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Mustla reoveepuhasti ehitati 1987. aastal. Tegemist on aktiivmuda puhastiga ning selle 

protsessikambrid ja seadmed on amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli leida kaasaegne lahendus Mustla reoveepuhasti 
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saadi Mustla reoveepuhastit haldavalt ettevõttelt Tarvastu Varad OÜ. Dimensioneerimise 

aluseks võeti reostuskoormuse näitajad: vooluhulk (Qd), inimekvivalent (IE), 

biokeemilinehapnikutarve (BHT), hõljuvaine (HA), fosfor (P) ja lämmastik (N). 

Mustla reoveekogumisala on alla 2000 IE ja seetõttu uuriti töös kahte aktiivmudapuhastus 

tehnoloogiate tüüpe: läbivoolupuhasti ja annuspuhasti ehk SBR ning toodi nende puhastite 

omavaheline võrdlus. 

Antud töö alusel korraldab Tarvastu Varad OÜ välja hanke projekteerimis- ja ehitustöödele ning 
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The sewage treatment plant at Mustla was built in 1987. It is an activated sludge type of 

plant and its process tanks and equipment are depreciated and need to be reconstructed. 

This paper seeks to find a modern solution to renovating the sewage treatment plant at 

Mustla, since the present one is depreciated and does not satisfy the requirements in 

terms of phosphorus purification. 

The German standard ATV-DWK-A 131E Dimensioning of Single-Stage Activated 

Sludge Plants was used for dimensioning; data on pollution indicators were received 

from the firm which administrates the sewage treatment plant at  Mustla, Tarvastu 

Varad OÜ. The dimensioning was based on pollution load indicators: flow rate (Qd), 

population equivalent (PE), biochemical oxygen demand (BHT), suspended solids 

(HA), phosphorus (P), and nitrogen (N). 

The wastewater collection area at Mustla is smaller than 2000 PE and therefore two 

types of activated sludge treatment technologies were investigated: continuous flow 

wastewater treatment plan andsequencing batch reactoror SBR, and a comparison was 

provided. 

On the basis of this research Tarvastu Varad OÜ will hold procurement for planning 

and construction works and support will be applied from theEnvironmental Investment 

Centre to start the reconstruction works. 
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Sissejuhatus 
 

Meie igapäevaelus on oluline roll veel, mida me kasutame suhteliselt palju. Suur hulk 

kasutatud veest jõuab kanalisatsiooni. Koos veega satub kanalisatsiooni ka  palju 

võõrkehasid, orgaanilisi aineid, rasva, kütusejääke, kemikaale jpm. Mis juhtuks, kui 

kõik need ained jõuaksid veekogudesse? Vee kvaliteet halveneks märgatavalt. 

Saasteained hakkavad bakterite kaasmõjul lagunema. Lagunemisprotsessis tarvitatakse 

ära palju vees sisalduvat hapnikku, mille puudus vees viib mikroorganismide 

hukkumiseni. Sealt edasi aga vee kvaliteedi langemiseni, kuni selleni, et vesi muutub 

kasutuskõlbmatuks.  

Tänapäeval on reovee käitlemine väga oluline, sest kõigile on oluline puhta 

elukeskkonna säilitamine. Üks oluline komponent puhta elukeskkonna säilitamiseks on 

reovee puhastamine. 

Mustla alevikus alustati  reoveepuhastamisega 1987. aastal, kui valmis aerotanktüüpi 

mudapuhasti. Reoveepuhasti alal on reoveepumpla, liivapüünis, mis küll ei tööta, 

aerotank, mudatahendusväljakud, teenindushoone koos puhurite ruumiga ja biotiigid, 

millest üks on aereeritav. Puhastusseadmed ja protsessikambrid on amortiseerunud ning 

puhasti ei vasta nõuetele fosforiärastuse osas. Probleeme tekitab ka protsessimahutite 

jäätumine külmal perioodil.  

Magistritöö alusel kuulutab Tarvastu Varad OÜ välja hanke projekteerimis- ja 

ehitustöödele, mille alusel  taotletakse Keskkonnainvesteeringute Keskusest toetust 

puhasti rekonstrueerimiseks. 

Magistritöö eesmärk on leida Mustla reoveepuhastile kaasaegne lahendus, mis tagaks 

reovee puhastamise vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse "Reovee puhastamise ning 

heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded,  heit- ja sademevee 

reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed" lisas 1 

toodud "Heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed" nõuetele.  
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Reoveepuhastamise tehnoloogiaid on mitmeid. Kasutatakse aktiivmudapuhastamist, 

biokilesüsteeme, membraantehnoloogiaid, biotiike jt. Antud töös on dimensioneeritud 

läbivoolupuhasti ja annuspuhasti tüüpi puhastid ning võrreldakse kahte puhastitüüpi 

omavahel. 

Läbivoolupuhasti dimensioneerimiseks on  kasutatud Saksamaa standardit ATV-DWK-

A 131E Dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants ning professor DR.-Ing 

Karl-Heinz Rosenwinkeli ja Dipl-ing Emma Haun poolt avaldatud ettekannet "Väike ja 

keskmiste reoveepuhastite tehnoloogiad ja arendamine". Geodeetiline alusplaan on 

koostatud  Osaühingu Maainsener poolt ning ehitusgeoloogiliste tingimuste aruanne 

koostati Osaühingu Rakendusgeoloogia poolt. Vajalikud andmed reostusnäitajate kohta 

saadi Mustla vee- ja kanalisatsioonitorustike haldajalt Tarvastu Varad OÜ-lt. 

Dimensioneerimise aluseks on võetud reostuskoormuse näitajad: vooluhulk (Qd), 

inimekvivalent (IE), biokeemilinehapnikutarve (BHT), hõljuvaine (HA), fosfor (P) ja 

lämmastik (N). Nende näitajate põhjal on leitud reoveepuhasti protsessikambrite mahud 

ja puhastusprotsessi parameetrid. 

Töö on ülesehitatud kahe tehnoloogilise protsessi kirjeldamisele ja arvutamisele. Lisaks 

tehnoloogilise osa kirjeldamisele on antud  ülevaade olemasolevast olukorrast. 
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1. Üldist 
 

Mustla alevikus elab Tarvastu Vallavalitsuse andmetel 846 inimest. Alevik asub 

Tarvastu vallas, Viljandi maakonnas (vt joonis 1) ning on ühtlasi Tarvastu Valla keskus. 

Mustla alevikku läbib Viljandi-Rõngu maantee. Aleviku läänepoolses osas on 

korrusmajade rajoon, peatänava ääres on veel kuni kahekorruselisi hooneid, ülejäänud 

osa alevikust on hoonestatud peamiselt üksikelamutega. Üks suuremaid 

ühisveevärgiteenust kasutavaid hooneid on gümnaasiumihoone. 

 

Joonis 1. Asukoha skeem. Allikas: X-GIS. Maa-amet. 

Ühiskanalisatsiooni ja -veevärgiga on liitunud üle 50 % inimestest. Suur enamus 

kanalisatsioonitrasse on rajatud enam kui 30 aastat tagasi ning seetõttu on avariide ja 

ummistuste tekkimise võimalus suur. Torustikud paiknevad peamiselt eramaadel ning 

halvasti läbimõeldud planeerimise tõttu on neil palju tupikliine ning  toruläbimõõdud ei 

vasta vajadusele. (Tarvastu valla UVK 2012-2024, 2012) 

Lisades 2 ja 3 on ära toodud olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustike asukohad 

ning sealt on ka näha et torustikega on paremini varustatud Mustla aleviku põhja- ja 

läänepoolne osa. 
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Tarvastu Varad OÜ andmetel on veevarustusevõrguga liitunud 104 kinnistut ja 

kanalisatsioonisüsteemiga 84 kinnistut. Piirkondades, kus puudub ühiskanalisatsioon  

kogutakse reovesi lokaalsetesse kogumiskaevudesse või on kinnistutel kuivkäimlad 

(Tarvastu valla ÜVK 2012-2024, 2012). Kogumiskohtades on olnud probleeme 

puurkaevude reostumisega, kuna kogumismahutitest on pinnasesse lekkinud reovett. 

Mustla alevikust purgitakse kuus 24 m
3 

reovett.  

Tarvastu vallas on vee-ettevõtjaks OÜ Ramsi VK, kelle ülesandeks on Tarvastu vallas 

Mustlas, Kärstnas, Soel ja Suislepas tarbijate veega varustamise ja reovee ärajuhtimise 

teenuse osutamine. 

Mustla alevikus on kehtestatud teenuste hinnad veevarustuseks ja reovee 

kanaliseerimiseks. Ühisveevärgist võetava vee eest tasutakse 1,06 €/m
3
 ilma 

käibemaksuta ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest tuleb tasuda 1,27 €/m
3
 ilma 

käibemaksuta (Tarvastu valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hind. 2014). 

Tarvastu Varad OÜ andmetel on neid kinnistuid, mis maksavad nii veevarustuse kui ka 

kanalisatsiooni eest 74, ainult veevarustuse eest maksavad 30 ja ainult kanalisatsiooni 

eest 10 kinnistut. 

Mustla reoveepuhasti asub Porsa külas, Mustla alevikust kirdes (vt joonis  2). Tarvastu 

puhastusjaama  kinnistu (registriosa 3316539) kuulub Tarvastu vallale, maa kasutamise  

sihtotstarbeks on jäätmehoidla maa. Krundi pindala on 3,22 hektarit ning ümbritsevad 

kinnistud on maatulundusmaa sihtotstarbega. Tarvastu puhastusjaama krundil asub 

pumbajaam ja abihoone. Krundil puudub kõrghaljastus, esineb üksikuid puid ja põõsaid. 

Kinnistut läbiv tee on juurdepääsuks puhastit teenindavatele sõidukitele kui ka 

naaberkinnistul paiknevale elumajale. 
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Joonis 2. Reoveepuhasti asukoht. Allikas: X-GIS. Maa-amet. 

Reoveekogumisala on piirkond, kus on piisav tegevus reovee kogumiseks ning selle 

puhastisse või keskkonda juhtimiseks. Reoveekogumisalad määratletakse vastavalt 

Veeseadusele.  Väga oluline on, et kohalik omavalitsus tagaks põhjavee kaitsmiseks 

reoveekogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks reoveepuhastisse ja 

heitvee juhtimiseks suublasse. Reoveekogumisalade määramisel lähtutakse põhjavee 

kaitstusest, sotsiaal-majanduslikest kriteeriumidest ja keskkonnakaitselistest 

kaalutlustest, sealhulgas pinnavee kaitstusest. (Reoveekogumisalade määramise 

kriteeriumid
1
. 2009.) 

Tarvastu vallas on reoveekogumisalasid neli. Käesolevas töös käsitletakse Mustla 

alevikku, mis moodustab reoveekogumisala (RKA0840511) reostuskoormusega 600 IE 

ning pindalaga 63 hektarit. Mustla aleviku reoveekogumisala on ära toodud Joonisel 3. 

(Tarvastu valla ÜVK 2012-2024. 2012) 

Mustla alevikus on veevõrgu arendamise eesmärgiks tagada reoveekogumisalal puhas 

joogivesi ja rekonstrueeritud veetorustikud. Kanalisatsioonivõrgu laiendamise üks 

peamisi põhjuseid on soov parandada inimeste elukvaliteeti ning vähendada  põhjavee 

saastamist. Ligikaudselt tuleks Mustlasse rajada 10,4 kilomeetrit uusi veetorustikku ja 

9,8 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke. (Tarvastu valla UVK 2012-2024. 2012) 
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Joonis 3. Mustla aleviku reoveekogumisala kaart. Allikas: Keskkonnaregistri avalik 

teenuse andmebaas. 
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2. Olukorra kirjeldus 
 

Mustla aleviku kanalisatsioonisüsteem on rajatud vastavalt vajadusele. Üks osa 

torustikest on üle kolmekümne aasta vana ning teine osa valmis 2010. aastal. Vana 

torustik koosneb keraamilistest ja asbesttsement torudest ning see on ajajooksul 

amortiseerunud. Kogumiskaevud on rajatud betoonraketest. Need ei ole veetihedad, 

kaevukaaned ei ole vastupidavad ning kaevudest võib reovesi imbuda põhjavette. 

Torustiku vanaduse tõttu on reovee juhtimine takistatud. Kaevud ei ole vettpidavad ning 

seetõttu võib sinna sattuda ka sademe- ja pinnavett, mis koormab üle reoveepumpla ja 

puhastusseadmed. (Tarvastu valla UVK 2012-2024. 2012) 

Mustla reoveepuhasti on ehitatud 1987. aastal. Tegemist on aerotank tüüpi puhastiga, 

mille tüüpprojekt on 902-03-17. Puhastile järgnevad kaks biotiiki kogupindalaga 

5200 m
2
. Üks tiikidest on aereeritav. Olemasoleval puhastil puudub purgimissõlm ning 

reovesi purgitakse kanalisatsioonikaevu. Reoveepuhasti suublaks on Põdraoja (suubla 

kood VEE101730). (Tarvastu valla UVK 2012-2024. 2012) 

Olemasolevat olukorda võib näha lisas 1 toodud fotodel. 

Puhasti koosneb järgmistest osadest: 

 Liivapüünise renn; 

 Aerotank; 

 Mudatahendusväljakud; 

 Teenindushoone; 

 Reoveepumpla, kus on üks pump, mis saab hakkama igapäevase reovee 

vooluhulgaga; 

 Biotiigid. 

Liivapüünise renn ja jaotuskaev asuvad kaetult ja osaliselt maasees ning ülejäänud 

seadmed on pealt lahtised, mistõttu on talvel hooldamine raskendatud, sest puhasti 

kipub külmuma. Aktiivmuda puhastusprotsess toimub õhustuskambris, mille puhurid 
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asuvad kõrval asuvas hoones. Praegusel hetkel on puhastil 2 kambrit, aga töös on üks. 

Õhustuskambrist liigub aktiivmudasegu edasi järelsetitisse, kustoimub aktiivmuda ja 

puhastatud vee eraldamine. Heitvesi juhitakse biotiikidesse, millest üks on aereeritav. 

Liigmuda tahendatakse mudaväljakul. Kõik seadmed on vananenud ja amortiseerunud. 

Olemasolevast olukorrast on fotod  lisas 1. 
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3. Ehitusgeoloogilised uuringud 
 

3.1. Ehitusgeoloogilised tingimused 
 

Ehitusgeoloogiliste tingimuste kirjeldamisel on aluseks võetud OÜ Rakendusgeoloogia 

koostatud ehitusgeoloogiliste uuringute aruanne, töö number 14-009 - veebruar 2014. 

Uuritud ala jääb Sakala kõrgustiku idaserva, kus maapinnakõrgused jäävad 50 kuni 53 

meetri piiresse. Rajati 5 puurauku. (Lokotar ja Välja, 2014) 

Uuringu järgi on võimalik eristada järgmisi pinnasekihte: 

Kiht 1A täitepinnas, mis sisaldab peamisel liiva, kruusa, veeriseid. Tegemist on 

0,15...0,45 m paksuse kihiga mullaseguse pinnase või mulla all. Maapinnast asub see 

0,05...1,55 m sügavusel. (Lokotar ja Välja, 2014) 

Kiht 1B on põhiliselt mullasegune täitepinnas ning see esineb kõikides 

uuringupunktides. Kahes punktis algab kiht juba maapinnalt ning teistes asub see kiht 2 

all. Lisaks kruusale, liivale ja veeristele sisaldab kiht mulda. (Lokotar ja Välja, 2014) 

Kiht 2 on muld/mullane liiv, selle paksus jääb vahemikku 0,05...0,40 m, mis mõningates 

kohtades saab alguse maapinnalt. (Lokotar ja Välja, 2014) 

Kiht 3 on turvas, see kiht esineb ainult biotiikide vahelisel alal ning jaguneb kaheks 

alamkihiks, paksusega 0,20 m ja 0,65 m. (Lokotar ja Välja, 2014) 

Kiht 4 on alluviaalse peenliiva kiht, mis levib samas kohas kus kiht 3 jagunedes kaheks 

alamkihiks, paksusega 0,40 ja 0,55 m. Antud kiht on hallikat värvi, kohev kuni kesktihe, 

veeküllastunud ning sisaldab kuni 5% kruusa ja üksikuid orgaanikapesi. 

Kiht 5 on möllikas peenliiv ning see esineb 0,15...0,50 msügavusel.Kiht on beeži värvi, 

kesktihe ning märg või veega küllastunud. (Lokotar ja Välja, 2014) 
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Kiht 6 on kruusaga savine liiv või kruusa ja liivaga savimöll - moreen. See levib kõigis 

uuringupunktides. Ühes punktis on selle kihi paksus 0,15 m ning teistes kihtides jääb 

see 0,25...0,50 m paksuseks. Kiht on punakaspruuni või pruuni värvi, sitke kuni 

poolkõva ja sisaldab jämepurdu 10-20%. (Lokotar ja Välja, 2014) 

Kiht 7 on peenliiv ja see esineb ka kõikide uuringupunktide alal 0,85...2,10 meetri 

paksuse kihina. Värvuse poolest on see punakas- ja kollakaspruuni kirju või 

punakaspruun. Sisaldab vilku ja on märg kuni veeküllastunud ning kesktihe. (Lokotar ja 

Välja, 2014) 

Kiht 8 on aluspõhjaline peenliiv, biotiikide alal on selle kihi paksuseks 0,65 m ja 

ülejäänutes ulatub 1,55...2,45 meetrini. Kiht on punakaspruuni värviga, kesktihe kuni 

tihe, märg kuni veeküllastunud ja sisaldab vilku. (Lokotar ja Välja, 2014) 

Kiht 9 on murenenud liivakivi.Kiht  esineb ainult ühes vaatluspunktis ning asub 

maapinnast 4,50 m sügavusel. (Lokotar ja Välja, 2014) 

Geoloogiliste uuringute tulemusena selgus, et ehitustegevuseks on tingimused head. 

Ehitised ja teised rajatised tuleks kindlasti rajada madalvundamendiga kihile 7. (Lokotar 

ja Välja, 2014) 

 

 

3.2. Pinnasevee tase 
 

Geoloogiliste uuringute tegemiseajal esines pinnasevett kõigis uuringupunktides. 

Veetase oli 1,55...2,75 m sügavusel maapinnast, kõrgperioodil võib see olla mõõdetust 

ligi 1,00 meetrit kõrgemal. (Lokotar ja Välja, 2014) 
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4. Asendiplaaniline lahendus 
 

Olemasoleva reoveepuhasti kinnistut läbib teenindustee, mille kaudu pääseb puhasti 

juurde ning naaberkinnistule. Tee on üsna heaskorras. Puhasti juurde pääseb 

olemasoleva värava kaudu ning seal on olemas krundisisesed rohtunud teed.  

Uus sissepääs puhasti juurde rajatakse biotiikide poolsest küljest. Juurdepääsutee ja 

teenindusplatsi rajamiseks tuleb olemasolevad kaks mudatahendusväljakut täita kas 

olemasoleva pinnasega või täiteliivaga. Pärast täitetöid moodustada korralikud 

aluskihid. Esimese  kihina 30 cm paksune liivalus, mille peale paigaldada 20 cm 

paksune killustikukiht fraktsiooniga 16...32 ja kõigepeale kiilutud kate fraktsiooniga 

8...12. juurdepääsutee ja platside kogupind on 400 m
2
. 

Vajadusel vahetada välja võrkaed. Uus aed peab olema 1,8 meetri kõrgune, postide 

sammuga 3 m , võrgu silmaava võiks olla 100x50 mm. Juurdepääsuteele paigaldada 4 m 

laiune autovärav ja 1 m laiunejalgvärav. 

Olemasolevast reoveepumplast suubub reoveepuhastisse survekanalisatsioonitorustik. 

Puhastusjaama veega varustamine toimub Välja tänaval asuvast puurkaev-pumplast 

ning veetorustik tuleb kinnistu lõunapoolsest osast. Tulevikku silmaspidades tuleks 

paigaldada uued vee- ja kanalisatsioonitorustik, kuna olemasolevad on ligi 30 aastat 

vanad. 
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5. Reostuskoormus 
 

Mustla alevikus puudub reostuskoormuse ja reovee vooluhulga uuring ning seetõttu 

kasutatakse projekteerimiseks arvutuslikke reostuskoormuseid ja vooluhulki. Mustla 

alevikus elab Tarvastu valla kodulehe andmetel 846 elanikku. Lisaks Tarvastu 

Vallavalitsusele ja koolile tegutseb Mustla alevikus veel Tarvastu lasteaed Naeruvõru, 

juuksur, raamatukogu, perearstikeskus, päevakeskus, teedevalitsus, päästeamet, kohvik 

ja kauplus. 

Nendele andmetele tuginedes on võimalik koostada reostuskoormuste tabel (Tabel 1). 

Tabel 1. Reostuskoormuste arvutustabel 

Veetarbija 
Tarbijate 

arv 

q l/d 

ühiku 

kohta 

R IE 

ühiku 

kohta 

Q 

m
3
/d 

R 

IE HA 
kgBHT7 

/d 
kgN/d kgP/d 

Elanikud 846 100 1 84,6 846 59,22 50,76 9,306 2,115 

Vallamaja 15 25 0,1 0,38 1,5 0,11 0,09 0,017 0,004 

Tarvastu 

Lasteaed 

Naeruvõru 

lapsed 36 20 0,3 0,72 10,8 0,76 0,65 0,119 0,027 

personal 12 15 0,1 0,18 1,2 0,08 0,07 0,013 0,003 

Tarvastu 

Gümnaasium 

lapsed 287 20 0,3 5,74 86,1 6,03 5,17 0,947 0,215 

personal 57 15 0,1 0,86 5,7 0,40 0,34 0,063 0,014 

Tarvastu raamatukogu 6 15 0,1 0,09 0,6 0,04 0,04 0,007 0,002 

Perearstikeskus 

(personal+patsiendid) 
10 15 0,3 0,15 3 0,21 0,18 0,033 0,008 

Konsum + 

postkontor + 

lillepood 

personal 11 15 0,1 0,17 1,1 0,08 0,07 0,012 0,003 

Kohvik 

(personal+külastajad) 
15 30 0,3 0,45 4,5 0,32 0,27 0,050 0,011 

Tarvastu Päevakeskus 10 20 0,3 0,2 3 0,21 0,18 0,033 0,008 

Juuksur 10 15 0,1 0,15 1 0,07 0,06 0,011 0,003 

Rahvamaja/ 

noortekeskus 
10 15 0,1 0,15 1 0,07 0,06 0,011 0,003 

Teedevalitsus 7 15 0,1 0,11 0,7 0,05 0,04 0,008 0,002 

Päästeamet 4 15 0,1 0,06 0,4 0,03 0,02 0,004 0,001 

    
Kokku 94,0 966,6 67,7 58,0 10,6 2,4 
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Tabelis 1 on ära näidatud veetarbijad ja nende arv. Keskmine veeheide inimese kohta on 

võrdne tarbitava veega, 100 l/d IE. Tabelis on ära näidatud ka ühe inimese poolt 

tekitatav ööpäeva keskmine reostuskoormus reostuskomponentide kaupa. Vooluhulk 

leitakse kui tarbijate arv korrutada keskmise tarbitava vooluhulgaga. Inimekvivalent 

(IE) saadakse korrutades inimeste arvu reostuskoormusega ühe inimese kohta. Eestis 

määratakse BHT7, mis tähendab seitsmepäevast inkubeerimist laboris 20 
o
C juures. 

Biokeemiline hapnikutarve on hapnikukogus milligrammides, mis kulub ühes liitris 

vees orgaanilise aine biokeemiliseks lagundamiseks mingi kindla ajavahemiku jooksul 

kindlates oludes. Lisaks BHT7 määratakse ka heljuvaine kogus, üldfosfor ja 

üldlämmastik. 

Üldlämmastik sisaldab kõiki lämmastikühendeid - ammooniumi soolasid, nitriteid, 

nitraatide ja orgaanilist lämmastikku. Reovesi sisaldab ka üldfosforit, mis koosneb 

anorgaanilistest fosfaatidest, polüfosfaatidest ja orgaanilistest fosforiühenditest. 

Tarvastu reoveepuhasti rekonstrueerimisel on aluseks võetud järgmised näitajad: 

 Reovee keskmine vooluhulk - 94 - 110 m
3
/d 

 Maksimaalne tunnivooluhulk - 9,4 - 11 m
3
/d 

 Reostuskoormus (BHT7) - 980 ... 1400 IE; 58,8 ... 84 kgBHT7/d 

 Hõljuvaine reostuskoormus - 68,6 ... 98 kg/d 

 Lämmastikukoormus - 10,8 ... 15,4 kg/d 

 Fosforikoormus - 2,5 ... 3,5 kg/d 

Puhastatud heitveele kehtib Vabariigi Valitsuse määrus 29.11.2012, nr 99, „Reovee 

puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- 

ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise 

meetmed“. Peamiste reostusnäitajate piirväärtusi, reoveepuhastitele koormusega 300 - 

1999 ie, kajastab alljärgnev tabel 2 (Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee ... 

2012): 

Reostusnäitaja Ühik Piirväärtus    mg/l Reovee puhastusaste % 

BHT7 mg/l 25 80 

KHT mg/l 125 75 

Püld mg/l 2 70 

Nüld mg/l 60 30 

Heljuvaine mg/l 35 70 
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Kui uus Mustla reoveepuhasti normaalselt toimib, jäävad prognoositavad saasteainete 

sisaldused samale tasemele piirväärtustega või neist väiksemaks. 

Eelpool näidatud andmetega arvutamisel tuleb kindlasti arvestada seda, et Mustla 

aleviku kanalisatsioonitorustik on vana ning sellest võib vesi nii välja- kui ka 

sissepääseda.  

Vabariigi Valitsuse määrus nr 99 kehtestab reovee puhastamisele ning selle tulemusena 

tekkivale heitveele nõuded suublasse juhtimiseks ning nende täitmise kontrollimiseks . 

(Veeseadus
1
. 1994) 

Alates 01.04.2014 määrati Tarvastu Vallavolikogu 25.03.2014 otsusega nr 15 Tarvastu 

valla vee-ettevõtjaks Osaühing Ramsi VK. Sellest tulenevalt anti sisse avaldus muuta 

Osaühingule Veemajandus antud vee erikasutusloa LVV/321102 01.01.2012 - 

31.12.2016 kasutajaks Osaühing Ramsi VK.  

Keskkonnaamet väljastas sellekohta korralduse eelnõu, aktsepteerides kasutaja 

muutmist, lisades omapoolse tingimuse, et vee erikasutusloa nõuded viidaks vastavusse 

Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusega nr. 99 "Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 

reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed". 

Tabel 3. Lubatud saasteainete kogused aastatel 2012-2024 (Vee erikasutusluba nr. 

L.VV/321102. 2012) 

Väljalaskme nimetus, suubla 

nimetus 

Saasteaine 

nimetus 

Lubatud kogused 

t/aastas 

Mustla puhastusseade; suubla: 

Põdraoja 

BHT7 0,624 

Heljum 0,876 

Püld 0,076 

KHT 3,124 

 

Mustla aleviku puhastusseadmele kehtestatud saasteainete kogused, mille alusel 

arvestatakse saastetasu, on toodud Tabelis 2. Uue vee erikasutusloa korralduse kohaselt, 

mis hetkel on eelnõu staadiumis, kehtestatakse puhasti normaalse töötamise korral nõue 

üldfosfori sisalduseks välja juhitavas vees 2 mg/l alates 2015. aastast.  
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Mustla puhastusseadme suublaks on Põdraoja, suubla kood VEE101730. 

Reoveepuhasti peab vastama nii vee-erikasutusloas toodud nõuetele kui ka Vabariigi 

Valitsuse määruse nr 99 "Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse 

juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning 

nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed
1
" lisas 1 toodud nõuetele (Tabel 2). 

Tabel 4. Reoveepuhasti tõhusus 2011 aasta veearuande järgi. (Tarvastu valla UVK 

2012-2014. 2012) 

  sisenev vesi, mg/l väljuv vesi, mg/l puhasti tõhusus 

BHT7 83 4 95 

KHT 225 5 97,8 

Heljum 61 23 62,3 

Nüld 58 14 75,9 

Püld 8,9 4,5 - 

2011. aastal koostatud veearuande järgi ei vasta puhasti fosfori osas kehtivatelenõuetele. 

Tabelis 2 on näidatud üldfosfori sisalduse piirväärtuseks 2 mg/l, aga vastavalt Tarvastu 

Valla ÜVK 2012-2014 toodud 2011. aasta andmetele (Tabel 4) on väljuva vee 

fosforisisalduseks praegu 4,5 mg/l kohta. Alates 2015. aastast hakkavad kehtima nõuded 

fosforisisaldusele. Teised reostuskoormuse näitajad vastavad kehtestatud nõuetele. 
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6. Aktiivmudapuhastus 
 

Aktiivmudapuhastust kasutatakse aastast 1913. See koosneb peamiselt mehaanilisest ja 

bioloogilisest puhastamiset ning settekäitlusest (Joonis 4). (Maastik et al. 2011) 

 

Joonis 4. Reoveepuhastuse põhimõtteskeem. (Allikas: Maastik et al. 2011) 

Käesolevas töös on kirjeldatud kahte puhastustehnoloogiat: läbivoolupuhasteid ja 

annuspuhasteid (SBR). 

 

 

6.1. Läbivoolupuhasti kirjeldus 
 

Reovee puhastamine toimub eeldenitrifikatsiooniga aktiivmudaseadmes, mille 

moodustavad anoksilinekamber, õhustuskamber, järelsetiti ning üks liigmuda 

kogumismahuti. Puhasti juurde on planeeritud ka purgimismahuti, mis on ettenähtud 

paakautoga juurdetoodava reovee vastuvõtuks. 
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Mahutid rajatakse monoliitsest raudbetoonist ning need moodustavad ühtse 

ploki.Mahutite peale on ettenähtud rajada tehnoloogiliste seadmete hoone. Hoones on 

üks külm ruum ehk kütmata ruum, mis jääb õhustuskambri ja järelsetiti peale ning kolm 

köetavatruumi: tehnoloogiliste seadmete ruum, kilbiruum ja puhurite ruum.  

Tehnoloogiliste seadmete ruumis asuvad sellised seadmed, mis ei talu miinuskraade: 

vooluhulgamõõtur, võreseade, mudapump, puhurid, elektrikilbid ja ventilatsiooniseade.   

Reoveepuhastamine toimub neljas järgmistes etappides: 

 Mehaaniline puhastus võreseadmes 

 Bioloogiline puhastus anoksilises- ja õhustuskambris, sh lämmastikuärastus 

nitrifikatsiooni- ja eeldenitrifikatsiooniprotsessi käigus 

 Fosforiärastus keemilise sadestamise teel koos osalise bioloogilise ärastusega 

 Jääkmuda tihendamine mudamahutis ja tahendamine mudatahendusväljakul 

Puhastatud reovesi on võimalik juhtida biotiiki või otse suublasse, milleks on Põdraoja. 

Avarii korral või siis kui juurdetuleva reoveehulk on liiga suur, on võimalik see juhtida 

olemasolevasse biotiiki. Puhastatud vee otse suublasse juhtimiseks on vaja ehitada uus 

torustik. 

Rekonstrueeritav puhasti koosneb järgmistest osadest: 

 Reoveepurgimissõlm 

 Võreseade 

 Aktiivmudapuhasti - anoksiline kamber, õhustuskamber, järelsetiti 

 Mudakäitlusseadmed - mudamahuti, mudapress/mudatahendusväljak 

 Tehnoloogiliste seadmete hoone aktiivmudapuhasti peal 

 

 

6.1.1. Reoveepumpla 
 

Reovesi jõuab reoveepuhastisse krundi lõunapoolses osas asuvast reoveepumplast 

algava survetoru kaudu, mis lõppeb tehnoruumis paikneva võreseadme rahustuskastis.  
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Olemasolevad pumpla mahuti ja selle peal olev hoone jäävad alles, väljavahetatakse 

pump, mille võimsus peab vastama tunnimaksimaalsele vooluhulgale. Pumpla 

raudbetoon konstruktsioonid on heas korras. Liiva eraldus toimub pumplas, selleks 

tuleb pumpla mahuti vähemalt kaks korda aastas täielikult tühjaks pumbata ja 

puhastada. 

 

 

6.1.2. Reovee purgimissõlm 
 

Purgimissõlm on reovee ja fekaalide kogumiseks ettenähtud koht, kuhu tuuakse reovesi 

aleviku kogumiskohtadest, kus ei ole võimalusi reovee juhtimiseks 

kanalisatsioonisüsteemi,  paakautoga (Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded
1
, 2001). 

Ühiskanalisatsiooni puudulikkuse tõttu on vaja rajada purgimissõlm, mille peamine 

ülesanne on võtta vastu kogumispunktide reovesi, eraldada võõrised, ühtlustada reovee 

vooluhulka ja ainesisaldust enne puhastisse juhtimist. Ööpäevas võib purgida mitte üle 

5% puhasti reostuskoormusest (Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee ... 2012). 

Purgimissõlm rajatakse reoveepuhasti idapoolsele küljele. Reoveepuhasti peab olema 

dimensioneeritud selliselt, et see suudaks purgimisest lisanduvat koormust 

vastuvõtta.Sõlme võreseadet tuleb regulaarselt puhastada ja hooldada (Maastik et al. 

2011). 

 

 

6.1.3. Reovee eelpuhastus 
 

Reovee mehaanilise puhastamise all mõistetakse reoveest võõriste eraldamist 

füüsikaliste meetoditega (Maastik et al. 2011). Enne mehaanilist puhastamist toimub 

reoveepumplas liiva eemaldamine, seega ei ole vajadust paigaldada kombineeritud 

võreseadet. Mehaanilisel puhastamisel kasutatakse erinevaid tehnoloogilisi seadmeid, 

kus vesi juhitakse läbi erinevate võreseadmete või liivapüüniste (Maastik et al. 2011). 

Käesolevas töös valiti mehaaniliseks puhastamiseks võreseade ConSieve 20 

(Wastewater Screening Equipment, s.a.) firmalt ConPura (Graafilised lisad, Joonis 17). 

Valida võib ka analoogse seadme, mis vastab oma omadustelt töös kasutatud seadmele. 
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ConSieve 20 on varustatud prahi pesusõlmega ning prahti tihendava 

kruvitransportööriga. Võreseadme kruvitransportöör käivitub automaatselt veetaseme 

tõusmisel etteantud tasemeni. Võreseade see varustatakse sundväljatõmbe 

ventilatsiooniga vastuvõtukambrist. Võrepraht kogutakse konteinerisse, mis asub 

kruvitransportöör väljundi all.   

Võreseadet läbivreovesi voolab anoksilisse kambrisse. Kui lisanduva reovee vooluhulk 

on suurem võreseadme läbilaskevõimest, voolab reovesi käsivõre kaudu anoksilisse 

kambrisse. 

Võreseadme põhiparameetrid: 

 jõudlus: 80m
3
/h; 

 tüüp: pöörlev kruvi; 

 võreseadme ülesandeks on sõelmete eraldamine, pesemine ja 

tihendamine ning nende transport konteinerisse; 

 võreseadme materjaliks on teras AISI 316; 

 reovee voolu suund on seestpoolt väljapoole. 

 

 

6.1.4. Reovee bioloogiline puhastamine 
 

Reovee bioloogilise puhastamise käigus toimub selles sisalduvate orgaaniliste ainete 

lagundamine mikroorganismide abil, samuti fosfori- ja lämmastikuärastus. 

Lagunemisprotsess toimub aeroobses ja anoksilises keskkonnas (Maastik et al. 2011). 

Läbivoolupuhastis kasutatakse aktiivmuda pidevat õhustamist, mille abil tagatakse 

protsesside stabiilsus ja töökindlus ning madal jääkmuda juurdekasv.  

Pärast mehaanilist puhastamist juhitakse reovesi anoksilisse protsessikambrisse. 

Järgnevalt toimub aktiivmudasegu denitrifikatsioon, mille käigus nitraatlämmastik 

redutseeritakse lenduvaks lämmastikuks. Protsessi toimumiseks vaja minev süsinik 

saadakse reoveest. Õhustuskambris toimub aktiivmuda õhustamine ketasaeraatorite abil 

ning redutseeritakse lõplikult orgaanilised ühendid.  
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Fosforiärastamine toimub keemilise sadestamise teel koos osalise bioloogilise 

ärastusega.  Fosfori eemaldamine toimub vette manustatud raudsulfaadi abil, mille 

tulemusena tekivad vees mittelahustavad raudfosfaadihelbed ning need langevad põhja. 

Keemiline fosforiärastus toimub järelsetitis, kus see seguneb liigaktiivmudaga. (Maastik 

et al. 2011) 

Õhutussüsteemi varustavad suruõhuga kaks puhurit, mis on dimensioneeritud nii, et üks 

seade tagab maksimaalse õhuvajaduse ja teine on reservis. Puhurite töö juhtimiseks 

tuleb õhustuskambrisse paigaldada hapnikuandurid, mille abil juhitakse nende tööd 

sagedusmuundur seab parajaks puhuri pöörded. Õhustuskambri läbinud vesi juhitakse 

järelsetitisse. 

Järelsetitist juhitakse vesi ülevoolurenni kaudu väljavoolu. Puhastatud veetorustikule 

paigaldatakse proovivõtuvõimalusega kontrollkaevud enne biotiiki ja suublasse 

juhtimist. Tekkiv liigaktiivmuda pumbatakse mudamahutisse, kus nn rejektvesi 

juhitakse tagasi anokskambrisse.  

Mudatihendis tihendatakse muda 3...4%-ni. Tihenenud muda eemaldatakse ja juhitakse 

mudatahendusväljakule, kui mudamahuti saab täis. 

Reoveepuhasti protsessikambrite parameetrid on toodud Tabelis 5. 

Tabel 5. Mustla reoveepuhasti puhastusprotsessi parameetrid 

Nr Parameeter ühik Arvutuslik Maksimaalne 

1 Reovee hulk m
3
/d 94 110 

  tunnimaksimaalne m
3
/h 9,4 11 

2 Reostuskoormus  

  BHT7 kg/d 58,8 72 

  HA kg/d 68,6 84 

  Nüld kg/d 10,8 13,2 

  Püld kg/d 2,5 3 

  IE   980 1200 

3 Reovee kontsentratsioon 

  BHT7 mg/l 626 655 

  Hõljuvaine mg/l 730 764 

  Nüld mg/l 115 120 

  Püld mg/l 26 27 

4 Protsessikambrite mahud  
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  Anoksilise kambri maht m
3
 35,2 35,2 

  Aeroobse kambri maht m
3
 86,8 86,8 

  Vpr - protsessikambrite vee maht m
3
 122,0 122,0 

5 Aktiivmudaprotsessi parameetrid  

  Mudakontsentratsioon - c kgKA/m
3
 4 4 

  Aktiivmuda hulk kg (KA) 487,8 487,8 

  Mudaindeks (SVI)   113 125 

  Aktiivmuda vanus d 14 11 

  Mahukoormus kgBHT7/(m
3
) 0,48 0,59 

  Mudakoormus kgBHT7/ 

(kgKAd) 

0,12 0,15 

  Puhastusprotsessi kestus (viibeaeg) h 31,1 26,6 

  Ringlusmäär anoksilise- ja 

õhustuskambri vahel 

% 500 400 

  Aktiivmudasegu ringlus anoksilise- ja 

õhustuskambri vahel 

m
3
/h 19,6 18,3 

  Viibeaeg anoksilises mahutis h 1,07 1,03 

  Tagastusmuda Q m
3
/h 9,5 11,1 

6 Hapnikuvajadus 

  AOR kgO2/d 72,1 80,5 

  SOTR kgO2/h 7,1 7,9 

7 Õhu vajadus m
3
/h 229,4 256,1 

  Ketasaeraatorite arvutuslik arv tk 57 51 

  Ketasaeraator eriõhuhulk - qõ m
3
/(m*h) 4 5 

  Tegelik ketasaeraatorite arv tk 48 48 

  Ketasaeraator eriõhuhulk - qõ m
3
/(m*h) 4,8 5,3 

8 Järelsetiti 

  Maht kokku m
3
 26,0 26,0 

  Pindala m
2
 16 16 

  Pinnakoormus m/h 0,59 0,69 

  Setteruumi mahukoormus m/h 0,26 0,34 

  Viibeaeg järelsetitis h 2,76 2,36 

9 Aktiivmuda juurdekasv kgKA/d 35,28 43,2 

10 Eemaldatava liigmudahulk, kui 

(KA%) on 1,0% 

m
3
/d 3,24 3,96 

11 Mudatihendi maht m
3
 62,4 62,4 

  kasulik maht m
3
 46,8 46,8 

12 Mudatihendisse lisanduv muda hulk, 

kui KA% on 4% 

m
3
/d 0,81 0,99 

13 Mudatihendi täitumise aeg d 58 47 

14 Tahendatud muda kogus m
3
/kuus 24,3 29,7 

15 Raudsulfaadi (PIX) vajadus kg/kuus 1323 1620 
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6.1.4.1. Anoksiline kamber ja õhustuskamber 
 

Protsessikambrite maht on kokku 122 m
3
, millest anoksilise kambri maht on 35,2 m

3
 ja 

aeroobse kambri maht on 86,8 m
3
. Tabelis 5 on ära toodud puhastusprotsessi 

parameetrid nii arvutuslikud kui ka maksimaalse koormuse  korral, mis 

reoveepuhastisse jõuab. 

Anoksilises kambris toimub lisanduva reovee ja puhastis ringleva vee segunemine. 

Denitrifikatsiooniprotsess toimub anoksilises kambris, kuna seal puudub üldse või on 

väga vähe lahustunud hapnikku. Protsessi käigus redutseeritakse nitraatlämmastik 

juurdetulevas reovees sisalduva süsiniku abil lenduvaks lämmastikuks  (Maastik et al. 

2011). 

Anoksilise kambri mõõtmed on 4,2 x 2,7 x 3,8 meetrit, kus vee sügavuseks on 3,1 

meetrit ja vee maht on 35,2 m
3
. Kambrisse paigutatakse segamisseade, mis segab 

mahuti sisu pidevalt läbi, et takistada aktiivmuda põhjasettimist. Segamisseadmena 

kasutatakse sukelsegurit, mis paigaldatakse reguleeritavale kronsteinile. Seadme valikul 

tuleb lähtuda võimsusest. Sobib näiteks ABS RW2022 võimsusega 1,78 kW või 

analoogne seade. 

Segurile esitatavd nõuded: 

 konstruktsioon peab olema võimeline segama tahkeid, kiud- ja jämeosakesi, 

mida reovesi võib sisaldada; 

 segur peab olema kasutatav pikaajaliselt ilma pideva järelevalveta; 

 veega pidevas kokkupuutes olevad seguri osad peavad olema valmistatud 

happekindlast terasest AISI 316; 

 mootor peab olema veekindel ning vastama F klassi isolatsioonile. 

Anoksilise kambri ja õhustuskambri vaheline aktiivmudaringlus toimub õhktõstuki abil, 

mis asub õhustuskambris ning see pumpab aktiivmudasegu õhustuskambrist tagasi 

anoksilisse kambrisse. Vesi voolab tagasi läbi kolme ava,läbimõõduga a `200  

millimeetrit, mis on õhustuskambri ja anoksilise kambri vahelises seinas 
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Õhustuskambris toimub anoksilisest kambrist tuleva reovee õhustamine ketasaeraatorite 

abil. Õhustuskamber on betoonmahuti mõõtmetega 7 x 4 x 3,8 meetrit, kus vee 

sügavuseks on 3,1 meetrit ja vee maht on 86,8 m
3
. 

Õhustuskambri põhja paigaldatakse neli õhujaotustoru DN80, mille materjal on AISI 

316 või paksuseinaline liimitav polüvinüülkloriid. Jaotustorude külge kinnitatakse 48 

ketasaeraatorit, läbimõõduga 340, näiteks firmalt Jäger JetFlex Disc Diffuser - HD 340, 

mille maksimaalselt lubatud õhuvooluhulk on 15 m
3
/h. 

Õhustuskambri pidevalt õhuga varustamiseks paigaldatakse kaks sama võimsusega 

õhupuhurit, mille jõudlus valitakse maksimaalse arvutusliku õhuvajaduse järgi. Töös on 

korraga üks puhur ja teine on tagavaraks, lülitudes tööle erandlike tippkoormuste ajal. 

Puhurite ümberlülitamine peab olema lihtne, et tagada ühtlane kulumine. Puhurid on 

varustatud sagedusmuunduriga, mille tööd juhitakse hapnikuanduri signaali järgi.  

Protsessi õigeks toimimiseks on vaja tagada lahustunud hapniku sisaldus vähemalt 

0,5 mg/l. Lämmastikühendite nitrifitseerimise tagamiseks tuleb hapnikusisaldus hoida 

1,5...2 mg/l. Õhustuskambris hoitakse protsessi töökindluse tagamiseks  hapniku 

sisaldust 2 ... 3 mg/l vahel.Suvel ja talvel on süsteemi antavad õhuhulgad väga erinevad, 

kuna protsessi hapnikuvajadus sõltub temperatuurist. Õhustamisprotsess ei tohi pikaks 

ajaks katkeda, muidu võib aktiivmuda muutuda kõlbmatuks ning puhasti taastamiseks 

võib kuluda päevi kuni nädalaid. (Maastik et al. 2011) 

Täpsemad õhustussüsteemi arvutused on järgnevas peatükis 6.1.4.2. Reoveepuhasti 

õhustussüsteemi parameetrid on järgmised: 

AOR = 80,5 kgO2/d 

SOTR = 7,9 kgO2/h 

Maksimaalne õhuvajadus protsessis on 256 m
3
/h ja lisaks õhustamisele kulub õhku ka 

õhktõstukitele ligikaudu 20 m
3
/h. Mudamahutisse on vaja eraldi puhuriga anda õhku 20 

m
3
/h. 
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Puhurite ruumi on ettenähtud paigaldada 2 puhurit, mis on jõudlusega a 300 m
3
/h ja 

arendatav rõhk p=350 mbar. Puhurid on varustatud tagasilöögi- ja kaitseklapiga. 

Seadmete juhtimine toimub hapnikuandurite järgi. 

 

 

6.1.4.2. Õhustussüsteemi arvutus 

 

Õhustussüsteemi arvutuses leitakse tegelik hapnikuvajadus AOR (Actual Oxygen 

Requirement), puhasti hapnikuvajadus SOTR (Standard Oxygen Transfer Rate) ja 

õhuvajadus: 

Tegelik hapnikuvajadus AOR (Actual Oxygen Requirement) (Nopol aeration manual, 

1998): 

AOR = COR + EOR + NOR - DOR [kgO2/d] (1) 

kus 

COR - hapnikuvajadus uute rakkude moodustamiseks: 

COR = a * x BHT (2) 

kus 

a* - hapniku erikulu uute rakkude moodustamiseks, 0,5 [kgO2/kgBHT]; 

BHT - ärastatava BHT kogus, BHT=0,95*RBHT [kgBHT/d]. 

EOR - hapnikuvajadus endogeenseks respiratsiooniks: 

EOR = b x X x V (3) 

kus 

b - hapniku erikulu endogeensel respiratsioonil, b=0,1 [kgO2/kgMLSS/d]; 

X - aktiivmuda sisaldus õhustuskambris, X=4 kgMLSS/m
3
; 

V - aktiivmudasegu maht õhustuskambris, [m
3
]. 
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NOR - ammooniumlämmastiku nitrifikatsiooniks vajaminev hapniku hulk: 

NOR = c x NH4-N (4) 

kus 

c - ammooniumlämmastiku nitrifikatsioonil tekkiv hapniku kulu, c=4,6 [kgO2/kgNH4-

N]; 

NH4-N - nitrifitseeruva lämmastiku hulk, NH4-N=0,5 x RN [kg N/d]. 

Ntot - denitrifitseeruva lämmastiku hulk [kgNtot/d] 

DOR - denitrifikatsioonil vabanev hapnik: 

DOR = d x Ntot (5) 

kus 

d - nitraatide deoksüdeerumise tegur, d=1,5; 

Ntot - denitrifitseeruva lämmastiku hulk [kgNtot/d]. 

Puhasti hapnikuvajadus SOTR (Standard Oxygen Transfer Rate) (Nopol aeration 

manual, 1998): 

SOTR = 1/ x 1/ x CST(20)/(CST(20) - CL) x 
(20-T)

 x AOR x kt / 24 [kgO2/h] (6) 

kus 

 - hapniku ülekandetegur, mis surveõhustuse korral on 0,8; 

 - hapniku määramise tegur, mis olmereovee korral on 0,95; 

CST(20) - hapniku küllastuskontsentratsioon temperatuuril T=20
o
 (CST(20)=9,09 mgO2/l); 

CL - hapniku kontsentratsioon õhustuskambris (CL=2 mgO2/l); 

 - parandustegur, mis arvestab temperatuuri erinevusi, võrdub 1,024; 

T - reovee temperatuur õhustuskambris, arvestatud on T=10
o
C; 

k1 - viibeajast sõltuv parandustegur, kui t=24 h siis on tegur võrdne 1,10; 

t - õhustamise aeg kestuspuhastis t=24 h. 

Õhu vajaduse arvutus (Nopol aeration manual, 1998): 
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Qõ=SOTR/(0,28*ea) [m
3
/h] (7) 

kus  

0,28 - hapniku kaal ühes normaalkuupmeetris õhus; 

ea - aeratsiooni efektiivsus, mis sõltub aeraatori paiknemissügavusest, paigutusviisist, 

paigutustihedusest, mulli suurusest ja aeraatori erivooluhulgast, ea=0,11. 

 

 

6.1.5. Järelsetiti 
 

Järelsetiti eesmärgiks on eraldada aktiivmuda ja heitvesi ning juhtida viimanesuublasse. 

See on aktiivmudapuhastamise üks olulisemaid osi, kuna sellest sõltub kas 

puhastustoime vastab nõudmistele. Tegemist on monoliitbetoonist settekambriga, mille 

põhjas asub settekogumise kamber ning see on mõõtmetega 4 x 4 x 4,5 meetrit, vee 

sügavus on 3,5 meetrit. Järelsetiti on pealt kaetud restpõrandaga, mis toetub 

kuumtsingitud I10 taladele. 

Järelsetisse juhitakse aktiivmudasegu läbi kesktoru. Väljavool järelsetitist toimub 2 mm 

paksusest lehtterasestvalmistatud ülevoolurenni kaudu,  materjaliks on AISI 304. 

Ülevoolurenn varustatakse ujumuda takistava plaadiga. Renni kaudu juhitakse heitvesi 

otse suublasse. 

Muda tagastamiseks ja eemaldamiseks kasutatakse mudatagastuspumpa, mis asub 

järelsetiti ühes ääres asuvas kastis, mille materjalina on kasutatud lehtterast AISI 304. 

Sissevoolkasti toimub läbi setiti põhja ulatuva toru kaudu, mis võib olla plasttorust 

polüpropüleen või polüvinüülkloriid, läbimõõduga De160.  

Mudatagastustoru suubub järelsetitist tehnoruumi ning hargneb seal kaheks. Üks haru 

suundub anaeroobsesse kambrisse ning enne seda pöördub see üles ja siis tagasi alla. 

Teisel, mudamahutisse suunduval torul on elektriliselt juhitav siiber. Kui see avaneb, 

voolab liigmuda mudamahutisse. Mudatoru lõppeb veepinnast kõrgemal ning selle alla 

on suunavtoru, mille kaudu juhitakse eemaldatav liigmuda nii sügavale, et 

õhustuskambrisse voolaks tagasi võimalikult selge vesi. Mudatagastustorud kinnitatakse 

tehnoruumi seinale. 
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6.1.6. Mudatagastus ja liigmuda eemaldamine 
 

Mudamahuti paikneb anoksilise kambri kõrval ning on mõõtudega 6,8 x 2,7 x 3,8 

meetrit, vee sügavus 3,4 meetrit. Muda üldmaht on 62,4 m
3
, millest kasulik maht on 

46,8 m
3
. Mahuti on kaetud betoonplaadiga, selles asub ka teenindusluuk. Mudamahuti 

õhustamiseks ja muda segamiseks kasutatakse jämemullõhusteid ja ühte väiksemat 

puhurit, mis asub puhurite ruumis.  

Liigmuda eemaldatakse automaatselt, elektrilise siibri abil, mis avaneb vaid liigmuda 

eemaldamise ajaks. See toimub kindlatel aegadel 3...4 korda ööpäevas. Mudamahutisse 

pumbatud liigmuda stabiliseerub ja tiheneb. Tihenenud muda juhitakse 

mudatahendusväljakule. Mudamahuti põhja on ettenähtud 8 jämemullõhustit, näiteks 

CAP AFC75 firmalt SSI StamfordScientific (SSI
TM

 Coarse bubble diffusers – technical 

data sheet, s.a.) maksimaalse jõudlusega 5...7 m
3
/h. Õhu jaotustorustiku materjaliks on 

korrosioonikindel teras AISI-304 või AISI-316. Õhustamise lõppedes vajub muda põhja 

ja tiheneb ning mudakihi peale jääb selginenud vesi. Liigmuda eemaldamise ajal voolab 

vesi tagasi anoksilisse kambrisse, selleks tuleb õhustamine lõpetada tund aega enne 

liigmuda eemaldamist. Mudaeemaldus toru peab, asetsema suhteliselt põranda lähedal, 

et ei tekiks muda ja settinud vee segunemist. 

Eraldi asetsevat mudapressi Mustla reoveepuhastisse ei paigaldata, kuna mudamahutis 

on muda võimeline tihenema nii, et kuivainesisaldus tõuseb 3...4%-ni. Liigmuda 

juhitakse mudamahutist mudatahendusväljakule, mis asub hoonest lõunas. 

Mudatahendusväljak rajatakse olemasolevale väljakule, mis tuleb kindlasti 

rekonstrueerida. Väljaku ehitamisel paigaldatakse 20-30 cm paksuse killustikukihi sisse 

2 paralleelset drenaažitoru, mis kogutavad kokku ja juhivad väljaimbuva vee biotiiki. 

 

 

6.1.6.1. Aktiivmuda juurdekasvu arvutamine 

 

Aktiivmuda juurdekasvu mõjutavad puhasti koormus, mudakoormus, muda vanus ja 

temperatuur.  
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Aktiivmuda juurdekasvu (AMJ) arvutatakse RBHT7 kaudu (ATV-DVWK-A 131E, 

2000):  

AMJ = RBHT x 60/100 [kgKA/d] (8) 

kus 

RBHT - biokeemiline hapnikutarve.  

Õhustuskambris on aktiivmudasegu kuivainesisaldus 0,4...0,45 % vahel. Järelsetiti 

põhjas on kuivainesisaldus aga juba 1...1,5% ning mudamahutis tiheneb see 3,5...4%-ni. 

Mudatihendi maht (ATV-DVWK-A 131E, 2000): 

V mudavesi = a x b x hvesi [m3] (9) 

Mudamahuti muda maht (ATV-DVWK-A 131E, 2000): 

Vmuda = 75% x Vmuda,vesi [m
3
] (10) 

Eemaldatava liigmuda kogus kui kuivainesisaldus on 1%/4% (ATV-DVWK-A 131E, 

2000): 

Vm=AMJ/(ams x KA%) x 100 [m3/d] (11) 

kus 

AMJ - aktiivmuda juurdekasv; 

ams - aktiivmudasegu tihedus 1090 kg/m
3 

Mudatihendi täitumise aeg (ATV-DVWK-A 131E, 2000): 

T = Vmuda/Vm4% [d] (12) 

Tulemused on toodud Tabelis 5. 
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6.1.7. Puhasti kontrollimine ja hooldamine 
 

Puhasti korrektse toimise tagab korralik hooldus ja kontrollimine. Aktiivmudapuhastit 

tuleb kontrollida kord nädalas või rohkem. Kontrollimise käigus testida 

aktiivmudasisaldust õhustuskambris settimiskatsega või mõnel teisel meetodil. 

Hapnikuanalüsaatori andureid tuleb puhasta ning õhustite efektiivsust kontrollida iga 

kontrolli käigus.(Maastik et al. 2011). 

 

 

6.2. Annuspuhasti kirjeldus 
 

Annuspuhastil ehk SBR tüüpi reoveepuhastil puudub pidev puhastatud heitvee 

väljavool, seetähendab, et reovesi pääseb protsessi alles siis, kui eelmine puhastusetapp 

on lõppenud (Maastik et al. 2011). Projekteeritud annuspuhasti koosneb neljast 

komplekssest monoliitbetoonist rajatud protsessimahutist, kus mudamahuti, mille maht 

on 66,4 m
3
, rajatakse mõõtmetega 10,25 x 1,8 x 3,7 m, ühtlustusmahuti kambri maht on 

110,7 m
3
 ja mõõdud on 10,25 x 3 x 3,7m. Õhustuskambreid on kaks (ühe vee maht on 

90 m
3
), milles ühe mõõdud on 5 x 5 x 3,7 m. Kõigis protsessikambrites on 

veesügavuseks 3,6 m.  

Reovee puhastamine kulgeb kahes paralleelses kambris. Ühes kambris on päevas 2 

tsüklit. Tsükli kestus on 12 tundi.Kambrite protsessid on teineteisest poole võrra nihkes. 

Joonisel 6 on toodud reoveepuhastamise skeem annuspuhastis. 

Reovesi siseneb ühtlustusmahutisse, kust see kindlatel aegadel pumbatakse edasi 

vaheldumisi õhustuskambri kahte mahutisse (Maastik et al. 2011). Õhustuskambris 

toimub aereerimine ja segamine vaheldumisi, millele järgneb setitamine ning 

põhjasettinud muda eemaldus. 
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Joonis 6. Annuspuhastis reoveekäitlemise skeem (Allikas: Väikeste reoveepuhastite 

(jõudlus kuni 2000 ie) hooldamise juhend. Maastik et al. 2011). 

Puhurite ruumis on kolm puhurit, millest kaks on mõeldud kummalegi õhustuskambrile 

ja üks mudamahuti õhustamiseks ning vajadusel ka õhustuskambritele. 

Protsessikambrisse suunduvad õhutorud on varustatud elektriliste siibritega, mis 

võimaldavad süsteemi juhtida automaatselt. Protsessikambri osa on külm ruum. 

Mahutitevahelisele seinale on asetatud 1 m laiune teenindustee. 

Joonisel 6 on reovee käitlemise skeemannuspuhastis. Tsüklitest kõige esimene on 

täitmine, mis algab siis kui ühtlustusmahutisse on kogunenud piisavalt reovett, et 

alustada uue tsükliga, loomulikult peab selleks  olema eelmine protsess lõppenud. 

Puhasti võib jääda ooterežiimile siis, kui ühtlustusmahutisse ei ole piisavalt vett 

kogunenud, aga õhustuskambris reovee õhustamine toimub. Täitmise jooksul segur 

töötab ning samal ajal toimub bioloogiline fosfori- ja lämmastikuärastus. Täitmise 

protsess kestab ligikaudu 1 – 2 tundi ja sellele järgneb õhustamine kestusega 3-5 tundi, 

mille tulemusena on kambris aeroobne keskkond. Õhustamisel ei tohi hapnikusisaldus 

langeda alla 0,8 mg/l. Pärast õhustamist algab settimisfaas. Faasi kestuseks on 1 - 1,5 

tundi, selles faasis on kõik kambri seadmed väljalülitatud, aktiivmuda vajub põhja ning 

tiheneb. Ajamöödudes on pindmises kihis selginenud vesi ning see juhitakse dekanteri 

kaudu välja. Ära juhitakse sama palju vett, kui tsükli alguses lisati.Kui veetase on 

alanenud miinimumini, dekanter sulgub ning algab järgmine faas. Protsessikambri põhja 
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settinud liigmuda eemaldatakse ja juhitakse mudamahutisse, kus see tiheneb 4 %-ni  

ning juhitakse mudatahendusväljakule. (Maastik et al. 2011) 

 

 

6.2.1. SBR tüüpi reoveepuhasti arvutus 
 

Aktiivmuda juurdekasvu (SRT) ja heljumisisaldus õhustuskambris (MSS,AT)arvutus on 

identne aktiivmudapuhastiga (Rosenwinkel ja Haun, 2012): 

SPd=SPd,c + SPd,p [kg/d] (13) 

kus 

SPd - igapäevaselt tekkiva aktiivmuda hulk. 

Heljumi maht õhustuskambris [kg] (Rosenwinkel ja Haun, 2012): 

MSS,AT = SRT x SPd [kg] (14) 

kus 

SRT - aktiivmuda juurdekasv, SRT = 15 d; 

SPd - igapäevaselt tekkiva aktiivmuda hulk; 

MSS,AT - heljumisisaldus õhustuskambris. 

Õhustuskambris sisalduva heljumi maht (Rosenwinkel ja Haun, 2012): 

MSS,SBR =MSS,AT x tcycle/tr [kg]  (15) 

kus 

MSS,AT - heljumisisaldus õhustuskambris [kg]; 

MSS,SBR - heljumisisaldus õhustuskambris [kg]; 

tcycle - tsükli kestvus [h]; 

tR - reaktsiooni kestvus [h]. 

Reaktsiooni kestvuse (tR)arvutamine SBR tehnoloogia puhul (Rosenwinkel ja Haun, 

2012): 
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tR=tcycle - tfilling - tsetting - tdecant [h] (16) 

kus 

tcycle - perioodi kestvus tundides,  tcycle = 12 h; 

tfilling - täitmisele kuluv aeg; 

tsetting - settimisele kuluv aeg; 

tdecant - mudaeemaldamisele kuluv aeg. 

SBR puhasti ruumala leidmine (Rosenwinkel ja Haun, 2012): 

VSBR=MSS,SBR/(n x SSSBR) [m
3
] (17) 

kus 

MSS,SBR - heljumisisaldus õhustuskambris [kg]; 

n - reaktsioonide arv; 

SSSBR - mudakontsentratsioon. 

VSBR=Qm(tcycle/n)/fA,max=VSBR/fA,max [m
3
]  (18) 

kus 

Qm - maksimaalne täituvuse vooluhulk [m
3
]; 

tcycle - perioodi kestvus tundides,  tcycle = 12 h; 

n - reaktsioonide arv; 

fA,max - maksimaalne reovee tase; 

VSBR - ühe tsükli jooksul eemaldatav reovee hulk [m
3
]. 

Maksimaalne reovee tase (Rosenwinkel ja Haun, 2012): 

fA,max=VSBR/VSBR=(1-DSV/1000)-0,1 (19) 

kus 

VSBR - ühe tsükli jooksul eemaldatav reovee hulk [m
3
]. 

VSBR - SBR mahuti maht [m
3
]; 
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DSV - lahjendatud muda tase = SVI x SSAT, kus SVI on mudaindeks ja SSAT - 

heljumisisaldus õhustuskambris. 

Tabel 6. SBR puhasti arvutus 

1. SRT ja MSS,AT arvutus on identne aktiivmudapuhastiga 

SPd=SPd,c+SPd,p [kg/d]     

SPd= 36       

MSS,AT=SRT*SPd [kg] 

MSS,AT= 540 kg     

SRT= 15 d     

2. Heljumi mass õhustuskambris [kg]  

MSS,SBR=MSS,AT*tcycle/tr [kg]  

tR SBR-tehnoloogias:  

tR=tcycle-tfilling-tsetting-tdecant  

tcycle= 12 h     

tfilling= 0 h     

tsetting= 1 h     

tdecant= 1 h     

tR= 10 h     

MSS,SBR= 648 kg     

3. SBR maht [m
3
]     

VSBR=MSS,SBR/(n*SSSBR) [m
3
]  

  40,5       

VSBR=Qm(tcycle/n)/fA,max SBR/fA,max [m
3
]  

  75       

fA,max SBR/VSBR= (1-(DSV/1000))-0,1  

fA,max 0,4       
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7. Läbivoolupuhasti ja annuspuhasti võrdlus 
 

Läbivoolupuhasti ja annuspuhasti erinevad teineteisest tööprotsessi poolest, nende kahe 

rajamiskulud on siiski ühes suurusjärgus, sest annuspuhastite puhul tuleb rohkem 

investeerida puhuritesse. Annuspuhastis antakse reovett ette "annusena" ehk tsüklitena, 

aga läbivoolupuhastil toimub pidev pealevool. (Maastik et al. 2011) 

Annuspuhasti ja läbivoolupuhasti ehitusmaksumused on samas suurusjärgus. 

Annuspuhastisse on ettenähtud paigaldada automaatseadmed, mis võimaldavad 

sujuvamini juhtida protsessikambris toimuvat. 

Annuspuhasti eeliseks on paindlik puhastustehnoloogia, mis võimaldab puhastil toime 

tulla reostuskoormuse kõikumisega (Maastik et al. 2011). Läbivoolupuhastil peab puhur 

pidevalt töötama, aga annuspuhastil töötab puhur kindlatel aegadel.  

Annuspuhasti suudab võtta nii palju reovett vastu kui protsessikambrisse mahub. Kui 

ühtlustusmahutisse peaks tulema korraga rohkem vett siis suunatakse sellest osa biotiiki. 

Biotiiki otse suunamisel võib tekkida probleeme veekvaliteediga, kuna biotiik võib, aga 

ei pruugi puhastamisega hakkama saada. Väikeasulates kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimisel tavaliselt ei tehta uusi majaühendusi ning need jäävad vanad, sealt 

võib tekkida probleeme liigveega, mis satub reoveekanalisatsiooni. Suur liigvee hulga 

võimalus ei sobi annuspuhasti rajamiseks, sest sinna võetakse vastu nii palju vett kui 

protsessikambrid mahutavad. 

Läbivoolupuhastil ei teki probleeme suure vooluhulgaga, kuna kogu pealetulev reovesi 

läbib puhasti ja võib kindel olla, et vesi saab puhastatud. 
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Kokkuvõte 
 

Töö eesmärgiks oli leida Mustla reoveepuhastile kaasaegne lahendus. Võrreldi kahte 

puhastitüüpi: läbivoolupuhastit ja annuspuhastit.  

Läbivoolupuhasti puhul on tegemist reovee käitlemisega neljas erinevas kambris. See 

koosneb anoksilisest kambrist, õhustuskambrist, järelsetitist ja mudamahutist. 

Reoveepuhastamine saab alguse võreseadmest, kust esmase puhastuse läbinud 

reovesijuhitakseedasi anoksilisse kabrisse, kus toimub denitrifikatsioon. Reovesi 

suunatakse edasi õhustuskambrisse, kus on 4 liini õhujaotustorusid ja 48 ketasaeraatorit. 

Pärast õhustusprotsessi suunatakse aktiivmuda järelsetitisse, kus see settib ning heitvesi 

juhitakse biotiiki või suublasse. Aktiivmuda pumbatakse mudamahutisse, kus toimub 

selle tihendamine 4% ning siis liigmuda pumbatakse mudatahendusväljakule. 

Annuspuhasti puhul on tegemist kahe protsessikambri, ühtlustusmahuti ja 

mudamahutiga puhastusjaamast. Kogu protsess toimub 12 tunniste tsüklite kaupa ning 

kambrites on see 50% nihkega. Üks tsükkel koosneb täitmisest, õhustamisest ja 

segamisest, settimisest, heitvee eemaldamisest ja liigmuda eemaldamisest.  

Ehitusmaksumuse poolest on tegemist suhteliselt ühes hinnaklassis olevate mahutitega, 

kuigi läbivoolupuhastil tuleb kõik kambrid ehitada välja, siis annuspuhastil tuleb 

investeerida võimsatesse puhuritesse ning automaatikaga seadmetesse, et käivitada 

protsesse sujuvamalt.  

Annuspuhasti energiakulu on väiksem vürreldes läbivoolupuhastiga, kuna esimeses 

puhurid ei tööta pidevalt vaid kindlal protsessi toimumise ajal, aga teises puhastis 

peavad puhurid koguaeg töötama. 

Annuspuhasti ei sobi sellistesse asulatesse, kus on vana torustik, kuhu pääseb palju 

sadevett juurde, mistõttu ei suuda puhasti võtta vastu rohkem vett kui on ettenähtud. 

Liigne vesi tuleb ühtlustusmahutist suunata biotiiki, kus võib tekkida probleeme 

veekvaliteediga, kuid seda ei suudeta kontrollida. 
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Antud töö on aluseks Mustla reoveepuhasti rekonstrueerimise hanke korraldamiseks 

ning Keskkonnainvesteeringute Keskusest toetuse taotlemiseks.  
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Lisa 1. Olemasoleva puhasti pildid 

 

 

Foto1. Olemasolev reoveepuhasti Aerotank tüüpi, ehitamise aasta 1987. Allikas: 

Erakogu. 

 

Foto 2. Mustla reoveepuhasti mudamahuti. Allikas: Erakogu. 



48 
 

Lisa 1 järg 

 

Foto 3. Olemasolev mudatahendusväljak. 

Foto 4. Olemasolev biotiik. 
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Lisa 2 - Mustla aleviku olemasolevate veetrasside skeem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: Tarvastu valla Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 (Tarvastu Vallavalitsus 2012) 
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Lisa 3 - Mustla aleviku planeeritavate kanalisatsioonitrasside skeem 

Allikas: Tarvastu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 (Tarvastu Vallavalitsus 2012) 


