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LAHENDUS: EXCELI-PÕHINE TÖÖ-
RIIST AVARIIOLUKORDADEKS 

 
Tööriista eesmärk on anda tööstusettevõtjale selged, olukorrast 
sõltuvad juhised, mis „tõlgivad“ juhusliku koormuse terminitesse, mis 
on tööstusoperaatori jaoks mõistetavad. 

 

 
 
 

 

PROBLEEM 
Häired tööstusprotsessis, mille tagajärjel jõuab 
olmereoveepuhastisse (RVP-sse) ootamatult 
tavapärasest erineva kvaliteediga või koguses reovesi, 
põhjustavad RVP puhastusprotsessis spetsiifilisi 
probleeme. Sellistes olukordades on lisaks 
seirevahenditele ülioluline hästitoimiv ja selge 

infovahetus RVP ja tööstuse vahel, ning määrava 
tähtsuse omandavad kokkulepped edasises 
tegevuskavas. 
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Avariiolukordades on tööstuste juhtimiskeskustes tegutsevad tootmis-
operaatorid need, kes määravad kindlaks lekke sisu ja hindavad selle 
ulatust. Sisestanud parameetrid tööriista, annab see operaatorile 
võimaluse hinnata lekke raskusastet (probleem puudub/keskmise 
raskusega/avariiolukord) kanalisatsiooni jaoks ning annab operaatorile 
juhised, kuidas edasi toimida. Kui tööriist annab korralduse reovee-
puhastusjaamaga ühendust võtta, on tööstuse tootmisoperaator 
võimeline andma olulist teavet RVP valvespetsialistile, kes saab alustada 
tegevust lekke võimalike tagajärgede  leevendamiseks. 

http://www.bestbalticproject.eu/
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JUHISEID JA NÄPUNÄITEID 
1. Määrake kindlaks kõik olulised toorained, vahetooted ja 

lõpptooted, mis võivad kanalisatsiooni lekkida. 
2. Määrake kindlaks nende toodetega seonduvad parameetrid, mis 

on reoveepuhastusjaama jaoks olulised (nt KHT, BHT ja rasvad). 
3. Kirjutage Exceli tabelisse valemid, mis arvutavad ühendite 

lekkeaegse koguse ja kontsentratsiooni põhjal välja lekkeaegsed 
koormused. 

4. Teadaannete tasemed lepitakse kokku RVP-i ja tööstuse koostöös. 
5. Korraldage tööstusettevõtjatele ja RVP-i valvespetsialistidele 

ühine väljaõpe! 
 

Nt piimatööstuses kasutatavad hinnangulised arvutused: 
KHT puhul: 1 kg KHT 1 kg süsivesikute kohta, 1,5 kg KHT 1 kg valgu 
kohta ja 3 kg KHT 1 kg rasva kohta 
BOD puhul: piima puhul korrutada KHT 0,60-065-ga, koore puhul 0,5-ga 
ja vadaku puhul 0,7-ga 
Lämmastiku puhul: jagada toote valgusisaldus 6,38-ga 
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Näide avariitööriistas kasutatavast Exceli tabelist 
 

TÖÖRIISTA AJALUGU 
Tööriist töötati algselt välja Soomes, Haapavesis asuva Valio piimatehase 
jaoks, et ühtlustada kohalikule RVP-le edastatava info vormi tõsise lekke 
korral kanalisatsiooni. Varem olid kõikidel Valio tootmisobjektidel 
kirjalikud avariijuhised, mis nägid ette, et lekke märkamisel tuleb 
helistada RVP-sse. Juhistes oli toodud toodete loetelu koos piir-
väärtustega, mille ületamisel tuli kõne teha, kuid neid oli Valio 
töötajatel liiga keeruline leida ja mõista. Võis juhtuda, et piimatehase 
operaatorid ei teavitanud RVP-d, sest alahindasid olukorda või ei 
mõistnud RVP valvespetsialistid omakorda, mida antud leke puhastus-
protsessi jaoks tähendab ega võtnud tarvitusele vajalikke ettevaatus-
abinõusid. 
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