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1

ÜLDOSA

1.1

ÜLDANDMED

1.1.1

Ekspertiisi objekti asukoht

Skeem 1 Objekti asukoht (väljavõte Maa-ameti kaardirakendusest)
Projektiga hõlmatud alal asub Kuressaare kesklinnas.
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Aadress Kuressaare. Katastritunnused: 34901:007:0292, 34901:007:0236, 34901:007:0123
(osa), 34901:007:0117, 34901:007:0158, 34901:007:0118 (osa), 34901:007:0151(osa),
34901:011:0011, 34901:013:0083 (osa), 34901:007:0124.
1.1.2

Ekspertiisi lähteülesanne

Saaremaa Vallavalitsus palub teostada ekspertiisi Kuressaare kesklinna sademevee
kanalisatsiooni põhiprojektile vastavalt ekspertiisi lähteülesandes esitatud mahus.
Projekt: Kuuressaare kesklinna avaliku ruumi veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekt
põhiprojekti staadiumis, töö nr. 160002.
Projekteerijad: Projekt Kuubis OÜ/O3 Inseneritöö OÜ
Ekspertiisi ülesandeks on kontrollida ehitusprojekti kui terviku vastavust nõuetele,
õigusaktidele, esitatud tingimustele, vastavust säästlikule ja põhjendatud lahendusele ning
projekteerimise ja ehitamise heale tavale.
1.1.3

Ekspertiisi tellija

Saaremaa vallavalitsus
Tallinna 10, 93819 Kuressaare
Tel 452 5000
vald@saaremaavald.ee
Kontaktisik: Rein Kallas
Tel 5087574
Rein.kallas@saaremaavald.ee
1.1.4

Ekspertiisi teostaja, pädevad isikud

K-Projekt AS
Ahtri tn 6a 10151 Tallinn
Reg nr 12203754
kprojekt@kprojekt.ee
Pädevad isikud: MTR registreering EPE001096
Malle Ütt
Volitatud VK Insener tase 8, kutsetunnistus nr 097659
Tel 5302 0254
Malle.utt@kprojekt.ee
Svetlana Voznjuk
Volitatud VK Insener tase 8, kutsetunnistus nr 100875
Tel 5322 6387
Svetlana.voznjuk@kprojekt.ee
Marina Sagdejeva
Volitatud VK Insener tase 8, kutsetunnistus nr 106126
Tel 5343 5199
marina.sagdejeva@kprojekt.ee
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Ekspertiisi koostaja on ehitusprojekti koostajast sõltumatu.
2

EKSPERTIISIKS ESITATUD DOKUMENTATSIOON

Eksperdile on tellija esindaja Rein Kallas esitanud 30.08.2019 põhiprojekti ekspertiisi läbi
viimiseks infolingi lähtematerjalidega.
Ekspertiis lähtematerjalid on alla laaditud lingilt: https://saaremaavaldmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/rein_kallas_saaremaavald_ee/EvPFQpB74Q5DmtCH5QbB
i1MBWpeSCdPq7lIlwhyz6AupmA?e=5%3alflC8T&at=9
Täiendavat infot on saadud meili teel:
1. Keskväljaku asendiplaani lahendus – arhitektuurne osa
2. Geotehniline aruanne: 3850-16 Lossi ja Tallinna tn piirkond Kuressaares.pdf
3. Koostatud projekti tellija lähteülesanne:
-

HD_Osa_3_Lisa_2_Projekteerimistingimused

-

HD_Osa_3_LISA_3_MUUTA

-

HD_Osa_3_Tehniline_kirjeldus

-

VK_2378.bdoc

Ekspertiis on tehtud ainult eelnevalt kirjeldatud materjalide põhjal. Ekspert ei ole teadlik
täiendavate materjalide, dokumentide või jooniste olemasolust.
Ekspertiisi aluseks olevad dokumendid (saadud eelpool kirjeldatud lingi kaudu ja meilitsi):
-

Lähteülesanne ekspertiisi teostamiseks ja vajalike täiendavate lahenduste esitamiseks.
30.08.2019 Saaremaa vallavalitsus.

-

LÜ lisa 1: Joonis: Teostusjoonis liitumiskaevudega.dwg

-

LÜ lisa 2: Tabel: Kaevude andmed.xls

-

LÜ lisa 3: RH_rennakanali täpsustused.pdf

-

LÜ lisa 4: Rennkanali tootejoonis.pdf

-

LÜ lisa 5: Ehitusprojekti veevarustuse ja kanalisatsiooni projektiosa: Kuressaare
kesklinna avaliku ruumi ehitusprojekt, staadium põhiprojekt. Töö nr. 160002. Projekti
koostaja: O3 Inseneribüroo OÜ/ Projekt Kuubis OÜ.
Tellija lähteülesanne

-
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3

EHITUSPROJEKTI SADEMEVEE OSA LÜHIKIRJELDUS

Vastavalt tellija lähteülesandele RH 171671 Kuressaare kesklinna avaliku ruumi
projekteerimistööde ja autorijärelevalve teostamine HD Osa 3 Tehnilise kirjelduse p 4.2 järgi
on vaja keskväljaku sademevee ärajuhtimisel lahendada:
1. Lahendada võimalusel võistlustöös näidatud sadevee linnakujunduslikud
immutusalad
2. Ülejäänud osas sadeveed suunata kalletega linna SK võrku.
3. Vajadusel anda olemasolevate trasside ümberpaigutamise lahendus.
Ehitusprojekti seletuskirja peatükis 1.5 SADEMEVEEKANALISATSIOON on toodud info
projektlahendusest.
Väljavõte seletuskirjast:
Ptk 1.5.1 Antud piirkonnas on olemasolev sademeveekanalisatsioon, mida osaliselt
laiendatakse tänavate rekonstrueerimise käigus.
Ptk 1.5.2 … Tallinna tn 3 madalamal asuva väliterrassi sademeveelehtri äravoolutoru on
varustatud tagasilöögiklapiga, et suuremate vihmadega vesi sealt ülesse pressima ei
hakkaks….
Ptk 1.5.5 Sademeveekanalisatsiooni eelvooluks on olemasolev sademeveesüsteem.
Vooluhulkasid ei reguleerita.
Projektala sademeveesüsteem koosneb rennidest, restkaevudest, torustikest ja liinikaevudest
ning hoonete katuste sademeveepüstikute alla projekteeritud äravoolusüsteemidest.
3.1

EKSPERTIISI TEOSTAMISE ULATUS

Vastavalt ekspertiisi lähteülesandele tuleb teostada ekspertiis sademeveekanalisatsiooni
osadele, mis suubuvad eelvoolukaevudesse SK-152, SK-1598, SK-2288 ja SK-3233
(vooluhulgad esitatud VKV osa seletuskirja alapunkti 1.5.4. Sademevee kanalisatsiooni
arvutuslik vooluhulk tabelis nr. 5 ).
Ekspertiis peab andma vastused järgmistele küsimustele:
1. Kas eelpoolnimetatud eelvoolukaevudesse suubuvate sademeveekanalisatsiooni
osade arvutuslikud vooluhulgad põhiprojektis on õiged.
2. Kas eelpoolnimetatud sademeveekanalisatsiooni osade restkaevud, rennkanalid ja
torustikud on põhiprojektis õigesti dimensioneeritud.
3. Kas ehitaja poolt rajatud rennkanalid vastavad projekteerija poolt esitatud
rennkanali parameetritele.
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4

EKSPERTIISI MÄRKUSED

4.1

ÜLDIST

O3 Inseneribüroo OÜ töö nr. 160002 Kuressaare kesklinna avaliku ruumi veevarustuse ja
kanalisatsiooni ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis koostamise hetkel ei olnud projekti
vastutaval spetsialistil Tauri Vilipõllul välisveevarustuse ja kanalisatsiooni allerialal kehtivat
kutsetunnistust pädevuse tõestamiseks ehitusseadustiku järgi.
Projekteerija omas kutset hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni allerialal ametialal
projekteerimine, kutsetunnistus nr 109026, 05.04.2016, mis ei anna õigust tegutseda
vastutava spetsialistina välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni allerialal.
4.2

PROJEKTEERITUD SADEMEVEE KANALISATSIOON

Projekti VKV seletuskirja ptk 1.5.1 Olemasolev olukord ei kirjelda piisavalt piirkonna
olemasolevat sademevee kanalisatsiooni ega too välja oleva süsteemi kitsaskohti:
-

Eelvoolutorude dimensioon,

-

paigaldussügavus,

-

eelvoolutorude läbilaskevõime hindamisest jms.

Sellest tulenevalt ei ole ka lahenduse koostamisel arvesse võetud eelvoolusüsteemi
kitsaskohti (EVS 848 : 2013 p.6.1.4 - projekteeritavale piirkonnale tuleb määrata eelvooluks
olevate torustike läbilaskevõime).
Ptk 1.5.2 … Tallinna tn 3 madalamal asuva väliterrassi sademeveelehtri äravoolutoru on
varustatud tagasilöögiklapiga, et suuremate vihmadega vesi sealt ülesse pressima ei
hakkaks….
Projekteerija ei ole hinnanud kogu süsteemi tööd tervikuna. Tallinna tn 3 ees oleva
süvendi/väliterassi sademevee äravool on seotud kahe eelvoolusüsteemiga- SK-3233 ja SK2288. mõlema eelvoolusüsteemi täitudes ei toimu süvendist äravoolu vaid sinna tuleb vett
juurde.
Projekteerija ei ole kaalunud alternatiivlahendusi süsteemi paremaks toimimiseks. Pole
arvestatud lähtetingimustes toodud ettepanekut kaaluda sademevee osalist immutust. Samuti
pole vajalikuks peetud sademevee vooluhulkade keskendamist, viibeaja pikendamist enne
eelvoolu suunamist (ptk 1.5.5 … Vooluhulkasid ei reguleerita.)
4.2.1

Projektijärgne sademevee arvutuslik vooluhulk

Projekti seletuskirja punktis p 1.5.4 on esitatud tabel nr 5 Sademeveekanalisatsiooni
arvutusäravool.
Tabeli esimesel real on projekteerija ainsa selgitusena, mida on arvutuste koostamisel aluseks
võetud : väljavõte tabelist
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Sademeveekanalisatsiooni arvutusäravooluhulk

Intensiivsus

Vihma intensiivsus 20-minutilise kestusega L/sha sagedusega p = 1
aasta Q20 (L/s)

65

Vastavalt standardile EVS 848 :2013 on piirkonna tegureid arvesse võttes kasutatud
sademevee intensiivsuse tegurit q20 – 65 L/sek - vihma intensiivsus 20-minutilise kestusega
L/sh*a sagedusega p = 1 aasta (standardi EVS 848 tabel 5 Arvutusvihma parameetrid eestis)).
Arvutusäravoolu arvutamisel ei ole arvestatud standardis toodud teisi olulisi tegureid
vastavalt EVS 848 : 2013 p 6.2.4.1:
-

Arvutusvihma korduvust, arvestades projekteeritud võrgu piirkonda (standardis tabel
6)

-

Vihmavee kokkuvoolu aega projekteeritud süsteemi ja eelvoolu.

Selgituseks ja võrdluseks on projektis arvutatud ja eksperdi poolt arvutatud arvutusäravool
ekspertiisi lähteülesandes toodud eelvoolu kaevudesse esitatud tabelis 1 Arvutuslike
vooluhulkade võrdlustabel.

Sademeveekanalisatsiooni arvutusäravooluhulk

Vihma intensiivsus arvestades piirkonnast tulenevat
arvutusvihma korduvust 5a (südalinn) ja kokkuvoolu
aega 10 min

Projektis olev
vooluhulk
L/sek

Eksperdi
arvutatud
arvutusäravool
L/sek

65
151,9

Summaarne sademevee arvutusäravool kaevu SK-152
(k=0,8) Qa,k (L/s)

31,47

Summaarne sademevee arvutusäravool kaevu SK-1598
(k=0,8) Qa,k (L/s)

19,06

Summaarne sademevee arvutusäravool kaevu SK-2288
(k=0,8) Qa,k (L/s)

27,66

Summaarne sademevee arvutusäravool kaevu SK-3233
(k=0,8) Qa,k (L/s)

22,43

56,7

41,9

58,8

75,6

Tabel 1. Arvutuslike vooluhulkade võrdlustabel.
Eksperdi poolt arvutatud vooluhulgad sisaldavad ka katustelt tulevat sademevett.
Vooluhulgad on arvutatud ligikaudselt kuna puudub vajalik info naabruses oleva hoonestuse,
katuste ja veepüstikute kohta katustelt. Katusepindade hindamiseks kasutas ekspert interneti
rakendusi (Maa-ameti kaardirakendust pindade hindamiseks ja Google Maps rakendust
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tänavate ülevaatamiseks). Vastavalt standardile EVS 846:2013 p 7.2.4 võiks katuselt tulev
vooluhulk olla veel suurem.
4.2.2

Kitsaskohad projektis

1. Uputus Tallinna tn 3 hoone ees olevas süvendis /väliterrassil, 22.juuli 2019 vihm:

Fotod: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-fotod-kuressaaresuputab-nonda-et-suvitajad-on-tanavatel-ujuma-hakanud?id=86912923
2. Uputus Tallinna tn3 hoone ees olevas süvendis/välisterrassil, 8.august 2019:

Fotod: https://saartehaal.postimees.ee/6748043/supluspealinn-kuressaare-vihmasabin-muutispubi-taas-basseiniks
3. Vett valgub Tallinna tn 3 hoone ees olevasse süvendisse ka kõrgematelt aladelt üle
serva.
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Pilttõmmis videost: https://saartehaal.postimees.ee/6747667/galerii-ja-videod-hoovihm-uputas-taaskordkuressaare-kesklinna

Väljavõte projektlahendusest – Tallinna tn 3 ees punasega piiratud ala moodustab süvendi,
mis on tänavapinnast ca 0,26cm allpool.
Eelvoolukaevu SK-3233

Eelvoolukaevu SK-2288

Joonis 1. Väljavõte asendiplaanijoonisest Tallinna tn 3 ees.
Hoone ees olevat süvendit/väliterrassi uputab katuselt tulev sademevesi, samuti tagasivool
torustikust, mille eelvool on SK-3233 kaev. Suurte sadude korral voolab eelvoolukaevu SKK-Projekt Aktsiaselts
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2288 süsteemi ka süvendisse tagasivooluga valgunud vesi ja tekitab sellega seal
lisakoormuse.
Lisaks on näha teostusjoonise väljavõttelt, et süvendi kõrval oleva veepüstiku äravool ja
süvendist restkaevu äravool on juhitud kokku, st kui süsteem on täis ja surve all siis ka sellest
püstikust katusevesi voolab süvendisse. Väljavõte teostusjooniselt ja kaevutabelist (tellijalt
saadud dokumendid LÜ lisa 1 ja lisa 2) :

Joonis 2. Väljavõte teostusjooniselt, Tallinna tn 3 ees.

Väljavõte teostusjoonise kaevutabelist.
Süvendi/väliterrassi maapinna kõrgus on 5.60 m.abs, äravoolutoru põhja kõrgus kaevus SK-1
on 4.90 m.abs. Suurte sadude korral tekib torustikes paisutus, kuna eelvoolutorustik ei ole
võimeline valgala vooluhulka kiirelt edasi transportima. Süsteemi paisutuse tagajärjel hakkab
toimuma tagasivool süvendisse.
Samas tuleb lisada, et olemasolev sademevee eelvool on paduvihma korral surve all ja ei lase
täiendavat vett sademeveesüsteemi (ehk on vett täis).
Allpool olev pilt näitab, et süsteemi veetase on kõrgem väliterrassil oleva renni pinnast:
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Foto: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-fotod-kuressaares-uputabnonda-et-suvitajad-on-tanavatel-ujuma-hakanud?id=86912923.

Ekspert on arvamusel, et projekteerija ei ole arvestanud olemasoleva sademeveesüsteemi
läbilaskevõimsusega. Sellest, et sademeveesüsteem ei suuda ära juhtida paduvihma
vooluhulka näitavad ka pildid teistelt tänavatelt nt Väike-Sadam tn ja Kauba tn 13 (Johan
Design & SPA Hotel ), mis jäävad projekteeritud piirkonnast välja.

Fotod: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-fotod-kuressaares-uputabnonda-et-suvitajad-on-tanavatel-ujuma-hakanud?id=86912923.
Eksperdil puudub info, kas linnas on varem esinenud uputusi või on selline uputus
esmakordselt.
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Tänava sademeveesüsteemi uputatud olukorda suurendab see, et kõik projekteeritud
piirkonna hoonete katuste sademevee püstikud on juhitud torustikega otse
sademeveesüsteemi. On tekitatud küll joakatkestus äravooluresti kohal, kuid torustikud ei
suuda ära transportida sinna korraga sattuvat suurt vooluhulka. Katustelt jõuab sademevesi
torustikku vähem kui 10 minutiga.

Foto: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-fotod-kuressaares-uputabnonda-et-suvitajad-on-tanavatel-ujuma-hakanud?id=86912923.
Näiteks, kinnistu Kohtu tn 1 katusel (ruumikuju pindala ca 1838 m2) on 14
sademeveepüstikut, mis on suunatud otse sademeveesüsteemi. Antud juhul sellelt katuselt
tulev arvutuslik vooluhulk on 15 L/s (vastavalt standardile EVS 846:2013 p 7.2.4).
4. Torustike minimaalne paigaldussügavus ja eelvoolusüsteemide väike läbilaskevõime.
Olemasolevate eelvoolusüsteemide torustikud on läbimõõtudega OD200-250.

Eelvoolu kaev

Ø200
Ø200
Ø250
Ø200

SK-3233
SK-2288
SK-1598
SK-152

4.2.3

Eelvoolu toru
välisläbimõõt
(mm)

Eelvoolu
Toru põhja
arvutuslik
kõrgus (m)
läbilaskevõime
L/sek
h=2.11
q= ca 20 L/sek
h=1.20
q= ca 20 L/sek
h=1.43
q= ca 36,3 L/sek
h=1.87
q= ca 20 L/sek

Projektala valgala
vooluhulk L/sek
q=ca 75,6 L/sek
q= ca 58,8 L/sek
q= ca 41,9 L/sek
q= ca 56,7 L/sek

Valitud sademevee kanalisatsiooni kaevud, rennid.

1. Ekspertiisi lähteülesandes on püstitatud küsimus Kas ehitaja poolt rajatud
rennkanalid vastavad projekteerija poolt esitatud rennkanali parameetritele.
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Projektimaterjalides puudub ülevaade valitud renni tehniliste parameetrite kohta.
Projekti seletuskirjas ja materjalide spetsifikatsioonis puudub viide renni tootele. Projekti
seletuskirja punktis 1.5.2 on viide, et sademeveelehtritena kasutada näiteks Hauratoni või
sarnast toodet (VKV-9-02).
Samas, ekspertiisi lähteülesande lisa 3 RH rennkanali täpsustused, on toodud , et restkanal
peab olema : Mahutabelis Sademevee renn terasrestiga Renni koormusklass D400, läbimõõt
150mm, resti tüüp Ductile iron longitudinal grating, KTL-coated (D400).
Rennkanali tooteleht (lähteülesande lisa 4) – rennkanal siselaiusega 100mm – BIRCOlight/
NW 100AS ( andmed tootja interneti lehelt http://www.birco.com/landscaping/products-forlandscaping/bircolight/system/bircolight-3/nennweite/nominal-width-100-as-130/kategorie/channels435/bact/showkategorie/)

Renni valitakse tegelikult renni siseläbimõõdu järgi – antud juhul on selleks tooteks
BIRCOlight/ NW 100AS. Ehitaja poolt valitud rennkanalid vastavad projekteerija poolt
pakutud rennkanalitele.
2. Ekspertiisi lähteülesandes on püstitatud küsimus Kas eelpoolnimetatud
sademeveekanalisatsiooni osade restkaevud, rennkanalid ja torustikud on
põhiprojektis õigesti dimensioneeritud.
Vastavalt esitatud projektimaterjalidele ja teostusjooniste andmetele saab öelda, et
projekteeritud/paigaldatud rennid nendes asukohtades ei tööta tegelikult sademevee
äravoolupunktidena. Suur veevool läheb rennist üle, kuna renn ei paikne vertikaalselt
madalaimas kohas.
Näiteks läheb suurem veevool piki hoonet Tallinna mnt 9 ja jõuab väiterassi süvendisse. Vt
joonis 3 ja 4.Tallinna mnt 9 ja 3 vahe on vertikaalselt lahendatud nii, et sademevesi ongi
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suunatud süvendi poole, vesi voolab lihtsalt rennist üle. Alal puuduvad teised täiendavad
sademevee äravoolupunktid.
Hoonete sademeveepüstikute trapid on lahendatud läbivooluna, nende suurenenud
veehulkadega äravoolutorud on aladimensioonitud, ei ole arvestatud torude vajalikku
läbilaskevõimet vt joonis 4.

Joonis 3.Ala hoonete 3, 5 ja 9 vahel

Joonis 4. Hoonete 9,11,5 ja 3 sademeveepüstikute äravool
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Läbi vaadates projektimaterjale saab öelda, et liinitorustikud on aladimensioonitud, valitud on
väikesed torustike langud, kohati alla lubatud minimaalsete langude mis tegelikult piiravad
täiendavalt torustike läbilaskevõimet. Näiteks lõik alates kaevust SK49 kuni SK44 (vt joonis
4), valitud on liinitorustik välisläbimõõduga De160 ja De200, toru läbimõõdu suuruse muutus
ei suurenda läbilaskevõimet kuna langu ei muudeta vastavalt sinna juhitud vooluhulkade
suurusele ja vajalikule läbilaskele. Läbilaskevõime väheneb voolu suunas.
Vertikaalplaneeringust lähtuvalt ei ole alal piisavalt restkaeve või teisi sademevee äravoolu
punkte või nad asuvad vertikaali suhtes valedes asukohtades ja ei tööta.
Rennkanalid ei tööta valitud asukohtades, sademevesi voolab neist üle.
5

KOKKUVÕTE

Olemasoleva sademeveesüsteemi hindamine esitatud andmete põhjal ja kontrollarvutused
kinnitasid, et kavandatud ja välja ehitatud sademevee kanalisatsiooni rajatiste maht ja
läbilaskevõime ei ole piisav vastu võtma valingvihmade vihma hulka.
Sademeveesüsteemi kavandamisel ei ole arvesse võetud olemasoleva süsteemi
läbilaskevõimet, planeeritud maapinna kõrgusmärke, et määrata ja kaardistada
paisutuskõrgusest tulenevaid süsteemi kitsaskohti.
1. Eelvoolukaev SK-3233 projekteeritud valgala – Süvend Tallinna tn 3 hoone ees,
Kiriku tänaval torustiku lõik SK-43-3 ja SK-41-2 vahel. Süsteemi madalamad
kõrgused (5.60 abs m)oleks tulnud arvestada paisutuskõrguste aluseks ja selle järgi
planeerida torude sügavused ja süsteemi dimensioonid.
2. Eelvoolukaev SK-2288 projekteeritud valgala - Süvend Tallinna tn 3 hoone ees,
maapinna kõrgused süsteemis allavoolu. Valingvihmade korral lisandunud veehulk
tekitab süsteemis survelise voolamise, madalamates kohtades võib vesi väljuda
kaevudest maapinnale ja tekitada lokaalse uputuse.
3. Eelvoolukaev SK-152 projekteeritud valgala – süsteemi madalamad kõrgused (6.18
abs m)oleks tulnud arvestada paisutuskõrguste aluseks ja selle järgi planeerida torude
sügavused.
4. Eelvoolukaev SK-1598 projekteeritud valgala - süsteemi madalamad kõrgused (5.80
abs m) määravad paisutuskõrguse.
Kontrollarvutustest saab järeldada, et projektis olevate arvutuste aluseks võetud vihma
intensiivsus on ca 2 korda väiksem kui standardis EVS 848 toodud kõikide nõuetega
arvestades tuleks.
Valingvihmadega, kui ka linna sademeveekanalisatsiooni võrk on täitunud ja surve all, ei
voola projektalalt ühiskanalisatsiooni midagi, pigem tekib oht, et toimuvad lokaalsed
uputused ja tagasivool/väljavool süsteemist.
Projekteeritud sademevee äravoolupunktid keskväljaku piirkonnas ei arvesta planeeritud
alade vertikaalplaneeringut, sademevee voolamise suunda ja hulka. Paigaldatud rennid ei
tööta nende asukohtades, vesi voolab neist üle. Restkaevusid on kõvakattega ala kohta liiga
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vähe ja ei ole ja nad ei tööta efektiivselt. Vertikaaliga on vesi suunatud otse Tallinna mnt 3
ees olevasse süvendisse. Hoonete sademeveepüstikute trapid on osaliselt ühendatud omavahel
läbivooluga, äravoolutorud/liinitorud pigeb tekitavad süsteemis paisutuse ja ei vii kogunenud
vett kiirelt allvoolu eelvooludesse.
Liasaks kogu kesklinna piirkonnas ehitatud sademeveesüsteem on seotud olemasoleva
süsteemiga ja sõltub olemasoleva süsteemi läbilaskevõimest. Meedias oleva info põhjal(
22.juuli ja 7.augusti vihm) on näha, et süsteemid lähevad surve alla ja süsteemi kõrguslikult
madalamates/kriitilistes kohtades tuleb vesi maapeale tekitades uputusi.
Projektlahenduse koostamisel oleks tulnud kaaluda kõiki täiendavaid leevendusmeetmeid
sademeveesüsteemi paremaks toimimiseks sh immutust, keskendamist/viivitamist jms.
Ekspertiisi lähteandmetes sisalduva geotehnilise aruande järgi (OÜ REI Geotehnika, töö nr
3850-16) saab öelda, et koostöös keskkonnaametiga oleks tulnud kaaluda kriitilistes kohtades
võimalust sademevee osaliseks immutamiseks, et vähendada koormust sademeveesüsteemile.
Sademevee vooluhulkade keskendamiseks/ vee viivitamiseks oleks saanud kasutada kas
suuremõõdulisi torusid, mahuteid, kombineeritud sademevee blokksüsteeme.

Seletuskirja koostajad:

Malle Ütt
Svetlana Voznjuk
Marina Sagdejeva
............................................
(allkiri)
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