
2.2 ALTERNATIIVIDE ANALÜÜS 

2.2.1 Veevarustus, joogiveepuhasti 

Käesoleva tehnoloogilise projektiga on ette nähtud diiselgeneraatori paigaldamine Vinni 

joogiveepuhastile, et tagada joogivee kättesaadavus elektrikatkestuste korral. Diiselgeneraatori 

paigaldamine on kavandatud hädaolukorra seaduse § 36 lõike 4 punktis 3 ning § 38 lõike 3 punktides 

2 ja 3 sätestatud veevarustuse ja kanalisatsiooni toimepidevuse tagamisega seotud kulutusena. 

2.2.2 Torustikud 

Käesoleva projekti investeeringute maht hõlmab vee- ja kanalisatsioonitorustike  rekonstrueerimist ja 

rajamist. Torustike paigaldamise trajektoor on valitud optimaalne, kuna torustikud paigaldatakse 

võimalikult suures ulatuses teemaale või valla maadele ning välditakse erakinnistute läbimist, 

lihtsustamaks torustike hooldustöid. Käesolevas projektis kavandatud veetorustike ja 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisel ja rajamisel alternatiivid puuduvad. 

2.2.3 Reovee puhastamine 

Vinni reoveepuhasti 4xBIO-100 on algselt pärit aastast 1977, peale mida on puhastit mitmeid kordi 

korrastatud, vahetatud seadmeid ja sõlmi ning ümberehitatud. Suurim rekonstrueerimine leidis aset 

aastal 2000, mil rajati puhastile kolm tehnoloogilist pumplat: settepumpla, tagastusmuda pumpla ja 

tihendatud sette pumpla. Hiljem, aastal 2014 täiendati ja renoveeriti lisaks purgimissõlme. Puhasti 

töötab täna rahuldavalt, kuid rajatis on tänaseks moraalselt ja füüsiliselt vananenud. Seadet ei saa 

automatiseerida ega täiustada. Lisaks lisanduvad perspektiivis reoveepuhasti koormusele täiendavad 

vooluhulgad Viru-Jaagupi alevikust, Kakumäe külast ning Pajusti ühiskanalisatsiooni laienemise arvelt.  

Olemasolev reoveepuhasti kuulub OÜ-le Askoterm, mitte Vinni vallas vee-ettevõtjaks määratud AS-ile 

Emajõe Veevärk. Reoveepuhastus toimub teenuse ostmisena AS Emajõe Veevärk poolt. Läbirääkimised 

OÜ-ga Askoterm ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste, sh reoveepuhasti ostmise osas pole olnud 

edukad. Rajatiste eest küsitav hind on lähedane uute sarnaste rajatiste maksumusega vaatamata 

sellele, et müüdavad rajatised vajavad AS Emajõe Veevärk hinnangul kohest investeeringut samas 

suurusjärgus, et need vastaksid keskkonnaalastele ja muudele tehnilistele nõuetele. Lisaks ei võimalda 

olemasolev reoveepuhasti paigaldada ega lisada süsteemi automaat- ega regulaatorseadmeid. 

Mitmed protsessid on olemasoleval reoveepuhastil juurde lisatud ning nende reguleerimine on 

võimalik vaid käsitsi.  

Eeltoodust tulenevalt on otstarbekas AS-l Emajõe Veevärk rajada regionaalne reoveepuhasti uude 

asukohta, et lahendada piirkond jätkusuutlikuna nii inimtervise, keskkonna kui vee-ettevõtluse 

seisukohalt.  

Vinni Vallavalitsus on avaldanud valmisolekut kaasrahastamiseks. Samuti on Vinni vald valmis 

eraldama reoveepuhasti rajamiseks vajaliku maa.  

Käesoleva tehnoloogilise projektiga on ette nähtud Vinni reoveepuhasti rekonstrueerimine uues 

asukohas. Vinni reoveepuhastile suunatakse puhastamiseks ka Pajusti, Viru-Jaagupi ning Kakumäe 

asulate reoveed.  

Seega näeme ette uue reoveepuhasti rajamise. Uus reoveepuhasti omandab sisuliselt regionaalse 

reoveepuhasti omadused, kogudes ja puhastades vähemalt kolme reoveekogumisala: Vinni-Pajusti, 

Viru-Jaagupi ja Kakumäe reoveekogumisalalt kogutud reovee.  



Uus reoveepuhasti varustatakse diiselgeneraatoriga, tagamaks elutähtsa teenuse toimepidevus. 

Diiselgeneraatori paigaldamine on kavandatud hädaolukorra seaduse § 36 lõike 4 punktis 3 ning § 38 

lõike 3 punktides 2 ja 3 sätestatud veevarustuse ja kanalisatsiooni toimepidevuse tagamisega seotud 

kulutusena. 

 Vinni regionaalse reoveepuhasti (edaspidi Vinni reoveepuhasti) dimensioneerimisel lähtume 

järgmistest suurustest (NB! reoveepuhasti puhul on arvväärtused võetud arvestusega, et puhastile 

juhitakse kõigi ühinenud asulate: Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi tarbijate reovesi):  

Perspektiivne ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijate arv (elanikud): 1800  

Ettevõtete kanalisatsiooni vooluhulk: min. 7 % elanike kanalisatsioonikogusest 

Reostuskoormus (ametlik): 2055 ie (dimensioneerimise väärtus) 

Perspektiivne kanalisatsiooni ühiktarbimine: 100 l/d/ie (max. 120 l/d/ie) 

 

Qmin = 205,5 m3/d (100 l/ie x d) – ilma infiltratsiooniveeta kuival ajal  

Qkeskmine = 277,4 m3/d (100 l/ie x d) – koos infiltratsiooniveega 35 %  

Qmax = 369,9 m3/d (120 l/ie x d), millele lisandub 50 % infiltratsioonivett  

Qmaxh = 60 m3/h 

Alternatiiv 1 – läbivoolurežiimil aktiivmudapuhasti  

Klassikaline läbivoolurežiimil töötav aktiivmudapuhasti peamised komponendid on aeratsioonimahuti, 

kus reovett õhustatakse ja intensiivselt segatakse paari tunni kuni ööpäeva kestel ning järelsetiti, kus 

toimub aktiivmuda settimine ning puhastatud heitvee väljavool. Protsessi käigus tekkivast 

aktiivmudast osa suunatakse tagastusmudana uuesti protsessi ning osa kõrvaldatakse liigmudana 

liigmudatihendisse.  

Alternatiiv 1 tehnoloogiline skeem on järgmine: asulatest jõuab reovesi survetorustiku kaudu puhasti 

territooriumile - tehnohoonesse mehaanilise puhastuse etappi - automaatvõrele. Puhastile suunatav 

reovesi mõõdetakse magnetinduktiivse vooluhulgamõõturiga. Voolurahustikaevu läbinud reovesi 

juhitaks võrele. Võre pesuks ning tarbevee jaoks rajatakse veetorustik olemasolevast veevõrgust.   

Peale mehaanilist puhastust juhitakse reovesi isevoolselt ühtlustusmahutisse kus toimub reovee 

hüdraulilise ja reostuskoormuse kõikumiste ööpäevane ühtlustumine. Ühtlustusmahutist pumbatakse 

reovesi bioloogilisse puhastusse – läbivoolu režiimil aktiivmudapuhastisse. Bioloogilise puhastuse 

käigus vähendatakse reovee orgaanilise aine (BHT, KHT) sisaldust. Puhastis luuakse tingimused 

lämmastikuühendite tõhustatud bioloogiliseks eemaldamiseks. Kuna bioloogiline fosforiühendite 

eemaldamine ei pruugi anda nõuetele vastavat tulemust, on ette nähtud fosfori keemiline 

simultaansadestus. Selleks paigaldatakse tehnohoonesse kemikaalimahuti ning doseerimispump. 

Kemikaali doseeritakse protsessimahutisse.   

Peale bioloogilist puhastust vastab heitvesi nõuetele ning suunatakse suublasse Sõmeru jõkke.   

Puhastusprotsessi käigus tekkiv liigmuda pumbatakse järelsetitist liigmudatihendisse kust see 

perioodiliselt viiakse paakautoga suuremale settetahendusseadmeid omavale puhastile. 

Liigmudatihendit aereeritakse perioodiliselt, et vältida fosforiühendite vabanemist ning suunamist 

rejektveega uuesti bioloogilisse puhastusse. Kõik mahutid varustatakse vajalike tehnoloogiliste 



seadmetega. Aktiivmudaprotsessi aereerimiseks vajalikud puhurid paigaldatakse tehnohoone puhurite 

ruumi. Neid juhitakse vastavalt hapnikuanduri signaalile ning jõudlust reguleeritakse 

sagedusmuunduritega.  

Reoveepuhasti rajatiste koosseisus ehitatakse tehnohoone. Tehnohoone ehitatakse kergplokkidest 

pindalaga ca 70-80 m2. Hoones on kaks eraldi ruumi – tehnoloogiliste seadme ruum ning puhurite, 

kilbiruum. Tehnohoone ehitatakse bioloogilise puhasti mahutite peale.   

Tehnohoonesse paigaldatakse automaatne proovivõtuseade.  

Järgnevalt on välja toodud läbivoolu režiimil toimiva aktiivmudapuhasti plussid ja miinused.  

 Tabel 5. Aktiivmudapuhasti plussid ja miinused 

Plussid Miinused 

Töökindel klassikaline puhastustehnoloogia, mis 

tagab heitvee nõuetele vastavuse ka ilma 

järelpuhastuseta. 

Võib esineda probleeme muda settivusega, mis 

võib põhjustada selle väljakandumist puhastist. 

 Väikeste koormuste korral on investeerimis- ja 

käituskulud muude puhastustehnoloogiatega 

võrreldes suuremad. 

Lihtsa töörežiimiga. Tundlik vooluhulga kõikumise suhtes. 

Võimaldab tõhusalt ärastada kõiki peamisi 

reostuskomponente, sh bioloogiliselt ärastada 

lämmastikku ja fosforit.   

Probleemid opereerimisel dimensioneeritust 

oluliselt väiksemate ja suuremate koormuste 

korral.  

 

Alternatiiv 2 – annuspuhasti tehnoloogial põhinev reoveepuhasti  

Annuspuhasti erineb tavapärasest aktiivmudapuhastist selle poolest, et reovesi suunatakse protsessi 

annusekaupa st, et uus kogus reovett suunatakse puhastusse alles siis, kui eelnev kogus reovett on 

puhastatud ja väljavoolu juhitud.   

Kogu bioloogiline puhastus toimub ühes mahutis ning nitrifikatsiooniks- ja denitrifikatsiooniks vajalik 

olukord tekitatakse õhustamise reguleerimisega. Puhastusprotsess läbib sõltuvalt seadistamisest neli 

etappi:  1. Täitmine ja denitrifikatsioon.  2. Õhustus ja nitrifikatsioon.  3. Settimine.  4. Heitvee 

väljavool.   

Vastavalt vajadusele toimub tsükli lõpus liigmuda eemaldamine liigmudatihendisse.  

Alternatiiv 2 tehnoloogiline skeem on järgmine: asulatest jõuab reovesi survetorustiku kaudu puhasti 

territooriumile - tehnohoonesse mehaanilise puhastuse etappi - automaatvõrele. Puhastile suunatav 

reovesi mõõdetakse magnetinduktiivse vooluhulgamõõturiga. Voolurahustikaevu läbinud reovesi 

juhitaks võrele. Võre pesuks ning tarbevee jaoks rajatakse veetorustik olemasolevast veevõrgust. 

Peale mehaanilist puhastust juhitakse reovesi isevoolselt ühtlustusmahutisse. Ühtlustusmahuti 

eesmärk on mahutada reovesi, mis juhitakse puhastile ajal, mil ei toimu sissevooluetappi.  

Ühtlustusmahutisse paigaldatakse sukelpump millega reovesi pumbatakse perioodiliselt 



annuspuhastisse ning segur. Ühtlustusmahutile planeeritakse nii kuiva ja märja ilmastikuoluga 

režiimid. 

Annuspuhastis kulgeb reovee bioloogiline puhastamine tsüklikaupa. Tsükli kestus võib varieeruda ning 

päevas võib mahutis toimuda tavapäraselt 2 kuni 4 vastavalt 12- kuni 6-tunnist tsüklit. Ekstreemselt 

suure vooluhulga puhul on võimalik tsükli kestvust lühendada ka 4 tunnini, ent see on protsessi 

stabiilsuse tagamise seisukohast riskantne. Tavaliselt kestab tsükkel 8 tundi ning ööpäevas on ühes SBR 

mahutis tsükleid 3. Annuspuhastust võib korraldada ka kahes vooluliinis ja siis on nende tsüklid 

teineteisest tavaliselt 50 % nihkes. Puhastusprotsessi täitmistsükli ajal on mahutis anoksiline keskkond 

ja toimub denitrifikatsioon. Seejärel mahutit aereeritakse ning toimub nitrifikatsioon. Settimistsükli 

ajal langeb aktiivmuda mahuti põhja ning selginenud ja nõuetele vastav heitvesi pumbatakse dekanteri 

abil väljavoolu ning sealt edasi suublasse Sõmeru jõkke. Kui veetase mahutis on alanenud ning uut 

reovee pealevoolu pole toimunud, pumbatakse liigmuda liigmudatihendisse. Liigmudatihendi on 

varustatud aeraatoritega, et oleks välditud anaeroobne keskkond, mis soodustab fosforiühendite 

vabanemist ning rejektveega puhastisse tagasi kandumist. Tihenenud liigmuda transporditakse 

paakautoga suuremale settetahendusseadmeid omavale puhastile.  

Lisaks fosfori bioloogilisele ärastusele rakendatakse fosfori keemilist simultaansadestamist. 

Sadestuskemikaali doseerimine toimub bioloogilise puhastuse protsessimahutisse. Kemikaalisõlm 

paigaldatakse tehnohoonesse.  

Kõik mahutid varustatakse vajalike tehnoloogiliste seadmetega. Aktiivmudaprotsessi aereerimiseks 

vajalikud puhurid paigaldatakse tehnohoone puhurite ruumi. Neid juhitakse vastavalt hapnikuanduri 

signaalile ning jõudlust reguleeritakse sagedusmuunduritega.  

Reoveepuhasti rajatiste koosseisus ehitatakse tehnohoone. Tehnohoone ehitatakse kergplokkidest 

pindalaga ca 70-80 m2. Hoones on kaks eraldi ruumi – tehnoloogiliste seadme ruum ning puhurite, 

kilbiruum. Tehnohoone ehitatakse bioloogilise puhasti mahutite peale.   

Tehnohoonesse paigaldatakse automaatne proovivõtuseade.  

Järgnevalt on välja toodud annuspuhasti plussid ja miinused. 

Tabel 6. Annuspuhasti plussid ja miinused 

Plussid Miinused 

Puhastusprotsess on paindlik, võimalik on 

vastavalt reovee reostuskoormuse ja vooluhulga 

kõikumistele reguleerida puhastusprotsessi 

kulgu ja viibeaega reoveepuhastis 

Puhastusetappide juhtimine tugineb suhteliselt 

keerulisele automaatikale. 

Investeerimiskulud on üldiselt väiksemad kui 

tavalisel aktiivmudapuhastil. 

Sõltuvalt suubla vastuvõtuvõimest võib olla vaja 

heitveemahutit väljavoolu ühtlustamiseks. 

Võimaldab tõhusalt ärastada kõiki peamisi 

reostuskomponente, sh bioloogiliselt ärastada 

lämmastikku ja fosforit. 

Investeering õhustamisseadmetesse suurem. 

Aktiivmuda settimisomadused tavapärasest 

paremad ning seetõttu on vähem probleeme 

muda väljakandumisega puhastist. 

 



 

Alternatiivide võrdlus 

Järgnevalt on võrreldud Alternatiiv 1 ja 2 rajamismaksumusi ja ekspluatatsioonikulusid, kuna need on 

võimalikest lahendustest realistlikud ning tulemust andvad tehnoloogiad Eesti kliimas. 

Rajamismaksumuse arvutamisel võrreldakse raudbetoonmahutites läbivoolurežiimil toimivat 

aktiivmudapuhastit ning annuspuhastit.  

Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi asulates tekkiv reovesi jõuab surveliini pidi puhasti 

territooriumile, mistõttu puhasti territooriumile täiendavat reoveepumplat rajada pole vaja. 

Tehnohoones reovesi mõõdetakse ning suunatakse edasi automaatvõrele. Võreseadmel eemaldatakse 

praht ning kogutakse kokku prügikonteinerisse, mida tühjendatakse perioodiliselt ning veetakse 

prügilasse. Peale mehaanilist puhastust voolab reovesi isevoolselt bioloogilise puhastuse etappi. Peale 

bioloogilist puhastust on heitvesi nõuetele vastav ning suunatakse suublasse, Sõmeru jõkke.  

Reoveepuhasti rajatiste koosseisu kuuluvana ehitatakse tehnohoone. Tehnohoone ehitatakse 

kergplokkidest pindalaga ca 80 m2. Hoones on kaks eraldi ruumi – tehnoloogiliste seadmete ruum ning 

puhurite, kilbiruum. Tehnohoone ehitatakse bioloogilise puhasti mahutite peale.  

Aktiivmuda aereerimiseks paigaldatakse puhurite ruumi puhurid mida juhitakse hapnikuandurilt 

saadud andmete järgi. Puhurite jõudlust reguleerivad sagedusmuundurid.  

Lisaks fosfori bioloogilisele ärastusele rakendatakse fosfori keemilist simultaansadestamist. 

Sadestuskemikaali doseerimine toimub bioloogilise puhastuse protsessimahutisse. Kemikaalisõlm 

paigaldatakse tehnohoonesse.  

Võreseadme pesuks ning tarbevee saamiseks rajatakse olemasolevast veevõrgust veeühendus 

läbimõõduga De110. Hoones näha ette võimalus kätepesuks.   

Tehnohoonesse paigaldatakse automaatne reovee proovivõtuseade.  

Aktiivmudapuhastites tekib bioloogilise puhastuse tagajärjel liigmuda, mida on vaja perioodiliselt 

süsteemist eemaldada. Eemaldatava muda jaoks rajatakse liigmudatihendi. Liigmudatihendi 

varustatakse aeratsiooniga, et vältida fosforiühendite vabanemist tihendatavast mudast anaeroobses 

keskkonnas ja mudaveega biopuhastisse tagasi juhtimist. Gravitatsiooniliselt tihenenud muda 

veetakse paakautoga suuremale settetahendusseadmeid omavale reoveepuhastile.  

Puhasti ümbrusese rajatakse piirdeaed kõrgusega 1,8 m ja paigaldatakse autovärv laiusega 4m.  

Järgnevates tabelites Tabel 7 ja Tabel 8 on välja toodud Alternatiiv 1 ja 2 rajamismaksumused ning 

ekspluatatsiooni kulud 30-aasta lõikes. 

Tabel 7.  Rajamismaksumus  

 Reoveepuhasti rekonstrueerimine Alternatiiv 1 Alternatiiv 2 

1 Reoveepuhasti tehnohoone ehitus 150000 150000 

2 Reoveepuhasti betoonitööd 200000 180000 

3 Reoveepuhasti tehnoloogiaseadmed 

koos paigaldusega 

375000 380000 



4 Reoveepuhasti välistorustikud 10000 10000 

5 Reoveepuhasti sisetorustikud 15000 15000 

6 Elektri- ja automaatikaseadmed koos 

paigaldusega. 

120000 125000 

7 Tehnohoone kütte- ja 

ventilatsiooniseadmed koos 

paigaldusega 

18000 18000 

8 Asfaltkattega juurdepääsutee ja 

teenindusplatsi rajamine 

15000 15000 

9 Piirdeaia ja väravate rajamine (sh 300 m 

keevispaneelaeda, üks värav laiusega 

4m, üks jalgvärav) 

3000 3000 

10 Haljastus ja heakorratööd (2500 m2) 35000 35000 

11 Liitumine Elektrileviga 5000 5000 

 Reoveepuhasti investeering kokku 946000 936000 

 Ettenägematud kulud 5% 47300 46800 

 Ehitusuuringud ja projekteerimine 3% 28380 28080 

 Omaniku järelevalve kulu 1,2% 11352 11232 

 Projektijuhtimine 1% 9460 9360 

 Töö teostamise maksumus koos 

Ettenägematute, projekteerimis-, 

projektijuhtimise ja omanikujärelevalve 

kuludega 

1042492 1031472 

 

Tabel 8. Ekspluatatsioonikulu aastas 

 Ekspluatatsioonikulu liik Kulu, EUR/päevas 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2 

1 Elekter  52,8 51,6 

2 Kemikaal 10,8 10,0 

3 Tööjõud 48,0 48,0 

4 Analüüsid 1,3 1,3 

5 Saastetasud 54,2 54,2 

6 Sette vedu 3,3 2,8 

7 Seadmete amortisatsioon 68,5 69,4 

8 KOKKU 238,9 237,3 

Alternatiivide rajamismaksumuse tabelite ridadesse on arvestatud kõik vastava osa ehituseks ja 

käivitamiseks vajalikud materjalid, seadmed, tööd ja tegevused. Toodud hinnad ei sisalda käibemaksu.  

Käitluskulude tabelis toodud read, mis sõltuvad reovee kogusest ja koormusest (sh elektrikulu, 

kemikaalikulu) on arvestatud puhasti töötamisel dimensioneerimisväärtustel. Saastetasud on 

arvestatud juhul, kui väljavoolu reostusnäitajad vastavad täpselt vee- erikasutusloas toodud 

piirväärtustele ja puhasti hüdrauliline koormus vastab dimensioneerimisväärtusele.  



Elektri hinnaks on arvestatud 0,12 €/kWh. Fosforisadestuse kemikaali maksumuseks 0,2 €/kg, tööjõu 

kuluks 6 €/tund ja sette veo hinnaks 1,5 €/km. Kõigi alternatiivide korral arvestatakse, et tahendatud 

sete transporditakse Rakverre edasiseks käitlemiseks.  

 

Alternatiivide hindamise analüüsi kokkuvõte 

Allpool on toodud tabel kus võrreldakse kahe alternatiivi rajamismaksumusi ja 30 a eeldatavaid 

käitluskulusid.  

Tabel 9. Alternatiivide võrdlus 

 Alternatiiv 1 

läbivoolurežiimil 

aktiivmudapuhasti 

Alternatiiv 2 

annuspuhasti 

Rajamismaksumus 1 042 492 1 031 472 

Ekspluatatsioonikulu 30a 2 615 823 2 598 448 

KOKKU 3 658 315 3 629 920 

 

Läbivoolurežiimil aktiivmudapuhasti ning annuspuhasti rajamismaksumused ja ekspluatatsioonikulud 

on sellise reostuskoormusega puhasti puhul üsna võrdsed. Siiski osutus pikemas perspektiivis 

majanduslikult soodsamaks annuspuhasti. Samuti eelistab AS Emajõe Veevärk lähtuvalt Tellija 

Üldtingimustest (lisa 3) annuspuhasti rajamist. Selle põhjuseks on annuspuhasti suurem töökindlus 

ning parem toimetulek vooluhulkade kõikumisega, mis tagab reoveepuhasti tõrgeteta toimimise ja 

tagab paremini nõutud väljavoolunäitajate saavutamise.   

 


