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Sissejuhatus 
 

Olmereoveepuhastid on projekteeritud erinevate puhastusprotsessietappide jooksul eemaldama 

orgaanilist materjali, fosforit ja lämmastikku eelkõige kodumajapidamistest pärinevast reoveest.  

Puhastisse juhitud tööstusreovesi, mis erineb olmereoveest oma kvaliteedilt ja koguselt, võib neid 

puhastussprotsesse kergesti häirida. Toiduainetööstuste iseenesest ohutu ja mittemürgine reovesi 

võib häirida puhastusprotsesse, selleks piisab, kui suures koguses kõrge orgaanikasisaldusega 

materjale, näiteks piimatooteid, juhitakse ootamatult kanalisatsioonisüsteemidesse. Teisalt võib 

isegi väike kogus metalltoodete- või keemiatööstuse reovett tekitada kahju, mis on tingitud ohtlike 

ainete jääkidest. 

 

Selle tagajärjel satub keskkonda ebapiisavalt puhastatud tööstus- ja olmereovesi, mis seab ohtu 

suublaveekogud. 

 

Läänemere piirkonna vee-ettevõtted ja reoveepuhastuse asjatundjad puutuvad oma igapäevatöös 

kokku mitmete probleemidega, mis on seotud tööstusreovee käitlemisega olmereoveepuhastites: 

 vee-ettevõtted vajavad teadmisi võimalike puhastusmeetodite kohta, aga samuti paremat 
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koostööd vee-ettevõtete, tööstusettevõtete ning lube andvate ja seire eest vastutavate 

asutuste vahel, et paremini korraldada puhastusprotsesside kavandamist, edasi arendamist 

ja seiret; 

 tööstusettevõtted vajavad uusi teadmisi ja paremat ettekujutust oma reovee mõjust olme-

reoveepuhastuse protsessile; 

 kohaliku ja piirkondliku tasandi ametiasutused vajavad rohkem teadmisi probleemidest, 

millega vee-ettevõtted reoveepuhastusprotsessi käigus silmitsi seisavad. 

 

Nende probleemide lahendamisel ning aina uute ja ajakohaste lahenduste leidmisel on väga oluline 

töötajate koolitamine. Nii tänaste kui tulevaste ekspertide, tööstuste kui ka ülejäänud 

sidusrühmade koolitamiseks on mitmeid viise ja vorme. 

 

Käesolevas dokumendis on esitatud koolitusmudelid ja -materjalid, mida saab kasutada, et: 

 koolitada eksperte, andes neile igapäevatööks vajalikke põhjalikke teadmisi ja 

suurendades suutlikkust; 

 keskenduda väga spetsiifilistele reoveepuhastuse teemadele, mis on seotud konkreetse 

tööstusega; 

 tihendada koostööd ja infovahetust vee-ettevõtete, tööstusettevõtete ja ametiasutuste 

vahel. 

 

Projekti BEST – „Tööstusreovee efektiivsem käitlemine“ – eesmärk on eelkõige tõhustada 

koostööd omavalitsuste, tööstuste ja vee-ettevõtete vahel ning edendada parimaid tegevustavasid 

tööstusreovee käitlemisel. 

 

Projekt BEST kestab 2017. aasta oktoobrist kuni 2020. aasta septembrini ja hõlmab 15 partner-

organisatsiooni Lätist, Poolast, Soomest, Venemaalt ja Eestist, projekti juhtpartner on Helsinki 

linn. 

 

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit (Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Euroopa naabrus-

poliitika rahastamisvahend (ENI)) ning toetab rahaliselt Venemaa Föderatsioon. Projekti 

kogueelarve on 3,4 miljonit eurot. 

 

Käesoleva dokumendi on koostanud Eesti Vee-ettevõtete Liit ja projektipartnerid. 

Kontakt: 

Eesti Vee-ettevõtet Liit 

Järvevana tee 3 

Tallinn 10132, Eesti 

www.evel.ee; evel@evel.ee  
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Kasutatud terminid 
 

Koolituskontseptsioon – idee, teooria konkreetse töö või tegevuse sooritamiseks vajalike oskuste 

õppimise protsessist. 

Mudel – hea näide millestki, millele teised saavad oma versioonis tugineda. 

Ekspert – isik, kellel on suured teadmised või oskused konkreetsel teemal. 

Suutlikkuse suurendamine – protsess, mille käigus luuakse või arendatakse millegi konkreetse 

sooritamise suutlikkust. 

Sidusrühm – isik või organisatsioon, kellel on huvi millegi vastu või keda see puudutab. 

Sihtgrupp – inimeste grupp, keda poliitika või kampaania mingil moel mõjutada loodab. 

Seminar – grupi inimeste kokkusaamine, et õppida läbi koos arutamise, töötubades osalemise ja 

ettekannete kuulamise. 

Oskuste täiendamine – uute oskuste omandamine või õpetamine töötajatele. 

LMP – Läänemere piirkond. 

RVP – reoveepuhasti. 

KHK – kutseharidus ja -koolitus. 
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Õppimine kui väärtus 

 
Õppimine: millegi mõistmise protsess selle uurimise või kogemise abil: 

 Teadmised ja õppimine on olulised tegurid edukate tulemuste saavutamisel 

 Pidev õppimine ja uute oskuste omandamine on saavutuste säilitamisel 

määrava tähtsusega 

Cambridge'i sõnastik 

 

 

Õpetajate, õppijate, poliitikute ja ametnike hulgas ei ole kahtlust selles, et haridus on väärtus. 
Ühest küljest on see isiklik väärtus, mis tagab parema elukvaliteedi, suurema sissetuleku ja 

väiksema tööpuudusriski. Teisalt on see rahvuslik või ühiskondlik väärtus: kvalifitseeritud tööjõu 
kaudu edeneb rahvamajandus, areneb ühiskond, suureneb ühiskonna sotsiaalne koherentsus. 

Jaak Aaviksoo, Eesti haridusminister 
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1. Koolitusvormid 
 

1.1 Seminar või töötuba, et tutvustada ja jagada uudseid arenguid valdkonnas 

 
Eesmärk: 

 Anda edasi infot ja julgustada osavõtjaid aktiivselt reageerima 

 Aidata kaasa kutsealase suutlikkuse ja pädevuse arendamisele 

 Luua asjatundjate kogukond 

 Tutvustada probleeme, arenguid ja tehnoloogiaid 

 Korraldada ümarlauaarutelusid küsimuste üle, millega erinevad osapooled hetkel 

silmitsi seisavad, ning töötada välja kõiki osapooli rahuldavad lahendused reovee-

puhastuse valdkonnas rakendamiseks. 

 

Osalejad: 

Tööstused, reoveepuhastusettevõtted, omavalitsuse esindajad, keskkonna- ja muud 

asutused. 

 

Programm ja meetodid: 

Seminari või töötoa programmis võib keskenduda ühele tööstusvaldkonnale või 

spetsiifilisele küsimusele, mis on seotud konkreetse valdkonna või piirkonnaga. See võib 

aga olla ka väga lai ning puudutada nii kohalikke kui rahvusvahelisi küsimusi ja arenguid. 
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Meetodite hulka võivad kuuluda: 

 ekspertide loengud, 

 õppekülastused, 

 juhtumianalüüsid, 

 praktilised töötoad, 

 erinevad interaktiivsed ja osalusmeetodid, 

 arutelud ja lahenduste otsimine, 

 veebiseminarid. 

 

Lisas 1 on parima tegevustavana toodud näide Eestis toimunud kohalikust seminarist. Seminari 

eesmärk oli juhtida tähelepanu tööstusreoveele, millel sõltuvalt tööstuse iseloomust on suur mõju 

reoveepuhastite aktiivmudaprotsessidele. 

 

Rohkem näiteid töötoa korraldamise parimatest tavadest leiab projekti kodulehelt: 

https://bestbalticproject.eu/events/past / 

 

1.2 2-aastane KHK programm operaatoritele 
 

Eesmärk: 

 Pakkuda EKR 5. taseme kutseõpet koos veekäitlusjaama operaatori kutseeksami 

sooritamise võimalusega. 

 Veekäitlus on kiirelt arenev valdkond, kus digitaliseerimine ja IT-tehnoloogiad omandavad 

järjest olulisemat rolli. 

 Kõrgtasemel oskused ja pädevused mängivad olulist rolli selles, kui puhas on pakutav 

joogivesi ja ümbritsev keskkond, mis määrab meie kõigi elukvaliteedi. 

 Kaasaegne ja pidevalt uuenev KHK õppekava ei anna mitte ainult kutseoskusi, vaid ka 

oskusi, mis on vajalikud paremaks infovahetuseks. 

 

Osalejad: 

Juba õpitaval erialal töötavad operaatorid või õppurid, keda vee-ettevõtted on valmis vee-

operaatorina tööle palkama. 

 

Programm: 

2-aastane EKR 5. taseme veekäitlusoperaatorite kutseõpe. Koolitusvorm: tööpõhine (Enamik 

õppest toimub ettevõttes, kus operaatorid juba töötavad. Osa õppest toimub KHK koolis). 

 

Kaheaastane õppekava sisaldab järgmisi mooduleid: 

-  töö- ja keskkonnaohutus, 

https://bestbalticproject.eu/events/past-events/
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-  veekäitlusoperaatori alusteadmised, 

-  elektrotehnika ja automaatika alused, 

-  veekäitlusjaamade seadmete ja süsteemide korrashoid ning hooldus, 

-  veekäitlusprotsesside juhtimine, 

-  joogiveekäitlus, 

-  reoveekäitlus, 

-  karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused, 

-  erialane võõrkeel, 

-  klienditeenindus, 

-  keskkonnakaitse ja säästev areng, 

-  erialased tarkvaraprogrammid, 

-  lukksepa- ja keevitustööd. 

Praktika: 780 praktikatundi on integreeritud põhiõppe moodulitesse. 

 

Eestis pakub programmi Järvamaa Kutsehariduskeskus (https://estonianvoced.com/about-us/). 

 

1.3 Koolituskursused üliõpilastele 
 

Eesmärk: 

 Pakkuda üliõpilastele reovee käitlust ja tööstusreoveest põhjustatud keskkonnareostuse 

vähendamist käsitlevat koolitust. 

 Anda teadmisi reoveetehnoloogiate kaasajastamisest. 

 Korraldada praktilisi töötubasid, kus otsitakse lahendusi veepuhastusettevõtete töös 

reaalselt ette tulevatele probleemidele. 

 Koostöö reaalse tööelu ja haridusasutuste vahel. 

 Kuna ülikoolid täidavad nii haridus- kui teadusinstituutide rolli, saab tudengeid kaasata 

uute lahenduste ja uuenduste väljatöötamisse, mis on seotud tööstusreovee käitlusega. Seda 

tuleb teha koostöös RVP ekspertidega. 

 

Osalejad: 

Tudengid. 

 

Programm: 

Koolitus sisaldab: 

 loenguid, 

 rühmatööd, 

 ülesandeid (reovee halduskava loomiseks), 

 arutelusid (näiteks reoveesektori moderniseerimisprotsessi rakendamise ja vajaduste 

https://estonianvoced.com/about-us/
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teemal), 

 õppekülastusi (reoveepuhastusjaama külastamine ning selle rekonstrueerimisajaloo ja 

tulevikuplaanide tundmaõppimine). 

 

1.4 Veebikursused 
 

Eesmärk: 

 E-õpe (nimetatakse ka elektrooniliseks õppeks) on mis tahes tüüpi õpe, mis toimub arvuti 

teel või arvutiga ning mille läbiviimisele aitavad eelkõige kaasa Internet, aga ka CD-ROM-

id ja DVD-d, audio- või videovoogedastus ja muud meediavahendid. 

 Veebikursused võimaldavad paindlikkust. Neid võib jälgida nii kodus kui kontoris olles 

ning need ei nõua suuri korraldusi. 

 E-õppe eesmärk on võimaldada inimestel õppida ise enda oskusi täiendama või omandada 

erialane kraad, osalemata füüsiliselt traditsioonilises ülikooli töös või akadeemilises õppes. 

 E-õpet saab rakendada ka elukestvaks õppeks ja kutseoskuste täiendamiseks. 

 E-õppe materjalid võivad sisaldada ka hindamise eesmärgil tehtavaid teste. 

 

Osalejad: 

Asjatundjad ja üliõpilased. 

 

 

1.5 Lühemaajalised koolitused RVP töötajatele 
 

Eesmärk: 

 Osalejad saavad eksperttasemel infot tööstusreovee käitluse ning hetkel aktuaalsete 

küsimuste ja uuenduste kohta, samuti sõlmivad ekspertidega kontakte ning saavad 

vastastikust tuge igapäevastes ülesannetes ja pikemaajalistest küsimustes. 

 

Osalejad: 

Reoveepuhastite operaatorid, seire- ja laboritöötajad. 

 

Programm: 

 Muudatused õigusaktides, mitmesugused probleemid 

 Reovee koostis ja eelpuhastuses rakendatavad lahendused erinevates tööstusharudes 

 Seire ja võrguseire mõõtetehnika 

 Eri piirkondadest pärit erinevate tööstusharude ja RVP-dega seotud lepingud ja tehnilised 

üksikasjad 

 Vee- ja sanitaarohutuskava riskide töövahend ja kasutajakogemus  
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2. Interaktiivsed ja osalusvahendid üritustel kasutamiseks 

 
Esimeses peatükis käsitleti erinevaid viise, kuidas koolitada eksperte, andes neile igapäevatööks 

vajalikke põhjalikke teadmisi ja suurendades suutlikkust. Koolituse eesmärk on keskenduda väga 

spetsiifilistele reoveepuhastuse teemadele, mis on seotud konkreetse tööstusega või siis tihendada 

koostööd ja infovahetust vee-ettevõtete, tööstusettevõtete ja ametiasutuste vahel. 

 

Inimeste võime teadmisi omandada ja infot hankida võib olla erinev. Igaühest võib saada koolitaja, 

kui tal on teadmised, oskused ja head vahendid teadmiste ja oskuste edasiandmiseks inimeste 

rühmale, sõltumata koolitatavate arvust. Eduka koolituse või töötoa läbiviimisel on interaktiivsetel 

vahenditel väga oluline roll. 

 

Järgmise peatüki eesmärk on tuua näiteid ja ideid selle kohta, kuidas muuta koolitus (mis tahes 

kujul) atraktiivsemaks ja kaasahaaravamaks. 
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2.1. Loov probleemilahendus  
 

Töötoa planeerimisel võib kasutada loova probleemilahenduse meetodit: 

http://www.creativeeducationfoundation.org/creative-problem-solving/the-cps-process/. 

 

 

Tegemist on neljast etapist koosneva protsessiga, mis algab täpsustamisest ja ideede välja 

pakkumisest, mille juurest liigutakse edasi lahenduste väljatöötamise ja plaani koostamiseni, 

kuidas lahendusi ellu viia. 

 

Poole- kuni ühepäevase töötoa käigus läbitakse kolm esimest etappi neljast: 

- Töötoas arutatud probleemide täpsustamine. Mõnikord toimub selles etapis ka andmete või 

faktide kogumine. 

- Osalejaid julgustatakse pakkuma probleemile rohkem kui ühte lahendusideed (divergentne 

ehk hargnev mõtlemine). 

- Töö ideedega, millega liigutakse edasi lahenduste suunas, neid hinnates ja edasi 

täpsustades ning valides välja lahendused, mis antud oludesse kõige paremini sobivad 

(konvergentne ehk koondav mõtlemine). 

 

http://www.creativeeducationfoundation.org/creative-problem-solving/the-cps-process/
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2.2 Ideede täpsustamine ja organiseerimine 
 

Jiro Kawakita afiinsusdiagramm on meetod, mis aitab koguda suurel hulgal andmeid, ideid ja 

arvamusi ning jaotada neid omavaheliste suhete alusel rühmadesse või teemadesse: 

https://asq.org/quality-resources/affinity. 

 

 

 

Sammud: 

Töötoa läbiviija palub osalejatel: 

1. Märkida iga idee eraldi liimuvale märkmelehele. 

2. Leida ideed, mis näivad olevat omavahel seotud, ja paigutada need kõrvuti. 

3. Jaotada kõik kaardid vaikselt töötades rühmadesse. On normaalne, kui mõni kaart jääb üle, sest 

ei tundu sobivat ühtegi rühma. Samuti on normaalne liigutada kaarti, mille keegi on juba mõnda 

rühma paigutanud, kuna kõik meeskonnaliikmed rühmitavad kaarte samaaegselt. Kui mõni idee 

näib kuuluvat kahte rühma, märkige see veel teiselegi märkmelehele. 

4. Looge iga rühmituse jaoks kokkuvõttev või päisekaart. 

 

2.3 Algpõhjuste analüüs 
 

Kalaluudiagrammi töötas välja dr Kaoru Ishikawa. See on vahend probleemi ja selle põhjuste 

süstemaatiliseks uurimiseks. Diagrammi kujundus meenutab paljuski kalaluud. Kalaluudiagrammi 

koostamine on protsess, mida kasutatakse probleemi peamise põhjuse välja selgitamiseks: 

https://www.sessionlab.com/methods/fishbone-analysis. 

 

https://asq.org/quality-resources/affinity
https://www.sessionlab.com/methods/fishbone-analysis
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Sammud: 

1. Joonistage kalaluudiagramm mitmest pabertahvlist kokku kleebitud suurele valgele tahvlile. 

2. Leppige kokku küsimuses/teemas, millele keskendute. 

3. Kirjutage see probleem/teema, mille kallal tööle asute, kala „pea“ kohale. 

4. Korraldage ajurünnak, et leida teemad, mis „põhjustavad” probleemi. 

5. Rühmitage need 6-12 kategooriasse. 

6. Joonistage kala „selgroog“ ja „luud”. 

7. Joonistage iga „luu“ ehk kategooria alla väiksemaid allharusid ehk alamkategooriaid. 

8. Et põhjusi rohkem ja sügavamalt analüüsida, esitage küsimus: „Miks see nii on?” 

9. Jätkake seni, kuni rohkem kasulikku infot enam ei tule. 

10. Kui igas põhikategoorias on piisavalt üksikasjalikke andmeid, otsige neid põhjusi, mis on välja 

toodud rohkem kui ühes kategoorias. Need on „kõige tõenäolisemad põhjused”. 

11. Seadke need tähtsuse järjekorda. Esimene on kõige tõenäolisem põhjus. 

12. Liikuge edasi ideede väljapakkumise etappi ja asuge välja töötama lahendusi. 

 

Seda meetodit kasutati projektis BEST, et selgitada välja tööstusreovee käitluse praegust olukorda 

negatiivselt mõjutavad probleemid. Väikestes rühmades paluti ekspertide töötoas osalenutel 

märkida kleepmärkmepaberitele praeguste tegevustavade puudused. Seejärel paigutas töötoa 

läbiviija märkmepaberid ükshaaval kalaluudiagrammile, küsides osalejatelt, mis on viinud selle 

olukorrani. Kui saadud vastus leiti veel mõnelt märkmepaberilt, paigutati see esimese juurde. Kui 

ei, siis kirjutati see uuele märkmepaberile. Iga uue põhjus-tagajärg seose (kategooria) jaoks valiti 

uus kala „luu“. Lõpuks kujutasid kala luud peamisi suuri puuduste kategooriaid praeguses 

tööstusreovee käitlust puudutavas olukorras koos neid selgitavate põhjustega. 
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2.4 Jõuvälja analüüs 
 

Kurt Lewini välja töötatud jõuvälja analüüs on meetod, mille abil saab hinnata tegureid, mis 

toetavad organisatsioonis või kogukonnas toimuvaid muutusi või on neile vastu: 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_06.htm. 

 

 

 

Sammud: 

1. Määratlege oma eesmärk või nägemus muutusest ja kirjutage see lehe keskel olevasse kasti. 

2. Mõelge jõududele, mis juhivad muutusi. Need võivad olla nii sisemised kui välised. 

3. Seejärel korraldage ajurünnak ja määratlege jõud, mis on muutustele vastu või nende suhtes 

ebasoodsad. 

4. Järgmisena hinnake igat jõudu punktidega ühest (nõrk) kuni viieni (tugev), vastavalt sellele, mil 

määral need plaani mõjutavad, ja seejärel arvutage kummagi poole (poolt ja vastu) punktid kokku. 

5. Analüüsi saate kasutada kahel viisil: 

- selleks, et otsustada, kas liikuda otsuse või muudatusega edasi või mitte; 

- selleks, et mõelda, milliseid toetavaid jõude oleks võimalik tugevdada ja milliseid vastandlikke 

või vastupanujõude saaks nõrgestada, ning kuidas muuta muutus edukamaks. 

 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_06.htm
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2.5 Ajurünnak 
 
Ajurünnak on ideaalne vahend suure hulga ideede väljapakkumiseks rühmas: https://www.ksl-

training.co.uk/free-resources/facilitation-techniques/group-facilitation-techniques-and-methods/ 

 

 

 

Tõhusate ajurünnakute korraldamiseks on palju näpunäiteid. Tavaliselt on nende hulgas järgmised: 

- osalejate ülessoojendamine, et nad õpiksid üksteist tundma ja ideed saaksid vabalt voolata; 

- selge fookus ja juhised, et kõik saaksid protsessi jälgida; 

- ei mingit kriitikat ega ideede hindamist ajurünnaku ajal. Selles etapis palutakse osalejatel 

eesmärgiks võtta ideede kvantiteet, mitte kvaliteet; 

- julgustamine: vahel on lihtsam alustada vanade ideede täiustamisest ja siis liikuda edasi 

loomingulisemate ideede väljapakkumise juurde. Ka metsikud ideed on teretulnud! 

- kõikide ideede selge kirja panemine; 

- osalejate energiataseme hoidmine. 

 

2.6 „Mina-meie-meid” 
 

Mina-meie-meid on põhiline meetod, mis aitab muuta töörühma interaktiivseks: 

https://grapepeople.fi/en/blogikirjoitus/essential-6-facilitation-tools/. 

 

 

https://www.ksl-training.co.uk/free-resources/facilitation-techniques/group-facilitation-techniques-and-methods/
https://www.ksl-training.co.uk/free-resources/facilitation-techniques/group-facilitation-techniques-and-methods/
https://grapepeople.fi/en/blogikirjoitus/essential-6-facilitation-tools/
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„Mina-meie-meid“ meetod võimaldab arutada ühte teemat korraga. Meetodi eeliseks on see, et see 

võimaldab aktiveerida ka vaiksemat tüüpi inimesi ja samas hoolitseda selle eest, et mõned üksikud 

osalejad ei hakkaks domineerima kogu diskussiooni üle. 

 

Sammud: 

1. „Mina”: kirjutage oma arvamused üles. Esmalt omaette mõtlemine lihtsustab teistega rääkimist. 

2. „Meie”: jagage mõtteid paarides või väikestes rühmades. Väikestes rühmades rääkimine tundub 

lihtsam kui kogu rühmaga. 

3. „Meid”: jagage arvamusi kogu rühmaga ning koguge need rühma mällu (pabertahvlile). 

 

Seda meetodit kasutati projektis BEST, et koguda infot selle kohta, milliste probleemidega 

tööstusreovee käitluse valdkonna erinevad osapooled oma töös kokku puutuvad. Osalejad 

jagunesid kolme rühma vastavalt organisatsioonidele, mida nad esindasid: 1) reoveepuhastid, 2) 

tööstusettevõtted, 2) omavalitsused ja linnad. Rühmades mõtlesid kõik probleemide üle esmalt 

omaette, siis jagasid oma mõtteid rühma sees ning lõpuks üheskoos ka teiste rühmadega. Nii 

julgustati üksikuid osalejaid ja erinevaid sidusrühmi jagama omavahel isegi vastuolulist 

informatsiooni. 

 

2.7 „Maailmakohvik” 
 

Kui teil on mitu teemat, on maailmakohviku meetod süstemaatiline viis 3-5 samaaegse kohtumise 

korraldamiseks ja rühmade roteerimiseks, nii et kõik osalejad saaksid arutada kõigi teemade üle: 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_caf%C3%A9 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_caf%C3%A9
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Sammud: 

1. Umbes neli kuni kuus osalejat istuvad laudades/seisavad pabertahvli ümber koos töötoa 

läbiviijaga ja arutavad küsimusi, milles on kokku lepitud ürituse alguses või mis on korraldajate 

poolt eelnevalt määratletud. Igal laual on erinev küsimuste kogum, mis kuulub tervikliku teema 

juurde. Arutelu tulemused pannakse kirja. 

2. Umbes 20 minuti pärast liiguvad osalejad järgmisesse lauda, kus arutatakse teist teemat. Töötoa 

läbiviija tervitab uusi osalejaid, kirjeldab eelmise arutelu tulemusi ning julgustab neid ideid edasi 

arendama. 

3. Lõpuks kajastatakse kõikide rühmade tulemusi ühisel täiskogu istungil. 

 

Seda meetodit kasutati projektis BEST, et tutvustada ja jagada ning koguda tagasisidet 

tööstusreovee käitluse uute suuniste kavandi kohta. Töökojas jagunesid eri sidusrühmi esindavad 

eksperdid (reoveepuhastid, tööstused, teadusasutused, ametiasutused, konsultandid jne) nelja 

rühma, mis liikusid laudade vahel, milles arutati uute suuniste kavandis sisalduvaid teemasid. 

Teemad olid: 1) seadusandlus, 2) tööstusreovee kooskäitlus ja eelpuhastus, 3) regulatsioon ja seire, 

4) koostöö. Kui rühm saabus laua taha, tutvustas töötoa läbiviija teemat ja eelmise rühma arutelu 

tulemusi, selleks et tekiks arutelu erinevate rühmade vahel ja leitaks võimaluse korral üksmeel. 

Seejärel kasutati arutelude tulemusi tööstusreovee käitlemise suuniste edasiarendamiseks. 
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Projekti BEST raames on maailmakohviku meetodit kasutatud ka selleks, et tutvustada ja koguda 

tagasisidet erinevate töövahendite kohta, mis kirjeldavad tööstusreovee käitluse parimaid tavasid. 

Selles töötoas tutvustas iga laud ühte töövahendit (st tehnilisi lahendusi või koostöömeetodeid 

sidusrühmade vahel) ning laudade vahel liikuvatel rühmadel oli võimalus nii töövahenditega 

tutvuda kui ka anda oma kommentaare selle kohta, kuidas neid tuleks edasi arendada. 

 

2.8  Tegevuskava koostamine 
 

Kindlakstehtud lahenduste rakendamist saab toetada tegevuskava koostamisega: https://www.ksl-

training.co.uk/free-resources/facilitation-techniques/group-facilitation-techniques-and-methods/. 

 

 

Sammud: 

1. Missugune on tegevuspunkt? 

2. Millal tegevus planeeritakse ja selle eeldatav lõppkuupäev? 

3. Kellele on tegevus määratud? 

4. Milliseid ressursse ja otsuseid on vaja? 

 

2.9 Jäämurdjad 
 
Jäämurdjad on lühikesed harjutused, mis aitavad inimestel koosoleku algul suhtlust alustada: 
https://www.sessionlab.com/library/iafmethods/warm-ups. 

https://www.ksl-training.co.uk/free-resources/facilitation-techniques/group-facilitation-techniques-and-methods/
https://www.ksl-training.co.uk/free-resources/facilitation-techniques/group-facilitation-techniques-and-methods/
https://www.sessionlab.com/library/iafmethods/warm-ups
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Need on eriti kasulikud esmakordselt kogunevatele rühmadele. Jäämurdja tegevus paneb iga 

rühmaliikme tundma end kaasatuna ja loob sissejuhatuse kohtumisse. 

 

Projektis BEST on kogu projekti vältel kasutatud erinevaid jäämurdjaid. Näiteks rahvusvahelistel 

seminaridel on rakendatud „kokteilimeetodit”. Seda meetodit järgides on osalejatel palutud 

moodustada 3-4liikmelised rühmad, kuhu kuuluvad osalejad erinevatest riikidest (või vähemalt 

erinevatest organisatsioonidest/erinevad inimesed, keda nad ei tunne), kes peavad maha lühikesed 

vestlused teemal nt „Kuidas te end täna tunnete?“, „Mida te seminarilt ootate?“ või midagi 

naljakamat, nagu „Kui projekt BEST oleks loom, siis milline”. Viimase küsimuse juures paluti 

rühmadel (või mõnedel neist) jagada oma tulemust kõigi osalejatega. Tavaliselt tunnevad osalejad 

end pärast soojendust seminari olukorras mugavamalt. 

 

2.10 Tulemusliku töötoa lõpetamise võimalused 
 

Töötoa lõppedes on hea mõte võtta mõni minut aega, et osalejad saaksid peegeldada ja sünteesida 

seda, mida nad on õppinud. 

http://trainyourboard.com/finish-strong-three-options-for-ending-an-effective-workshop/ 

 

Töötoa läbiviija võib paluda nt arutada paarikaupa: 

- Millised kolm mõtet võtate kaasa tänasest töötoast? 

- Mida te järgmiseks kavatsete teha? 

  

http://trainyourboard.com/finish-strong-three-options-for-ending-an-effective-workshop/
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3 Probleem/lahendus vormis infolehed – Tööriistakast parimate tavadega 
 

 

3.1 Parimaid tavasid koondava tööriistakasti tutvustus 
 
Parimaid tavasid koondav tööriistakast valmis projekti BEST 3. osa ülesande tulemusena. See 

kujutab endast läbi proovitud ja hinnatud tehniliste lahenduste ja töömeetodite kogumit, mida saab 

kasutada töövahenditena näiteks vee-ettevõtete, RVP-de, tööstusettevõtete ning kohalike ja 

piirkondlike ametiasutuste suutlikkuse suurendamiseks korraldatud ürituste raames, et avardada 

teadmisi tööstusreovee puhastamisest ja käitlemisest Läänemere piirkonnas. Parimate tavade 

töövahendid esindavad valikut parimatest tavadest ja tehnoloogiatest, mida on tutvustatud projekti 

BEST raames korraldatud rahvusvahelistes töötubades. 

3.2 Kogu parimaid tavasid koondava tööriistakasti tööriistakomplekt 

 

Tõlge: 
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Nagu eelmistes peatükkides mainitud, on pidevad koolitused ja suutlikkuse suurendamine väga 

olulised. Siin on abiks tööriistakast parimate tavadega, mis pakub reoveepuhastusettevõtetele 

käepäraseid ja kasulikke (info)vahendeid probleemide puhul või ka mõnede avariide korral. 

Selles peatükis leiate näiteid mõnede infolehtede kohta. Neid infolehti saab kasutada vastavalt 

konkreetse reoveepuhastusettevõtte vajadustele. Infolehtede loomine konkreetse probleemi jaoks 

teie ettevõttes võib olla ka osa koolitusprotsessist või saab seda kasutada seminaride ajal seminari 

sisuna. 
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Vastavalt ülaltoodud skeemile võib konkreetsetele probleemidele keskenduvad infolehed leida 

projekti BEST kodulehelt: https://bestbalticproject.eu/ 

 

3.3 Koolituspaketi eesmärk 
 
Käesolevas projektis tehti kindlaks paljud tööstusreovee käitlemisega seotud probleemid. 

Tööriistakast parimate tavadega keskendub järgmistele probleemidele: 

 

•  Vähene automatiseeritus ja puudulik seire 

 

Väga sageli puutuvad tööstused kokku kõikumistega tootmises ja protsessides, mille tagajärjel 

muutuvad ärajuhitavate jäätmete või reovee kogused ja omadused. Paljudel tööstustel puuduvad 

endiselt automaatikaseadmed. Võrguanduritel põhineva analüüsisüsteemi väljatöötamine ja 

paigaldamine võimaldab saada reaalajas infot, mille tulemusel paraneb efektiivsus ja töökindlus. 

Protsesside reaalajas korrigeerimine võimaldab optimeerida kulusid ja suurendada tööstuse 

efektiivsust. Uuendused keskenduvad ka reovett iseloomustavate töövahendite arendamisele. 

Automatiseerimine tööstusettevõttes ei aita oluliselt mitte ainult parandada tootmise efektiivsust, 

vaid ka teostada tekkiva reovee seiret ning hoiatada mis tahes keskkonnariski korral. 

Seirevahenditel, mis hindavad reovee muutuvaid omadusi dünaamiliselt ja annavad operaatoritele 

reaalajas teavet puhastatava reovee muutuva kvaliteedi kohta, võib olla tähtis roll tööstuse jaoks 

tänapäeval nii oluliseks kujunenud keskkonnahoidlikkuses. Automatiseerimis- ja seirevahendid 

parandavad oluliselt tööstuse ja RVP operaatorite vahelist infovahetust, juhul kui tööstusreovesi 

juhitakse olmereoveevõrku. Tööriistakast parimate tavadega sisaldab näiteid paigaldatud 

automaatika- ja seirevahendite positiivsest mõjust nii tööstusele kui ka RVP-dele. 

 Oskustööjõu ja väljaõppe nappus 

Oma olemuselt keskendub tööstus peamiselt toote või teenuse tarnimisele. Keskkonnakaitse on 

teisejärgulise tähtsusega. Tööstussektoril puudub selles kontekstis sageli oskustööjõud ja ta ei 

suuda seega tõhusalt vastata keskkonnasäästlike arengustrateegiate vajadustele. Väga harva on 

tööstusel huvi otsida infot uuenduslike õpetamis- ja õppimismeetodite kohta või uuenduslikke 

lähenemisviise, kuidas integreerida õppimist säästvasse arengusse ja keskkonnakaitsesse 

tööstusettevõtetes. Aja jooksul on olukord muutunud ja üha enam tunnistatakse, et jätkusuutlikud 

lahendused veega seotud probleemidele sõltuvad suuresti piisava väljaõppega inimressursside 

kättesaadavusest ka tööstuses. Tuleks edendada uut visiooni tööstusest, mis aitab kaasa sotsiaalsele 

sidususele ja edendab keskkonnasäästlikku säästvat arengut. Lisaks on oluline jõuda konkreetsete 

tööstusharudeni ja suurendada nende teadmisi selle kohta, kuidas nende käitumine ja harjumused 

keskkonda mõjutavad. 

•  Vähene koostöö RVP, tööstuse ja ametiasutuste vahel 

https://bestbalticproject.eu/
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Tööstusreovee käitlusega seotud probleemide analüüs näitas, et koostöö sidusrühmade – RVP-de 

operaatorite, tööstusettevõtete omanike ja ametiasutuste – vahel kujutab endast tõsist probleemi. 

Puudulik infovahetus, koostöö ja nende rühmade kohustuste ja vajaduste mõistmine võib olla üks 

probleeme, mis põhjustab Läänemerre juhitava heitvee madalat kvaliteeti. Õige viis reovee 

käitlusega seotud probleemide lahendamiseks näib olevat luues sidemeid ning tehes koostööd 

ametiasutuste, omavalitsuste ja tööstuste vahel. Seetõttu püüdis projekt omalt poolt olukorda 

parandada, pakkudes välja konkreetseid koolituspakkette, millest võiks olla abi kohtumiste 

korraldamisel asjaomaste sidusrühmade vahel. 

•  Materjalide kogumine ja taaskasutamine 

Teine peamine väljakutse ja tööstusreovee käitlemise eesmärk peaks olema materjalide 

kogumine ja taaskasutamine. Tuleb alati analüüsida, kuidas oleks võimalik eraldada ühendeid, 

mida saab taaskasutada. Reovesi sisaldab sageli materjale, mida saaks tootmisprotsessi käigus 

taaskasutada või koguda, selleks et piirata tekkivate jäätmete hulka ja säästa loodusvarasid – 

eelkõige hinnalisi haruldasi metalle. Parimate tavade tööriistakastis on ära toodud fosfori 

kogumise ja taaskasutamisega seotud parimad tegevustavad. 

 

•  Eelpuhastusmeetodid 

 

Teiste teemadena käsitletakse parimate tavade tööriistakastis veel uudseid tööstusreovee 

eelpuhastusmeetodeid ning reoveesetete ja tööstusjäätmete kooskääritust kui tööstusjäätmete 

utiliseerimise meetodit. 

Kokkuvõttes on parimate tavade tööriistakasti peamine eesmärk anda juhiseid, tuua näiteid ja ideid 

selle kohta, kuidas parandada reovee käitlust ning pikemas perspektiivis vähendada tööstusreovee 

negatiivset keskkonnamõju. 

3.4 Tööriistakomplektide näited 
 
Infovahetuseteemalise infolehe näide – tegevusskeemi kasutamine 
 



 

25 | L e h e k ü l g  
 

 
 

 
 
Tõlge: 
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Automatiseerimiseteemalise infolehe näide: 

 
Tõlge: 
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4. Projekti BEST üritused ja koolitusmaterjalid 
 

Selles peatükis leiate loetelu projekti BEST raames toimunud rahvusvahelistest üritustest. 

Üritustel tehtud ettekandeid saab kasutada koolitusmaterjalidena. 

 

Helsingi avakoosolek 6.-8. veebruar 2018 

 

 

 

Programm: https://bestbalticproject.eu/wp-content/uploads/2018/08/BEST-Kick-

off_PROGRAM_Version-2.pdf 

 

Ettekanded: https://bestbalticproject.eu/materials/event-materials/best-kick-off/ 

Teemad: 
ELi Läänemere piirkonna strateegia 

1. Tööstusreovee käitluse tõhusad struktuurid ja praktilised kogemused 

2. Tööstusreoveekäitlemise korraldus (Riia Tehnikaülikool) 

3. Suunised tööstusreovee tõhusamaks käitlemiseks Läänemere piirkonnas (John Nurmise 

Sihtasutus) 

4. Pilootprojektid (investeeringute läbiviimine) tööstusreovee tõhusamaks käitluseks ja 

puhastuseks 

5. Ametiasutuste, RVP-de ja tööstusettevõtete vahelise koostöö mudelid (John Nurmise 
Sihtasutus) 

6. Õppekülastus Viikinmäe reoveepuhastusjaama, Riihimäe reoveepuhastusjaama ja Valio 
piimatööstusesse. 

 

Loe ürituse kohta lähemalt: https://bestbalticproject.eu/event/best-kick-off-in-helsinki/ 

 

  

https://bestbalticproject.eu/wp-content/uploads/2018/08/BEST-Kick-off_PROGRAM_Version-2.pdf
https://bestbalticproject.eu/wp-content/uploads/2018/08/BEST-Kick-off_PROGRAM_Version-2.pdf
https://bestbalticproject.eu/materials/event-materials/best-kick-off/
https://bestbalticproject.eu/event/best-kick-off-in-helsinki/
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Tööseminar Gdańskis, 11.-13. juuni 2018 

 

 

 

Programm: https://bestbalticproject.eu/wp-content/uploads/2018/08/BEST_Gdansk-

workshop_PROGRAM_Version2-2.pdf 

 

Ettekanded: https://bestbalticproject.eu/materials/event/gdansk-workshop / 

Teemad: 

1. Fosfori kogumine ja taaskasutamine reoveest: strateegiad ja tehnoloogiad 

2. Ringmajanduse eeldused fosfori käitlusel Läänemere piirkonnas 

3. Eesti settekäitlusstrateegia ja fosfori kogumise ning taaskasutamise võimalused 

4. Fosfori kogumine ja taaskasutamine Soomes – RAVITA näide 

5. Fosfori filtreerimissüsteem Doruchówis 

6. Toiduainetööstusest RVP-sse juhitava reovee käitlemine Rootsis Vimmerbys ja 

Linköpingis 

7. Näited koostööpraktikate ja -vahendite kasutamisest tööstusreovee käitluses Saksamaal 

8. Õppekülastus Gdańskis asuvasse RVP-isse „Wschód”, reoveesette biogaasi- ja põletus-

tehasesse. 

 

Loe ürituse kohta lähemalt: https://bestbalticproject.eu/event/best-workshop-in-gdansk / 

 

  

https://bestbalticproject.eu/wp-content/uploads/2018/08/BEST_Gdansk-workshop_PROGRAM_Version2-2.pdf
https://bestbalticproject.eu/wp-content/uploads/2018/08/BEST_Gdansk-workshop_PROGRAM_Version2-2.pdf
https://bestbalticproject.eu/materials/event-materials/gdansk-workshop/
https://bestbalticproject.eu/event/best-workshop-in-gdansk/
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Tööseminar Toilas, 20.-22. november 2018 

 

 

 

Programm: https://bestbalticproject.eu/wp-content/uploads/2018/11/BEST_Toila-

workshop_PROGRAM_Version2.pdf 

 

Ettekanded: https://bestbalticproject.eu/materials/event-materials/best-workshop-toila-estonia-

20-22-november/ 

Teemad: 

1. Tööstusreovee mõju olmereoveepuhastile 

2. HELCOMi töö, et vältida Läänemere keskkonna saastumist reoveesektorist tuleneva 

reostuse tagajärjel 

3. Asulareovee puhastamise direktiivi rakendamine ja lubade andmine Soomes 

4. Tööstusreovee käitlust käsitlevad õigusaktid Eestis 

5. Ohtlike ainete kõrvaldamine tööstusreoveest, näiteid Hollandist 

6. Head kogemused Soomes kasutatud meetoditest ja töövahenditest 

7. Õppekülastus Viru Keemia Gruppi (VKG) ja ettevõttesse Eastman. VKG toodab 

põlevkiviõli ja põlevkiviõlikemikaale ning Eastman bensoehapet, naatriumbensoaati ja 

plastifikaatoreid 

8. Veel üks õppekülastus Järve Biopuhastuse OÜ olmereoveepuhastisse. 

 

Loe ürituse kohta lähemalt: https://bestbalticproject.eu/event/best-workshop-in-toila-estonia / 

 

  

https://bestbalticproject.eu/wp-content/uploads/2018/11/BEST_Toila-workshop_PROGRAM_Version2.pdf
https://bestbalticproject.eu/wp-content/uploads/2018/11/BEST_Toila-workshop_PROGRAM_Version2.pdf
https://bestbalticproject.eu/materials/event-materials/best-workshop-toila-estonia-20-22-november/
https://bestbalticproject.eu/materials/event-materials/best-workshop-toila-estonia-20-22-november/
https://bestbalticproject.eu/event/best-workshop-in-toila-estonia/
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Seminar Riias, 2.-4. aprill 2019 

 

 

Programm: https://bestbalticproject.eu/wp-content/uploads/2019/04/BEST_Riga-

workshop_PROGRAM_Final.pdf 

 

Ettekanded: https://bestbalticproject.eu/materials/event-materials/best-project-workshop-in-riga-

latvia/ 

Teemad: 

1. Hinnang olemasolevale olukorrale LMP-s – võrdlused, kitsaskohad ja edulood 

2. Läti kodumajapidamiste reovees sisalduvad saasteained – võrdlus tööstusreoveega 

3. Tööstusreovee eelpuhastus piimatööstuses: Läti ettevõtte A/S Smiltenes Piens 

juhtumianalüüs 

4. Piimatööstuse reovee puhastamine Poolas 

5. Kooskäitlus E-Piima juustuvabrikus ja Põltsamaa RVP-s (Eesti) 

6. Flokulatsiooniprotsess Latvijas Piensi juustuvabrikus (Läti) 

7. Muutused tööstusreovee koostises Riia reoveepuhasti sissevoolul (Läti) 

8. Juhtumianalüüs: kombineeritud reoveepuhasti Eura omavalitsuses (Soome) 

9. Juhtumianalüüs: Varssavi vee-ettevõte ja Czajka tehas (Poola) 

10. „The Baltic Sea Challenge“ – kohaliku tegevuse ja rahvusvahelise koostöö ergutamine 

11. Õppekülastus Ādažu Čipsi kartulitöötlemistehasesse ja eelpuhastisse ning 

 Ādaži linna reoveepuhastisse. 

 

Loe ürituse kohta lähemalt: https://bestbalticproject.eu/event/best-project-workshop-on-

management-of-effluents-from-food-and-dairy-production / 

 

  

https://bestbalticproject.eu/wp-content/uploads/2019/04/BEST_Riga-workshop_PROGRAM_Final.pdf
https://bestbalticproject.eu/wp-content/uploads/2019/04/BEST_Riga-workshop_PROGRAM_Final.pdf
https://bestbalticproject.eu/materials/event-materials/best-project-workshop-in-riga-latvia/
https://bestbalticproject.eu/materials/event-materials/best-project-workshop-in-riga-latvia/
https://bestbalticproject.eu/event/best-project-workshop-on-management-of-effluents-from-food-and-dairy-production/
https://bestbalticproject.eu/event/best-project-workshop-on-management-of-effluents-from-food-and-dairy-production/
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Seminar Kaliningradis, 26.-28. november 2019 

 

 

Programm: https://bestbalticproject.eu/wp-

content/uploads/2019/12/BEST_Kaliningrad_wokshop_PROGRAM_final.pdf 

 

Ettekanded: https://bestbalticproject.eu/materials/event-materials/best-project-workshop-in-

kaliningrad-russia/ 

Teemad: 

1. Õigusraamistik ja selle rakendamine Venemaal 

2. Nõuded reoveekäitlusele Venemaa Föderatsioonis. Integreeritud keskkonnaload RVP-dele 

3. Kaliningradi ettevõtte „Producty pitaniia Kombinat“ Ltd reoveepuhastussüsteem 

4. Parimad võimalikud tehnikad tööstusreovee käitluses 

5. Tööstusreovesi Vitebski „Vodokanali“ RVP-is (vene keeles) 

6. Energiasõltumatu reoveepuhastus Saksamaal 

7. Eelpuhastus Latvijas Piensi piimatööstuses (Läti) 

8. Eelpuhastus E-Piima juustuvabrikus ja koostöö Põltsamaa RVP-ga (Eesti) 

9. Erinevates tööstusharudes kasutatavate inhibiitorite mõju olmereovee 

puhastusprotsessidele 

10. Erinevad materjalid heljumi, fosfori ja raskmetallide eemaldamiseks järelpuhastuses 

11. Leszno vee-ettevõttes kasutatav käärituse pilootseade (Poola) 

12. Fosfori kogumine ja taaskasutamine reoveest kaltsiumsilikaatmaterjali abil Doruchówi 

RVP-s. Video Doruchówi investeeringust 

13. Külastus kalakonservikombinaati LCC „RosKon” ja kohalikku RVP-sse „OKOS”. 

 

Loe ürituse kohta lähemalt: https://bestbalticproject.eu/event/best-project-workshop-on-pre-

treatment-for-industrial-effluents / 

https://bestbalticproject.eu/wp-content/uploads/2019/12/BEST_Kaliningrad_wokshop_PROGRAM_final.pdf
https://bestbalticproject.eu/wp-content/uploads/2019/12/BEST_Kaliningrad_wokshop_PROGRAM_final.pdf
https://bestbalticproject.eu/materials/event-materials/best-project-workshop-in-kaliningrad-russia/
https://bestbalticproject.eu/materials/event-materials/best-project-workshop-in-kaliningrad-russia/
https://bestbalticproject.eu/event/best-project-workshop-on-pre-treatment-for-industrial-effluents/
https://bestbalticproject.eu/event/best-project-workshop-on-pre-treatment-for-industrial-effluents/
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Lisa. Parimad kogemused: Näide Eestis toimunud kohalikust seminarist 
 
 

Seminari programm: 

 

Tervitussõnad 

 

Ettekanne: 

Reoveepuhastite igapäevane võitus piimatööstusest pärineva niitbakteriga.  

Ettekandega saab tutvuda: 

https://drive.google.com/open?id=1GpYPtW56zFOJ4yIha8UDFBQPTMFqqm4H 

 

Ettekanne: 

Reovee aktiivmuda iseloomustus. 

Ettekandega saab tutvuda: 

https://drive.google.com/open?id=1aZug5yXT6vpp2iy63HKnWBA2F8w_cAFx 

 

Lõunasöök 

 

Ettekanne: Tegevused, mida tööstusklient võiks järgida, et vähendada olmereoveepuhasti 

reostuskoormust. 

Ettekandega saab tutvuda: 

https://drive.google.com/open?id=1IntfGoenWeusuqClBcN5AJb3FWg5aNlc 

 

Kohvipaus 

 

Ettekanne: Kuidas tööstusreovee bioloogiline puhastus erineb olmereovee puhastusest? 

Ettekandega saab tutvuda: 

https://drive.google.com/open?id=1g9YSerA5xeZ_DD_yC9kvpzWWqW05U67r 

 

Töötuba: Aktiivmuda uurimine. 

Vee-ettevõtted, kes on huvitatud aktiivmudast, võivad saata mudaproove uurimiseks. Proovide 

bakterioloogilist koostist uuritakse mikroskoobi abil, mille pilt kuvatakse valgele tahvlile. Lektor 

toob uuritavates proovides välja asjaolud, mis iseloomustavad konkreetse reoveepuhasti 

bioloogilist puhastust. Käsitletakse kõiki erinevaid proovidest leitud nähtusi. Töötoa viimases 

etapis antakse soovitusi reoveepuhasti edaspidiseks efektiivsemaks käitamiseks. 

 

Täpsemate analüüsitulemuste saamiseks läheb valgeväljamikroskoobi asemel  tarvis faas-

kontrastmikroskoopi. Nende mikroskoopide vahelise erinevuse nägemiseks piisab, kui vaadata 

allolevaid fotosid: 

https://drive.google.com/open?id=1GpYPtW56zFOJ4yIha8UDFBQPTMFqqm4H
https://drive.google.com/open?id=1aZug5yXT6vpp2iy63HKnWBA2F8w_cAFx
https://drive.google.com/open?id=1IntfGoenWeusuqClBcN5AJb3FWg5aNlc
https://drive.google.com/open?id=1g9YSerA5xeZ_DD_yC9kvpzWWqW05U67r
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(a) valgeväljamikroskoop   (b) faaskontrastmikroskoop 

 

Eeldatavad tulemused: Praktilised suunised nii tööstustele kui ka reoveepuhastitele. Avaramad 

teadmised aktiivmudast reoveekäitluses. Praktilised teadmised selle kohta, mida saab tööstus ise 

oma tootmisprotsessis muuta, et tekkiv reovesi oleks ohutum. 


