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PROBLEEM 

Paljudel juhtudel on inimfaktor reoveepuhastus-
protsessi kehvas toimivuses üks peasüüdlasi, mistõttu on 
operaatori pädevus puhasti edukas juhtimises määrava 
tähtsusega. Valehinnangutel põhinevad juhtimisotsused 
võivad kaasa tuua soovimatute tingimuste kujunemise 
RVP-s. Näiteks fosfori sisalduse vähendamiseks 
puhastatud heitvees lisatakse liiga suures koguses 
kemikaale, mis soodustab sette pundumist. 

LAHENDUS: KOOLITAMINE 
Et suurendada kompetentsi taset puhastite opereerimisel, käivitati 2017. 
aasta septembris Järvamaa Kutsehariduskeskuses (JKHK) spetsiaalne 
kaheaastane õppeprogramm veekäitlusoperaatorite koolitamiseks. 
Õppeprogrammi valmistasid ühiselt ette Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) 
ja JKHK. Kahe aasta jooksul õpetavad õpilasi rohkem kui kümme erinevat 
lektorit. Koolitusperioodil saavad õpilased põhjaliku ülevaate nii vee-
puhastamise põhimõtetest kui ka reoveepuhastusest. Põhjalikult 
läbitakse protsesside juhtimise ning seadmete ja süsteemide korrashoiu 
ja hoolduse põhimõtted. Õpingud lõpevad kutseeksamiga ning eksami 
edukalt sooritanutele omistatakse kutsetunnistus, mis vastab Euroopa 
kutsestandarditele. 

 

 

UURING: RVP OPERAATORITE PÄDEVUS 
VS JAAMA TOIMIVUS 
Operaatori hea töö ja puhasti korrashoid ning operaatori pädevus 
mängivad protsessi eduka juhtimise juures üliolulist rolli. Eestis 2014. 
aastal läbi viidud andmete kogumise käigus olmereoveepuhastite 
tõhususe hindamiseks [1] hinnati ka operaatorite pädevust. Tulemused 
näitavad, et suuremates vee-ettevõtetes oli operaatorite pädevus parem 
kui väikestes. Suuremates ettevõtetes on töötajatel rohkem võimalusi 
spetsialiseerumiseks (operaator saab keskenduda protsessi 
kontrollimisele ega pea tegelema muude kohustustega nagu 
raamatupidamine jne) ning suuremate ettevõtete operaatorid olid reo-
veepuhastuse valdkonnas parema väljaõppe saanud. Tulemused näitasid 
ka, et pädevad operaatorid suudavad ületada RVP projekteerimisel ja 
ehitamisel tehtud vigu ning saavutada keerulistes tingimustes parema 
heitvee kvaliteedi. 
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JOONIS: OPERAATORITE PÄDEVUS VS 
JAAMA TOIMIVUS 
WWTP operaatori pädevust hinnati varjatud testis 10 punkti skaalal. 
Keskmine tulemus oli 7,18 ja madalaim tulemus 1,14. Väiksemates vee-
ettevõtetes (vähem kui 2000 klienti) oli operaatorite keskmine pädevus 
6,23, samas kui suuremate vee-ettevõtete puhul ulatus see kuni 7,56 
punktini. 

 

• Aktiivmudapuhastites oli operaatori pädevus olulises 
korrelatsioonis puhasti toimivusega. 

 

• Tööparameetrid, mis puhasti toimivust oluliselt mõjutasid, olid 
mudavanus (SRT), mudakoormus, aeratsiooniseadmete seisukord 
ja hooldussagedus. 

 

• Heitvee kvaliteeti mõjutasid peamiselt sellised hooldustööd nagu 
järelsetiti rennide puhastamine, pinnamuda väljakande 
tõkestamine ja järelsetiti pinnakoormuse korrektne seadistamine. 
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