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Eellugu 

p  Kuni 1996.a novembrini läks kogu “materjal” Emajõkke. 
Puhasti mehaaniline osa anti käiku 1996 a ning bioloogiline 
osa 1997 a  

p  Alates 1998 a lõpust puhastati 80% reoveest 

p  Alates 2004 a algusest 100% reoveekanalisatsiooni 
suunatud reovesi võimaldas hinnata tekkiva muda tegelikku 
kogust 

p  Alates 1999 a kasutatakse reoveesette stabiliseerimiseks 
aunkompostimist asfaltkattega kompostimisväljakutel; 
suurimaks eeliseks paindlikkus mahtude osas ja odavus 



Reoveesette ja puukoore komposti aunad 



Reoveesete segatakse puukoorega 



Reosette kompost peab saavutama 
temperatuuri 60 C, et häviksid patogeenid 



Uued sihid 

p  Reoveesette aunkompostimisel levib ebameeldiv “lõhn”, 
mis sõltuvalt aastaajast ja ilmaoludest võib ulatuda kaugele 
kuja taha 

p  AS-i Tartu Veevärk tellimusel hinnati 2006-2008 a mitut 
puhastustehnoloogiat ja –kontseptsiooni,  eesmärgiks 
reoveesette efektiivsem ja stabiilsem käitlemine ning sette 
kasutamine taastuvenergeetika toorainena 

p  Otstarbekaimaks osutus sette anaeroobne käitlemine 
metaantankis ning biogaasist elektri- ja soojusenergia 
tootmine 



Projekti eesmärgid 

p  Sette ebameeldiva lõhna minimeerimine ja selle leviku 
takistamine reoveepuhasti maa-alast kaugemale 

p  Lisamaterjalide (turvas, puiduhake jms) kasutamise 
lõpetamine 

p  Sette koguse vähendamine kääritamise käigus vähemalt 
30% võrra 

p  Kääritamisel tekkiva biogaasi kasutamine elektri- ja 
soojusenergia tootmiseks 

p  Hügieniseeritud, kääritatud ja tahendatud sette kasutamine 
kompleksväetisena põllumajanduses, patogeenide tapmine 
kuumutamisel üle 60 C 

p  Reoveesette anaeroobne käitlmine koos muude orgaaniliste 
jäätmetega 

p  Settekäitlusest reoveepuhastusse tuleva BHT, heljumi, 
fosfori ja lämmastiku koguse vähendamine 



Biogaasi kasutamise alternatiivid 

p  Kas elektri tootmine või transpordikütus ? 

p  Valisime elektri tootmise, sest saame tehnoloogilises 
protsessis suurema energeetilise potentsiaali ära kasutada 

p  Vajalik reoveesette hügieniseerimine üle 60 C, milleks 
saame elektritootmise jääksoojust kasutada  

 
p  Ei olnud selge, millal võiks biogaasil sõitev esimene buss 

valmis olla ja kui stabiilne saab biogaasi tootmine olema 



Biogaasi kasutamise alternatiivid  

  Elektri tootmine Transpordikütus 

Lisanditest puhastamine (nt väävel eemaldada 
70%) 

(nt väävel eemaldada 
95...98%) 

CH4 kontsentratsioon Jääb samaks 60 → 97...98% 

Kompresseerimine Pole vaja Rõhu tõstmine → 200 Bar 

Jääksoojuse kasutamine CHP-s kasutegur 
35...38%; 

jääksoojust kasut 
50% 

Mootoris kasutegur 25% 
Jääksoojus kadunud 



Biogaasijaama tehnilised näitajad 

p  Metaantanki maht 4600 m3 
p  Gaasihoidla maht 1000 m3 
p  Sette esialgne kuivainesisaldus 6% 
p  Settekogus 192 m3/d (11,5 t KA/d) 
p  Settekoguse vähenemine 33% (KA) 
p  Tahendatud sette kuivainesisaldus 25% 
p  Biogaasi toodang 150 m3/d 
p  Biogaasi erienergia 6,5 kW/m3 
p  Elektriline väljundvõimsus 300 kW 
 
p  Lisaks reoveesettele kuni 10% muid jäätmeid, et 

maksimeerida gaasitoodangut 







Ehitamine 

p  Projekti abikõlbulik maksumus on 6,9 mln €, millest 
Ühtekuuluvusfondist rahastatakse ~5 mln (~ 72%). Lisandub KM. 

p  14 aprill 2011 sõlmis AS Tartu Veevärk projekteerimis-
ehitusleping konsortsiumiga, mille liikmed on Stulz-Planagua 
GmbH ja Skanska EMV AS 

p  18 aprill 2011 sõlmis AS Tartu Veevärk AS-ga Infragate Eesti 
teenuslepingu, mille mahtu kuuluvad omanikujärelevalve 
tegemine, ehitusprojekti eksperhinnangud ja Inseneri ülesanded 
vastavalt projekteerimis-ehituslepingu üldtingimustele 

p  Esimene biogaas peaks väljuma 2013 aasta I kvartalis 



































Tänan tähelepanu eest ! 

www.tartuvesi.ee 


