot) - - 2 659/0,170 - 2 659/0,170 

Projekt B1-4. Veetorustike rekonstrueerimine AS-i Teede REV-2 tegevuspiirkonnas 
Vana-Pääsküla tegevuspiirkonna torustikud rajati aastal 1975. Aastatel 2008 ja 2009 
rekonstrueeriti piirkonna veetorustikud koos reoveekanalisatsiooni ja sademevee 
kanalisatsiooni torustike rajamisega.  

Projekt B2-1. Uute veetorustike rajamine põhitegevuspiirkonnas 
Uute veetorustike ehitusmahtude määramisel on lähtutud Tallinna linna ning AS Tallinna 
Vesi vahel vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsusele nr 283 sõlmitud 
teenuslepingu muutmise lepingu lisast 1. Lepingu muutmise üks eesmärke oli linna soov katta 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga Tallinna linna reoveekogumisalale jäävad seni katmata alad 
torustikega, et tagada Euroopa Liidu asulareovee direktiivi tähtaegne täitmine. Torustike 
pikkus linnaosade lõikes on võetud Tallinna linna ja AS-i Tallinna Vesi vahelise 
teenuslepingu muutmise lepingu lisast 1. 
Tuleb võtta arvesse, et ka nimetatud lepingu lisas ei kajastu kõik vajalikud torustikud, st 
lisandub veel piirkondi (tänavaid), millel puudub siiani võimalus liituda ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooniga ning mis ei kajastu nimetatud lepingu lisas 1. Seega on vaja sõlmida 
täiendav leping Tallinna linna ja AS-i Tallinna Vesi vahel, kui selguvad lisainvesteeringute 
mahud. 
Tallinna linna ja AS-i Tallinna Vesi vahel 2009. aastal sõlmitud teenuslepingu muutmise 
lepingu lisas 2 on fikseeritud elanikkonnale müüdava veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise 
teenuse tariifid. Tariif sisaldab ka arenduskulude komponenti, mis katab aastatel 2009–2014 
uute veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks tehtavad kulud. Arengukomponendi 
suurus ajaperioodil 1. jaanuarist 2009 kuni 31. oktoobrini 2009 oli 9,00 kr/m3 ja ajaperioodil 
1. jaanuarist 2010 kuni 30. juunini 2014 on 8,75 kr/m3. Ajaperioodil 1. juulist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2014 on arenduskomponent 0 kr/m3. Arengukomponendi määrad põhinevad 
teenustepiirkonna elanikkonna hinnangulisel aastasel veetarbimise mahul 13 276 000 m3. 
Arengukomponenti arvestatakse kogu elanikkonna tarbitava vee koguse pealt ja Tallinna linn 
kompenseerib selle vastavalt igakuiselt esitatavatele arvetele vee-ettevõttele. 
Veevarustussüsteemi laiendamise kava koostamisel seati põhieesmärgiks nõuetele vastava 
ühisveevärgiteenuse tagamine seni teeninduspiirkonnast välja jäänud Tallinna linna elanikele 
ja asutustele. Uute veetorustike ehitamine linnaosade lõikes on toodud tabelis 12.13. 
Rajatavad torud on kantud joonisele TL13-3-02. 
AS Tallinna Vesi opereeritavale veevõrgule pole lisahüdrantide paigaldamist ette nähtud. 
Hüdrantide lisamine võib osutuda vajalikuks arenduste piirkonnas (seal ehitavad torustikud 
välja arendajad) või tingituna Põhja-Eesti Päästekeskuse nõuetest seoses olemasolevatele 
tänavatele uute hoonete rajamisega. 
Kesklinn. Tallinna Kesklinnas pole 2009. a ette nähtud veetorustiku laiendamist. Tagatud on 
piisava survega joogiveega varustatus piirkonna kõigile tarbijatele. 2010. aastal on kavas 
rajada uut veetorustikku 0,8 km ulatuses. Veevarustuskindluse parandamiseks ning Kesklinna 
ja Lasnamäe veevõrgu ühendamiseks on vaja rajada veetorustikku Pirita tee piirkonnas 0,3 km 
(Ø 225 mm) ulatuses. 
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Mõigu piirkond 
Mõigu piirkonnas on vaja rajada 2 km ulatuses uut veetorustikku, et tagada tarbijatele 
joogivee kättesaadavus ühisveevärgist. 
Põhja-Tallinn. Piirkonnas on tagatud praeguse veevõrgu ulatuse juures piisava mahu ja 
survega joogiveega varustatus peaaegu 100%-le piirkonna veetarbijaist. Veevõrgu 
laiendamiseks piirkonnas puudub vajadus. 
Kristiine linnaosa. Piirkonnas on tagatud praeguse veevõrgu ulatuse juures piisava mahu ja 
survega joogiveega varustatus peaaegu 100%-le piirkonna veetarbijaist. Veevõrgu 
laiendamiseks piirkonnas puudub vajadus. 
Mustamäe linnaosa. Piirkonnas on olemas veetorustik ja tagatud tarbijatele joogivee 
kättesaadavus ühisveevärgist. Torustiku laiendamiseks puudub linnaosas vajadus. Mustamäe 
suurim probleem veevarustuses on teisi kinnistuid läbivad majaühendused. 
Haabersti linnaosa. Piirkonnas on tagatud joogivee kättesaadavus ühisveevärgist. Veevõrgu 
laiendamiseks puudub vajadus. Haabersti linnaosas on planeeritud hulk uusi arenduspiirkondi, 
kus veetorustike rajamise kulud katavad arendajad. 
Nõmme linnaosa. Osale elanikkonnast ei ole tagatud ühisveevarustuse teenust. 
2009.–2010. aastal on plaanis rajada u 7,3 km veetorustikku. Veevõrgu laiendamise töödest 
tuleb esile tuua mööda Kadaka puiesteed kulgeva Nõmme ja Mustamäe linnaosa Ø 250 mm 
ühendustorustiku rajamine, kogupikkus 1,3 km. Nõmme linnaosas piki Viljandi mnt on kavas 
rajada 2,6 km ulatuses ühendustorustikku Liiva ja Raku-Raudalu piirkonna vahel, et tagada 
veevarustus Kiili vallas. Konsultandi hinnangul peaks nimetatud torustiku rajamise kulud 
kandma Kiili vald. 
Raku-Raudalu piirkond 
Raku-Raudalu piirkonnas rajatakse lisaks Viljandi mnt veetorustikule veel 1,1 km ulatuses 
veetorustikku. 
Pirita linnaosa. Piirkonda (Merivälja, Lepiku, Laiaküla jt) rajatakse lähiaastatel uusi 
veetorustikke u 5,2 km ulatuses. 
Lasnamäe III survetsooni veetorustik ühendatakse Pärnamäe teel kulgeva torustikuga Lepiku 
ja Laiaküla elamupiirkondade varustamiseks pinnaveega, torustiku kogupikkus on 3,2 km, 
Ø 250 mm. See torustik on hädaolukorras kasutatav pinnavee juhtimiseks põhjavee toitel 
olevasse piirkonda ja vajaduse korral ka pinnaveevarustusega alade toitmiseks põhjaveega. 
Lasnamäe linnaosa. Olemasolevat veetorustikku on vaja laiendada Lasnamäe linnaosas 8,8 
km ulatuses. Vastavalt K-Projekti Aktsiaseltsi väljatöötatavale Lasnamäe piirkonna 
perspektiivskeemile on ette nähtud torustike rajamine Paekalda elamupiirkonna veega 
varustamiseks, mis tehakse arendaja kulul. Lisaks soovib Rae vald Lasnamäe 
tööstuspiirkonnas rajada 1 km ulatuses veeühendustorustikke Tallinna linna piires Veneküla 
tööstuspiirkonda. Laagna tee äärsesse piirkonda on sealsete ettevõtete veevõrku ühendamiseks 
kavas rajada 7,6 km veetorustikku, mille investeeringud saadakse liitumistasudest. 
Maardu linna poolt tuleb rajada ühendustorustik Lasnamäe linnaosa territooriumile pikkusega 
1,9 km pinnavee juhtimiseks Maardu linna Kallavere ja Muuga elamupiirkonda. 
Uued arengualad. Tallinna on planeeritud uusi arengualasid, nagu Pikaliiva, Astangu-
Mäeküla, Kurepõllu asum (NOVEL), Põhja-Tallinna 14 arenguala jne. Arengualadele 
planeeritud elanike arv on järgmine: 
1. Põhja-Tallinna arengualale lisandub 48 000 elanikku; 
2. Haabersti linnaosas Pikaliivale 13 000 elanikku; 
3. Astangu-Mäekülla 10 000 elanikku; 
4. Lasnamäel Katleri, Loopealse, Paevälja, Kurepõllu asumitesse 17 000 elanikku. 
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Uute arengualade elanike koguarv on 88 000, mis moodustab kogu Tallinna elanike arvust 
22%. Konsultandi hinnangul on nimetatud prognoos ülepaisutatud. 
Uute arengualade väljaehitamine ei suurenda üldiselt Tallinna elanike arvu, vaid muudab 
mõningal määral elanike paiknemist linna või linnaosade piires. Kuna enne 1990. aastat 
ehitatud veetorustikud on oluliselt üledimensioneeritud, ei tekita selline hoonestuse 
tihendamine üksikutes linnaosades tavaliselt mingeid probleeme veevarustuse tagamisel. Kui 
seoses arendustegevusega on siiski vaja välja vahetada mõni olemasoleva torustiku lõik, tuleb 
seda teha arendaja kulul. 
Astangu 
Astangu-Mäeküla asumi arengualale nähakse ette peatorustikud vastavalt Astangu 
ehitusmääruses ette nähtud tänavate skeemile. Piirkonna torustikud ühendatakse töökindluse 
tagamiseks piki Kadaka teed Mustamäe linnaosa peatorustikuga, piki Paldiski mnt ehitatud 
Harku valla ühendustorustikuga, Astangu olemasoleva peatorustikuga Astangu tänaval ning 
perspektiivse Apametsa piirkonna ühendustorustikuga. Uute peatorustike pikkus kokku on 
ligikaudu 14 km. 

Tabel 12.13. Projekt B2-1. Rajatavate veetorude pikkused põhitegevuspiirkonnas 
linnaosade lõikes 

Ehitusmaht 2009 2010 2011 2012 
Kokku 

2009–2012 
Nõmme  

Ehitatava torustiku pikkus (m) 3747 2257 - - 6004 
sh Raku-Raudalu piirkond 
Ehitatava torustiku pikkus (m) 1180 - - - 1180 
sh hädaolukorra tarbeks ehitatava torustiku pikkus (m) 
Ehitatava torustiku pikkus (m)   634 635 1269 
sh Kiili valla investeering Nõmme linnaosas 
Ehitatava torustiku pikkus (m) - 1319 1319 - 2638 
Kesklinn  

Ehitatava torustiku pikkus (m) 2205 564 - - 2769 
sh Mõigu piirkond 
Ehitatava torustiku pikkus (m) 2043 - - - 2043 
Haabersti linnaosa, Astangu piirkond 
Ehitatava torustiku pikkus (m) - - 7000 7000 14 000 
Pirita linnaosa 

Ehitatava torustiku pikkus (m) 124 2864 - - 2988 
sh Lasnamäe III survetsooni veetorustiku ühendamine Pärnamäe teel kulgeva torustikuga (m) 
Ehitatava torustiku pikkus (m)  1610 1610 - 3220 
Lasnamäe linnaosa 

Ehitatava torustiku pikkus (m) 4401 4401 - - 8802 
Maardu linna investeering Lasnamäe linnaosas 
Ehitatava torustiku pikkus (m) 950 950 - - 1900 
Rae valla investeering Lasnamäe tööstuspiirkonnas 
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Ehitusmaht 2009 2010 2011 2012 
Kokku 

2009–2012 
Ehitatava torustiku pikkus (m) -  1042 - - 1042 
Lasnamäe Laagna tee piirkond (liitumistasude arvelt finantseeritav) 
Ehitatava torustiku pikkus (m) 3800 3799 - - 7599 
Kokku (m) 15 227 15 877 10 563 7 635 49 302 
Märkus: rajatavate veetorustike mahud selguvad pärast AS-i Tallinna Vesi analüüsi vee- ja 
kanalisatsioonivõrguga varustamata piirkondade kohta. 
Lühiajaline programm (aastad 2009–2012) hõlmab põhitegevuspiirkonnas 49,3 km torustiku 
rajamist. 
Pikaajaline programm (aastad 2013–2020) ei hõlma põhitegevuspiirkonnas torustike rajamist. 

Projekt B2-2. Uute veetorustike rajamine aktsiaseltsi ESMAR EHITUS tegevuspiirkonnas 
Mähe tegevuspiirkond 
Mähe 1 ja Mähe 2 tegevuspiirkonnas ei ole osale elanikkonnast tagatud ühisveevarustuse 
teenust. Mähe 1 ja Mähe 2 tegevuspiirkonnas on kavas rajada aastatel 2009–2010 uut 
veetorustikku 5 km ulatuses vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 otsuse nr 
295 lisas 1 toodud veetorustike mahuga. 
Aegna tegevuspiirkond 
Aegna tegevuspiirkonnas on plaanis aastatel 2009–2010 rajada 0,3 km veetorustikku Aegna 
saare sadamaosa kinnistute varustamiseks veega. Aegna saarele on ette nähtud ka 
tuletõrjehüdrantide rajamine. 

Tabel 12.14. Projekt B2-2. Lühiajaline investeeringuprogramm 2009–2012. Rajatavad 
veetorustikud Mähe 1 ja Mähe 2 ning Aegna (aktsiaselts ESMAR EHITUS) 
tegevuspiirkonnas 

Ehitusmaht 2009 2010 2011 2012 Kokku 
2009–2012 

Mähe 1 ja Mähe 2 (aktsiaselts ESMAR EHITUS) tegevuspiirkond  
Ehitatava torustiku pikkus 
(m) 3 117 1 927 - - 5 044 

Maksumus (tuhat kr/eurot) 12 576/804 8 000/511 - - 20 576/1 315 
Mähe 1 hüdrandid (tk) 31 36 Mähe 2 hüdrandid (tk) 5 
Maksumus (tuhat kr/eurot) 590/38 

Aegna (aktsiaselts ESMAR EHITUS) tegevuspiirkond  
Ehitatava torustiku pikkus 
(m) 320 - - 500 

Maksumus (tuhat kr/eurot) 1 984/127 - - 1 980/127 
Hüdrandid (tk) 2 2 
Maksumus (tuhat kr/eurot) 30/2 
Projekt B2-2 kokku (tuhat kr/eurot) 23 176/1 481 

Projekt B2-3. Uute veetorustike rajamine Tehnovõrkude Ehituse OÜ tegevuspiirkonnas 
Aastatel 2003–2008 rajati piirkonda 48,5 km ulatuses veetorustikku. Kakumäe piirkond on 
kiiresti arenev ning seetõttu on aastatel 2009–2010 plaanis rajada veel 7,4 km veetorustikku. 
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Tabel 12.15. Projekt B2-3. Lühiajaline investeeringuprogramm 2009–2012. Rajatavad 
veetorustikud Kakumäe (Tehnovõrkude Ehituse OÜ) tegevuspiirkonnas 

Ehitusmaht 2009 2010 2011 2012 Kokku 
2009–2012 

Kakumäe (Tehnovõrkude Ehituse OÜ) tegevuspiirkond  
Ehitatava torustiku pikkus 
(m) 2 335 5 046 - - 7 381 

Maksumus (tuhat kr/eurot) 10 000/639 14 000/895 - - 24 000/1 534 
Hüdrandid (tk) 29 29 
Maksumus (tuhat kr/eurot) 500/32 
Projekt B2-3 kokku (tuhat kr/eurot) 24 500/1 566 

Projekt B2-4. Uute veetorustike rajamine AS-i Teede REV-2 tegevuspiirkonnas 
2008. a on SWECO Projekt AS koostanud Vana-Pääsküla ÜVK tegevuspiirkonna tööprojekti, 
millega on lahendatud piirkonna veevarustus ja kanalisatsioon. Ehitus algab 2009. aastal. 
Vaadeldav ala asub Tallinnas Nõmme linnaosas Laagri elamualade piirkonnas. Piirkond 
kujutab endast AS-i Teede REV-2 territooriumist lõunasse (kuni Pääsküla jõeni) ning läände 
(kuni raudteeni) jäävaid alasid, millel praegu puudub ühisveevärk ja -kanalisatsioon. 
Majandus- ja joogivee süsteemi allikas on AS-i Teede REV-2 puurkaevpumpla. Projekteeritav 
süsteem ringistatakse AS-i Teede REV-2 halduses oleva veetorustikuga. Külvi, Lõikuse ja 
Saagi tänavale rajatakse uued veetorud hüdrantidega. Piki Pärnu mnt-d on projekteeritud uus 
torustik, millega ringistatakse torustik olemasoleva veesüsteemiga teisel pool Pärnu mnt-d. 
Igale krundile on ette nähtud omaette liitumispunkt väljaspool kinnistu piiri. 

Tabel 12.16. Projekt B2-4. Lühiajaline investeeringuprogramm 2009–2012. Rajatavad 
veetorustikud Vana-Pääsküla (AS Teede REV-2) tegevuspiirkonnas 

Ehitusmaht 2009 2010 2011 2012 Kokku 
2009–2012 

Vana-Pääsküla (AS Teede REV-2)  
Ehitatava torustiku pikkus (m) 150 410 - - 560 
Maksumus (tuhat kr/eurot) 2 812/180 7 790/498 - - 10 602/678 
Hüdrandid (tk) 9 - - - 9 
Maksumus (tuhat kr/eurot) 130/8,3 
Projekt B2-4 kokku (tuhat kr/eurot) 10 732/686 

Teised tegevuspiirkonnad 
Tallinna ÜVK arendamise kava ei käsitle juriidilistele isikutele kuuluvate vee-ettevõtjate 
tegevust, kes ei paku Tallinna linnale vee- ja kanalisatsiooniteenust. Sellised 
tegevuspiirkonnad on Kopli, Väo, Haabersti ja Tähetorni. Need tegevuspiirkonnad on seotud 
tööstusettevõtetega, kes lahendavad ise veevarustuse puurkaevude baasil või ostavad vajaduse 
korral teenust AS-ilt Tallinna Vesi. Need tegevuspiirkonnad on väiksed ega mõjuta linna 
veevarustussüsteemi üldist arengut. Samas on konsultandi hinnangul vaja viia läbi uuring 
tööstuspiirkondade käsitlemiseks vastavalt õigusaktidele ja võimaluse korral liita need 
põhitegevuspiirkonnaga. Tähetorni piirkonnas on rajatud ühendustorustikud ning pärast 
formaalsete küsimuste lahendamist on piirkonna ettevõtetel võimalus liituda Tallinna 
põhitegevuspiirkonna ühisveevärgiga (Tallinna ja Harku vahele rajatud pinnavee 
toitetorustik). 



Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2021 
 

 157 

Tallinna veevarustussüsteemi rajamise ja rekonstrueerimise maksumused 
Kogu veevarustussüsteemi rajamise ja rekonstrueerimise maksumus on toodud tabelis 12.17. 
Maksumused on jagatud aastatele 2009–2010, mille kohta on sõlmitud vee-ettevõtjate ja linna 
vahel konkreetsed ehitamise ja rahastamise lepingud. Osaliselt on nende tööde rahastamine 
kantud ka järgmisse perioodi. Periood 2011–2020 hõlmab töid, mille kohta puuduvad praegu 
konkreetsed lepingud. 

Tabel 12.17. Tallinna veetorustike rajamise ja rekonstrueerimise maksumused aastatel 
2009–2020 

B. VEETORUSTIKUD 
 Projekt Maksumused  

(mln kr/eurot) 
2009–2012 2013–2020 

B1-1. Veetorustike remont ja rekonstrueerimine 
põhitegevuspiirkonnas 100/6,4 200/12,8 

B1-2. Veetorustike remont ja rekonstrueerimine Mähe 1 ja 
Mähe 2 (aktsiaselts ESMAR EHITUS) 
tegevuspiirkonnas 

2,0/0,13 - 

B1-3. Veetorustike remont ja rekonstrueerimine Kakumäe 
(Tehnovõrkude Ehituse OÜ) tegevuspiirkonnas 2,7/0,17 - 

B1-4. Veetorustike remont ja rekonstrueerimine Vana-
Pääsküla (AS Teede REV-2) tegevuspiirkonnas - - 

B2-1. Uute veetorustike rajamine põhitegevuspiirkonnas 264,2/16,9 104,5/6,7 
B2-2. Uute veetorustike ja hüdrantide rajamine Mähe 1, 

Mähe 2 ja Aegna (AS Esmar Ehitus) 
tegevuspiirkonnas 

23,2/1,5 - 

B2-3. Uute veetorustike ja hüdrantide rajamine Kakumäe 
(Tehnovõrkude Ehituse OÜ) tegevuspiirkonnas 24,5/1,6 - 

B2-4. Uute veetorustike ja hüdrantide rajamine Vana-
Pääsküla (AS Teede REV-2) tegevuspiirkonnas 10,7/0,7 - 

Kokku veetorustikud 427,3/27,3 304,5/19,5 
AS Tallinna Vesi amortisatsioonikuludest finantseeritavad 
summad 100/6,4 200/12,8 

Arenduskomponendi ja liitumistasude arvelt 
finantseeritavad tööd 322,6/20,6 104,5/6,7 

Märkus: rajatavate veetorustike mahud selguvad pärast AS-i Tallinna Vesi koostatavat 
analüüsi, millega selgitatakse välja piirkonnad (tänavad), kus elanikel puudub siiani 
võimalus vee- ja kanalisatsioonivõrguga liituda. 
12.3.3 Projekt C. Kanalisatsioonitorustikud 
Põhilised tööd kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks Tallinna tegevuspiirkondades on 
olemasolevate kokkulepete alusel nähtud ette aastatele 2009–2010, samas on vaja edaspidi 
rajada uusi kanalisatsioonivõrke veel mitmes arenduspiirkonnas. Edasised tööd seisnevad uute 
arengualade ühendamises olemasoleva põhivõrguga, mida rahastavad arendajad, ning 
kanalisatsioonivõrgu renoveerimises, mida rahastatakse AS Tallinna Vesi ja teiste vee-
ettevõtjate amortisatsioonifondidest. 
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Tallinna ümbritsevate omavalitsuste Tallinna võrguga ühinemise kulud kaetakse ühinevate 
omavalitsuste eelarvest või maksavad selle kinni omavalitsuse territooriumil 
kanalisatsioonivõrguga ühinenud elanikud (nt vee hinnale võidakse liita arenduskomponent 
nagu Tallinnas), tekitamata Tallinna linnale lisakulutusi. 
Tallinna linna veetarve ja seoses sellega ka reovee vooluhulk on vähenenud viimase 15 aasta 
jooksul mitu korda. Kõik varem projekteeritud kanalisatsiooni põhivõrgud on 
üledimensioneeritud ja selle tõttu on voolukiirus langenud isepuhastumise piirile või alla seda. 
Tabelis 12.18 on toodud valdade vooluhulgad aastal 2007 ja prognoositud vooluhulgad 
aastatel 2012 ja 2020. 

Tabel 12.18. Lähivaldade reovee vooluhulgad 2007, 2012 ja 2020 a. 

Aastad 2007 2012 2020 
Lähivallad (m3/d) (m3/d) (m3/d) 

Rae vald 416 2105 7217 
Viimsi vald 1543 2466 2603 
Saue vald 0 411 548 
Saue linn 210 656 770 
Harku vald 1026 1096 1233 
Saku vald 1316 1644 1781 
Maardu linn 0 2000 3856 
Kiili vald 0 110 164 
Jõelähtme vald  1116 1233 1370 
Kokku 5627 9720 15686 

Nagu tabelist nähtub, suureneb Tallinna suunatava reovee vooluhulk aastaks 2020 võrreldes 
2007. aastaga 70%. Üksikute valdade lõikes (Rae) suureneb vooluhulk ligi kaks korda. 
Vooluhulkade prognoosil on arvestatud ainult reovee vooluhulkadega. Valdade sademevee 
juhtimine Tallinna reovee- ja ühisvoolsesse kanalisatsioonisüsteemi on keelatud, et vältida 
reoveepuhasti ülekoormamist. Vooluhulga suurenedes kasvavad ka kiirused ja paranevad 
isepuhastumise tingimused. Olemasolevate torude diameetrist piisab, et planeeritud 
vooluhulki vastu võtta. 
Kanalisatsioonitorustike ehitamise ja renoveerimise maksumuse hindamise aluseks on võetud 
2007.–2008. aasta kanalisatsioonitorustike rajamise keskmine hinnatase (ilma käibemaksuta) 
Tallinnas koos asfalteerimistöödega. Rekonstrueerimistööd vanalinnas on tõenäoliselt 
kallimad kui ehitustööd Nõmmel või mõnes teises linnaosas, kuid kuna tegelik hind 
määratakse ehitusprojekti alusel, on hinnataseme võrdsustatus õigustatud, et anda 
planeerijatele ettekujutus maksumuste suurusjärkudest. 2009. aastal muutus ka Tallinna linna 
kaevetööde eeskiri, millega suurenes oluliselt tänavakatte taastamise vajadus, see omakorda 
suurendab torustike rekonstrueerimise maksumusi. Lisaks eelnevale oleneb hind tänava 
kategooriast ning sellest tulenevast tänava sulgemise tasu suurusest. 
Alates 2008. aastast on täheldatav torustike rajamise hindade langus. Tabelis 12.19 toodud 
hinnad peaksid suhteliselt hästi kajastama paari lähiaasta hinnataset ja sobima hangete hinna 
prognoosimiseks. Projekteerimise, uuringute, projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulude 
ning võimalike hinnakõikumiste ja ettenägematute kulutuste katteks on lisatud igale projektile 
25% selle kogumaksumusest. Hinnakalkulatsiooni aluseks on võetud rekonstrueeritavate 
torude kogupikkus, arvestamata nende läbimõõtu. On eeldatud, et keskmine toru läbimõõt on 
300–315 mm ja jooksva meetri hind 4250 krooni (tabel 12.19). 
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Tabel 12.19. Kanalisatsioonitorustike ehitushinnad (kr/m) 
Toru 

materjal Läbimõõt Ühik Materjal Töö Asfalteeri-
mine Kokku x 1,25* 

Plast Dn 110−250 m 540 848 1600 2988 3735 
Plast Dn 300−315 m 730 920 1750 3400 4250 
Plast Dn 400−630 m 1275 1200 2000 4475 5595 
Märkused 
* 1,25 sisaldab: 
3% uuringud; 
7% projekteerimine; 
10% ettenägematud kulud, hinna kõikumised; 
5% projektijuhtimine, ehitusjärelevalve. 
Võrdluseks on toodud kinnisel meetodil tehtavate tööde hinnad, mis AS-i Tallinna Vesi 
andmetel on kõrgemad kui lahtisel meetodil teostatavate tööde hinnad, mis on tingitud 
materjali kallidusest ning konkurentsi puudumisest. Kinnisel meetodil rajatavate torustike 
hinda ei ole arvestatud: 
 torustike eelnevat pesu ja videoeeluuringut (u 5% objekti mahust); 
 tänavasulgemistasusid – sõltuvad tänava kategooriast; 
 olemasolevate kaevude rekonstrueerimist; 
 avariikaevekohtade kaevamistöid. 
Hinnad kehtivad töödel, mille maht on minimaalselt 100 jm ja jooksva meetri hind on 
alljärgnev. 

Läbimõõt kr/m (ilma 
käibemaksuta) 

1. DN 100 mm  2800 
2. DN 150 mm 2800 
3. DN 200 mm 2800 
4. DN 250 mm 3200 
5. DN 300 mm 3500 
6. DN 350 mm 3800 
7. DN 400 mm 4200 
8. DN 500 mm 5600 
9. DN 600 mm 7200 
10. DN 700 mm 8600 
11. DN 750 mm 9500 
Nagu võrdlus tabelis 12.19 toodud hindadega näitab, ei ole olulist erinevust, kas teha töid 
kinnisel või lahtisel meetodil. Hinnad on suhteliselt lähedased ja seetõttu peaks teostaja poolt 
arvutusteks valitud torude jooksva meetri hind 4250 krooni peegeldama lähiaastate reaalset 
hinnataset. 

Projekt C1. Kanalisatsioonitorustike remont ja renoveerimine põhitegevuspiirkonnas 
Tallinna kanalisatsioonitorustike perspektiivse olukorra skeem on toodud joonisel TL13-4-02. 
Enne 1946. ja 1960. aastat rajatud torustikud on kantud joonisele eri värvidega. Põhiosa neist 
torustikest asub kesklinna territooriumil. Rekonstrueerimise eeltingimuseks on avariide ja 
muude hälvete analüüsimine ning torustike seisukorra hindamine CCTV kaameraga ning 
väljavahetamisele kuuluvad torustikud, mille seisukord on halb, mis põhjustavad pidevaid 
ummistusi ning purunevad sageli. Avariiliste torude osakaalult on esikohal Põhja-Tallinn, 
Nõmme ja Kristiine. Kesklinnas on avariiliste torude osakaal ainult 21%.  
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Torutööde keskmised hinnad on võetud tabelist 12.19. Põhirenoveerimise alustamine on 
planeeritud aastale 2013, kuna selleks ajaks on lõpetatud olemasolevatesse elamurajoonidesse 
uute kanalisatsioonitorustike rajamine. See võimaldab tööde mahu ja vajalikud rahalised 
vahendid aastate lõikes ühtlasemalt jaotada.  
Lisaks eelnevatele investeeringutele tuleb vajaduse korral rekonstrueerida torustikke 
kooskõlas linna muu infrastruktuuri ehitamise või renoveerimise kavadega, nt kui 
rekonstrueeritakse magistraalteid, on vaja hoolimata nende trassil kulgevate torustike vanusest 
ja eeldatavast seisukorrast igal üksikul juhul hinnata torustike seisukorda, et selgitada välja 
toru uuendamise vajadus. Torustike renoveerimise vahendid tulevad AS Tallinna Vesi 
amortisatsioonifondist. 
Teiste vee-ettevõtjate tegevuspiirkondades nende andmetel amortiseerunud 
kanalisatsioonitorustikke ei ole. 

Tabel 12.20. Projekt C1-1. Investeeringud kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimiseks 
põhitegevuspiirkonnas  

Rekonstrueeritav maht 2009 2010 2011 2012 2013–
2020 

Kokku 

PÕHITEGEVUSPIIRKOND  
Torustiku pikkus KOKKU 
(m) 

5000 5000 ≥5000 ≥5000 ≥40 000 ≥60 000 

Kokku maksumus  
(tuhat kr/eurot) 

22 000/
1406 

22 000/
1406 

22 000/ 
1406 

22 000/
1406 

176 000/ 
11 248 

264 000/ 
16 873 

Selleks, et säilitada kanalisatsiooni teenuse kõrget kvaliteeti on kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimise mahuks Tallinna põhitegevuspiirkonnas minimaalselt 5 km aastas.  
Lisaks teostatakse 4–6 miljoni krooni mahus aastas asendusinvesteeringuid 
kanalisatsioonipumplate jätkusuutlikkuse tagamiseks.  

Projekt C2. Uute kanalisatsioonitorustike rajamine põhitegevuspiirkonnas 
Uute kanalisatsioonitorustike ehitusmahtude määramisel on lähtutud Tallinna linna ning AS-i 
Tallinna Vesi vahel vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsusele nr 283 
sõlmitud teenuslepingu muutmise lepingu lisast 1. Lepingu muutmise üks eesmärk oli linna 
soov katta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga Tallinna linna reoveekogumisalale jäävad seni 
katmata alad torustikega, et tagada Euroopa Liidu asulareovee direktiivi tähtaegne täitmine. 
Torustike pikkus linnaosade lõikes on võetud teenuslepingu muutmise lepingu lisast 1. 
Tuleb võtta arvesse, et ka nimetatud lepingu lisas ei kajastu kõik vajalikud torustikud, st 
lisandub veel piirkondi (tänavaid), kellel puudub siiani võimalus liituda ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooniga ning mis ei kajastu nimetatud lepingu lisas 1. Seega on vajalik täiendava 
lepingu sõlmimine Tallinna linna ja AS-i Tallinna Vesi vahel, kui selguvad 
lisainvesteeringute mahud. 
Kanalisatsioonisüsteemi laiendamise kava koostamisel oli põhieesmärgiks seatud nõuetele 
vastava ühiskanalisatsiooniteenuse tagamine seni teeninduspiirkonnast välja jäänud Tallinna 
linna elanikele ja asutustele. Uute kanalisatsioonitorustike ehitamine linnaosade lõikes on 
toodud tabelis 12.21. Rajatavad torud on kantud joonisele TL13-4-02. 

Tabel 12.21. Rajatavate kanalisatsioonitorustike pikkus linnaosade lõikes 
põhitegevuspiirkonnas (m) 

Ehitusmaht 2009 2010 2011 2012 Kokku 
2009–2012 

Nõmme linnaosa 
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Ehitatava torustiku pikkus 36 440 15 311 - - 51 751 
Kristiine linnaosa 
Ehitatava torustiku pikkus 1025 374 - - 1399 
Pirita linnaosa 
Ehitatava torustiku pikkus 2171 8082 - - 10 253 
Haabersti linnaosa 
Ehitatava torustiku pikkus 746 5269  -  - 6015 
Mustamäe linnaosa 
Ehitatava torustiku pikkus - - - - - 
Põhja-Tallinn 
Ehitatava torustiku pikkus - - - - - 
Lasnamäe linnaosa 
Ehitatava torustiku pikkus - - - - - 
Kesklinn 
Ehitatava torustiku pikkus  - 1 933 - - 1933 
Mõigu piirkond 
Ehitatava torustiku pikkus 2038 - - - 2038 
Raku-Raudalu piirkond 
Ehitatava torustiku pikkus 6168  - - - 6168 
Kokku (m) 48 588 30 969  -  - 79 557 
Märkus: rajatavate kanalisatsioonitorustike mahud selguvad pärast AS-i Tallinna Vesi 
analüüsi, millega selgitatakse välja piirkonnad (tänavad), kus elanikel puudub siiani 
võimalus vee- ja kanalisatsioonivõrguga liituda. 
Lisaks AS Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel kokku lepitud kanalisatsioonitorustike 
mahtudele rajab aktsiaselts ESMAR EHITUS Raku-Raudalu piirkonnas 6168 m 
kanalisatsioonitorustikku. 
Projekt C3. Uute kanalisatsioonitorustike rajamine Mähe 1 ja Mähe 2 (aktsiaselts ESMAR 
EHITUS) tegevuspiirkonnas 
Uute kanalisatsioonitorustike rajamise mahud aastatel 2009–2010 on andnud aktsiaselts 
ESMAR EHITUS. Rajatavate torustike läbimõõduks on võetud 110–200. Rajatavate 
kanalisatsioonitorustike pikkused on võetud Tallinna Linnavolikogu 22. jaanuari 2009 otsuse 
nr 7 lisast. Kanalisatsiooni rajamise kulud kaetakse liitumistasudest. 

Tabel 12.22. Projekt C3. Lühiajaline investeeringuprogramm 2009–2012. Rajatavad 
kanalisatsioonitorustikud Mähe 1 ja Mähe 2 (aktsiaseltsi ESMAR EHITUS) 
tegevuspiirkonnas 

Ehitusmaht 2009 2010 2011 2012 Kokku 
2009–2012 

Mähe 1 ja Mähe 2 (aktsiaselts ESMAR EHITUS) tegevuspiirkond  
Ehitatava torustiku pikkus (m) 3 117 1 927 - - 5 044 
Ehitatava torustiku maksumus  
(mln kr/eurot) 10,3/0,7 12,9/0,8 - - 23,2/1,5 

Projekt C4. Uute kanalisatsioonitorustike rajamine AS-i Teede REV-2 tegevuspiirkonnas 
Uute kanalisatsioonitorustike rajamise mahud kuni aasta 2010 lõpuni on andnud AS Teede 
REV-2. On valminud projekt ja alustatud on ehitust 1 337 m osas. Rajatavate torustike 
läbimõõduks on võetud 110–200 mm. Rajatavate kanalisatsioonitorustike pikkused on võetud 
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Tallinna Linnavolikogu 22. jaanuari 2009 otsuse nr 7 lisast. Kanalisatsiooni rajamise kulud 
kaetakse liitumistasudest. 

Tabel 12.23. Projekt C4. Lühiajaline investeeringuprogramm 2009–2012. Rajatavad 
kanalisatsioonitorustikud Vana-Pääsküla (AS Teede REV-2) tegevuspiirkonnas 

Ehitusmaht 2009 2010 2011 2012 Kokku 
2009–2012 

Vana-Pääsküla (AS Teede REV-2) tegevuspiirkond 
Ehitatava torustiku pikkus (m) 300 1 007 - - 1 337 
Ehitatava torustiku maksumus 
(mln kr/eurot) 2,8/0,18 7,9/0,5 - - 10,7/0,68 

Projekt C5. Uute kanalisatsioonitorustike rajamine Tehnovõrkude Ehituse OÜ 
tegevuspiirkonnas 
Uute kanalisatsioonitorustike rajamise mahud kuni aasta 2010 lõpuni on andnud 
Tehnovõrkude Ehituse OÜ. Rajatavate torustike läbimõõduks on võetud 110–200 mm. 
Rajatavate kanalisatsioonitorustike pikkused on võetud Tallinna Linnavolikogu 22. jaanuari 
2009 otsuse nr 7 lisast. Kanalisatsiooni rajamise kulud kaetakse liitumistasudest. 

Tabel 12.24. Projekt C5. Lühiajaline investeeringuprogramm 2009–2012. Rajatavad 
kanalisatsioonitorustikud Kakumäe (Tehnovõrkude Ehituse OÜ) tegevuspiirkonnas 

Ehitusmaht 2009 2010 2011 2012 Kokku 
2009–2012 

Tehnovõrkude Ehituse OÜ (Kakumäe) 
Ehitatava torustiku pikkus (m) 2 250 4 392 - - 6 642 
Ehitatava torustiku maksumus 
(mln kr/eurot) 

9 000/0,6 15 500/0,9 - - 24 500/1,6 

Ülaltoodud ÜVK arendamise kavas vaadeldud torustikud tuleb linnas välja ehitada, et tagada 
asulareovee direktiivi nõuete täitmine. Nende torustiku rajamise kulude katmine on tagatud 
olemasolevate lepingutega. Kõik torud on kantud kanalisatsiooni joonisele TL13-4-02. 
Uued arengualad 
Tallinna on planeeritud hulk uusi arengualasid, nagu Pikaliiva (Tallinna Linnaplaneerimise 
Ameti planeeringute osakond), Kurepõllu asum (NOVEL), Põhja-Tallinna arengualad (14 tk) 
jne. 
Kuna nõukogude ajal ehitatud kanalisatsioonitorustikud on oluliselt üledimensioneeritud, ei 
tekita selline hoonestuse tihendamine üksikutes linnaosades reovee ärajuhtimisele üldiselt 
mingeid probleeme. Kui siiski on vaja kontrollida võrgu läbilaskvust uutes tingimustes, tuleb 
arendajal sellised arvutused tellida AS-i Tallinna Vesi spetsialistidelt, kelle käsutuses on 
mudelarvutusteks vajalik lähteinformatsioon. Nii arvutuste kui ka olemasoleva süsteemi 
rekonstrueerimise kulud peab kandma arendaja. 
Teised tegevuspiirkonnad 
Tallinna ÜVK arendamise kava ei käsitle selliste juriidilistele isikutele kuuluvate vee-
ettevõtjate tegevust, kes ei paku Tallinna linnale vee- ja kanalisatsiooniteenust. Sellisteks 
tegevuspiirkondadeks on Kopli, Väo, Haabersti ja Tähetorni. Need tegevuspiirkonnad on 
seotud tööstusettevõtetega, kes lahendavad ise oma reovee probleemid (Väo) või ostavad 
vajaduse korral teenust AS-ilt Tallinna Vesi. Need tegevuspiirkonnad on väiksed ega mõjuta 
linna kanalisatsioonisüsteemi üldist arengut. Võimalik on nimetatud piirkondade liitmine 
Tallinna põhitegevuspiirkonnaga, mis eeldab läbirääkimisi AS-iga Tallinna Vesi. 
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Tallinna kanalisatsioonisüsteemi rajamise ja rekonstrueerimise maksumused 
Kogu kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise maksumus toodud tabelis 12.25. 
Maksumused on jagatud aastatele 2009–2010, mille kohta on vee-ettevõtjate ja linna vahel 
sõlmitud konkreetsed ehitamise ja rahastamise lepingud. Periood 2011–2020 hõlmab töid, 
mille kohta puuduvad praegu konkreetsed lepingud. 

Tabel 12.25. Tallinna kanalisatsioonitorustike rajamise ja rekonstrueerimise 
maksumused aastatel 2009–2020 

C. KANALISATSIOONITORUSTIKUD 
 Projekt Maksumused  

(mln kr/eurot) 
2009–2012 2013–2020 

C1. Kanalisatsioonitorustike remont ja rekonstrueerimine 88/5,6 176/11,2 
C2. Uute kanalisatsioonitorustike rajamine AS Tallinna 

Vesi tegevuspiirkonnas 
264,2/16,9 104,5/6,7 

C3. Uute kanalisatsioonitorustike rajamine Mähe 1, Mähe 2 
ja Aegna piirkonnas (aktsiaselts ESMAR EHITUS) 

23,2/1,5 - 

C4. Uute kanalisatsioonitorustike rajamine Vana-Pääsküla 
(AS Teede REV-2) piirkonnas  

10,7/0,7 - 

C5. Uute kanalisatsioonitorustike rajamine Kakumäe 
piirkonnas (Tehnovõrkude Ehituse OÜ)  

24,5/1,6 - 

 Kanalisatsioonitorustikud kokku 410,6/26,2 280,5/17,9 
 Amortisatsioonikuludest finantseeritavad summad 88/5,6 176/11,2 
 Arenduskomponendi ja liitumistasude arvelt 

finantseeritavad tööd 322,6/20,6 104,5/6,7 

Märkus: rajatavate kanalisatsioonitorustike mahud selguvad pärast AS-i Tallinna Vesi 
analüüsi, millega selgitatakse välja piirkonnad (tänavad), kus elanikel puudub siiani 
võimalus vee- ja kanalisatsioonivõrguga liituda. 
12.3.4 Projekt D. Reoveepuhastus 
Tallinna reoveepuhasti rekonstrueeriti aastal 2004–2006. Rekonstrueerimise lähteandmeteks 
olid järgmised siseneva reovee reostuskoormused: 
Qkeskmine 120 000 

m3/d; 
BHT7  28 000 kg/d; 
NTOT 5 000 kg/d; 
PTOT 800 kg/d; 
HA 38 000 kg/d. 
Praeguseks ületab reoveepuhastisse tulev reostuskoormus projekteeritud reostuskoormusi 
põhinäitajate (NTOT, PTOT) osas. Puhasti efektiivne ekspluatatsioon tagab nõutud 
puhastustulemuse saavutamise, kuid sellele vaatamata tuleb tulevikus kasvavate 
reostuskoormustega kohanemiseks suurendada puhasti võimsust moodulite lisamise teel, et 
jätkuvalt tagada kehtestatud nõuetele vastavad heitvee puhastustulemused ning sisenevate 
reostuskoormustega toimetulek. 
Puhastile tuleva reostuskoormuse prognoos aastani 2020 ületab puhasti projekteeritud 
koormuste vastuvõtmise võimsust. Reostuskoormuse prognoos on toodud tabelis 12.26. 
Vastavalt tabelis toodud prognoosile oleksid reoveepuhasti projektandmed alljärgnevad: 
Qkeskmine 130 000 

m3/d; 
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BHT7  30 400 kg/d; 
NTOT 6 300 kg/d; 
PTOT 1 050 kg/d; 
HA 48 000 kg/d. 
Prognoosi tegemisel on lähtutud Tallinna elanike juurdekasvust. Samuti on arvesse võetud 
lähivaldade elanike juurdekasvu ja võimalikku reovee suunamist Tallinna 
puhastusseadmetesse. Samas on eeldatud, et juriidiliste isikute kanaliseeritavad vooluhulgad 
ja reostuskoormused oluliselt ei kasva. Samuti on lähtutud prognoosi koostamisel eeldusest, et 
Tallinna kanalisatsioonisüsteemi juhitavad sademevee vooluhulgad ei kasva (pigem 
kahanevad). 
Kuna samal ajal karmistuvad ka reoveepuhasti väljundile esitatavad nõuded fosforieemalduse 
osas (lubatud väljundkontsentratsioonilt 1,0 mg/l minnakse üle kontsentratsioonile 0,5 mg/l), 
on puhasti rekonstrueerimine järgmise arendusperioodi jooksul möödapääsmatu. 
Selleks, et tagada puhasti nõuetekohane töö, tuleb reoveepuhasti üksikute tehnoloogiliste 
sõlmede tootlikkust suurendada mahtude juurdeehitamise teel või lisada puhastusseadmele 
kolmas puhastusaste (biofilter), mida on võimalik teha etapiviisi. Puhastusvõimsusi tuleb 
suurendada nii, et see vastaks muutuvatele reostuskoormustele ja karmistuvatele 
puhastusnõuetele. 
Praeguse seisuga peaks reoveepuhasti laiendamine toimuma aastatel 2012–2015. Arvestades 
sellise investeeringute teostamise ajaga, tuleks ettevalmistustööd (vajalikud uuringud, 
eelprojekti ja tasuvusarvutuste koostamine, puhasti projekteerimine) puhasti 
rekonstrueerimiseks teha aastatel 2009–2011. Uuringute käigus on kindlasti vaja täpsemini 
prognoosida puhasti koormust , korrigeerides käesolevat prognoosi lähtuvalt 2008., 2009. ja 
2010. aasta tegelikest koormustest. Puhastusseadme laiendamine on planeeritud aastatele 
2012–2015. 
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Tabel 12.26. Tallinna linna reoveepuhastisse tuleva reostuskoormuse prognoos aastateks 2008–2020 

  
Tallinna elanike juurdekasvust tingitud 

koormuse suurenemine 
Valdadest Tallinnasse suunatava reovee 

juurdekasv Puhastile suunatav reostuskoormus 
Aasta Q m3/d BHT (kg/d) P (kg/d) N (kg/d) Q m3/d BHT (kg/d) P (kg/d) N (kg/d) Q m3/d BHT kg/d P kg/d N kg/d 
2005                 130 199 26 170 879 5312 
2006                 113 801 26 174 862 5371 
2007                 127 652 26 296 850 5464 
2008 228 134 4 27 529 209 12 46 128 409 26 639 867 5536 
2009 799 237 8 47 698 322 19 77 129 906 27 198 894 5661 
2010 382 223 7 45 265 50 2 10 130 554 27 471 903 5715 
2011 401 0 0 0 650 285 15 57 131 605 27 756 918 5772 
2012 -52 -30 -1 -6 756 306 15 61 132 309 28 032 932 5827 
2013 348 -30 -1 -6 803 350 18 70 133 460 28 352 949 5891 
2014 0 0 0 0 867 385 19 77 134 327 28 737 968 5968 
2015 400 0 0 0 884 393 19 78 135 611 29 130 987 6046 
2016 0 0 0 0 719 314 16 63 136 330 29 444 1003 6109 
2017 400 0 0 0 630 269 13 54 137 360 29 713 1016 6163 
2018 400 0 0 0 588 254 13 51 138 348 29 967 1029 6214 
2019 400 0 0 0 558 236 12 47 139 306 30 203 1041 6261 
2020 400 0 0 0 372 170 8 34 140 078 30 373 1049 6295 

Tabeli koostamisel on lähtutud alljärgnevast informatsioonist ja eeldustest: 
 Tallinna koormuse arvutamise aluseks on elanike erikoormus: P = 2 g/d ja N = 12 g/d. Valdade koormuste arvutamisel on lähtutud erikoormusest P = 3 g/d ja 
N = 12 g/d; 
 Tallinna vooluhulgad ja koormused aastatest 2005, 2006 ja 2007 on võetud AS-i Tallinna Vesi 2007. aasta tegevusaruandest Tallinna linnale. Need 
vooluhulgad sisaldavad Tallinna elanikkonnalt ja juriidilistelt isikutelt vastuvõetavaid reoveekoguseid, Tallinna sademevett ja lähivaldadest lepingu alusel vastu 
võetavat reovett; 
 Tallinna reoveekoguste ja koormuste prognoosi aluseks on võetud linnaelanike juurdekasvu prognoosi maksimaalne variant. Samas füüsilistelt isikutelt vastu 
võetava reovee ja sademevee vooluhulkade kasvu ei ole planeeritud; 
 lähivaldade elanike arvu kasvu prognoosil on lähtutud miinimumvariandist ja vastavalt sellele on arvutustes kasutatud reoveekoguseid, mille suunamiseks 
Tallinnal on eeldused olemas. 
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Projekt D1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine 
Tabel 12.27. Reoveepuhasti rekonstrueerimise kogumaksumus (mln krooni) 

C. REOVEEPUHASTUS 
Projekti kirjeldus Maksumus  

(mln kr/eurot) 
Reoveepuhasti rekonstrueerimine, et tagada vastavus karmistuvatele 
puhastusnõuetele ja kasvavale reostuskoormusele  320/20,4 

Projekti D investeeringute ajaline jaotus aastatel 2009–2015 

Tabel 12.28. Reoveepuhasti investeeringute jaotus aastate lõikes 
Projekti nimetus Investeeringud (mln krooni/eurot) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kokku 
D1. Eeluuringud 1/0,06       1/0,06 
D2. Eelprojekt ja 
tasuvusuuring 

 4/0,26      4/0,26 

D3. Tööprojekt   7/0,45 8/0,52    15/0,95 
D4. Puhasti 
rekonstrueerimine 

- - -  90/5,75 90/5,75 100/6,39 280/17,89 

D5. Reoveepuhasti 
jooksev täiustamine 

4/0,26 4/0,26 4/0,26 4/0,26 4/0,26   20/1,27 

Kokku 5/0,32 8/0,52 11/0,70 12/0,77 94/6,00 90/5,75 100/6,39 320/20,45 

Aastateks 2009 kuni 2012 on reoveepuhastusse kavandatud investeerida 36 mln krooni 
(2,3 mln eurot). 
Aastateks 2013 kuni 2015 on reoveepuhastusse kavandatud investeerida 284 mln krooni 
(18,15 mln eurot). 
AS Tallinna Vesi on planeerinud puhastusseadmete rekonstrueerimist rahastada omavahenditest, 
kasutades ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse saastetasu soodustusi. 

12.3.5 Projekt E. Sademeveekanalisatsioon 
Tallinna sademeveekanalisatsiooni süsteem on kujunenud välja aastate jooksul. Kesklinnas 
juhitakse sademevesi ühisvoolsesse kanalisatsiooni. Uutes linnaosades (Mustamäe, Haabersti, 
Lasnamäe) on sademeveekanalisatsioon üldiselt lahkvoolne ja eramurajoonides (Lilleküla, 
Kakumäe, Merivälja) juhitakse sademe- ja kuivendusvesi ära kraavidega. Vastavalt Tallinna 
sademevee ärajuhtimise tegevuskavale ja Tallinna sademevee uuringutele on käesolevasse ÜVK 
arendamise kavasse tehtud muudatusi võrreldes eelmise ÜVK arendamise kavaga. 
Nõuded sademevee juhtimiseks keskkonda on sätestatud veeseaduse ja sellest tulenevate 
õigusaktidega. Veeseaduse mõistes on heitvesi kasutusel olnud ning loodusesse tagasi juhitav vesi 
või kanalisatsiooni abil ärajuhitav sademevesi. Seega tuleb sademevee juhtimisel keskkonda 
lähtuda Vabariigi Valitsuse määrusest nr 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”, 
millest lähtuvalt ei tohi veekogusse juhitava heitvee pH või ohtlike ainete sisaldus ületada määruse 
lisas 1 esitatud piirväärtusi.  
Saastatud sademevett peab enne suublasse juhtimist puhastama nii, et see ei halvendaks suubla 
seisundit. Sademeveelaskme kaudu tohib veekogusse, kuid mitte lähemale kui 200 m supelranna 
või supluskoha välispiirist, juhtida sademevett, mille keskmised reostusnäitajad ei ületa lisaks lisas 
1 loetletud ohtlike ainete sisalduse piirväärtustele heljuvaine sisaldust 40 mg/l ja naftasaaduste 
sisaldust 5 mg/l. 
SWECO Projekt AS-i tehtud sademevee uuringud aastatel 2007–2008 andsid olulist 
informatsiooni sademeveesüsteemide edasiarendamiseks ja projekteerimiseks. Uuringute 
tulemused näitasid, et sademevee puhul saab rääkida ainult heljuvainete kõrgest 
kontsentratsioonist. Analüüside tulemused ei fikseerinud kordagi ohtlike ainete kontsentratsioone, 
mis oleksid ületanud Vabariigi Valitsuse määruse nr 269 lisas toodud piirväärtusi. Samuti 
kinnitasid uuringud fakti, et sademevee reostus sõltub otseselt tänavate puhastamise tasemest. 
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Tänavate heakorra parandamisega on võimalik oluliselt vähendada keskkonda juhitava sademevee 
reostust, mis omakorda võimaldab piirkondades, kus puuduvad vabad pinnad tiikide või lodude 
rajamiseks, oluliselt vähendada investeeringuid kallitesse ja raskesti ekspluateeritavatesse 
sademeveepuhastusseadmetesse. Seejuures puuduvad selged seisukohad, millest lähtuvalt saaks 
projekteerida sademeveepuhasteid. Põhjuseks on Vabariigi Valitsuse määruses nr 269 
defineerimata jäetud mõiste keskmine kontsentratsioon. Jääb arusaamatuks, kas on tegemist ühest 
vihmast tingitud sademevee keskmise kontsentratsiooniga või näiteks päeva, nädala, kuu või 
kvartali keskmise kontsentratsiooniga. Keskkonnatasude seaduse järgi tuleks lähtuda kvartali 
jooksul keskkonda juhitud reoaine kogusest, mis eeldab kvartali jooksul ära juhitud sademevee 
koguse ja keskmise kontsentratsiooni määramist. Selline suurus ei sobi aga sademeveepuhasti 
projekteerimiseks. Seetõttu ei ole ÜVK arendamise kavas planeeritud vahendeid 
sademeveepuhastusseadmete rajamiseks. 
ÜVK arendamise kavas on näidatud tiikide või puhastusseadmete võimalikud asukohad Mustoja ja 
Seevaldi sademevee puhastamiseks, juhul kui muud meetmed (tänavate kuivpuhastus, lume 
äravedu, tööstusterritooriumitelt tuleva sademevee lokaalne puhastus enne linnavõrku juhtimist 
jne) ei taga Keskkonnaministeeriumi kehtestatud sademevee keskkonda juhtimise ja keskkonna 
seisundit reguleerivate nõuete täitmist. Tallinna lahte suubuva Lasnamäe sademeveekollektori, 
Ülemiste ülevoolukanali ja teiste väiksemate väljalaskude sademevee nõuetekohane puhtus tuleb 
tagada kohalike meetmete (tänavate kuivpuhastus, lume õigeaegne äravedu, 
tööstusterritooriumitelt tuleva sademevee lokaalne puhastus, reovee sademeveesüsteemidesse 
juhtimise lõpetamine) juurutamisega, kuna Pirita tee piirkonnas puudub sademeveepuhastite, 
lodude ja tiikide rajamise võimalus. Samas ei välistata sademevee puhastamiseks mõeldud lodude 
ja tiikide rajamist näiteks uute arengualade sademeveesüsteemide projekteerimisel ja 
väljaehitamisel. Need kulud kannavad aga arendajad. 
Lähtudes veepoliitika raamdirektiivist tuleb lisaks heitvee väljundkontsentratsioonidele arvestada 
ka veekogu seisundit, mis on fikseeritud keskkonnaministri 22. juuni 2001. a määrusega nr 33, 
ning 9. oktoobri 2002. a määrusega nr 58 lõhelaste ja karpkalalaste elupaikadele kehtestatud 
kvaliteedinõuetega. Sellest tulenevalt on keskkonnakaitseorganitel õigus kehtestada heit- ja 
sademevee väljalaskudele lisatingimusi, mis tulenevad veekogu seisundist. 
Suuremaid sademeveekanalisatsiooni projekte vaadeldakse valgalade kaupa. Erandiks on aastateks 
2009–2010 linnaosade kaupa planeeritud sademeveetorustike rajamine, kraavide mõõdistamine, 
korrastamine ja arvelevõtmine. Nende tööde tulemusena pikenevad torustikud sademevee-
kanalisatsiooni valgalades, kuid valgalade piirid ja põhilahendused jäävad muutmata. 
Valgalapõhise lähenemisviisi juurutamiseks tuleb luua valgalade matemaatilised mudelid, mida on 
võimalik kasutada planeerimisprotsessis, et hinnata uute planeeringute mõju sademeveesüsteemide 
tööle. 
Sademevee ärajuhtimise tegevuskavas on esile toodud vajadus kiiresti välja arendada koos Rae 
vallaga Mõigu poldritiigi baasil Suur-Sõjamäe sademeveekanalisatsiooni süsteem, et tagada selle 
piirkonna jätkuv areng. See on praeguse seisuga kõige olulisem arendamise kava 
sademeveeprojekt. 
Teiseks on tegevuskavas juhitud tähelepanu vajadusele muuta hulk ühisvoolseid kanalisatsiooni-
süsteeme lahkvoolseks, et vähendada reoveepuhasti hüdraulilist koormust ja tagada puhasti 
stabiilne töö. Selle valdkonna põhiprojektiks on Seevaldi kollektori valgala ja Pelguranna 
valgalade lahkvoolseks muutmine ning sademevee juhtimine otse Kopli lahte. Selleks on kaks 
võimalust. Seoses Stroomi supelranna pikendamisega Mustoja suunas tuleb sademevee merre 
juhtimiseks rajada pumbajaam ja merelask pikkusega vähemalt 500 m, et täita Vabariigi Valitsuse 
määrusega nr 269 kehtestatud sademevee veekogusse juhtimise nõudeid. Alternatiivina tuleb 
analüüsida ka võimalust juhtida Seevaldi kollektori sademevesi torustikuga planeeritava 
pumbajaama juurest Mustoja suudmeni ja sealt koos Mustoja sademeveega merre. Lõpliku otsuse 
tegemiseks tuleb koostada kahe variandi võrdlus koos keskkonnamõjude strateegilise hindamisega, 
mille käigus täpsustatakse võimalikku lahendust ja projekti maksumust. 
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Siia lisanduvad Vesse-Betooni tn ala ühendamine lahkvoolse süsteemiga ja Pelgulinna lahkvoolse 
valgala lahtiühendamine tunnelkollektorist ning sademevee juhtimine otse merre. 
Arendamise kavasse on eraldi projektina võetud Tallinna linna ja AS-i Tallinna Vesi vahel 
sõlmitud teenuslepingu lisas toodud hädavajalike sademeveetorustike rajamine aastatel 2009–2011 
linnaosade kaupa, et vähendada üleujutustest ja liigniiskusest tulenevaid ohte. 
Lisaks on arendamise kavasse võetud sademevee ärajuhtimise tegevuskavast ettepanekud, mis on 
seotud kraavide korrastamise ja ekspluatatsiooniga. 
Samuti on arendamise kavasse võetud uue Ülemiste liiklussõlme rajamisega seotud sademevee 
ärajuhtimise rajatiste esialgsed maksumused, mis lahendatakse liiklusmagistraalide 
projekteerimise käigus kooskõlastatult sademeveesüsteemi haldajaga. Arendamise kavaga 
hõlmatavate tööde maksumused on määratud eeldatava sademeveetorustiku pikkuse alusel. Hinna 
aluseks on tabel 12.19. Ära on jäetud asfalteerimine, mis on arvatud liiklusmagistraalide rajamise 
kulutuste hulka. 
Liiklusmagistraalide rajamisega seotud sademeveevõrkude arvutuse käigus tuleb kontrollida ka 
valgala põhivõrgu tööd, et vältida hilisemaid võimalikke torustike ümberehitusi. Mudelarvutuste 
aluseks tuleb võtta AS-i Tallinna Vesi sademeveevõrkude andmebaas, kus on kajastatud ka 
viimased süsteemis toimunud muutused. 
Arendamise kava ei käsitle kinnisvaraarendusega seotud küsimusi, kuna neid projekte 
finantseerivad kinnisvaraarendajad. 
Alljärgnevalt on esitatud sademeveekanalisatsiooni rajamise ja rekonstrueerimise planeeritud tööd 
projektide kaupa. 

Tallinna linna ja vee-ettevõtjate vaheliste lepingutega kaetud investeeringud uutesse 
sademeveesüsteemidesse aastatel 2009–2010 
Projekt E1. Uute sademeveetorustike rajamine Tallinna põhitegevuspiirkonnas linnaosade 
lõikes 
Uute sademeveekanalisatsiooni torustike ehitusmahtude määramisel on lähtutud Tallinna linna 
ning AS-i Tallinna Vesi vahel 30. septembril 2002. a sõlmitud teenuslepingu muutmise lepingu 
lisast 1. Lepingu muutmise üks eesmärke oli linna soov katta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning 
sademeveetorustikega Tallinna linna reoveekogumisalale jäävad seni katmata alad, et tagada 
Euroopa Liidu asulareovee direktiivi tähtaegne täitmine. Rajatavate sademeveetorustike pikkused 
linnaosade lõikes on võetud lepingu lisast 1. 
Lisaks aastal 2008 rajatud sademeveetorustikule (13,2 km) ehitatakse aastatel 2009–2011 välja 
veel 24 km torustikke. 
Tööde mahud on hinnangulised ja neid täpsustatakse vajadust mööda projekteerimise käigus. 
Näiteks Veskimetsa piirkonna sademeveetorude maht vähenes aastal 2008 ühe kilomeetri võrra, 
samas on koostatud uus Veskimetsa kraavide renoveerimise projekt. Lisaks on Tallinna linn ja AS 
Tallinna Vesi leppinud kokku Nõmme 2 alale sademeveetoru ehitamises aastatel 2008–2009, mis 
on puhvriks mahtude vähenemisele mujal. 
Põhitegevuspiirkonda rajatavate sademeveetorustike pikkus on määratud Tallinna linna ja AS-i 
Tallinna Vesi vahel sõlmitud teenuslepingu lisa 1 ja Tallinna Linnavolikogu poolt teadmiseks 
võetud võrkude laiendamise kava alusel. 

Tabel 12.29. Aastatel 2009–2011 Tallinna põhitegevuspiirkonnas rajatavate 
sademeveetorustike pikkus  

Linnaosa 2009. aasta 2010. aasta 2011. aasta 2009–2011 
Pikkus (m) Pikkus (m) Pikkus (m) Kokku (m) 

Nõmme  3 939 2 272 - 6 211 
Kristiine 2 815 - - 2 815 
Pirita 120 2 383 - 2 503 
Haabersti 0 5 143 3 548 8 691 
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Kesklinn 0 1 767 - 1 767 
Mõigu 2 053 - - 2 053 
Kokku 8 927 11 565 3 548 24 040 
Nõmmel ja Pirital on lähtutud sademeveetorude läbimõõdust 300 mm, Kesklinnas, Mõigu asulas, 
Haaberstis ja Kristiines on aga torude läbimõõduks hinnatud 400–630 mm. 
Põhitegevuspiirkonda uute sademeveetorustike rajamiseks on Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi 
vahel sõlmitud teenuslepingu muutmise lepingu lisas 4 toodud lahkvoolse 
sademeveekanalisatsiooni iga-aastased arenduskulud. Vastavalt lepingu lisale maksab Tallinna 
linn sademeveesüsteemide arenduskuludeks 2010. aastal 42 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot) 
ning aastatel 2011 ja 2012 51 miljonit krooni (3,3 miljonit eurot). Kokku 144 miljonit krooni 
(9,2 miljonit eurot). 

Projekt E2. Uute sademeveetorustike rajamine Mähe 1 ja Mähe 2 tegevuspiirkonnas 
Mähe 1 ja Mähe 2 tegevuspiirkonda planeeritud sademeveetorustikud sisaldavad muuhulgas 
Tallinna Linnavolikogu 22. jaanuari 2009 otsuses nr 7 toodud Mähe 1 piirkonnas rajatava torustiku 
mahtusid. 

Tabel 12.30. Aastatel 2009–2010 Mähe 1 ja Mähe 2 piirkonnas rajatava sademeveetorustiku 
pikkus 

Mähe 1 2009. aasta 2010. aasta Maksumus 
Pikkus (m) Pikkus (m) (mln krooni/eurot) 

Sademeveetoru 2347 1867 20,2/1,29 

Uute sademeveevõrkude rajamise maksumus on määratud lähtuvalt tabelis 12.20 toodud 
hindadest. Kuna sademeveetorustik rajatakse äärelinnas ja üldiselt väljaspool teemaad, on selle 
rajamise meetri maksumust tabelis 12.19 toodud hindadega võrreldes vähendatud 25%. Rajatavate 
sademeveetorustike läbimõõdud on vahemikus 400–630 mm ja jooksva meetri hinnaks on võetud 
4475 krooni. 

Projekt E3. Uute sademeveetorustike rajamine Vana-Pääsküla tegevuspiirkonnas 
Vana-Pääsküla tegevuspiirkonda planeeritud sademeveetorustike pikkus ja õlipüüdurite arv on 
võetud SWECO Projekt AS koostatud projektist (töö nr 1427). ÜVK arendamise kavas on võetud 
aluseks tegelikult rajatud torude pikkused. 

Tabel 12.31. Aastatel 2009-2010 Vana-Pääskülla rajatud sademeveetorustike pikkus 

Vana-Pääsküla 2009.–2010. aasta Maksumus 
Pikkus (m) (mln krooni/eurot) 

Sademeveetoru 1106 3,3/0,21 
Drenaažitoru 1106 3,2/0,20 
Õlipüüdur ENS 
80/240 1 

0,2/0,012 

Õlipüüdur ENS 30/90 1 0,1/0,006 
Kokku 2115 m ja 2 PJ 6,8/0,43 

Rajatavate sademeveetorustike projekteeritud läbimõõdud on vahemikus 400–630 mm. 
Drenaažitorustike läbimõõt on kuni 250 mm. 

Projekt E4. Uute sademeveetorustike rajamine Kakumäe tegevuspiirkonnas 
Kakumäe tegevuspiirkonda planeeritud sademeveetorustike pikkus on võetud Tallinna 
Linnavalitsuse otsuse nr 295 lisast ja Tehnovõrkude Ehituse OÜ edastatud andmetest. 
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Tabel 12.32. Aastatel 2009–2010 Kakumäele rajatavate sademeveetorustike pikkus  

Kakumäe 2009. aasta 2010. aasta Maksumus 
Pikkus (m) Pikkus (m) (mln krooni/eurot) 

Sademeveetoru 2641 4035 17/1,08 

Rajatavate sademeveetorustike läbimõõdud on vahemikus 400–630 mm. Sademeveesüsteemi 
rajamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarvest. 

Projekt E5. Ülemiste liiklussõlme sademeveekanalisatsiooni rajamine 
Ülemiste liiklussõlme sademeveekanalisatsiooni rajamine koosneb kahest osast: 
1) liiklussõlme sademevee kogumistorustiku ja mikrotunneli rajamine liiklussõlme madalamast 
punktist kuni Ülemiste ülevoolukollektorini Poska ja Vesivärava ristil; 
2) Ülemiste ülevoolukollektori rekonstrueerimine Poska tn ja Vesivärava tn ristist kuni mereni, et 
tagada lisavooluhulga ärajuhtimine. Arvestades liiklussõlme rajamise ajakavaga, on sademevee-
süsteemi rekonstrueerimine ette nähtud lõpetada aastaks 2012. 

Planeeritavatesse sademeveesüsteemidesse aastatel 2011–2012 ja 2013–2020 tehtavad 
investeeringud, mis on linnamajanduse seisukohalt hädavajalikud 
Projekt E6. Suur-Sõjamäe sademeveesüsteemi väljaehitamine 
AS-i Tallinna Vesi tellitud Suur-Sõjamäe piirkonna sademevee ärajuhtimise skeem [2] annab 
detailse ülevaate kogu piirkonna (Tallinn ja Rae vald) vooluhulkadest, lahendusvariantidest (neid 
oli pakutud 9), millest valiti välja edasiseks tööks kolm võimalikku lahendust, mis on esitatud 
tabelis 12.33. 

Tabel 12.33. Valitud variantide koondtabel 

Valgala A 
(ha) 

Variant 
A1 A3 B3 C1 

Suur-Sõjamäe 
piirkonna 
raudteest, 
põhjaosa 

266 Isevoolselt 
tunnelkollektorisse 

Isevoolselt 
tunnelkollektorisse 

Isevoolselt 
tunnelkollektorisse 

Suur-Sõjamäe 
piirkonna 
raudteest, 
lõunaosa 

177 Isevoolselt (420 l/s) 
tunnelkollektorisse 

Pumbatakse (420 l/s) 
tunnelkollektorisse 

Pumbatakse 
(420 l/s) Soodevahe 
kraavi 

Lennujaama 
läänepoolne 
pumpla 

8 Pumbatakse (120 l/s) 
Ülemiste sademevee-
kollektorisse 

Pumbatakse (120l/s) 
Ülemiste sademevee-
kollektorisse 

Pumbatakse 
(120 l/s) Ülemiste 
sademevee-
kollektorisse 

Lennujaama 
peapumpla 

56 Pumbatakse (800 l/s) 
Mõigu poldritiiki, sealt 
tunnelkollektorisse 

Pumbatakse (800 l/s) 
Mõigu poldritiiki, sealt 
(1186 l/s) Ülemiste 
sademeveekollektorisse 

Pumbatakse 
(800 l/s) Soodevahe 
kraavi 

Rae vald 1144 Osa pumbatakse 
(170 l/s), suurem osa 
isevoolselt Mõigu 
poldritiiki, sealt 
tunnelkollektorisse 

Osa pumbatakse 
(170 l/s) otse Ülemiste 
sademeveekollektorisse, 
suurem osa isevoolselt 
Mõigu poldritiiki, sealt 
pumbatakse (1186 l/s) 
Ülemiste 
sademeveekollektorisse 

Osa pumbatakse 
(170 l/s), suurem 
osa isevoolselt 
Mõigu poldritiiki, 
sealt pumbatakse 
(1186 l/s) 
Soodevahe kraavi 

Variantide eelised ja puudused 
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1. Variandid A1 ja A3 eeldavad Lasnamäe sademevee tunnelkollektori pikendamist, mille 
tulemusena juhitakse suurem osa sademeveest, välja arvatud lennuvälja sademevesi, isevoolselt 
Lasnamäe tunnelkollektorisse. Variantide A1 ja A3 ehitusmaksumused on 350 kuni 400 miljonit 
krooni. Variantide ekspluatatsioonikulud on linnale minimaalsed, kuna ainult minimaalne kogus 
sademeveest pumbatakse üle. Mõlemad variandid eeldavad Mõigu poldritiigi säilitamist nii 
vooluhulkade ühtlustaja kui ka settebasseinina, mis kaitseb Tallinna lahte võimaliku reostuse eest. 
Probleemiks on kogu vaadeldava ala sademevee kontsentreeritud juhtimine Tallinna lahte. 
Variandi elluviimine häirib kõige vähem linna igapäevaelu. 
2. Variandi B3 puhul tuleb Suur-Sõjamäe piirkonna raudteest lõunasse jääva ala sademevee 
pumpamiseks välja ehitada pumbajaam koos reguleeriva mahutiga ja rekonstrueerida täies ulatuses 
Ülemiste sademeveekollektor. Ülemiste sademeveekollektori rekonstrueerimine on äärmiselt 
keeruline ettevõtmine, arvestades, et kollektor kulgeb piki äsja rekonstrueeritud Tartu mnt-d, piki 
Poska tänavat ja Kadrioru pargi äärt. Variandi ehitusmaksumus on 290 miljonit krooni. 
Ekspluatatsioonikulud on eelmise variandiga võrreldes suuremad, kuna kogu sademevesi tuleb 
pumbata Ülemiste sademeveekollektorisse. Variant eeldab Mõigu poldritiigi säilitamist nii 
vooluhulkade ühtlustaja kui ka loodusliku settebasseinina, mis kaitseb Tallinna lahte võimaliku 
reostuse eest. Variandi toimimiseks tuleb rekonstrueerida poldritiigi pumbajaam. Probleemiks võib 
olla – nagu ka variandi A1 puhul – kogu vaadeldava ala sademevee kontsentreeritud juhtimine 
Tallinna lahte. 
Selle variandi puhul ei ole arvestatud uue Ülemiste ristmiku sademevee vooluhulgaga (1200 l/s), 
mis suurendab veelgi Ülemiste sademeveekollektori alumise osa läbimõõtu ja muudab projekti 
kallimaks. 
3. Variant C1 eeldab kogu sademevee pumpamist Soodevahe kraavi kaudu Pirita jõkke, välja 
arvatud Suur-Sõjamäe raudteest põhja jääva piirkonna sademevesi. Variandi ehitusmaksumus on 
261 miljonit krooni. Variandi C1 ekspluatatsioonikulud on võrreldavad variandi B3 
ekspluatatsioonikuludega. Ka see variant eeldab Mõigu poldritiigi säilitamist nii vooluhulkade 
ühtlustaja kui ka loodusliku settebasseinina. Variandi toimimiseks tuleb rekonstrueerida poldritiigi 
pumbajaam. Variandi eeliseks on kõige väiksem maksumus ja see, et tekib võimalus vähendada 
Tallinna lahele avalduvat otsest sademevee koormust, juhtides osa sademeveest Pirita jõkke läbi 
Soodevahe kraavi, kus toimub täiendav isepuhastus. Samas suurendatakse reostuskoormust Pirita 
jõele, mis ei vasta ka praegu eri reostusnäitajate poolest kvaliteediklassile “hea”. Vastavalt EL 
veepoliitika raamdirektiivile (2000/60/EÜ) tuleb 2015. aastaks tagada kõigis liikmesriikides 
veekogude hea seisund ning vältida veekogude praeguse seisundi halvenemist. Rae vald ja 
lennujaam (lennuvälja alt peab läbi minema Suur-Sõjamäelt tulev survetoru) ei ole seda projekti 
kooskõlastanud. 
Kõik lahendused on välja töötatud eeldusel, et Mõigu poldritiik olemasoleval kujul säilib 
sademeveesüsteemi osana. Poldritiigi mahu suurendamiseks ja ekspluatatsioonitingimuste 
parandamiseks on kõigi variantide puhul ette nähtud poldritiigi puhastus. Kahe viimase variandi 
puhul on ette nähtud ka uue poldritiigi pumbajaama ehitus. Kõik tööde mahud on arvestatud 
projektide maksumusse. Kahe esimese variandi eelis on see, et väheneb oluliselt Ülemiste 
ülevoolukanali koormus ja tekib lisavõimalus Ülemiste liiklussõlme sademevee ärajuhtimiseks. 
Üks suurimaid probleeme on talveperioodil Tallinna lennujaamast lähtuv jäätõrjekemikaalidega 
reostatud sademevesi. 
Kuigi ehitusmaksumuselt on kõige odavam variant C1, mille ehitusmaksumus on 261 miljonit 
krooni, siis lõpliku variandi valimisel tuleb lähtuda KMH aruande tulemustest, linna võimalustest 
ja muudest võimalikest tehnilistest lahendustest, et tagada vaadeldava ala areng. Lõpliku otsuse 
teevad Tallinna Linnavalitsus ja Rae vald pärast projektide keskkonnamõjude hindamise aruande 
vastuvõtmist. 
Suur-Sõjamäe sademeveesüsteemi väljaarendamise tööd on jagatud kahte etappi. Tasuvusuuring ja 
projekteerimine tuleks teostada aastatel 2009–2010. Lähtuvalt projekti esialgsest maksumusest 
(vähemalt 300 mln krooni) oleks tasuvusuuringu ja projekteerimise esialgne maksumus 18 miljonit 
krooni. Koos hangete korraldamisega kulub ehitustöödele kaks aastat. 
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Projekt E7. Seevaldi sademeveekollektori valgala muutmine lahkvoolseks 
Vajadus muuta Seevaldi sademeveekollektori valgala lahkvoolseks on toodud Tallinna sademevee 
ärajuhtimise tegevuskava lõpparuandes. Selle peamine põhjus on reoveepuhastusseadmete 
ülearune hüdrauliline koormamine, mis suurendab oluliselt puhastusseadmete 
ekspluatatsioonikulusid ja vähendab puhasti ekspluatatsioonikindlust. Seevaldi kollektori valgala 
muutmisel lahkvoolseks on kaks varianti. 
1. Uus olmekanalisatsioon rajatakse piki Endla ja Koskla tänavat ning vana kollektor jäetakse 
sademeveele. Variandi hea külg on võimalus rajada uus olmeveekollektor piki sisehoove (läbi 
kinnistute, mis ei ole üldiselt vastuvõetav) ja kõrvaltänavaid, vältides liiklusmagistraalidel 
kaevamist. Selle puudus on aga vajadus lisaks hoonete välistorustikele ümber ehitada ka 
hoonesisesed torustikud (vesi suunatakse teisele poole hoonet). 
2. Seevaldi kollektorist rajatakse Tihase tänavat pidi Kristiine heinamaani uus u Ø 1000 mm 
kollektor (osaliselt võib rajada mikrotunnelina), millega juhitakse sademevesi rajatavasse 
pumbajaama ja sealt edasi merelasu kaudu Kopli lahte. 
Eelistatavam on seejuures teine variant, mille teostamine on tehniliselt lihtsam. Samuti on 
võimalik teise variandi puhul juhtida ära Tihase tunnelkollektori piirkonna sademe- ja 
kuivendusvett. Koos Tihase tn tunnelkollektori valgala lahkvoolseks muutmisega tuleb koostada 
piirkonnale uus sademe- ja liigvee ärajuhtimise skeem. 
Projekt on jagatud kahte etappi. Esimese etapi käigus teostatakse kahe variandi tehniline ja 
majanduslik võrdlus ning vastavalt lõpptulemusele koostatakse ehitusprojekt ja täpsustatakse 
ehitusmaksumused. Esimese etapi maksumus on 4,9 mln krooni ja tööd tuleb lõpetada aastal 2012. 
Teise etapi maksumuseks on hinnatud 70 mln krooni ja ehitus tuleks teostada aastatel 2012–2013. 

Projekt E8. Seevaldi ja Pelguranna sademeveekollektorite lahtiühendamine tunnelkollektorist 
nr 3 
Seevaldi ja Pelguranna sademeveekollektorite vesi juhitakse praegu tunnelkollektorisse nr 3. Kuna 
Seevaldi ja Pelguranna kollektorid suubusid merre Stroomi supelranna vahetus läheduses, kuid 
seaduste kohaselt on keelatud sademevee merre juhtimine lähemal kui 200 m supelranna 
välispiirist, on vaja välja ehitada pumbajaam koos avariiülevooluga ja merelask pikkusega 300–
400 meetrit, et täita sademevee veekogusse juhtimise nõudeid ja kaitsta supluspiirkonda võimaliku 
sademeveereostuse eest. Alternatiivina tuleb analüüsida ka võimalust juhtida Seevaldi kollektori 
sademevesi torustikuga planeeritava pumbajaama juurest Mustoja suudmeni ja sealt koos Mustoja 
sademeveega merre. Lõpliku otsuse tegemiseks tuleb koostada kahe variandi võrdlus koos 
keskkonnamõjude strateegilise hindamisega, mille käigus täpsustatakse võimalikku tehnilist 
lahendust ja projekti maksumust. 
Projekt on jagatud kahte etappi. Esimese etapi raames (2009–2012) koostatakse kahe võimaliku 
variandi võrdlus ja lähtuvalt tulemustest ka ehitusprojekt. Tööde maksumuseks on 2,1 mln krooni. 
Teine etapp (ehitushange ja ehitamine kuni kaks aasta) viiakse ellu aastatel 2012–2013 ja selle 
esialgseks maksumuseks on hinnatud 30 mln krooni. 
Projektid E6 ja E7 on omavahel tihedalt seotud ja tuleks lõpetada samal ajal. 

Projekt E9. Vesse-Betooni valgala muutmine lahkvoolseks 
Vesse-Betooni ühisvoolse valgala suurus on 296 ha. Osa torustikke valgalal on ehitatud sademevee 
lahkvoolseks ärajuhtimiseks. Ala oli algselt planeeritud lahkvoolsena. Aastatel 2012–2020 tuleb 
välja ehitada lahkvoolne kanalisatsioonisüsteem. Vesse-Betooni valgala lahkvoolseks muutmine 
vähendab Lasnamäe reovee tunnelkollektori ülekoormust ja sademete korral ülevoolu kollektori 
lahkvoolsele poolele. Vesse ja Paneeli tn vahele jääva piirkonna sademevee ärajuhtimiseks tuleb 
rajada kinnisel meetodil vähemalt 1,5 m läbimõõduga torustik kuni Lasnamäe sademevee 
tunnelkollektorini. Valgalal olemasolevad kollektorid rekonstrueeritakse ja jäetakse sademeveele. 
Olme- ja tööstusreovee jaoks rajatakse uus tänavatorustik. Vesse piirkonda rajatakse 
sademeveepumpla. Süsteemi projekteerimine tuleks viia lõpule aasta 2012 lõpuks. Ehitushange ja 
ehitamine aastatel 2013–2020. 
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Projekt E10. Katusepapi valgala muutmine lahkvoolseks 
Valgala pindala on 197 ha. Sademevesi juhitakse ära ühisvoolsete torustikega. Valgala tuleb muuta 
järk-järgult lahkvoolseks. Täpne valgala sademeveeskeem selgub kommunaalameti tellitud töö 
“Ülemiste ülevoolukollektori kontrollarvutuste teostamine ning Katusepapi piirkonna 
kanalisatsiooni lahkvoolseks muutmise uurimistöö-skeemi koostamine” valmimisel. Süsteemi 
projekteerimine tuleks viia lõpule aasta 2012 lõpuks. Ehitushange ja ehitamine aastatel 2013–
2020. 

Projekt E11. Haabersti ja Kristiine linnaosa sademeveekraavide torustamine ja 
rekonstrueerimine 
Suur osa Haabersti ja Kristiine linnaosa sademeveest kogutakse kokku ja juhitakse ära kraavidega. 
Liiklusohutuse tagamiseks kitsastel tänavatel tuleb olemasolevad kraavid asendada 
sademeveetorustikuga. Torustiku üldpikkus on 22,19 km, millest Kristiine linnaosasse jääb 4 km. 
Süsteemi projekteerimine ja ehitamine on planeeritud aastatesse 2013–2020. 

Projekt E12. Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna linnaosa sademeveesüsteemi 
väljaarendamine 
Projekt hõlmab sademeveekanalisatsiooni arendamist aastatel 2013–2020. Piirkonna sademevesi 
kogutakse kokku ja juhitakse ära peamiselt kraavidega. Liiklusohutuse tagamiseks kitsastel 
tänavatel tuleb olemasolevad kraavid asendada sademeveetorustikuga. Torustiku üldpikkus on 
26,3 km. Süsteemi projekteerimine ja ehitamine on planeeritud aastatesse 2013–2020. 

Projekt E13. Väo karjääri valgala sademevee ärajuhtimine 
Väo karjääri sademevesi juhitakse pärast eelpuhastust Pirita jõkke vastavalt kehtivale vee 
erikasutusloale. Ala on planeeringu kohaselt tööstuspiirkond. Selleks, et mitte koormata Lasnamäe 
sademevee tunnelkollektorit Väo piirkonna sademeveega, piirates sellega tulevikus Lasnamäe 
arengut, tuleb lahendada planeeritavate tööstusettevõtete territooriumilt sademevee ärajuhtimine 
Pirita jõkke, kasutades olemasolevat sademevee ärajuhtimise süsteemi. Selleks, et tagada 
ärajuhitava sademevee vastavus nõuetele, peab iga planeeritava ettevõtte territooriumile 
projekteerima lähtuvalt tööstusettevõtte iseloomust sademevee puhastussüsteemi. Selline lahendus 
on linnale kõige ratsionaalsem ja odavam. Samuti tuleks Väo liiklussõlme sademevesi, mis 
moodustub Peterburi teest lõunasse jääval osal, suunata sama kraavi kaudu Pirita jõkke. 

Projekt E14. Astangu (Tähetorni – Paldiski mnt) valgala väljaarendamine 
Seoses Astangu-Mäeküla asumi väljaarendamisega (250 000 m2 brutopinda ja 10 000 elanikku) 
tuleb rajada uus sademeveesüsteem. Terviklahenduse koostamisel võtta aluseks AS 
Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi töö nr 03425 “Astangu piirkonna pinna- ja sademevee 
ärajuhtimise põhiskeem”, kus on pakutud välja võimalikud lahendused. Sademeveesüsteemi 
projekteerimise ja ehitamise kulud kannavad osaliselt ka piirkonna arendajad. 

Projekt E15. Pikaliiva arenguala sademeveesüsteem 
Pikaliiva piirkonna sademevee ärajuhtimise lahenduse väljatöötamine ja väljaehitamine on 
arendaja ülesanne. Rajatav sademe- ja drenaaživee torustik peab lahendama lisaks tänavatelt ja 
teistelt kõvakattega pindadelt kogutava sademevee ärajuhtimisele ka kinnistute liigvee 
ärajuhtimise. Seejuures tuleb pöörata põhitähelepanu just kuivendusvee ärajuhtimisele. 
Kuivendusvee eesvooludeks võiks olla Tiskre oja ja sademevee eesvooluks Paldiski mnt asuv 
isevoolne sademeveekollektor. 

Projekt E16. Lepiku-Laiaküla sademeveesüsteemi valgala 
Lepiku-Laiaküla sademeveesüsteemi projekt on töös. Koostatud on tööprojekt, et tagada 
sademevee ärajuhtimine ja botaanikaaia kraavide hea seisund. Lepikul ja Laiakülas juhitakse 
tänavatelt ja kruntidelt liigvesi ära torustikega. Vesi kogutakse piirkonda läbivasse kraavi. 
Süsteemi väljaehitamine tuleks viia lõpule aasta 2012 lõpuks. 
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Projekt E17. Maarjamäe sademevee valgala väljaarendamine 
Piirkonna põhisüsteem on olemas ja töötab. Piirkonnast juhitakse sademe- ja drenaaživesi ära nii 
kraavide kui ka kollektoritega. Piirkonna eesvooludeks on Varsaallika oja ja Pirita jõgi. Piirkonnas 
on vaja teostada hooldus- ja uurimistööd ning alles pärast seda selgub rekonstrueerimisvajadus. 
Süsteemi uuringud tuleks läbi viia aastatel 2009–2012. 

Projekt E18. Kakumäe sademeveesüsteemi väljaarendamine 
Kakumäe olemasolevate ja rajatavate elurajoonide liigvesi tuleks loodusesse juhtida lühimat teed 
pidi, järgides olemasolevat kuivendusvõrku. Piirkonna liigvee ärajuhtimise lahendamiseks on 
koostatud uuringuid, mille alusel tuleb välja arendada lõplik sademeveesüsteem. Arvestades 
asjaoluga, et valgala on hoonestatud väikeelamutega ja suurem osa sademeveest juhitakse ära 
kraavidega, ei ole sademeveepuhasti rajamine vajalik. Rekonstrueeritavate sademeveetorustike ja 
kraavide mahud on määranud AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi aastal 2007. Lähtuvalt sellest 
tuleb Kakumäel rajada sademeveetorustikke ja rekonstrueerida kraave aastatel 2011–2020 
vastavalt 6650 m ja 7200 m. 

Projekt E19. Investeeringud sademeveetorustikku, mis rajatakse uutelt magistraalidelt 
sademevee ärajuhtimiseks 
Arendamise kavasse on võetud uute liiklussõlmede (Põhjaväil, Via Baltica) ja teede 
sademeveesüsteemi projekteerimine ja ärajuhtimine. Liiklusmagistraalidelt ei tohi sademevett 
mingil juhul suunata ühisvoolsesse kanalisatsiooni. Liiklusmagistraalidel tekkivate suurte 
sademeveekoguste ärajuhtimine eeldab mudelarvutuste tegemist, et leida kõige sobivam lahendus, 
mis tagaks süsteemi töökindluse ja oleks optimaalse maksumusega. 

Projekt E20. Investeeringud üleujutusohtlikesse aladesse 
Vastavalt Tallinna sademevee ärajuhtimise tegevuskavale (töö nr 06002) on üleujutusohtlikud alad 
merevee tõusu korral Kopli lahe tipp Rocca al Marest kuni Pelguranna tn pikenduseni ja Kakumäe 
lahe rannikuala. Veetaseme 2 m tõusu korral ujutatakse üle Paldiski maanteest maa poole jääv 
Veskimetsa elamurajoon ja Mustoja ümbritsevad alad, samuti kitsas rannariba alates Kakumäe 
poolsaare tipust, mis algab Kruusaranna tee lõpust ja ulatub pikisuunas kuni Tabasalu pangani. 
Maa suunas ulatub üleujutuste ala kuni Rannamõisa teeni. Sinna alasse jääb Tallinna piiriks 
olevast Apametsa peakraavist nii Tallinna kui ka Harku valla poole jääv ala, mis tähendab, et 
probleemile lahenduse otsimisega peaksid tegelema kaks omavalitsust koos. 
Üleujutuste vältimiseks on oluline projekteerida ja ehitada välja Mustoja hüdrosõlm ja Paldiski 
maantee alt läbi mineva Veskimetsa sademeveetoru sulgemise lahendus. 
Teiseks on vaja teostada uuringud Kakumäe lahe rannikuala kaitseks vajaliku tammi ja Mustoja 
hüdrosõlme osas. 

Projekt E21. Sademeveepuhastite rajamine 
Sademeveepuhastite rajamiseks vajalikud investeeringud täpsustatakse pärast seda, kui 
Keskkonnaministeerium töötab välja sademevee kontrollnõuded, mis on ühtlasi aluseks 
sademeveepuhastitele esitatavate puhastusefektide määramisel ja millest lähtuvalt saab alustada 
projekteerimist. 

Projekt E22. Sademeveekraavide rekonstrueerimine ja hooldus 
Tööd sisaldavad kraavide mõõdistamist ja esmast hooldust, mis hõlmab niitmist, prahi koristamist 
ja elementaarset profileerimist. Hooldatavate kraavide ligikaudseks mahuks on hinnatud 20 km 
aastas. 

Projekt E23. Valgalapõhiste sademeveetorustike arvutusmudelite väljatöötamine ja juurutamine 
Põhilistele sademeveevalgaladele (Seevaldi kollektor, Mustoja, Lasnamäe sademeveekollektor) 
matemaatiliste mudelite loomine, et arvutada planeeringute mõju olemasolevatele 
sademeveesüsteemidele ning määrata vajaduse korral rekonstrueeritavad torustikulõigud. Selliste 
mudelite olemasolu, kus kõik võrguga seotud informatsioon (läbimõõdud, pikkused, kõrgused ja 
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pinnad) on mudelisse sisestatud, lihtsustab planeeringuteks vajalike arvutuste tegemist ning 
võimaldab eri variante kiiresti, ilma lisatööta võrrelda. 

Tabel 12.34. Investeeringud sademeveesüsteemidesse aastatel 2009–2020 

E. SADEMEVESI 
 Projekt Maksumused  

(mln kr/eurot) 
2009–2012 2013–2020 

E1. Investeeringud uutesse sademeveetorustikesse Tallinna 
põhitegevuspiirkonnas linnaosade lõikes 

144/9,20 - 

E2. Investeeringud uutesse sademeveetorustikesse Mähe 
tegevuspiirkonnas 

20,2/1,29 - 

E3. Investeeringud uutesse sademeveetorustikesse Vana-
Pääsküla tegevuspiirkonnas 

6,8/0,43 - 

E4. Investeeringud uutesse sademeveetorustikesse 
Kakumäe tegevuspiirkonnas 

17/1,09 - 

E5. Ülemiste liiklussõlme sademeveetorustiku rajamine: 
- mikrotunnel liiklussõlme sademevee juhtimiseks 

Ülemiste ülevoolukollektorisse (l = 1600 m 
DN 1000 mm) rahastatakse liiklussõlme eelarvest 

- Ülemiste ülevoolukollektori rekonstrueerimine 
(l = 1500 m, DN 1600 mm, 16 700 kr/m) 

 
 
- 
 

25,0/1,60 

 
 
- 
 
- 

E6. Suur-Sõjamäe sademeveesüsteemi väljaehitamine: 
- tasuvusuuring, projekteerimine 
- ehitamine 

 
18/1,15 

300/19,17 

 
- 
- 

E7. Seevaldi sademeveekollektori valgala muutmine 
lahkvoolseks: 
- variantide võrdlus ja projekteerimine 
- torustike rekonstrueerimine ja uute rajamine  

 
 

4,9/0,31 
- 

 
 
- 

70/4,47 
E8. Seevaldi ja Pelguranna kollektori lahtiühendamine 

tunnelkollektorist nr 3: 
- variantide võrdlus ja projekteerimine 
- ehitushanke korraldamine ja ehitamine 

 
 

2,1/0,13 
- 

 
 
- 

30/1,91 
E9. Vesse-Betooni valgala muutmine lahkvoolseks: 

- projekteerimine 
- ehitushanke korraldamine ja ehitamine 

 
1,7/0,10 

- 

 
- 

27/1,73 
E10. Katusepapi valgala muutmine lahkvoolseks: 

- projekteerimine 
- ehitamine 

 
0,6/0,038 

- 

 
- 

10/0,64 
E11. Haabersti ja Kristiine linnaosa sademeveekraavide 

torustamine ja rekonstrueerimine  
- 124,3/7,94 

E12. Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna linnaosa 
sademeveesüsteemi väljaarendamine 

 147,3/9,41 

E13. Väo karjääri valgala sademevee ärajuhtimine - Arendaja 
kulul 

E14. Astangu (Tähetorni – Paldiski mnt) valgala 
väljaarendamine  

- Arendaja 
kulul 

E15. Pikaliiva arenguala sademeveesüsteem (kõik 
projekteerimise ja ehitusega seotud kulud katab 
arendaja) 

- Arendaja 
kulul 
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E. SADEMEVESI 
 Projekt Maksumused  

(mln kr/eurot) 
2009–2012 2013–2020 

E16. Lepiku-Laiaküla sademeveesüsteemi valgala: 
- süsteemi väljaehitamine 

 
7,6/0,49 

 
- 

E17. Maarjamäe sademeveesüsteemi hooldustööde organi-
seerimine ja uuringute läbiviimine, et selgitada välja 
rekonstrueerimisvajadus 

1,2/0,07  

E18. Kakumäe sademeveesüsteemi väljaarendamine (uute 
sademeveetorustike rajamine (6650 m hinnaga 3000 
kr/m) ning kraavide mõõdistamine, korrastamine ja 
hooldus (7200 m hinnaga 1500 kr/m)) 

- 30,8/1,97 

E19. Investeeringud sademeveetorudesse, mis rajatakse 
sademevee ärajuhtimiseks uutelt magistraalidelt: 

- Põhjaväila sademevesi 
- Via Baltica sademevesi  

 
 

0,4/0,026 
0,5/0,032 

 
 

40/2,55 
60/3,83 

E20 Uputusohtlikud alad (Mustoja suudmeala, Kakumäe) 
- Mustoja suudme sademevee lahenduse 

väljatöötamine (kompleksselt koos rannakaitse 
rajatistega) 

- Mustoja sademevee lahenduse projekteerimine 
ja ehitamine 

- Kakumäe rannikuala uuringud ning 
põhilahenduse väljatöötamine (koos Harku 
vallaga) 

- kaitserajatiste rajamine* 

 
1,5/0,09 

 
 

1,2/0,07 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

20/1,28 
 

2,0/0,13 
 
 
- 

E21 Sademeveepuhastite rajamine** - - 
E22 Sademeveekraavide rekonstrueerimine ja hooldus 15,0/0,96 40,0/2,55 
E23 Valgalapõhiste sademevee arvutusmudelite 

väljatöötamine ja juurutamine  
4,0/0,26  

Kulud kokku 571,7/36,54 601,4/38,44 
Kuludest kaetud arenduskomponendi ja liitumistasudega 188/12,02 - 
Lisafinantside vajadus 401,7/25,67 601,4/38,44 
* Kaitserajatiste maksumus täpsustatakse pärast uuringute lõppu. 
** Täpsustatakse pärast seda, kui Keskkonnaministeerium on kehtestanud sademevee puhastamise 
nõuded. 
12.3.6  Projekt F. Muud projektid 
Muude projektide alla on arvestatud veevarustus-, kanalisatsiooni- ja sademeveealased 
lisauuringud, mis ei sisaldu eri investeeringuprojektide raames teostatavates uurimis- ja 
projekteerimistöödes. Hiljuti valminud töödest tuleb mainida SWECO Projekt AS ja AS Infragate 
Eesti koostöös valminud Tallinna linna veevarustuse hädaolukorra kava, K-Projekt Aktsiaseltsi 
koostatud Lasnamäe linnaosa perspektiivskeemi ja SWECO Projekt AS teostatud Tallinna 
sademevee uuringuid. Nimetatud tööd on kooskõlas ka käesoleva Tallinna ÜVK arendamise 
kavaga. 

Käimasolevad tööd 
1. Tallinna linna veevarustuseks vajalike joogiveeallikate analüüs, kasutamise perspektiiv ja 
ettepanekud seiresüsteemi rajamiseks (Aktsiaselts MAVES) 
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2. Kambriumi-vendi veekompleksi põhjaveest raadiumi isotoopide eraldamiseks sobiva 
veetöötlustehnoloogia valikut käsitlev uuring 
Järgnevalt on toodud aastatel 2009–2020 teostamist vajavad uurimistööd. Iga uurimistöö juures on 
toodud ka investeeringuprojekt, mille alla töö on kantud. 
 
1. Veevõrgu veebimudeli väljatöötamine, mis haaraks lisaks põhitegevuspiirkonnale ka teisi vee-
ettevõtjaid. Kogu andmebaas tuleb koondada AS Tallinna Vesi arvutisse. Mudeli kasutajad oleksid 
kõik vee-ettevõtjad, Päästeamet ja kommunaalamet, kes võiksid osaleda mudeli väljatöötamisel ja 
rahastamisel. Igasse ametkonda peab tekkima ka üks spetsialist, kes tunneb mudelit ja oskab sellest 
lähtuvalt püstitada ülesandeid igapäevaste probleemide lahendamisel.  
Sealhulgas tuleks teostada ka Tallinna linna hädaolukorra ühenduste hüdrauliline modelleerimine 
ja veevarustusskeemide koostamine (projekt B1-1). 
2. Uuring Tallinna kambriumi-vendi veekompleksi põhjaveetoitel piirkondadele optimaalsete 
veevarustuslahenduste väljatöötamiseks radionukliididest põhjustatud terviseriskide 
vähendamiseks (projekt F). 
3. Joogivee segamisega (pinnavesi ja põhjavesi) seonduvate probleemide uuring, hindamaks vee 
tarbimisomaduste muutumist ja nõutava veekvaliteedi tagamist tarbijatele (projekt F). 
4. Kvaternaari põhjaveekogumi veevarude ja kasutusperspektiivi ümberhindamine Tallinna linna 
piires (projekt F, vt ptk 12.3.7). 
5. Ordoviitsiumi-kambriumi ja kambriumi-vendi põhjaveevarude ümberhindamine vastavalt 
Harju alamvesikonna veemajanduskavale. Tuleb kaaluda selle teostamist 2009.–2010. aastal, kui 
on selgunud Sotsiaalministeeriumi seisukoht radionukliide sisaldava vee kasutustingimuste osas 
(projekt F, vt ptk 12.3.7). 
6. Ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekogumi kasutamise maht ja veevaru jagamine Tallinna 
linnas. Oluline on tagada põhjavee säästev ja eri veehaarete ning üksiktarbijate huvisid arvestav 
kasutamine. Selleks tuleb põhjaveekogumit detailsemalt uurida ning seirata veevõttu ja 
veetasemeid, seda eelkõige pingelisema veekasutusega piirkondades (projekt F). 
7. Tallinna põhjaveehaarete andmebaasi korrigeerimine ja täiendamine (projekt F). 
8. Omanikuta ja reostusohtlike puurkaevude likvideerimise kava koostamine (vastavalt Harju 
alamvesikonna veemajanduskava investeeringutele) (projekt F). 
9. Ekspertiisi koostamine kinnistuid ja korruselamuid läbivate torustike määratlemiseks 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse mõistes koos sellest tulenevate tegevuste ja vastutusalade 
piiritlemisega (projekt F). 
10. Tasuvusuuringud pinnaveehaarde hädaolukorra ühenduste ja muude hädaolukorra projektide 
otstarbekuse hindamiseks (Pirita-Ülemiste kanali suudme kinniehitamine, Ülemiste järve 
möödaviigutoru rajamine, Raku-Männiku ühendus veepuhastusjaamaga) (projekt F). 
11. Pirita jõe ning kogu Tallinna pinnaveehaarde valgala veekaitse ja kasutuse kava (vastavalt 
Harju alamvesikonna veemajanduskavale), mis näeb ette detailse tööplaani valgala vee kvaliteedi 
säilitamiseks, et kasutada seda joogiveeallikana, ja valgala võimalikult hea ökoloogilise seisundi 
saavutamise (projekt F). 
12. Raku-Männiku piirkonna arendusprojekt veeressursi kaitseks koos puhkeala 
väljaarendamisega. Koostöö lähivaldade, Keskkonnaministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja 
ettevõtetega. Võimalus kaasata Euroopa Liidu struktuurifonde (projekt F). 
13. Suur-Sõjamäe piirkonna sademevee ärajuhtimise variantlahenduse C1 elluviimine (projekt 
E6). 
14. Kopli lahte suubuva sademevee puhastamise ja merre suunamise tasuvusuuring, arvestades 
üleujutuskaitseks kavandatud rajatistega (projekt F). 
15. Kakumäe Jõeküla piirkonna sademe- ja drenaaživee ärajuhtimise skeemi koostamine 
(projekt E18). 
16. Maarjamäe sademeveesüsteemi uuringud rekonstrueerimise vajaduse selgitamiseks 
(projekt E17). 
17. Kopli lahe äärsete piirkondade sademevee ärajuhtimise võimaluste tasuvusuuring (projekt F). 
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18. Tallinna linna sademe- ja kuivendusvee ärajuhtimise juhend planeerijatele ja projekteerijatele, 
võttes aluseks näiteks Helsingi linna samasisulise töö (projekt F). 
19. Sademevee valgaladele arvutusmudelite koostamine, mis võimaldavad arvutada valgaladel 
toimuvate muutuste mõju vooluhulkade kasvule ja sademeveetorude tööle (lisandub uputuste oht, 
piirangud valgala täisehitamisele jne) (projekt F). 
20. Kogu kanalisatsioonisüsteemi haarava hüdraulilise mudeli loomine, mis võimaldaks arvestada 
ka lähivaldade vooluhulkadega. Nende mudelite loomist võiks finantseerida Arengufond, see 
vähendaks omaosaluse suurust 30%-ni. Selle 30% katmise kulud tuleks jagada kõigi osalevate vee-
ettevõtjate ja ametkondade vahel (projekt F). 
21. Üleujutuste direktiivist 2007/60/EÜ tulenevad uuringud üleujutusriskide hindamiseks ja 
kaardistamiseks ning ennetavate meetmete väljaselgitamiseks, sh Kopli lahe Mustjõe piirkonna, 
Kakumäe ja Tiskre üleujutusohtlike alade uuringud, et selgitada välja tegelik üleujutuse oht ja 
kaitserajatiste vajadus (projekt E20). 
22. Õiguslik hinnang ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja muudest seonduvatest seadustest 
lähtuvalt ettevõtlusaladest tegevuspiirkondade käsitlemiseks. Õigusliku hinnangu alusel teha 
linnavolikogu otsused nende piirkondade liitmiseks kas Tallinna põhitegevuspiirkonnaga või 
lahendada määratlematus muul viisil (projekt F). 
23. Hinnang Tallinna linna sademeveesüsteemidesse juhitava sademevee maksustamise kohta, 
lähtudes printsiibist “reostaja maksab” ning riskide jaotamise ja maandamise põhimõttest (projekt 
F). 
24. Korruselamute veetorustike rekonstrueerimise käigus katkenud tuletõrjevee varustusahelaid 
käsitlev uurimistöö. Uuring peab määrama ära probleemi ulatuse ja pakkuma lahendused 
nõuetekohase tuletõrjeveevarustuse taastamiseks (projekt F). 
25. Tiigid, ojad, kraavid ja rohealad – Tallinna linna sademevee vooluhulkade regulaatorid ja 
looduslikud puhver- ja puhastussüsteemid enne sademevee suublasse juhtimist. Nende rajamise, 
säilitamise ja rekonstrueerimise võimalused ja vajadus (projekt F). 
26. Sademevee väljalaskude eesvooludele avaldatava mõju uuring (Tallinna laht, Kopli laht, Harku 
järv) (projekt F). 
12.3.7  Põhjaveevarude ümberhindamine 
Käesolevas peatükis on täpsemalt kirjeldatud Tallinna linna põhjaveevarude ümberhindamiseks 
vajalikke uuringuid. Põhjaveevaru ümberhindamise vajadus tuleneb sellest, et: 
 põhjaveevaru kasutamise aeg on ületanud arvutusliku põhjaveevaru kasutamise aja; 
 põhjaveehaarete kasutamise mõjupiirkonna hüdrogeoloogilised tingimused on muutunud; 
 on vaja muuta veehaarete asukohta; 
 põhjavee kvaliteet on halvenenud ega vasta enam põhjaveevaru kasutamise eesmärgile; 
 puudub vajalik sanitaarkaitseala või maapinnalähedase põhjaveekihi kasutamisel pole 
põhjaveehaarde toitealal võimalik veekaitsenõudeid rakendada. 
Põhjaveevarude hindamine peab sisaldama sanitaarkaitseala ulatuse ja kehtestamise teostatavuse 
hinnangut koos omavalitsuse seisukohaga vajalike veekaitsemeetmete rakendamise kohta 
sanitaarkaitsealal ja veehaarde ümbruses (toitealal), korrastamise nõuded ja soovituste 
väljatöötamise põhjaveevaru kasutamise kohta. 

Kvaternaari veekompleks 
1. Männiku veehaarde põhjaveemaardla tarbevarude ümberhindamine 
2. Seevaldi veehaarde põhjaveemaardla tarbevarude ümberhindamine 
3. Ülemiste kaptaažliini põhjaveemaardla tarbevarude ümberhindamine 
4. Külmalliku põhjaveemaardla tarbevarude ümberhindamine 
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Tabel 12.35. Kvaternaari veekompleksi põhjaveevarude ümberhindamine 

Veehaare Tarbevaru 
(m3/d) 

Varu 
kategooria 

Vee otstarve Varu kasutusaja 
lõpp 

Männiku  10400 T1 Joogivesi 2015 
Seevaldi 2000 T1 Joogivesi 2015 
Ülemiste 
kaptaažliin 

6400 T1 Tootmisvesi 2015 

Külmalliku 1000 T1 Tootmisvesi 2015 
Kvaternaari veekompleksi veehaarete tarbevarud on kinnitatud 17.06.1993 RE Eesti 
Geoloogiakeskuse töö “Põhjaveevarude hinnang Tallinna veehaaretel” (1992) alusel (MAVES, 
2004). 
Männiku piirkonna veevarud on vormistatud põhjaveevaruna, kuna pinnaveevaru pole võimalik 
arvele võtta. Raku-Männiku põhjaveehaarde kinnitatud kvaternaari põhjaveevaru aastani 2015 on 
10 400 m3/d. Männiku piirkonna põhjaveevaru on sisuliselt seotud liivakarjääride veekogude 
veega. 
Looduslik põhjaveevaru väheneb koos liivakarjääride laienemisega. Tõenäoline on ammendatud 
karjääride ala kasutuselevõtt puhkealana, siit võidakse läbi viia Tallinna ringraudtee. Põhjavee 
tarbevaru praeguses mahus säilitamine Männikul ei ole tõenäoline. Tuleb rakendada meetmed 
põhjaveevaru piirkonna kaitseks ja veevõtuvõimaluste säilitamiseks (Harju alamvesikonna 
veemajanduskava). 
Kvaternaari põhjaveekogumi osas on vaja korraldada Ülemiste järve ja Raku-Männiku liiviku 
pinnaveekogude ning nendega seotud kvaternaari põhjavee ühine kaitse. 

Ordoviitsiumi-klambriumi veekompleks 
1. Lasnamäe ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveemaardla varu ümberhindamine tootmisveest 
joogiveeks 
2. Nõmme ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveemaardla varu ümberhindamine 

Tabel 12.36. Ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi põhjaveevarude ümberhindamine 

Veehaare Tarbevaru 
(m3/d) 

Varu 
kategooria 

Vee otstarve Varu kasutusaja 
lõpp 

Lasnamäe 1000 T1 Tootmisvesi 2015 
Nõmme 3500 T1 Joogivesi 2015 

Kambriumi-vendi veekompleks (hädaolukorra veehaarded) 
1. Lasnamäe põhjaveemaardlas Seli kambriumi-vendi veekompleksi hädaolukorra veehaarde varu 
ümberhindamine 
2. Lasnamäe põhjaveemaardlas Paekalda kambriumi-vendi veehaarde varu ümberhindamine 

Tabel 12.37. Kambriumi-vendi põhjaveekompleksi põhjaveevarude ümberhindamine 

Veehaare Tarbevaru 
(m3/d) 

Varu 
kategooria 

Vee otstarve Varu 

Seli 2100 T1 Joogivesi Teiste maardlate 
arvelt 

Paekalda 2100 T1 Joogivesi Teiste maardlate 
arvelt 

Põhjaveehaarete rajamisel tootlikkusega üle 500 m3/d tuleb uuringutega määrata põhjaveevaru. 
Põhjavee uuringud finantseerib põhjavee erikasutaja või põhjavee erikasutusloa taotleja. 

12.4 TALLINNA ÜVK ARENDAMISEKS KAVANDATUD INVESTEERINGUD. 
MAKSUMUSTE KOONDTABEL 
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Investeeringute lühiajaline programm 2009–2012 arvestab esmavajalike investeeringutega 
tulenevalt Tallinna ÜVK arendamise kava koostamise ajal kehtivatest Eesti seadustest ning 
Euroopa Liidu direktiividest, Tallinna kompleksse arendamise vajadusest ja veemajanduse 
jätkusuutlikkuse tagamisest. 
Pikaajaline investeeringute programm viiakse ellu aastatel 2013–2020. 
Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel võttis konsultant arvesse projektide 
prioriteetsust, lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate 
objektide seisundist, kasust piirkonna elanikele ja looduslikule seisundile. 
Investeeringuprojektide realiseerimisega peab olema tagatud: 
 joogivee vastavus sotsiaalministri 31. juuli 2001 määruse nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” nõuetele ning Euroopa Ühenduse direktiivile 98/83/EÜ; 
 suublasse juhitava heitvee vastavus Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusele nr 269 ning 
Euroopa Ühenduse asulareovee direktiivile nr 91/271/EÜ; 
 olemasolevatele elamutele piisava survega, kõigile kvaliteedinõuetele vastava joogivee 
kättesaadavus tarbimispunktis; 
 nõuetele vastav tuletõrjeveevarustus; 
 reovee kogumine ja puhastamine üldplaneeringuga määratud reoveekogumisalalt; 
 hädaolukorra veevarustus. 
Kõigi tegevuste maksumuste puhul, v.a otseselt vee-ettevõtjatelt pärinevad investeeringuprojektide 
eelarved (nt pinnaveehaarded, puurkaevpumplate investeeringud) on arvestatud 25% lisakuludega 
uuringutele, projekteerimisele, projektijuhtimisele ja ehitusjärelevalvele ning ettenägematuteks 
vajadusteks. 
Investeeringute koondmahud projektide lõikes ja aastate kaupa on toodud alljärgnevas 
investeeringute koondmahtude tabelis (12.38). 
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Tabel 12.38. Investeeringute koondmahud ja ajaline jaotus 

Projekti 
nr 

Nimetus Maksumus 
kokku 
(tuhat 

krooni/eurot) 

MAKSUMUS (tuhat krooni) 

2009 2010 2011 2012 2013–2020 

Projekt A. Investeeringud veehaaretele ja veetootmisele 
Projekt A1. Pinnaveehaardega seotud tööd, hüdrorajatiste rekonstrueerimine ja suuremahulised hooldustööd 
A1-1 

Hüdrorajatiste korrastamine 38 402/2454,34 4602/ 
294,12 

2700/ 
172,56 

2700/ 
172,56 

2700/ 
172,56 

25 700/ 
1642,53 

A1-2 Sanitaartsoonid ja Ülemiste veekvaliteedi kontroll 12 160/777,17 960/ 
61,36 

1600/ 
102,26 

1100/ 
70,30 

1100/ 
70,30 

7400/ 
472,95 

Projekt A1 KOKKU 50 562/3231,50 5 5627 
355,48 

4300/ 
274,82 

3800/ 
242,86 

3800/ 
242,86 33 100/2115,48 

Projekt A2. Pinnaveehaarde hädaolukorra ühendused ja kaitse 
A2-1 Ülemiste järve möödavoolutoru rajamine 34 000/2172,97 - - - - 34 000/2172,97 
A2-2 Pirita-Ülemiste kanali suudmelõigu kinnikatmine 

(varjestamine) 13 000/830,85 - - - - 13 000/830,85 

A2-3 Ühendustorustiku rajamine Raku-Männiku järvede juurest 
Tallinna veepuhastusjaamani 

48 000/3067,76 - - - - 48 000/3067,76 

Projekt A2 KOKKU 95 000/6071, 61 - - - - 95 000/6071,61 
Projekt A3. Veepuhastusjaama töökindluse parandamine, tehnoloogiliste seadmete komponentide uuendamine ja katsetused 
A3 Töökindluse parandamine, tehnoloogiliste seadmete 

komponentide uuendamine ja katsetused 23 750/1517,90 1950/ 
124,63 

2050/ 
131,02 

3050/ 
194,93 

800/ 
51,13 15 900/1016,20 

Projekt A4. Ehitus- ja rekonstrueerimistööd Tallinna veepuhastusjaamas 
A4 

Ehitustööd Tallinna veepuhastusjaamas 57 780/3692,82 4880/ 
311,89 

3950/ 
252,45 

2400/ 
153,39 

4650/ 
297,19 41 900/2677,90 

Projekt A5. Ühisveevarustuse ja hädaolukorra puurkaevude rajamine. Puurkaevpumplate ja põhjaveetöötlusjaamade rajamine/rekonstrueerimine, 
veetöötlusseadmete paigaldamine. Puurkaevude tamponeerimine 

Projekt A5-1. AS Tallinna Vesi investeeringud ühisveevarustuse puurkaevpumplate rekonstrueerimiseks 

A5-11 Veetöötlussüsteemi paigaldus Läänekaare pumplasse  1000/63,91 1000/ 
63,91 - - - - 

A5-12 Kaarla pumpla rekonstrueerimine  2800/178,95 2800/ - - - - 



Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2021 
 

 182

178,95 

A5-13 
Puurkaevpumplate rekonstrueerimine Nõmmel O-C 
horisondi veevaru kasutamise suurendamiseks  6600/421,82 600/ 

38,35 
600/ 
38,35 

900/ 
57,52 

900/ 
57,52 3600/230,08 

A5-14 
Hädaolukorra pumplate rekonstrueerimine põhitegevus-
piirkonnas (v.a Nõmme) 11 300/722,20 - 500/ 

31,96 
600/ 
38,35 

600/ 
38,35 9600/613,55 

Projekt A5-1 KOKKU 21 700/1386,88 4400/ 
281,21 

1100/ 
70,30 

1500/ 
95,87 

1500/ 
95,87 13 200/843,63 

Projekt A5-2. aktsiaselts ESMAR EHITUS investeeringud puurkaevpumplate rekonstrueerimiseks Mähe 1, Mähe 2 ja Aegna piirkonnas 
A5-21 Veetöötlussüsteemi paigaldus Aianduse tee 64 pumplasse 

(14928) ja pumpla rekonstrueerimistööd 2900/185,34 2900/ 
185,34 - - - - 

A5-22 Pärnamäe tee 81 pumpla rekonstrueerimine 1000/63,91 400/ 
25,56 

400/ 
25,56 

200/ 
12,78 - - 

A5-23 Puurkaevpumpla nr 943 rekonstrueerimine Aegna saarel  1200/76,69 - - 600/ 
38,35 

600/ 
38,35 - 

A5-24 Puurkaevpumpla nr 30387 rekonstrueerimine Aegna saarel 600/38,35 - - 400/ 
25,56 

200/ 
12,78 - 

Projekt A5-2 KOKKU 5700/364,30 3300/ 
210,91 

400/ 
25,56 

1200/ 
76,69 

800/ 
51,13 - 

Projekt A5-3. Tehnovõrkude Ehituse OÜ investeeringud puurkaevpumplatesse Kakumäe piirkonnas 
A5-31 Paljandi tn 1 puurkaevpumpla rekonstrueerimine 600/38,35 600/ 

38,35 - - - - 

A5-32 Vana-Rannamõisa tee 31 puurkaevpumpla 
rekonstrueerimine 400/25,56 400/ 

25,56 - - - - 

A5-33 Kiini tn 12f puurkaevpumpla rekonstrueerimine 2200/140,61 - 2200/ 
140,61 - - - 

A5-34 Otsatalu tn 14 puurkaevpumpla rekonstrueerimine 1200/76,69 - - 1200/ 
76,69 - - 

A5-35 Sooranna tn 14 puurkaevpumpla rekonstrueerimine 2000/127,82 - - - 2000/ 
127,82 - 

A5-36 Kruusaranna tee 3 puurkaevpumpla rekonstrueerimine 2000/127,82 - - - - 2000/ 
127,82 

A5-37 Unna tn 7 puurkaevpumpla rekonstrueerimine  2000/127,82 - - - - 2000/ 
127,82 
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Projekt A5-3 KOKKU 10 400/664,68 1000/ 
63,91 

2200/ 
140,61 

1200/ 
76,69 

2000/ 
127,82 

4000/ 
255,65 

Projekt A5-4. AS-i Teede REV-2 investeeringud puurkaevpumplatesse Vana-Pääsküla piirkonnas 
A5-41 Pärnu mnt 463 puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja 

veetöötlusseadmete paigaldamine 400/25,56 400/ 
25,56 - - - - 

Projekt A5-4 KOKKU 400/25,56 400/ 
25,56 - - - - 

Projekt A5-5. Hädaolukorra põhjaveehaarded. Puurkaevude rajamine, rekonstrueerimine ja tamponeerimine. Puurkaevpumplate rajamine 

A5-51 Lasnamäe põhjaveemaardla Seli kambriumi-vendi veehaare 5500/351,51 - - - - 5500/ 
351,51 

A5-52 Lasnamäe põhjaveemaardla Paekalda kambriumi-vendi 
veehaare 5500/351,51 - - - - 5500 

351,51 
A5-53 Ülemiste kambriumi-vendi veehaare 6000/383,47 - - - - 6000/ 

383,47 
A5-54 Mustamäe-Õismäe Astangu kambriumi-vendi veehaare 5000/319,56 - - - - 5000/ 

319,56 
A5-55 Mustamäe-Õismäe Trummi kambriumi-vendi veehaare 5000/319,56 - - - - 5000/ 

319,56 
Projekt A5-5 KOKKU 27 000/1 725,61 - - - - 27 000/1725,61 

Projekt A5-6. Keskkonnaohtlike puurkaevude tamponeerimine, puurkaevpumplate likvideerimine 
A5-61 Ülemiste kaptaažliini likvideerimine ja puurkaevude 

tamponeerimine 
400/25,56 - 400/ 

25,56 
- - - 

Projekt A5-6 KOKKU 400/25,56 - 400/ 
25,56 - - - 

Projekt A5-7. Veetöötlusseadmete paigaldamine radionukliidide eraldamiseks kambriumi-vendi horisondi põhjaveest* 

PROJEKT A. VEETOOTMINE KOKKU 292 692/18 706,43 21 492/ 
1 373,59 

14 400/ 
920,33 

13 150/ 
866,00 

13 550/ 
866,00 230 100/14 706,07 

Projekt B. Veetorustikud 
Projekt B1. Veetorustike remont ja rekonstrueerimine  
B1-1 Veetorustike rekonstrueerimine põhitegevuspiirkonnas  300 000/19 173,49 25 000/ 

1597,79 
25 000/ 
1597,79 

25 000/ 
1597,79 

25 000/ 
1597,79 200 000/12 782,33 

B1-2 Veetorustike rekonstrueerimine Mähe 1, Mähe 2 ja Aegna 
piirkonnas (aktsiaselts ESMAR EHITUS) 2012/128,59 - 2012/ 

128,59 - - - 
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B1-3 Veetorustike rekonstrueerimine Kakumäe tegevus-
piirkonnas (Tehnovõrkude Ehituse OÜ) 2659/169,94 - - 2659/ 

169,94 - - 

Projekt B1 KOKKU 304 671/19 472,92 25 000/ 
1 597,79 

27 012/ 
1726,38 

27 659/ 
1767,73 

25 000/ 
1597,79 200 000/12 788,33 

Projekt B2. Veetorustike rajamine  
B2-1 Veetorustike rajamine põhitegevuspiirkonnas** 368 803/ 23 

570,81 
61 530/ 
3932,48 

67 575/ 
4318,83 

67 575/ 
4318,83 

67 575/ 
4318,83 

104 548/ 
6681,84 

B2-2 Veetorustike (sh hüdrantide) rajamine Mähe 1, Mähe 2 ja 
Aegna piirkonnas (aktsiaselts ESMAR EHITUS) 23 176/1481,22 10 300/ 

658,29 
12 876/ 
822,93 - - - 

B2-3 Veetorustike (sh hüdrantide) rajamine Kakumäe piirkonnas 
(Tehnovõrkude Ehituse OÜ) 24 500/1565,84 9000/ 

575,20 
15 500/ 
990,63 - - - 

B2-4 Veetorustike rajamine (sh hüdrantide paigaldamine) Vana-
Pääsküla (AS Teede REV-2) piirkonnas  10 732/685,90 2812/ 

179,72 
7920/ 
506,18 - - - 

Projekt B2 KOKKU 427 211/27 303,76 83 642/ 
5345,70 

103 871/ 
6638,57 

67 575/ 
4318,83 

67 5757 
4318,83 

104 548/ 
6681,84 

PROJEKT B. VEEVÕRK KOKKU 731 882/ 
46 775,79 

108 642/ 
6 943,49 

130 883/ 
8 364,95 

95 234/ 
6 086,56 

92 575/ 
5 916,62 

304 548/ 
19 464,19 

Projekt C. Kanalisatsioonitorustikud 
Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine  
C1 Kanalisatsioonitorustike remont ja rekonstrueerimine 264 000/16 872,68 22 000/ 

1406,06 
22 000/ 
1406,06 

22 000/ 
1406,06 

22 000/ 
1406,06 176 000/11 248,45 

Kanalisatsioonitorustike rajamine 
C2 Uute kanalisatsioonitorustike rajamine AS Tallinna Vesi 

tegevuspiirkonnas** 368 803/23 570,80 61 530/ 
3932,48 

67 575/ 
4318,82 

67 575/ 
4318,82 

67 575/ 
4318,82 104 548/6681,84 

C3 Uute kanalisatsioonitorustike rajamine Mähe 1, Mähe 2 ja 
Aegna piirkonnas (aktsiaselts ESMAR EHITUS) 23 176/1481,22 10 300/ 

658,29 
12 876/ 
822,93 - - - 

C4 Uute kanalisatsioonitorustike rajamine Vana-Pääsküla (AS 
Teede REV-2) piirkonnas  10 733/685,96 2813/ 

179,78 
7920/ 
506,18 - - - 

C5 Uute kanalisatsioonitorustike rajamine Kakumäe piirkonnas 
(Tehnovõrkude Ehituse OÜ) 24 500/1565,84 9000/ 

575,20 
15 500/ 
990,63 - - - 

PROJEKT C. REOVEEKANALISATSIOON KOKKU 
 691 212/44 176,50 105 643/ 

6751,82 
125 871/ 
8044,62 

89 575/ 
5724,89 

89 575/ 
5724,89 

280 548/ 
17 930,29 

Projekt D. Reoveepuhastus 
D1 Eeluuringud 1000/63,91 1 000/ - - - - 
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63,91 
D2 Eelprojekt ja tasuvusuuring 4000/255,65   4000/ 

255,65 - - - 

D3 Tööprojekt 15 000/958,67   - 7000/ 
447,38 

8000/ 
511,29 - 

D4 Puhasti rekonstrueerimine 280 000/17 895,26   - - - 280 000 
D5 

Reoveepuhasti jooksev täiustamine 20 000/1 278,23 4000/ 
255,65 

4000/ 
255,65 

4000/ 
255,65 

4000/ 
255,65 

4000/ 
255,65 

PROJEKT D. REOVEEPUHASTUS KOKKU 320 000/20 451,73 5000/ 
319,56 

8 000/ 
511,29 

11 000/ 
703,03 

12 000/ 
766,94 284 000/18 150,91 

Projekt E. Sademeveekanalisatsioon 
E1 Investeeringud uutesse sademeveetorustikesse Tallinna 

põhitegevuspiirkonnas linnaosade lõikes 144 015/9 204,24 - 42 005/ 
2684,61 

51 005/ 
3259,81 

51 005/ 
3259,81 - 

E2 Investeeringud uutesse sademeveetorustikesse Mähe 1 
tegevuspiirkonnas 20 242/1 293,70 9500/ 

607,16 
10 742/ 
686,54 - - - 

E3 Investeeringud uutesse sademeveetorustikesse Vana-
Pääsküla tegevuspiirkonnas  6860/438,43 3500/ 

223,69 
3360/ 
214,74 - - - 

E4 Investeeringud uutesse sademeveetorustikesse Kakumäe 
tegevuspiirkonnas 17 000/1086,50 8000/ 

511,29 
9000/ 
575,20 - - - 

E5 Ülemiste liiklussõlme sademeveetorustiku rajamine 
  - mikrotunnel liiklussõlme sademevee juhtimiseks Ülemiste 

ülevoolukollektorisse (l = 1600 m, Dn = 1000 mm) Rahastatakse liiklussõlme eelarvest 

  - Ülemiste ülevoolukollektori rekonstrueerimine 
(l = 1500 m, Dn = 1600 mm, 16 700 kr/m) 25 000/1597,79 -  - 15 000/ 

958,67 
10 000/ 
639,12 - 

E6 Suur-Sõjamäe sademeveesüsteemi väljaehitamine 
  

- projekteerimine 500/31,96 - 
500/ 
31,96 - - - 

  
- ehitamine 300 000/19 173,49 - - 

150 000/ 
9586,75 

150 000/ 
9586,75 - 

E7 Seevaldi sademeveekollektori valgala muutmine lahkvoolseks 
  

- variantide võrdlus ja projekteerimine 4 900/313,17 - - 
2450/ 
156,58 

2450/ 
156,58 - 

  
- torustike rekonstrueerimine ja uute rajamine  70 000/4473,82 - - - - 

70 000/ 
4473,82 
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E8 Seevaldi ja Pelguranna kollektori lahtiühendamine tunnelkollektorist nr 3 
  

-variantide võrdlus ja projekteerimine 2100/143,21 - - 
2100/ 
143,21 - - 

  
- ehitushanke korraldamine ja ehitamine 30 000/1917,35 - - - - 

30 000/ 
1917,35 

E9 Vesse-Betooni valgala muutmine lahkvoolseks 
  

- projekteerimine 1700/108,65 - - - 
1700/ 
108,65   

  
- ehitushanke korraldamine ja ehitamine 27 000/1725,61 - -     

27 000/ 
1725,61 

E10 Katusepapi valgala muutmine lahkvoolseks 
  

- projekteerimine 600/38,35 - - - 
600/ 
38,35 - 

  
- ehitamine 10 000/639,12 - -     

10 000/ 
639,12 

E11 Haabersti ja Kristiine linnaosa sademeveekraavide 
torustamine ja rekonstrueerimine  124 300/7944,22 - - - - 124 300/ 

7944,22 
E12 Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna linnaosa 

sademeveesüsteemi väljaarendamine 147 300/9414,19 - - - - 
147 300/ 
9414,19 

E13 Väo karjääri valgala sademevee ärajuhtimine Arendaja kulul 
E14 Astangu (Tähetorni – Paldiski mnt) valgala väljaarendamine Arendaja kulul 
E15 Pikaliiva arenguala sademeveesüsteem Arendaja kulul 
E16 Lepiku-Laiaküla sademeveesüsteemi valgala 
  

- süsteemi väljaehitamine 7600/485,73 - - 3800/ 
242,86 

3800/ 
242,86 - 

E17 Maarjamäe sademeveesüsteemi hooldustööde 
organiseerimine ja uuringute läbiviimine, et selgitada välja 
rekonstrueerimisvajadus 

1200/76,69 - 600/ 
38,35 

600/ 
38,35 - - 

E18 Kakumäe sademeveesüsteemi väljaarendamine (uute 
sademeveetorustike rajamine ning kraavide mõõdistamine, 
korrastamine ja hooldus) 

30 800/1968,48 - - - - 30 800/ 
1968,48 

E19 Investeeringud sademeveetorustikesse, mis rajatakse sademevee ärajuhtimiseks uutelt magistraalidelt  
  - Põhjaväila sademevesi 40 400/28 121,13 - - - 400/25,56 40 000/2556,47 
  - Via Baltica sademevesi 60 500/3866,65 - - - 500/ 60 000/3834,70 
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31,96 
E20 Uputusohtlikud alad (Mustoja suudmeala, Kakumäe) 
  - Mustoja suudme sademevee lahenduse väljatöötamine 

(kompleksselt koos rannakaitse rajatistega), projekteerimine 
ja ehitamine 

21 200/1354,93 - - - 1200/ 
76,69 20 000/1278,23 

  - Kakumäe rannikuala uuringud ning põhilahenduse 
väljatöötamine (koos Harku vallaga) 2000/127,82 - - - - 2000/ 

127,82 
  - kaitserajatiste rajamine *** 
E21 Sademeveepuhastite rajamine **** 
E22 Sademeveekraavide rekonstrueerimine ja hooldus 55 000/3515,14 - - 5000/ 

319,56 
5000/ 
319,56 45 000/2876,02 

E23 Valgalapõhiste sademevee arvutusmudelite väljatöötamine 
ja juurutamine 4000/255,65 - - - 2 000/ 

127,82 
2000/ 
127,82 

PROJEKT E. SADEMEVEEKANALISATSIOON KOKKU 1 154 217/ 
73 767,91 

21 000/ 
1342,14 

66 207/ 
4 231,40 

229 955/ 
14 696,80 

228 655/ 
14 613,72 

608 400/ 
38 883,85 

Projekt F. Muud projektid 
PROJEKT F. LISAUURINGUD 18 000/1150,41 1500/ 

95,87 
1500/ 
95,87 

1500/ 
95,87 

1500/ 
95,87 

12 000/ 
766,94 

A-F INVESTEERINGUD KOKKU 3 208 003/ 
205 028,76 

263 277/ 
16 826,47 

346 861/ 
22 168,46 

 440 414/ 
28 148,66 

437 855/ 
27 984,03 

1 719 596/ 
109 902,22 

* Paigaldamise vajadus ja maksumus täpsustuvad pärast terviseriskide hindamise tulemusi.  
** Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike mahud selguvad pärast AS-i Tallinna Vesi koostatavat analüüsi, millega selgitatakse välja piirkonnad (tänavad), kus elanikel puudub 
siiani võimalus vee- ja kanalisatsioonivõrguga liituda ning mis ei sisaldu olemasolevas võrkude laiendamise kavas.  
*** Kaitserajatiste maksumus täpsustatakse pärast uuringute lõppu. 
**** Täpsustatakse pärast seda, kui Keskkonnaministeerium on kehtestanud sademevee puhastamise nõuded. 
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13. LÜHIKOKKUVÕTE 
13.1 ÜLDIST 
Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamisel lähtub linn Eesti seadustest ja 
Euroopa Liidu direktiivides kehtestatud nõuetest vee- ja kanalisatsiooniteenuste kvaliteedile. 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 kohaselt rajatakse ühisveevärk ja 
-kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ÜVK arendamise kava 
alusel. 
ÜVK arendamise kava on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemse arendamise instrument 
ja vee-ettevõtjate investeeringute sihipärasuse, otstarbekuse ja efektiivsuse hindamise alus. 
ÜVK arendamise kava koostamise aluseks on Tallinna linna arengukava 2009–2027 ja selles 
püstitatud eesmärgid, sh: 
- vee- ja kanalisatsiooniteenuse kvaliteedi ja linnaelanikele kättesaadavuse tagamine; 
- sademe- ja drenaaživee ärajuhtimise süsteemi rekonstrueerimine ja väljaehitamine; 
- linna veekogude ja veehaarderajatiste kaitsmine. 
Koostatud Tallinna ÜVK arendamise kavas 2010–2021 on välja toodud Tallinna veevarustuse 
ja kanalisatsiooni olukorra kirjeldus, põhilised probleemid ning nende lahendamise 
võimalused. Neist lähtuvalt on püstitatud arengueesmärgid investeeringuprojektide näol. 
Tallinna ÜVK arendamise kava investeeringud on jagatud lühiajalisse (2009–2012) ja 
pikaajalisse (2013–2020) investeeringuprogrammi vastavalt projektide prioriteetsusele. 
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aluseks on Tallinna 
Kommunaalametilt, Harjumaa Keskkonnateenistuselt (uue nimega Keskkonnaamet) ja 
Tallinna linna vee-ettevõtjatelt – AS-ilt Tallinna Vesi, Tehnovõrkude Ehituse OÜ-lt, 
aktsiaseltsilt ESMAR EHITUS ja AS-ilt Teede REV-2– saadud informatsioon. Samuti 
põhineb käesolev töö Tallinna linna tellitud ja linna puudutavatel uurimistöödel ja projektidel 
ning informatsiooni on saadud ka Tallinna ÜVK arendamise kavast 2004–2015. Mitu seni 
kehtinud arendamise kavas sisaldunud projekti on ajakohastatud ning edasi on arendatud 
varasemas töös sisalduvaid andmeid ja seisukohti. 
Käesolevas arendamise kavas on eelneva arendamise kavaga võrreldes võetud eesmärgiks 
leida lahendused siiamaani vähe käsitlust leidnud küsimustele, nagu: 
- radionukliidirikka põhjavee piirkondade veevarustuse küsimuste lahendamine seoses 
vajadusega tagada tarbijatele nõuetele vastav kvaliteetne joogivesi; 
- hädaolukorra probleemide ja küsimuste analüüs ning lahenduste väljapakkumine; 
- vee-ettevõtjate teenuslepingute muutmine ja täiendamine seoses kasvava vajadusega 
rekonstrueerida amortiseerunud ÜVK torustikud ja lahendada muud jätkusuutlikku arengut 
takistavad küsimused. 
Käesolevas arendamise kavas on olulistes küsimustes pandud kirja maksimumeesmärgid, mis 
on vajalikud Tallinna ÜVK plaanipäraseks arenguks, jätkusuutlikkuse tagamiseks ning 
õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks koos investeeringute mahtudega. 
Kuna käesolev arendamise kava ei sisalda eraldi finantsanalüüsi, sõltuvad realiseeritavad 
projektid Tallinna linna ja vee-ettevõtjate vahelistest lisakokkulepetest ning linna ja vee-
ettevõtjate eelarvelistest võimalustest. Investeeringute kavandamisel on arvestatud 
õigusaktidest ja vee-ettevõtjatega sõlmitud lepingutest tulenevate mõlemapoolsete 
kohustustega. 
Tallinna ÜVK prioriteedid on suunatud Tallinna linna keskkonnaseisundi parandamisele, 
tarbijate varustamisele kvaliteetse joogiveega ja kogu tekkiva reovee ärajuhtimisele ja 
puhastamisele, sealhulgas vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine piirkondadesse, kus see 
siiani puudub. Tallinna ÜVK osana käsitletakse ka sademe- ja liigvee ärajuhtimise süsteeme, 
sh kraave. 
Tallinnas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetavaks alaks kogu linna haldusterritoorium, 
sh üldplaneeringu kohased rohealad ehk metsad, pargid ja looduslikud haljasalad ning 
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reservalad, kuna seal on toimivad või arendatavad sademeveesüsteemid, mis on ÜVK osa. 
ÜVK osaks ei loeta tööstusettevõtete territooriumitel ja muudel kinnistel territooriumitel 
paiknevaid ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatisi. Tallinna reoveekogumisalasse kuulub 
kogu linna haldusterritoorium, v.a Aegna saar. 
Alljärgnevalt on toodud põhimõtted, millest tuleb lähtuda ÜVK süsteemide arendamisel 
Tallinna linnas. 
1. Kavandada ainult lahkvoolse kanalisatsioonisüsteemi rajamist koos Helsingi komisjoni 
(HELCOM) soovitustest tuleneva sademevee kohapealse hajutamise (immutamise) ja 
looduslikul teel puhastamisega (planeeritavad tiigid, lodud jne). 
2. Ette näha reovee ärajuhtimine ja puhastamine Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
põhitegevuspiirkonna kanalisatsioonirajatiste kaudu. 
3. Tallinna ÜVK arendamisel teeb linn koostööd Tallinna lähivaldadega, sest Tallinn kuulub 
koos naabervaldadega Harjumaa alamvesikonda. Praegu on Tallinna ÜVK süsteemid 
ühendatud enamiku naabervaldade süsteemidega. Tallinn saab toorvett Ülemiste järve täiteks 
naabervaldadest, kus toimub aktiivne arendustegevus, millega kaasnevad keskkonnariskid 
Tallinna pinnaveehaardele. 
4. Tallinna ÜVK arendamisel tuleb lähtuda eelkõige elanikkonna huvidest, kulusäästlikkusest 
ja keskkonnahoidlikest tehnilistest lahendustest. 
5. Linn peab arvestama planeeringute koostamisel perspektiivsete maa-alade reserveerimisega 
vee- ja kanalisatsiooniobjektide vajadusteks ÜVK arendamise kava suuniste kohaselt. 
6. Linn osaleb tööstuspiirkondade arenguks vajalike vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
eesvoolusüsteemide rajamisel koordineerijana ja investeeringute rahastamisprobleemide 
lahendamise initsiaatorina. 
7. Investeeringute kava rakendamisel ka uutes hoonestuspiirkondades tuleb samal trassil 
kulgevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud rajada ühel ajal, et vältida liigseid kaevetöid ja 
minimeerida keskkonnakahjusid. ÜVK süsteemide edasisel ehitamisel ja rekonstrueerimisel 
on vaja ühitada vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise lühi- ja pikaajaline kava linna muu 
infrastruktuuri ehitamise või renoveerimise kavadega. 
Käesolevas arendamise kavas on eraldi toodud välja investeeringuprojektid 
põhitegevuspiirkonnas ja vee-ettevõtluse tegevuspiirkondades. 
Arendamise kavas on ülevaatlikult käsitletud ka Tallinna lähivaldade ja -linnadega seonduvat 
ning võetud arvesse nende eesmärke ÜVK arendamisel, sh seotust Tallinna linna ÜVK 
süsteemidega. 
Tallinna ÜVK arendamise kava on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele 
koostatud kaheteistkümneks aastaks. See on dokument, mille peab kinnitama Tallinna 
Linnavolikogu ning mille alusel toimub veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamine Tallinnas. 
ÜVK arendamise kava on osa Tallinna üldisest arendamise kavast ja see peab olema 
kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga. Iga nelja aasta järel peab arendamise kava üle vaatama 
ning vajadusel muutma ja täiendama vastavalt päevakajalistele arengusuundadele ja 
võimalikele Tallinna linna ÜVK arendamisel tekkinud probleemidele. 

13.2 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA VARUSTATUS TALLINNA 
LINNAS. OLULISEMAD INVESTEERINGUD 
2007. a oli keskmine veekasutus Tallinnas 101,3 l/in/ööpäevas. Tallinnas on u 99,5% 
elanikest liitunud ühisveevärgiga, ühiskanalisatsiooniteenust kasutab 98% Tallinna 
elanikkonnast. Ühisveevarustus ja -kanalisatsioon puudub Tallinnas kohati 
põhitegevuspiirkonnast väljaspool endistes suvilarajoonides ja mõnes vanemas 
eramupiirkonnas. Tallinna põhitegevuspiirkonnas on enamik kinnistutest liitunud 
ühisveevärgiga. 
Ühiskanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemid on Tallinnas rajatud kõikides korruselamutega 
rajoonides, st täielikult on ühiskanalisatsiooniteenusega kaetud elamurajoonid Lasnamäel, 
Mustamäel, Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Õismäel. 
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Väikeelamute piirkonnas Nõmmel, Pirital, Lillekülas, Kakumäel, Meriväljal, Mähel ja Pirita-
Kosel on ühiskanalisatsioon rajatud osaliselt. 
Veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamine on üks Tallinna Linnavalitsuse suuremaid 
prioriteete, sest nt Nõmme piirkonnas sageli kasutavatest kogumiskaevudest pärinev reovesi 
võib kergesti läbi pinnase imbudes põhjavett saastada. Tallinna Linnavalitsus on võtnud 
kohustuseks tagada varem asustatud alade kanaliseerimine aastaks 2011. 

Tabel 13.1. Perspektiivne ühisveevarustuse teenuse kasutajate osakaal elanikkonnast 

Aasta 2012 2020 
Veeühendustega varustatus (%) 
Tallinna Vesi AS 99,6 100 
aktsiaselts ESMAR EHITUS 99 100 
Tehnovõrkude Ehituse OÜ 90 100 
Erikulu l/in/ööp 110 120 
Elanikkonna arv (tuhat inimest)  401 402 

Tabel 13.2. Eeldatav veetarbimine Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
põhitegevuspiirkonnas aastatel 2009–2020 (tuhat m3/a) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Eeldatav 
tarbimine, sh 20 343 20 480 20 617 20 755 20 893 21 033 
elanikkond 15 200 15 286 15 371 15 457 15 542 15 628 
juriidilised isikud 5143 5194 5246 5298 5351 5405 
Toodetud vesi 25 271 25 299 25 328 25 357 25 386 25 417 
Veekadude 
protsent 19,5 19,05 18,60 18,15 17,70 17,25 
Veekaod 4928 4819 4711 4602 4493 4384 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Eeldatav 
tarbimine, sh 21 172 21 312 21 454 21 595 21 738 21 881 
elanikkond 15 713 15 798 15 884 15 969 16 055 16 140 
juriidilised isikud 5459 5514 5570 5626 5683 5741 
Toodetud vesi 25 585 25 615 25 647 25 678 25 710 25 742 
Veekadude 
protsent 17,25 16,8 16,35 15,9 15,45 15 
Veekaod 4413 4303 4193 4083 3972 3861 
Märkus: vastavalt AS-ilt Tallinna Vesi saadud informatsioonile ja konsultandi prognoosile. 
Keeruline on prognoosida juriidiliste isikute veetarbimist, kuna seda võib oluliselt mõjutada 
suuremate tööstustarbijate kolimine Tallinna haldusterritooriumi piiridest väljapoole. 

Veevarustus 
Tallinna veetorustike kogupikkus põhitegevuspiirkonnas on u 900 km. Enne 1960. aastat 
rajatud torustike pikkus on 235,0 km. Põhiosa vanematest torustikest asub Kesklinna ja 
Nõmme territooriumil. Arengukavas on esitatud koondtabelid ülevaatega Tallinna vee- ja 
kanalisatsioonivõrgu vanusest linnaosade lõikes. 
Käesoleva Tallinna ÜVK arendamise kavaga käsitletava perioodi lõpuks on ette nähtud 
rekonstrueerida torustikud tulenevalt nende tehnilisest olukorrast. Selleks on kasutatud AS 
Tallinna Vesi maatriksit, mis määrab kindlaks torustike väljavahetamise prioriteetsuse, 
lähtudes sellistest näitajatest nagu toru materjal, toru vanus, avariide arv torustikul, avarii 
likvideerimise keskmine kulu, majaühenduste avariide arv, vee viibeaeg võrgus ja muud 
kriteeriumid. 
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Eesmärk on veekadude osakaalu hoidmine alla 18% ja näha Tallinna ÜVK süsteemide 
jätkusuutliku arengu tagamiseks ette amortiseerunud torustike nõuetekohane väljavahetamine.  
Arendamise kava lühiajalisel perioodil, aastatel 2009–2010 on põhitegevuspiirkonnas 
planeeritud rajada 49,3 km torustikke, millest valdav osa rajatakse Lasnamäe, Nõmme ja 
Haabersti linnaosas. Uute veetorustike rajamiseks on sõlmitud lepingud vee-ettevõtjatega ja 
investeeringud kaetakse vee hinnale lisatava arengukomponendi ja liitumistasude arvelt. 
Rajatavate torustike maht suureneb edaspidi vastavalt AS-i Tallinna Vesi ja Tallinna linna 
vahelistele lisakokkulepetele, kuna AS Tallinna Vesi töötab välja investeeringute kava, mis 
käsitleb veevarustus- ja kanalisatsioonivõrkude väljaehitamist piirkondades, kus see seni 
puudub ning mis ei sisaldu ka olemasolevas investeeringute kavas. 
Arendamise kava investeeringute osas on toodud ka hädaolukorra ühendused, mis on 
vajalikud Nõmme, Mähe, Pirita ja Merivälja piirkonna pinnaveega varustamiseks 
elektrikatkestuse korral ja võimaldavad vajadusel hädaolukorras juhtida vett ka pinnavee 
piirkonda. 
Tallinna ÜVK arendamise kava pikaajalises programmis on ette nähtud ka täiendavate 
pinnaveehaarde hädaolukorra ühenduste rajamine, sh Ülemiste järve möödavoolutorustiku 
rajamine, Vaskjala-Ülemiste kanali varjestamine ning veejuhtme ja pumpla rajamine Raku-
Männiku järvede ühendamiseks Tallinna pinnaveehaarde süsteemiga. 
Investeeringute maksumuste hindamisel on aluseks võetud Tallinnas välja kujunenud 
hinnatase, mis sisaldab nii uuringuid, projekteerimist, ehitamist kui ka järelevalvet. Hinnad 
arvestavad ka kaevetööde eeskirjadest tulenevat vajadust taastada kaevataval lõigul kogu 
tänava pinnakate esialgses ulatuses. 

Veetootmine 
Siiani on Tallinna linna haldusterritooriumil osas piirkondades täitmata Eesti Vabariigis 
kehtivad veekvaliteedi nõuded. Kuigi veekvaliteet Tallinnas on viimastel aastatel oluliselt 
paranenud, on kogu Tallinna haldusterritooriumil probleeme amortiseerunud torustikega, 
mille tõttu kannatavad vee organoleptilised omadused ja vees võib esineda hõljuvaineid 
suuremal määral kui tarbijale vastuvõetav. 
Suuremad investeeringud nii Tallinna veepuhastusjaamas kui ka põhjaveevarustusel 
põhinevates piirkondades on juba tehtud ning need tagavad veesüsteemide nõuetekohase 
varustuskindluse ja veekvaliteedi näitajad. 
Põhilised investeeringud veetootmise programmis moodustavad plaanilised rekonstrueerimis- 
ja renoveerimistööd Tallinna veepuhastusjaamas ja Tallinna veehaarde hüdrorajatiste osas 
hinnangulises mahus 10–12 mln krooni aastas. Tähtsamad tööd Tallinna veepuhastusjaamas 
on selitite, kontaktbasseinide ja puhta vee reservuaaride korpuste renoveerimine, torustike, 
armatuuri ja pumpade uuendamine ning rekonstrueerimine, mõõturite, analüsaatorite, andurite 
jm tehnoloogiliste seadmete komponentide vahetused ning katsetused. 
Vajalik on pidev veehaarde hüdrorajatiste (kanalid, tammid, veehoidlad) korrashoid ja 
Ülemiste järve ümbritseva aia korrastamine ning tuleb jätkata ka Ülemiste järve 
biomanipulatsiooniga. 
Põhjaveevarustuses on vaja rekonstrueerida puurkaevpumplad põhitegevuspiirkonnas ja 
väiksemate vee-ettevõtjate tegevuspiirkondades, et tagada tarbijatele kõikidele nõuetele 
vastav veekvaliteet. 
Olulised on ka planeeritavad investeeringud olemasolevate reservpuurkaevude 
rekonstrueerimiseks hädaolukorra puurkaevudele vastavas mahus ning uute ordoviitsiumi-
kambriumi puurkaevude rajamine Nõmme teeninduspiirkonnas väikese radionukliidide 
sisaldusega O-C veekompleksi kasutuse suurendamiseks. Sarnaselt ülejäänud Põhja-Eesti 
kambriumi-vendi veekompleksi põhjaveest toituvate veevarustuspiirkondadega ei vasta 
joogivee kvaliteet radionukliidide sisalduse poolest nõuetele. Investeeringuid radionukliidide 
eraldamiseks kasutatavatele veetöötlusseadmetele käesolevas ÜVK arendamise kavas ette 
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nähtud ei ole, kuna täpsem vajadus selgub pärast Terviseameti koordineeritavat terviseriski 
hindamise aruande valmimist. 
Lisaks on väiksemate vee-ettevõtjate teeninduspiirkondades probleeme vee raua- ja 
mangaanisisaldusega, mille tarbeks on ette nähtud ka vajalikud veetöötlussüsteemid. 

Kanalisatsioon 
Uute kanalisatsioonisüsteemide rajamine Tallinnas, et tagada EL ühinemislepinguga võetud 
kohustuste täitmine kõigi vee-ettevõtjate tegevuspiirkondades, lõpetatakse Tallinna linna ja 
vee-ettevõtjate vaheliste kokkulepete alusel esialgsete plaanide kohaselt aastal 2011. Sellega 
peaks lõppema ka Tallinna põhikanalisatsioonivõrgu rajamine. See tagab 
kanalisatsiooniteenuse saamise võimaluse kõigile Tallinna füüsilistele ja juriidilistele 
isikutele. Samas on võimalik, et rajatavate torustike maht suureneb edaspidi vastavalt AS 
Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahelistele lisakokkulepetele, kuna AS Tallinna Vesi töötab 
välja investeeringute kava, mis käsitleb veevarustus- ja kanalisatsioonivõrkude väljaehitamist 
piirkondades, kus see seni puudub ning mis ei sisaldu olemasolevas investeeringute kavas. 
Kanalisatsiooni rajamise põhiprojektid on esitatud vee-ettevõtjate tegevuspiirkondade kaupa. 
Põhiline tööde maht on planeeritud Tallinna põhitegevuspiirkonnas. Planeeritud on rajada 
79,5 km uusi kanalisatsioonitorustikke, millest 51,7 kilomeetrit rajatakse Nõmme linnaosas. 
Teistesse linnaosadesse rajatavate uute kanalisatsioonitorustike pikkused jäävad vahemikku 
1,3–10 kilomeetrit. Uute kanalisatsioonitorustike rajamist ei ole planeeritud Mustamäe, Põhja-
Tallinna ja Lasnamäe linnaosasse. 
Uute kanalisatsioonitorustike rajamiseks on sõlmitud lepingud vee-ettevõtjatega ja 
investeeringud kaetakse vee hinnale lisatava arengukomponendi ja liitumistasude arvelt. 
Investeeringute maksumuste hindamisel on aluseks võetud Tallinnas välja kujunenud 
hinnatase, mis sisaldab uuringuid, projekteerimist, ehitamist ja ka järelevalvet. Hinnad 
arvestavad ka kaevetööde eeskirjadest tulenevat vajadust taastada kaevataval lõigul kogu 
tänava pinnakate esialgses ulatuses. 
Kanalisatsioonisüsteemide rajamine uutele arengualadele ja ühendamine olemasoleva 
põhivõrguga toimub arendaja kulul ja neid maksumusi ei ole Tallinna ÜVK arendamise 
kavasse arvestatud. Kuna Tallinna vee- ja kanalisatsiooni põhivõrgud on projekteeritud 
eelmisel sajandil ja lähtuvalt tolleaegsetest veetarbimisnormidest, on nad tugevasti 
üledimensioneeritud, seega ei kaasne uute arengualade ühendamisega üldiselt põhivõrgu 
rekonstrueerimise vajadust. Kui selline vajadus siiski ilmneb, peab tekkivad kulud kandma 
arendaja. 

Reoveepuhastus 
Tallinna reoveepuhasti rekonstrueeriti aastatel 2004–2006. Praeguseks ületab 
reoveepuhastisse juhitav reostuskoormus projektikohase reostuskoormuse põhinäitajate 
(NTOT, PTOT) osas. Puhasti efektiivne ekspluatatsioon tagab nõutud puhastustulemuse 
saavutamise, kuid sellele vaatamata tuleb tulevikus kasvavate reostuskoormustega 
kohanemiseks suurendada puhasti võimsust moodulite lisamise teel, et tagada jätkuvalt 
nõuetele vastav heitveepuhastustulemus ning sisenevate reostuskoormustega toimetulek. 
Puhastisse tuleva reostuskoormuse prognoos aastani 2020 ületab puhasti projektikohast 
võimsust. Lähtuvalt prognoosist on reoveepuhasti projektandmed alljärgnevad: 
Qkeskmine 130 000 m3/d 
BHT7 30 400 kg/d 
NTOT 6 300 kg/d 
PTOT 1 050 kg/d 
HA 48 000 kg/d 
Prognoosi tegemisel on lähtutud Tallinna elanike juurdekasvust. Samuti on arvesse võetud 
lähivaldade elanike juurdekasvu ja võimalikku reovee suunamist Tallinna 
puhastusseadmetesse. Samas on eeldatud, et kanaliseeritavad vooluhulgad ja 
reostuskoormused ei kasva oluliselt Tallinna juriidiliste isikute arvelt. Samuti on lähtutud 
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prognoosi koostamisel eeldusest, et Tallinna kanalisatsioonisüsteemi juhitavad sademevee 
vooluhulgad oluliselt ei kasva (pigem kahanevad). 
Kuna samal ajal karmistuvad ka reoveepuhasti väljundile esitatavad nõuded fosfori eemalduse 
osas (lubatud väljundkontsentratsioonilt 1,0 mg/l minnakse üle kontsentratsioonile 0,5 mg/l), 
on puhasti rekonstrueerimine järgmise arendusperioodi jooksul möödapääsmatu. 
Selleks, et tagada puhasti nõuetekohane töö, tuleb reoveepuhasti üksikute tehnoloogiliste 
sõlmede tootlikkust suurendada mahtude juurdeehitamise teel või lisada puhastusseadmele 
kolmas puhastusaste (biofilter), mida on võimalik teha etapiviisi. Puhastusvõimsusi tuleb 
suurendada nii, et see vastaks muutuvatele reostuskoormustele ja karmistuvatele 
puhastusnõuetele. 
Reoveepuhastit tuleks laiendada aastatel 2012–2015. Arvestades sellise investeeringute 
tegemise ajaga, tuleks ettevalmistustööd (vajalikud uuringud, eelprojekti ja tasuvusarvutuste 
koostamine, puhasti projekteerimine) puhasti rekonstrueerimiseks teha aastatel 2009–2011. 
Uuringute käigus on kindlasti vaja täpsustada puhasti koormuse prognoosi, korrigeerides 
olemasolevat prognoosi lähtuvalt 2008., 2009. ja 2010. aasta tegelikest koormustest. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata lähivaldadest Tallinna reoveepuhastisse suunatavate tegelike ja 
prognoositud vooluhulkade muutusele. 
Puhastusseadme laiendamine on planeeritud aastatele 2012–2015. AS Tallinna Vesi on 
planeerinud laiendustöid rahastada omavahenditest, millele taotletakse lisaraha ka 
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. 

Sademeveekanalisatsioon 
Tallinna sademeveekanalisatsiooni süsteem on kujunenud välja aastate jooksul. Kesklinnas 
juhitakse sademevesi ühisvoolsesse kanalisatsiooni. Uutes linnaosades (Mustamäe, Haabersti, 
Lasnamäe) on sademeveekanalisatsioon üldiselt lahkvoolne ja eramurajoonides (Lilleküla, 
Kakumäe, Merivälja) juhitakse sademe- ja kuivendusvesi üldiselt ära kraavidega. 
Seoses olemasoleva linnaruumi tihendamise, Suur-Sõjamäe piirkonna väljaarendamise ja uute 
liiklussõlmede rajamisega on tekkinud olukord, kus olemasolev sademeveesüsteem ei rahulda 
enam linna vajadusi. 
Põhiprobleemid on: 
1. sademeveesüsteemi puudumine linna mitmes piirkonnas; 
2. reoveepuhastisse suunatava sademevee suur kogus; 
3. Suur-Sõjamäe piirkonnas tekkiva sademevee ärajuhtimine. 
Osas linna piirkondades ei ole siiani sademeveekanalisatsiooni ning see põhjustab üleujutusi 
nii teedel kui ka kinnistutel. Nende probleemide lahendamiseks on linn sõlminud vee-
ettevõtjatega lepingud.  
Ühisvoolse kanalisatsiooni suur osakaal koormab reoveepuhasti hüdrauliliselt üle, viib 
talveperioodil vee temperatuuri alla ja raskendab oluliselt lämmastiku ärastamist. Lisaks 
transporditakse sademeveega puhastusseadmetesse suurtes kogustes liiva, mis häirib 
jääkmuda töötlust. Probleemi lahendus seisneb olemasolevate sademeveesüsteemide 
lahtiühendamises linna kanalisatsioonisüsteemist.  
Suur-Sõjamäe sademevee ärajuhtimine on valupunkt, mis on tihedalt seotud ka Rae valla 
sademevee probleemidega. Seoses intensiivse ehitustegevusega Suur-Sõjamäel ja Rae vallas 
on oluliselt kasvanud kõvapindade osakaal ning suurenenud sademevee vooluhulkade 
ärajuhtimiseks ei piisa Ülemiste ülevoolukanali läbilaskevõimest. Projekt on võetud käesoleva 
arendamise kava lühiajalisse programmi. Kujunenud olukorrast tulenevalt on ÜVK 
arendamise kavasse võetud järgmised suuremad projektid: 
1. investeeringud uutesse sademeveesüsteemidesse Tallinna põhitegevuspiirkonnas, Vana-
Pääsküla tegevuspiirkonnas ja Kakumäe tegevuspiirkonnas; 
2. Suur-Sõjamäe sademeveesüsteemi väljaarendamine; 
3. Seevaldi kollektori, Vesse-Betooni ja Katusepapi valgala muutmine lahkvoolseks; 
4. Ülemiste liiklussõlme sademeveesüsteemi projekteerimine ja väljaehitamine; 
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5. Põhjaväila ja Via Baltica sademeveesüsteemi väljaarendamine; 
6. üleujutusohtlike aladega (Kakumäe ja Kopli lahe rannikuala) seotud kaitse- ja 
sademeveerajatiste väljaarendamine; 
7. Lepiku-Laiaküla, Maarjamäe ja Kakumäe sademeveesüsteemide edasiarendused. 

13.3 EESMÄRGID ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA KAETAVATE 
ALADE ARENDAMISEKS 
Alljärgnevalt on toodud Tallinna linna ÜVK süsteemide arendamise eesmärgid ja tähtsamad 
Tallinna linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks lahendamist vajavad küsimused. 
Tallinna linna vee-ettevõtjatel tuleb vastavalt käesolevale arendamise kavale koostada 
detailne tegevuskava ja tehnilised skeemid, millest lähtutakse nende teeninduspiirkonnas 
ÜVK süsteemide arendamisel. 

Strateegilise tähtsusega küsimused, mis vajavad kiireloomulisi lahendusi 
1. Teha strateegilised otsused pinna- ja põhjavee kasutamiseks edasises perspektiivis, 
arvestades nii veevarustussüsteemide töökindlust, veekvaliteeti kui ka veekasutuse 
võimalusi linna veega varustamiseks hädaolukorras. Kuni põhimõtteliste otsuste tegemiseni 
tuleb säilitada põhjaveevarustuse piirkonnad ja tagada põhjavee tarbimine senisel tasemel. 
2. Näha ette veeühendused pinna- ja põhjaveevarustuse piirkondade vahel hädaolukorra 
veevarustuse tagamiseks mõlemas suunas (pinnavee juhtimiseks põhjavee piirkonda ja 
põhjavee juhtimiseks pinnavee piirkonda). 
3. Sõlmida halduslepingud Tallinna linna ümbritsevate omavalitsustega, et määrata 
kindlaks vajalikud küsimused naaberomavalitsuste veega varustamiseks Tallinna 
süsteemist ja Tallinna kanalisatsioonivõrgu kasutamiseks eesvooluna. Nimetatud lepingud 
peavad määrama kindlaks vee-ettevõtja valiku, tariifikorralduse, investeeringute katmise 
jm. 
4. Üle vaadata ja täiendada vee-ettevõtjate ja Tallinna linna vahelisi lepinguid. 
5. Anda õiguslik hinnang tootmise iseloomuga aladest koosnevate tegevuspiirkondade 
käsitlemiseks ja teha otsused nende liitmiseks Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
põhitegevuspiirkonnaga. Otsused vajavad eelkokkulepet põhitegevuspiirkonna vee-
ettevõtjaga. 
6. Võtta vastu otsused kinnistuid ja korruselamuid läbivate torustike määratlemiseks 
ÜVVKS-i mõistes koos sellest tulenevate tegevuste ja vastutusalade määratlemisega. 
7. Täpsustada Suur-Sõjamäe piirkonna sademevee ärajuhtimise lahendus ning viia läbi 
selle lahenduse elluviimiseks vajalikud tegevused. 
8. Leida põhimõtteline lahendus Kopli lahte suubuva sademevee puhastamiseks ja merre 
suunamiseks kompleksselt üleujutuskaitse rajatistega. Ette näha ja läbi viia selleks 
vajalikud tegevused. 
Muud linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks vajalikud tegevused 
1. Veevarustuse ja ühiskanalisatsiooniga katmata varem asustatud aladel tuleb aastatel 
2009–2010 rajada veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid. 
2. Paralleelselt vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamisega näha ette ka lahkvoolse 
sademeveekanalisatsiooni rajamine ja rekonstrueerimine – vähendada ühisvoolsesse 
kanalisatsiooni juhitavaid sademevee koguseid. 
3. Tallinna linna territooriumil tuleb renoveerida olemasolevad, kuid nõuetele mitte-
vastavad, amortiseerunud torustikud. Samuti on arendamise kavas võetud eesmärgiks 
vähendada keskkonna reostumise ohtu amortiseerunud kanalisatsioonisüsteemidest 
tingituna ning kadusid veevõrgus. 
Eesmärgiks on hoida veekaod alla 18%. Samuti paraneb koos veetorustike 
rekonstrueerimisega veekvaliteet ning torustikud on võimalik rajada reaalsest 
tarbimisest lähtuvalt. 
Magistraalteede rekonstrueerimisel on vaja nende trassil kulgevate torustike vanusest ja 
eeldatavast seisukorrast hoolimata igal üksikul juhul hinnata torustike seisukorda, et 
selgitada välja toru uuendamise vajadus. 
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4. Veevärgi arendamisel ja ümberehitamisel tagada nõuetekohane 
tuletõrjeveevarustus. 
5. Uuendada ja rekonstrueerida Tallinna veepuhastusjaama veepuhastustehnoloogiat 
ning paigaldada veetöötlusseadmed ühisveevarustuse puurkaevpumplatele, kus need 
seni veel puuduvad. 
6. Kavandada tegevused kambriumi-vendi puurkaevude vee radionukliidide sisaldusest 
põhjustatud tervisemõju vähendamiseks, nt ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi 
laialdasema kasutuselevõtu näol piirkondades, kus see on võimalik. Lõpliku tegevuse 
saab planeerida käimasoleva terviseriski hindamise tulemuste põhjal. 
7. Selgitada uuringutega välja, kuidas muudab pinna- ja põhjavee segamine vee 
tarbimisomadusi. 
8. Rajada ja rekonstrueerida hädaolukorra põhjaveehaarded ja puurkaevpumplad, 
mis võimaldavad varustada linna joogiveega, kui pinnavesi ei ole kasutatav. 
9. Tõhustada Paljassaare reoveepuhasti tehnoloogiat, sh lämmastikueraldust. 
Suurendada puhasti võimsust suurema reoveekoguse vastuvõtmiseks. 
10. Tõhustada olemasolevate kogumiskaevude toimimise ja kogumiskaevude väljaveo 
kontrolli. 
11. Jätkata sademe- ja pinnasevee puhtuse tagamiseks vajalikke meetmeid, nagu 
tänavate regulaarne kuivpuhastus, loodushoidlike lumetõrjevahendite valik, kohalike 
sademeveepuhastite rajamine, sademeveesüsteemidega ühendatud illegaalsete 
reoveetorustike avastamine. Sellega tagatakse põhjavee, pinnaveekogude ja mereranna 
loodusliku seisundi säilimine ning vähendatakse oluliselt kulutusi sademe- ja pinnasevee 
puhastamisele. 
12. Sademe- ja pinnasevee ärajuhtimissüsteemide projekteerimise ja ehitamise eel 
koostada käesoleva kava põhimõtetest ja kohalikest looduslikest tingimustest lähtuvad 
piirkondlikud terviklahendused. Sademeveesüsteemide optimeerimiseks tuleb kasutada 
lahendusi vooluhulkade piiramiseks (reguleerivad mahutid, immutamine, sademevee 
puhastamine jne) võimalikult tekkekoha lähedal. 
13. Tallinna Linnavalitsuse ja vee-ettevõtjate koostöös välja töötada 
sademeveesüsteemide, sh kraavide ja ojade hooldamise teenuse osutamise lähtealused 
(sh kraavide rekonstrueerimisse puutuv). Kõik ühiskanalisatsiooni tunnustega 
sademeveekraavid ja -torustikud peavad olema vastava piirkonna vee-ettevõtjate 
opereerida olenemata suublast, kuhu vesi juhitakse. 
14. Välja töötada lähtealused teistest omavalitsustest Tallinna sademeveesüsteemidesse 
juhitava vee maksustamiseks, sh riskide hajutamise ja maandamise põhimõtted. 
15. Koostöös vee-ettevõtjatega lahendada nn peremeheta vee- ja kanalisatsioonitorustike 
probleem Tallinnas. 
16. Teede mahus linna poolt ehitatud sademeveetorustikud jätta linna omandisse ja 
anda vee-ettevõtjatele opereerida. 
17. Ette näha autonoomsed liitumispunktid kinnistutele, mis seni saavad vee läbi 
kõrvalasuvate kinnistute. Seni tuleb kinnistuid ja korruselamuid läbivad torustikud 
kuulutada ÜVK osaks. 
18. Jätkuvalt tagada elanikkonnale jõukohased vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega 
liitumise tingimused. 
19. Lahendada veehaarete ja puurkaevude kinnistute maaküsimused, paljud kinnistud 
on siiamaani erastamata. Optimaalne lahendus oleks, kui maa jääks linna omandisse. 
13.4 TALLINNA ÜVK ARENDAMISEKS KAVANDATUD INVESTEERINGUD. 
MAKSUMUSTE KOONDTABEL 
Investeeringute lühiajaline programm 2009–2012 arvestab esmavajalike investeeringutega 
tulenevalt Tallinna ÜVK arendamise kava koostamise ajal kehtivatest Eesti seadustest ning 
Euroopa Liidu direktiividest, Tallinna kompleksse arendamise vajadusest ja veemajanduse 
jätkusuutlikkuse tagamisest. 
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Tabel 13.3. Investeeringute lühikokkuvõte (tuhandetes kroonides/eurodes) 

INVESTEERINGU 
OTSTARVE 2009 2010 2011 2012 2013–2020 Kokku 

INVESTEERINGUD TALLINNA PÕHITEGEVUSPIIRKONNAS  

A. VEETOOTMINE 
PINNAVEEHAARE 5562/ 

355,48 
4300/ 
274,82 

3800/ 
242,86 

3800/ 
242,86 

128 100/ 
8187,08 

145 562/ 
9303,10 

VEEPUHASTUSJAAM 6830/ 
436,52 

6000/ 
383,47 

5450/ 
348,32 

5450/ 
348,32 

57 800/ 
3694,09 

81 530/ 
5210,72 

PÕHJAVESI 4400/ 
281,21 

1500/ 
95,87 

1 500/ 
95,87 

1500/ 
95,87 

40 200/ 
2569,25 

49 100/ 
3138,46 

KOKKU 16 792/ 
1073,20 

11 800/ 
754,16 

10 750/ 
687,05 

10 750/ 
687,50 

226 100/ 
14 450,42 

276 192/ 
17 651,89 

B. VEEVÕRGUD 
VEEVÕRKUDE 
REKONSTRUEERIMINE 

25 000/ 
1597,79 

25 000/ 
1597,79 

25 000/ 
1597,79 

25 000/ 
1597,79 

200 000/ 
12 782,33 

300 000/ 
19 173,49 

VEEVÕRKUDE UUSEHITUS 61 530/ 
3932,48 

67 575/ 
4318,83 

67 575/ 
4318,83 

67 575/ 
4318,83 

104 548/ 
6681,84 

368 513/ 
23 570,81 

KOKKU 86 530/ 
5 530,27 

92 575/ 
5 916,62 

92 575/ 
5 916,62 

92 575/ 
5 916,62 

304 548/ 
19 464,19 

668 513/ 
42 725,77 

C. KANALISATSIOONIVÕRGUD 
KANALISATSIOONIVÕRGU 
REKONSTRUEERIMINE 

22 000/ 
1406,06 

22 000/ 
1406,06 

22 000/ 
1406,06 

22 000/ 
1406,06 

176 000/ 
11 248,45 

264 000/ 
16 872,68 

KANALISATSIOONIVÕRGU 
UUSEHITUS 

61 530/ 
3932,48 

67 575/ 
4318,82 

67 575/ 
4318,82 

67 575/ 
4318,82 

104 548/ 
6681,84 

368 513/ 
23 570,80 

KOKKU 83 530/ 
5 338,54 

89 575 
5 724,89 

89 575/ 
5 724,89 

89 575/ 
5 724,89 

280 548/ 
49 684,41 

632 513/ 
40 424,95 

D. REOVEEPUHASTUSJAAM  5000/ 
319,56 

8000/ 
511,29 

11 000/ 
703,03 

12 000/ 
766,94 

284 000/ 
18 150,91 

320 000/ 
20 451,73 

E. SADEMEVESI 21 000/ 
1342,21 

66 217/ 
4231,40 

229 955/ 
14 696,80 

228 655/ 
14 613,72 

608 400/ 
38 883,85 

1 154 217/ 
73 767,91 

F. MUUD PROJEKTID 1500/ 
95,87 

1500/ 
95,87 

1500/ 
95,87 

1500/ 
95,87 

12 000/ 
766,94 

18 000/ 
1150,41 

TALLINNA 
PÕHITEGEVUSPIIRKOND 
KOKKU 

214 352/ 
11 942,01 

269 667/ 
17 234,86 

446 105/ 
28 511,31 

435 055/ 
27 805,08 

1 715 596/ 
109 646,57 

3 313 141/ 
211 748,30 

INVESTEERINGUD MÄHE 1, MÄHE 2 JA AEGNA TEGEVUSPIIRKONNAS (aktsiaselts ESMAR 
EHITUS) 

A. PÕHJAVESI 3300/ 
210,91 

400/ 
25,56 

1 200/ 
76,69 

800/ 
51,13 - 5700/ 

364,30 
B. VEEVÕRGUD (hüdrandid) 
Veevõrkude rekonstrueerimine - 2012/ 

128,59 - - - 2012/ 
128,59 

Veevõrkude uusehitus 10 300/ 
658,29 

12 876/ 
822,93 - - - 23 176/ 

1481,22 
KOKKU 10 300/ 

658,29 
14 888/ 
951,51 - - - 25 188/ 

1609,81 
C. KANALISATSIOONIVÕRGUD 
Kanalisatsioonivõrkude uusehitus 10 300/ 

658,29 
12 876/ 
822,93 - - - 23 176/ 

1481,22 
KOKKU 10 300/ 

658,29 
12 876/ 
822,93 - - - 23 176/ 

1481,22 
E. SADEMEVEETORUSTIK 9500/ 10 742/       20 242/ 
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607,16 686,54 1290,70 
aktsiaselts ESMAR EHITUS 
INVESTEERINGUD KOKKU 33 400/ 

2134,65 
38 906/ 
2486,55 

1200/ 
76,69 

800/ 
51,13 - 74 306/ 

4749,01 

INVESTEERINGUD KAKUMÄE TEGEVUSPIIRKONNAS (TEHNOVÕRKUDE EHITUSE OÜ) 

A. PÕHJAVESI 1000/ 
63,91 

2200/ 
140,61 

1200/ 
76,69 

2000/ 
127,82 

4000/ 
255,65 

10 400/ 
664,68 

B. VEEVÕRGUD 
Veevõrkude rekonstrueerimine - - 2659/ 

169,94 - - 2659/ 
169,94 

Veevõrkude uusehitus 9000/ 
575,20 

15 500/ 
990,63  - - - 24 500/ 

1565,84 
KOKKU 9000/ 

575,20 
15 500/ 
990,63 

2 659/ 
169,94 - - 27 159/ 

1735,78 
C. KANALISATSIOONIVÕRGUD 
Kanalisatsioonivõrkude uusehitus 9000/ 

575,20 
15 500/ 
990,63 - - - 24 500/ 

1565,84 
KOKKU 9000/ 

575,20 
15 500/ 
990,63 - - - 24 500/ 

1565,84 
E. SADEMEVEETORUSTIK 8000/ 

511,29 
9000/ 
575,20 - - - 17 000/ 

1086,50 
TEHNOVÕRKUDE EHITUSE 
OÜ INVESTEERINGUD 
KOKKU 

27 000/ 
1725,61 

42 200/ 
2697,07 

3859/ 
246,64 

2000/ 
127,82 

4000/ 
255,65 

79 059/ 
5052,79 

INVESTEERINGUD VANA-PÄÄSKÜLA (AS TEEDE REV-2) TEGEVUSPIIRKONNAS 

A. PÕHJAVESI 400/ 
25,56 - - - - 400/ 

25,56 
B. VEEVÕRGUD 
Veevõrkude uusehitus 2812/ 

179,72 
7920/ 
506,18 - - - 10 732/ 

685,90 
KOKKU 2 812/ 

179,72 
7 920/ 
506,18 - - - 10 732/ 

685,90 
C. KANALISATSIOONIVÕRGUD 
Kanalisatsioonivõrkude uusehitus 2813/ 

179,72 
 7920/ 
506,18 - - - 10 733/ 

685,90 
KOKKU 2813/ 

179,72 
 7920/ 
506,18 - - - 10 733/ 

685,90 
E. SADEMEVEETORUSTIK 3500/ 

223,69 
3360/ 
214,74 - - - 6860/ 

438,43 
AS-i TEEDE REV-2 
INVESTEERINGUD KOKKU 

9525/ 
608,76 

19 200/ 
1 227,10 - - - 28 725/ 

1 835,86 

Vee, kanalisatsiooni ja sademeveetorustike uusehituste rajamise mahud on arvestatud 
vee-ettevõtjatega sõlmitud lepingute alusel ja investeeringud kaetakse Tallinna linna 
eelarvest vee hinnale lisatava arengukomponendi ja liitumistasude arvelt. Iga-aastased 
eelarvelised mahud kooskõlastatakse eelnevalt finantsteenistusega. 
Tallinna linna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni ning sademeveeprojektide 
investeeringute kogumaht aastatel 2009–2020 on 3,4952 mld krooni, millest lühiajalisel 
perioodil (2009–2012) tuleb investeerida 1,7756 mld krooni ja pikaajalisel perioodil 
(2013–2020) 1,7196 mld krooni, sh investeeringud põhitegevuspiirkonnas lühiajalisel 
perioodil on 1321 mln krooni ja pikaajalisel perioodil 1,7156 mld krooni. 
AS-i Tallinna Vesi tegevuskuludest kaetavad investeeringud veehaardega seotud töödele 
ja Tallinna veepuhastusjaama rekonstrueerimistöödele ja seadmetele moodustavad 



Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2021 
 

 198 

132,1 mln krooni. Puurkaevpumplate rekonstrueerimiseks on AS Tallinna Vesi 
vahenditest ette nähtud 10,4 mln krooni. Lisavahendid tuleb leida hädaolukorra 
investeeringutele mahus 106,3 mln krooni. 
Tallinna linna väiksemate vee-ettevõtjate (aktsiaselts ESMAR EHITUS, Tehnovõrkude 
ehituse OÜ ja Teede REV 2 AS) investeeringud perioodil 2009–2020 moodustavad 
182 mln krooni. 
AS Tallinna Vesi rekonstrueerib kehtiva teenuslepingu järgi põhitegevuspiirkonnas 
aastas vähemalt 5 km veetorustikke ja 5 km reoveetorustikke Veetorustike 
rekonstrueerimise maksumus põhitegevuspiirkonnas on hinnanguliselt 300 mln krooni 
ning kanalisatsioonitorude rekonstrueerimise maksumuseks aastatel 2009–2020 on 
hinnanguliselt 264 mln krooni.  
Torustike rekonstrueerimise vajaduse uuringud tuleb viia läbi torustike lõikude puhul 
eraldi ning selleks tuleb töötada välja ka vajalikud põhimõtted. 
Rekonstrueerimistöid rahastatakse AS-i Tallinna Vesi ja teiste vee-ettevõtjate 
amortisatsioonifondidest, mis tõenäoliselt võib tuua kaasa läbirääkimised Tallinna linna 
ja vee-ettevõtjate vahel rekonstrueerimiseks vajalike kulutuste katmiseks. 
Vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamisel uutesse piirkondadesse on aastatel 2009–2020 
vajalikuks investeeringute mahuks 853,8 mln krooni, millest osa kaetakse linna poolt 
arenduskomponendi kujul ning osa liitumistasudest. Tallinna linna ja AS-i Tallinna Vesi 
vahel 2009. aastal sõlmitud teenuslepingu muutmise lepingu lisas 2 on fikseeritud 
elanikkonnale müüdava veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse tariifid. Tariif 
sisaldab ka arenduskulude komponenti, mis katab aastatel 2009–2014 uute veevarustuse 
ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks tehtavad kulud. Arengukomponendi suurus 
ajaperioodil 1. jaanuarist 2009 kuni 31. oktoobrini 2009 oli 9,00 kr/m3 ja ajaperioodil 
1. jaanuarist 2010 kuni 30. juunini 2014 on 8,75 kr/m3. Ajaperioodil 1. juulist 2014 kuni 
31. detsembrini 2014 on arenduskomponent 0 kr/m3. Arengukomponendi määrad 
põhinevad teenustepiirkonna elanikkonna hinnangulisel aastasel veetarbimise mahul 13 
276 000 m3. Arengukomponenti arvestatakse kogu elanikkonna tarbitava vee koguse 
pealt ja Tallinna linn kompenseerib selle vastavalt igakuiselt esitatavatele arvetele vee-
ettevõttele.  
Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamiseks põhitegevuspiirkonnas on Tallinna 
linna ja AS-i Tallinna Vesi vahel sõlmitud teenuslepingu muutmise lepingu lisas 4 
toodud lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni iga-aastased arenduskulud. Vastavalt 
lepingu lisale maksab Tallinna linn AS-ile Tallinna Vesi sademeveesüsteemide 
arenduskuludeks 2010. aastal 42 miljonit krooni ning 2011. ja 2012. aastal 51 miljonit 
krooni (kokku 144 miljonit krooni). 
Aastateks 2009–2012 planeeritud sademeveesüsteemide uuringute, projekteerimise ja 
ehitamise maksumuseks on hinnatud 545,8 mln krooni. Aastateks 2013–2020 on 
planeeritud investeeringud sademeveesüsteemidesse 608,4 mln krooni ulatuses, et tagada 
Tallinna jätkusuutlik areng. 
Käesolevas ÜVK arendamise kavas põhitegevuspiirkonnas ette nähtud investeeringutest 
veevõrgu ühendustorustiku rajamisele kannab Rae vald 4,1 mln krooni ja Kiili vald 10,5 
mln krooni. Samuti tuleb Maardu linnal näha ette vahendid summas 7,5 mln krooni 
(investeeringute kavas kajastuvad ainult teiste omavalitsuste finantseeritavad Tallinna 
linna haldusterritooriumile jäävad torustikud). 
2009.–2012. aastal on reoveepuhastusse kavandatud investeerida 36 mln krooni ning 
2013.–2015. aastal 284 mln krooni. 
Suur-Sõjamäe piirkonna sademeveesüsteemi väljaehitamise rahastamise osas tuleb 
saavutada kokkulepped Tallinna linna ja Rae valla vahel, sest kõigi lahendusvariantide 
puhul tuleb mõlemast omavalitsusest pärineva sademevee ärajuhtimine lahendada 
kompleksselt. 
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Puuduvate vahendite katmiseks tuleb vajadusel näha ette Tallinna linna ja AS-i 
Tallinna Vesi vahel sõlmitud teenuslepingu muutmine, võttes sealjuures arvesse ka 
vajadust hoida veehinna tõus tarbijale vastuvõetavates piirides, arvestades Tallinna 
linna reaalseid eelarvelisi võimalusi ning vee-ettevõtjate põhjendatud tulukust. 

14. SUMMARY 
The priorities of the Tallinn Public Water Supply and Sewerage Network Development Plan 
are targeted on the improvement of the state of the environment in the city, supplying the 
consumers with good-quality drinking water and the discharge and treatment of all the 
produced sewage, incl. the construction of the public water supply and sewerage in the areas 
where it has been missing. Storm- and surplus water discharge systems, incl. ditches are part 
of the Tallinn Public Water Supply and Sewerage Network Development Plan. 
Tallinn Public Water Supply and Sewerage Network Development Plan compiled for the 
years 2009–2020 includes the description of the present public water supply and sewerage 
system, main problems and different alternative solutions, based on which the development 
objectives in the form of the investment projects have been prepared. The investments in the 
Tallinn Public Water Supply and Sewerage Network Development Plan are divided into a 
short-term (2009−2012) and long-term (2013−2020) investment programme based on the 
priority of the projects. 
The objective of the Tallinn Public Water Supply and Sewerage Network Development Plan 
as compared to the previous one is to find solutions to the issues, which have not been 
discussed much to this day, e.g.: 
- solving the water supply problems in the areas where the groundwater is rich in 
radionuclides with the objective to supply the consumers with the drinking water meeting the 
quality requirements; 
- analysis of the problems and issues in the emergency situation and offering of different 
solutions 
- changing and amending the service contracts of the water undertakings in connection with 
the increasing need for the reconstruction of the depreciated public water supply pipelines and 
sewers and solving other problems, which prevent the sustainable development 
Maximum objectives, which are necessary for the systematic development of the Tallinn 
Public Water Supply and Sewerage Network Development Plan, guaranteeing the 
sustainability and meeting the requirements deriving from the legislation, have been brought 
up in the development plan in respect of the essential issues. The present development plan 
does not include a separate financial analysis. Therefore, the implemented projects depend on 
the additional agreements concluded between Tallinn City and water undertakings and 
budgetary resources of the water undertakings. Mutual obligations deriving from the 
agreements concluded with the water undertakings and existing legislation have been taken 
into consideration at planning the investments. 
The objectives of the Tallinn Public Water Supply and Sewerage Network Development Plan 
and the most important issues to be solved are brought below. It is necessary that the water 
undertakings in Tallinn compile a detailed action plan and technical schemes according to this 
development plan, based on which the public water supply and sewerage systems in their 
servicing areas will be developed. 

Key issues with strategic importance, which need quick solution: 
1. Strategic decisions must be made in respect of the application of the surface and 
groundwater in perspective taking into consideration the reliability of the water supply 
systems, water quality and possibilities for supplying the city with water in case of 
emergency situations. The existing groundwater supply areas must be retained and the 
supply with groundwater at the present level guaranteed until the principle decisions will be 
made. 
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2. The connections between the areas supplied with groundwater and surface water must 
be foreseen for guaranteeing the water supply in case of emergencies in both directions (for 
directing surface water into the area supplied with groundwater and vice versa). 
3. Administration contracts must be concluded with the municipalities located in the 
surrounding area of Tallinn. The contracts must define the necessary issues related to the 
supply of the neighboring municipalities with water from the public water supply system of 
Tallinn City and the use of the public sewer system of the city as the recipient. The 
contracts should define the water undertaking, organization of tariffs, sources of the 
necessary investments, etc. 
4. Overlook and amend if necessary the contracts between Tallinn City and 
watercompanies. 
5. Legal assessment should be given to the handling of the areas where business activities 
are developed and a decision made about connecting these areas to the main area of 
operation of the public water supply and sewerage system in Tallinn. The decisions must be 
previously agreed with the water undertaking at the main area of operation. 
6. Resolutions should be adopted for defining the pipelines through the real estate 
properties and storey houses in the meaning of the public water supply and sewerage 
development plan including the definition of activities and spheres of responsibility. 
7. The solution should be specified for the discharge of the stormwater from Suur-
Sõjamäe district and necessary activities performed for the implementation of the solution. 
8. Principle solution should be prepared for the complex treatment of the stormwater 
discharged into Kopli Bay and into the sea with the flood protection facilities. Plan and 
execute necessary activities. 
Other activities necessary for the development of the public water supply and sewerage 
system in the city: 
1. Water pipelines and sewer network must be built in 2009−2010 in the areas where 
there was no public water supply and sewerage system before. 
2. Separate stormwater system must be built and renovated in parallel with the 
construction of the public water supply and sewerage system – the amount of 
stormwater discharged into combined sewer system must be decreased. 
3. Depreciated pipelines at the territory of Tallinn City not meeting the requirements 
must be renovated. It is foreseen in the development plan to renovate the depreciated 
pipelines to decrease the potential pollution of environment through the depreciated 
sewer network and water loss in the public water supply system.  
The objective is to decrease the water loss to less than 18%. The water quality in the 
water supply network will improve due to the reconstruction of the pipelines and it is 
possible to take the actual consumption into consideration. 
It is necessary to perform actual assessment of the condition of the pipelines in case of 
the reconstruction of the motorways no matter how old the pipelines are and which is 
the estimated condition. 
4. Fire-fighting water supply must be guaranteed at the development and 
reconstruction of the public water supply system. 
5. The existing water treatment technology at Tallinn Water Treatment Plant must be 
updated and renovated, water treatment equipment must be installed at those public 
water supply bored well-pumping stations where it is missing. 
6. Activities must be planned for decreasing the health hazard caused by the content of 
radionuclides in the Cambrian-Vendi bored wells, e.g. larger application of the water of 
Ordovician-Cambrian aquifer in the areas where it is possible. Final activities can be 
planned according to the results of the health risk assessment, which is being prepared. 
7. Carry out studies to explain the changes in the consumption parameters at mixing 
surface and groundwater. 
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8. Build and reconstruct emergency groundwater intakes and bored well-pumping 
stations, which enable to supply the city with drinking water when surface water cannot 
be used. 
9. Make the technology at Paljassaare Wastewater Treatment Plant more efficient, incl. 
N removal. Increase the capacity of the WWTP for receiving additional sewage 
amounts. 
10. Make the control over the operation and emptying of the existing cesspools more 
efficient. 
11. Apply necessary measures for guaranteeing the storm- and surface water treatment, 
e.g. regular dry cleaning of the streets, selection of the nature-friendly means of 
protection against snow, establishment of the local stormwater treatment facilities, 
detection of the illegal sewers connected to the stormwater systems. This guarantees the 
preservation of the natural state of the groundwater and surface water bodies and 
seacoast. It decreases essentially expenses on the storm- and surface water treatment. 
12. Regional integral solutions must be compiled taking into consideration the concept of 
this development plan and local natural conditions before the design and construction of 
the storm- and surface water discharge systems. For optimizing the stormwater systems 
the solutions for limiting the flow rate as close to the place of origination as possible 
(regulative tank, impregnation, stormwater treatment, etc) should be applied. 
13. The principles of the maintenance service of the stormwater systems, incl. ditches 
and streams must be worked out in co-operation between the water undertakings and 
Tallinn City Government. All stormwater ditches and sewers, which are part of the 
public sewerage system, must be operated by the local water undertaking irrespective of 
the recipient where the water is discharged into. 
14. Prepare the principles for the taxation of the water discharged into the stormwater 
sewerage of Tallinn City from other municipalities, incl. the principles for the risk 
diversification and management. 
15. Solve the problem of the so-called ownerless water pipelines and sewers in Tallinn in 
co-operation with the water undertakings. 
16. The stormwater sewers built in the frames of the road construction will stay in the 
ownership of the city but are operated by the water undertakings. 
17. Plan independent connection points to the real estates, which are supplied with water 
through the neighboring real estates. So far, the pipelines passing the real estates and 
story houses will be part of the public water supply and sewerage system. 
18. Guarantee the consumers with continually affordable conditions for the connection 
to the public water supply and sewerage system. 
19. Solve the problems related to the land ownership of the water intakes and bored 
wells. Several real estates are still not privatized. The optimal solution would be if the 
land belongs to the city. 
14.1 INVESTMENTS PLANNED FOR THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC 
WATER SUPPLY AND SEWERAGE SYSTEM IN TALLINN CITY. SUMMARY 
TABLE OF THE COSTS 
The short-term programme of investments includes the priority investments deriving from the 
Estonian legislation and EU directives valid at the time of the compilation of the Tallinn 
Public Water Supply and Sewerage Network Development Plan, needs of the integral 
development of Tallinn City and guaranteeing of the sustainability of the water management. 
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Table 14.1. Summary of the investments, thousand EEK/EUR 

PURPOSE OF THE 
INVESTMENT 2009 2010 2011 2012 2013-2020 Total 

TALLINN MAIN AREA OF OPERATION  

A. WATER PRODUCTION, incl: 
SURFACE WATER INTAKE 5562/ 

355,48 
4300/ 
274,82 

3800/ 
242,86 

3800/ 
242,86 

128 100/ 
8187,08 

145 562/ 
9303,10 

WATER TREATMENT 
PLANT 

6830/ 
436,52 

6000/ 
383,47 

5450/ 
348,32 

5450/ 
348,32 

57 800/ 
3694,09 

81 530/ 
5210,72 

GROUNDWATER 4400/ 
281,21 

1500/ 
95,87 

1500/ 
95,87 

1500/ 
95,87 

40 200/ 
2569,25 

49 100/ 
3138,46 

TOTAL: 16 792/ 
1073,20 

11 800/ 
754,16 

10 750/ 
687,05 

10 750/ 
687,50 

226 100/ 
14 450,42 

276 192/ 
17 651,89 

B. WATER SUPPLY NETWORK: 
RECONSTRUCTION OF THE 
WATER SUPPLY NETWORK 

25 000/ 
1597,79 

25 000/ 
1 597,79 

25 000/ 
1 597,79 

25 000/ 
1 597,79 

200 000/ 
12 782,33 

300 000/ 
19 173,49 

CONSTRUCTION OF THE 
WATER SUPPLY NETWORK 

61 530/ 
3932,48 

67 575/ 
4 318,83 

67 575/ 
4 318,83 

67 575/ 
4 318,83 

104 548/ 
6 681,84 

368 513/ 
23 570,81 

TOTAL: 86 530/ 
5530,27 

92 575/ 
5 916,62 

92 575/ 
5 916,62 

92 575/ 
5 916,62 

304 548/ 
19 464,19 

668 513/ 
42 725,77 

C. SEWER NETWORK: 
RECONSTRUCTION OF THE 
SEWER NETWORK 

22 000/ 
1406,06 

22 000/ 
1 406,06 

22 000/ 
1 406,06 

22 000/ 
1 406,06 

176 000/ 
11 248,45 

264 000/ 
16 872,68 

CONSTRUCTION OF THE 
SEWER NETWORK 

61 530/ 
3932,48 

67 575/ 
4 318,82 

67 575/ 
4 318,82 

67 575/ 
4 318,82 

104 548/ 
6 681,84 

368 513/ 
23 570,80 

TOTAL: 83 530/ 
5338,54 

89 575 
5 724,89 

89 575/ 
5 724,89 

89 575/ 
5 724,89 

280 548/ 
49 684,41 

632 513/ 
40 424,95 

D. WASTEWATER 
TREATMENT PLANT 

5000/ 
319,56 

8000/ 
511,29 

11 000/ 
703,03 

12 000/ 
766,94 

284 000/ 
18 150,91 

320 000/ 
20 451,73 

E. STORMWATER 21 000/ 
1 342,21 

66 217/ 
4 231,40 

229 955/ 
14 696,80 

228 655/ 
14 613,72 

608 400/ 
38 883,85 

1 154 217/ 
73 767,91 

F. OTHER PROJECTS 1500/ 
95,87 

1500/ 
95,87 

1500/ 
95,87 

1500/ 
95,87 

12 000/ 
766,94 

18 000/ 
1150,41 

TOTAL TALLINN MAIN 
AREA OF OPERATION  

214 352/ 
11 942,01 

269 667/ 
17 234,86 

446 105/ 
28 511,31 

435 055/ 
27 805,08 

1 715 596/ 
109 646,57 

3 313 141/ 
211 748,30 

INVESTMENTS OF aktsiaselts ESMAR EHITUS (AREA OF OPERATION AT MÄHE I, MÄHE II 
AND AEGNA ISLAND) 
A. GROUNDWATER 3 300/ 

210,91 
400/ 
25,56 

1 200/ 
76,69 

800/ 
51,13 - 5 700/ 

364,30 
B. WATER SUPPLY NETWORK (hydrants): 
Reconstruction of the water 
supply network - 2012/ 

128,59 - - - 2 012/ 
128,59 

Construction of the water supply 
network 

10 300/ 
658,29 

12 876/ 
822,93 - - - 23 176/ 

1 481,22 
TOTAL: 10 300/ 

658,29 
14 888/ 
951,51 - - - 25 188/ 

1 609,81 
C. SEWER NETWORK: 
Construction of the sewer 
network 

10 300/ 
658,29 

12 876/ 
822,93 - - - 23 176/ 

1481,22 
TOTAL: 10 300/ 

658,29 
12 876/ 
822,93 - - - 23 176/ 

1 481,22 
E. STORMWATER 
NETWORK 

9500/ 
607,16 

10 742/ 
686,54       20 242/ 

1290,70 
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TOTAL INVESTMENTS OF 
AS ESMAR EHITUS: : 

33 400/ 
2134,65 

38 906/ 
2486,55 

1 200/ 
76,69 

800/ 
51,13 - 74 306/ 

4749,01 
INVESTMENTS OF TEHNOVÕRKUDE EHITUSE OÜ (KAKUMÄE AREA OF OPERATION) 
A. GROUNDWATER 1000/ 

63,91 
2200/ 
140,61 

1200/ 
76,69 

2000/ 
127,82 

4000/ 
255,65 

10 400/ 
664,68 

B. WATER SUPPLY NETWORK: 
Reconstruction of the water 
supply network - - 2 659/ 

169,94 - - 2659/ 
169,94 

Construction of the water supply 
network 

9000/ 
575,20 

15 500/ 
990,63  - - - 24 500/ 

1565,84 
TOTAL: 9 000/ 

575,20 
15 500/ 
990,63 

2659/ 
169,94 - - 27 159/ 

1735,78 
C. SEWER NETWORK: 
Construction of the sewer 
network 

9000/ 
575,20 

15 500/ 
990,63 - - - 24 500/ 

1565,84 
TOTAL : 9000/ 

575,20 
15 500/ 
990,63 - - - 24 500/ 

1565,84 
E. STORMWATER 
 NETWORK 

8000/ 
511,29 

9000/ 
575,20 - - - 17 000/ 

1086,50 
TOTAL INVESTMENTS OF 
TEHNOVÕRKUDE EHITUSE 
OÜ: 

27 000/ 
1725,61 

42 200/ 
2697,07 

3859/ 
246,64 

2000/ 
127,82 

4000/ 
255,65 

79 059/ 
5052,79 

INVESTMENTS OF AS TEEDE REV-2 (VANA-PÄÄSKÜLA AREA OF OPERATION) 
A. GROUNDWATER 400/ 

25,56 - - - - 400/ 
25,56 

B. WATER SUPPLY NETWORK: 
Construction of the water supply 
network 

2812/ 
179,72 

7920/ 
506,18 - - - 10 732/ 

685,90 
TOTAL: 2812/ 

179,72 
7920/ 
506,18 - - - 10 732/ 

685,90 
C. SEWER NETWORK 
Construction of the sewer 
network 

2813/ 
179,72 

 7920/ 
506,18 - - - 10 733/ 

685,90 
TOTAL: 2813/ 

179,72 
 7920/ 
506,18 - - - 10 733/ 

685,90 
E. STORMWATER 
 NETWORK 

3500/ 
223,69 

3360/ 
214,74 - - - 6860/ 

438,43 
TOTAL INVESTMENTS OF 
AS TEEDE REV-2: 

9525/ 
608,76 

19 200/ 
1227,10 - - - 28 725/ 

1835,86 

The cost of the investments into the public water supply and sewer systems and 
stormwater projects is agreed in the Service Contracts between City and 
watercompanies and investments will be covered in the form of the development 
component and connection fees.  
The total cost of the investments into the public water supply and sewer systems and 
stormwater projects in Tallinn is 3495,2 million EEK in the years 2009–2020 from which 
1775,6 million EEK will be invested in the short-term period in 2009–2012 and 1719,6 
million EEK in the long-term period in 2013−2020, incl. the investments in the main 
area of operation 1321 million EEK in the short-term period and 1715,6 million EEK in 
the long-term period. 
Investments from the operating expenses of AS Tallinna Vesi into the works at the water 
intake and reconstruction and equipment at Tallinn Water Treatment Plant are 132.1 
million EEK. From the financial resources of AS Tallinna Vesi 10,4 million EEK is 
planned for the reconstruction of the bored well-pumping stations. 
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Additional financial resources in the amount of 106,3 million EEK should be found for 
the investments planned for emergency. 
The investments of the smaller water undertakings in Tallinn City (aktsiaselts ESMAR 
EHITUS, Tehnovõrkude Ehituse OÜ and AS Teede REV-2) will be 182 million EEK in 
the years 2009–2020. 
AS Tallinna Vesi has an obligation to reconstruct at least 5 km of water pipelines and 5 
km of sewers per year according to the existing service contract. The cost of the 
reconstruction of the water pipelines in the main area of operation is 300 million EEK 
and cost of the reconstruction of sewers 264 million EEK. 
The investment into the extension of the water supply and sewer network in the new 
areas in 2009–2020 is 853,8 million EEK from which part is covered in the form of the 
development component and connection fees. The development component on the period 
of 1. January 2009–31. October 2009 was 9,00 EEK+ VAT per 1 m3 of water consumed 
by the population and on the period of 1. January 2010−30. June 2014 is 8,75 EEK+ 
VAT per 1 m3 of consumed water. The development component is calculated according 
to Annex II of the Adjustment Agreement of the Service Contract at the amount of the 
water consumption of the population 13 276 000 m3/year.  
Tallinn City will compensate the construction of the separate stormwater sewerage 
pursuant to Annex IV of the Adjustment Agreement of the Service Contract to AS 
Tallinna Vesi in 2010 42 million EEK, and in 2011−2012 51 million EEK. Thus, the total 
existing financial means for the construction of the separate stormwater sewerage are 
144.0 million EEK.  
The estimated cost of the design and construction of the stormwater systems planned in 
the years 2009−2012 is 545,8 million EEK. 608,4 million EEK is planned for the 
years 2013−2020 to guarantee the sustainable development of Tallinn City. 
Rae Municipality will cover 4.1 million EEK and Kiili Municipality 10,5 million EEK of 
the investments planned for the construction of the water supply and sewerage system. 
Maardu town has also to plan necessary investments in the amount of 7,5 million EEK 
into the connection of water pipelines to the network of Tallinn City. 
From the financial resources of AS Tallinna Vesi 320,0 million EEK is planned for the 
reconstruction of the Paljassaare Wastewater Treatment Plant. 
Agreement for the financing of the construction of the stormwater system in Suur-
Sõjamäe area must be achieved between Tallinn City and Rae Municipality as all the 
prepared solution alternatives foresee the complex solution for the discharge of the 
stormwater from both municipalities. 
If necessary the Service Contract concluded between Tallinn City and AS Tallinna Vesi 
must be adjusted in order to find the missing financial means, taking into consideration 
that the increase of the water tariff must be kept at the affordable level to the 
consumers. In addition, the realistic budgetary resources of Tallinn City and justified 
cost benefit of the water undertakings must be considered. 
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radioloogiliste näitajate osas. Osaühing Eesti Geoloogiakeskus, 2003. Tellija Partek Nordkalk 
AS. 
20. Lasnamäe elamualade piirkonna vajalike põhjavee toitealade määratlemine. Osaühing 
Eesti Geoloogiakeskus, 2006. Tellija Tallinna Keskkonnaamet. 
21. Tallinna linna Haabersti linnaosa Astangu asumi põhjaveega veevarustuse lahendusest. 
Aktsiaselts MAVES, 2008. Töö nr 6081. Tellija Tallinna Keskkonnaamet. 
22. Tallinna linna puurkaevude säilitamise vajaduse hindamine alternatiivse 
veevarustussüsteemi tagamiseks. Osaühing Eesti Geoloogiakeskus, 2006. Tellija Tallinna 
Keskkonnaamet. 
23. Tallinna linna veehaarete kaardistamine. Töö nr K-468-07. Aktsiaselts Eesti Veevärk, 
2007. 
24. Tallinna linna veehaarete andmebaasi täiendamine. Töö nr 8044. Aktsiaselts MAVES, 
2008. Tellija Tallinna Keskkonnaamet. 
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25. Veetorustiku ehitusprojekt Tallinna Sinimäe pumplast kuni Iru ja Loo tööstuspargini. 
Tööprojekt. Kiirvool OÜ, 2007. Tellija aktsiaselts ESMAR EHITUS. 
26. Kopli lahe kaldaosa kasutuselevõtt Mustoja jõe äärses piirkonnas. Üldplaaniline lahendus. 
Kontseptuaalsed ettepanekud rannaalade ümberkujundamiseks. Hüdroloogiline põhjendus. 
Gotta Port Services OÜ. Tallinn 2008. 
27. Tallinna linna veevarustuse hädaolukorra kava. SWECO Projekt AS, 2008. 
28. Ülemiste järve pinnaveehaardesüsteemi lähivalgala veekaitse kava. Kokkuvõte. SWECO 
Projekt AS, 2008. 
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