
Säästva arengu lahendusi keskkonnatehnikas:
- reoveekäitlus elamugruppidele, küladele, põllumajandusettevõtetele, tööstustele

INFRA



environment rAitA technology on keskkonnatehnika-
le spetsialiseerunud firma.

Ettevõtte pakutavad tooted ja tehnoloogiad tuginevad 
pikale keskkonnatehnika-alasele kogemusele. 1950. aastate 
alguses puhta vee käitlusseadmetest alguse saanud tege-
vus laienes 1960. aastatel heitveepuhastusseadmetele ning 
1970. aastatel bioloogilistele WC-seadmetele ning 1980. 
aastatel komposteerimisele. Lisaks üksiktoodete müümisele 
on tegevusalade hulka alati kuulunud ka terviklahenduste 
pakkumine keerukamatesse kohtadesse. Tänapäeval paku-
me klientidele põhjalikult väljatöötatud keskkonnatehnikat 
hajaasustuse reoveekäitluseks, WC-süsteeme ning kompos-
timislahendusi.

Meie kogemuste põhjal peab hange sisaldama palju muud-
ki peale tehniliste seadmete. Seepärast pakume oma klienti-
dele laiendatud hankemudelit:

RAITA - sustainable solutions – hankekomplekt sisaldab:
tellimuse kuluefektiivne menetlemine
professionaalne kliendipõhine projekt  
(koostöös iseseisva projekteerijaga) 
kvaliteetne tehniline teostus vastavalt kliendi  
vajadustele 
paindlik kliendi vajadustele vastavalt kohandatud 
hooldusteenindus 
paindlikud makseviisid

Võtke meiega ühendust ning küsige täpsemalt RAITA –  
sustainable solutions – hankekomplekti kohta. 

•
•

•

•

•
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Biokeemilised puhastid 
Biokeemilised puhastid puhastavad kõik maja-
pidamise heitveed (pesu- ja loputusvesi, samuti 
WC-reovesi). Valmistame erinevaid puhastimude-
leid erinevas suuruses kasutuskohtade tarbeks. 

Meie mudelivalik on lai. Sellesse kuuluvad:
üheelamupuhastid 
elamugruppide ühispuhastid 
külapuhastid
põllumajandusettevõtete puhastid
erilahendused 

•
•
•
•
•

Puhastusprotsessi käigus tekkiv sete käideldakse 
ja kuivatatakse kompostimiskõlblikuks puhasti 
küljes asuvas kuivatusseadmes. Teine võimalus 
on koguda sete erilisse mahutisse, mida tühjen-
datakse paakauto abil valla jäätmekeskusesse.

Väikeste puhastite puhastusjõudlus vastab 
ametlike nõuete kõige rangematele tingimus-
tele. Puhasteid on testitud ametiisikute poolt  
(sh Soome Keskkonnakeskuse test STANDARD 
EN 125663, CEN 2005) ning arvukates kasutus-
kohtades. 

Puhastatud vee võib juhtida loodusesse, kas 
ojja või väiksemale imbväljakule. Meie mudeliva-
likust leiate ka filtriplaadid ja biomoodulid, mille 
abil on lihtne rajada imb- või filtrisüsteem ka väi-
kesse ruumi (lk 15).  

Heitvee puhastamine puhastis toimub väi-
keses ruumis ja tõhusalt. Seadmestiku ostu- ja 
kasutuskulud on soodsad. 

Puhasti eeldab kasutaja poolset regulaarset 
ülevaatust. Väikese (1–10 elamut) puhasti hool-
duseks kulub 10–30 minutit kuus.

Biokeemilise puhastusprotsessi etapid.
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Puhastid, 1–3 majapidamist: 
tõhus ja vähest hooldust nõudev heitveepuhastus

Väikemajapidamise puhasti on soodne, kindel ja pikaeali-
ne. Käituskuludeks on energia, kemikaalid ja settetühjen-
dus. Aastane käituskulu on 30–50 eurot kasutaja kohta. 
Tehniline kontroll on soovitatav läbi viia 1–3 aasta tagant. 
Lepingulise hoolduse kulu on 30–50 eurot kasutaja kohta 
aastas. Käituskulud sõltuvad puhasti suurusest ja kasutus-
tasemest.

Mitme kinnistu ühendamine ühe puhasti külge annab 
märkimisväärse kokkuhoiu ostu- ja käituskulude pealt. Ma-
japidamised ühendatakse puhastiga voolu- või survetorus-
tiku ehk pumpla abil.

Meie puhastikomplektid on sisult mahukad:
Hankekomplekt sisaldab seadmeid ning paigaldus- ja 
kasutusjuhiseid,
puhasti paigaldamise kontrolli,
puhastusprotsessi käivitamist
ja stardikoolitust kasutajatele 

•

•
•
•
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Suuremad puhastid, 3–�00 majapidamist:
Soodne ühispuhastus

Suuremad puhastid on soodsad osta ja kasu-
tada. Puhastite ostu- ja käituskulud jagatakse 
mitmete liitujate vahel, mis vähendab märki-
misväärselt kulusid ühe liituja kohta. Ühenda-
miseks kasutatakse kõige sagedamini surve-
torustikke (pumplaid). Restoranid, suurköögid, 
töökojad jms paigad varustatakse vajalike  
filterseadmetega (liiv, rasv, õli). 

Ühispuhastid varustatakse täiustatud eel-
puhastusega (eelaeratsioon, sõel, liiva eralda-
mine), valvega (kaugvalve, jälgimisleping) ning 

Meie puhastikomplektid on sisult mahukad:
Hankekomplekt sisaldab ühispuhastiseadmete  
kalkulatsioone (koostöös projekteerijaga),
torustike kalkulatsioone (koostöös projekteerijaga),
seadmeid ning paigaldus- ja kasutusjuhiseid,
puhasti paigaldamise kontrolli,
puhastusprotsessi käivitamist
ja stardikoolitust kasutajatele 

Pakume klientidele laiendatud hankekomplekte (lk 2): Võtke 
meiega ühendust ning küsige täpsemalt RAITA – sustainable 
solutions – hankekomplekti kohta. 

•

•
•
•
•
•

protsessi täiustatud jälgimisega (alkalitroofsuse 
reguleerimise seadmed, kaugvalve).

Puhasti ühendatakse reeglina professionaal-
se hoolduspiirkonnaga.

Ühispuhastid töötavad tõhusalt ja kindlalt, 
saavutatav puhastustulemus (BOD7 5–7 mg/l, 
P > 0,7 mg/ l, N > 30 mg/l) on suurlinnade täna-
päevaste puhastitega ühest klassist. 

Kasutamine (energia, kemikaal, sete, hool-
dused) on soodne (20 senti kuni 1 euro puhas-
tatud vee kuupmeetri (1000 l) kohta).
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Suured puhastid:  
BAT-tehnika – kindel töö

BAT- (parim saadaolev tehnoloogia, 
best available technology) tehnika 
RAITA puhastites:
RAITA puhastites kasutatakse Soomes välja 
töötatud meetodeid ja tehnikaid hea puhastus-
tulemuse ja töökindluse saavutamiseks.

Meie poolt väljatöötatud tehnikad on mh 
MVCT-eraldustehnika eeltöötluses, SWS-sette-
eraldustehnika bioloogilise ja keemilise puhas-

tamise protsessietappides ning PSWS- ja UV-
DEF-i kolmanda astme töötlused. 

Tänu BAT-tehnikatele on meie puhastid li-
saks tõhususele ja kasutuslihtsusele ka odavad 
osta ja kasutada.

Meie puhastites kasutatavad komponendid 
on kõrge kvaliteediga. Pumbad (Grundfos, Xylem,  
ABS), aereerimisseadmed ja juhtimistehnika 
(SIEMENS) on valmistatud juhtivate tootjate poolt. 

- RAITA 2-realine – protsessi skeem

kogumine, stabili-
seerimine, eelaerat-
sioon, mõõtmine

settimine

toiteainete auto-
maatne sisestami-
ne ootemahutisse

uvsõel

aeratsioon, kemiseerimi-
ne; annustamine, sega-
mine, settimine, selitus, 
torustike puhastamine

aeratsioon, kemiseerimi-
ne; annustamine, sega-
mine, settimine, selitus, 
torustike puhastamine

A

B
automaatne settekogumine settemahutis

automaatne settekogumine settemahutis

sette tagasipumpamine

sette tagasipumpamine

pH automaatne 
mõõtmine ja 
reguleerimine

pH automaatne 
mõõtmine ja 
reguleerimine

orgaanilise aine (BOD) eemaldamine, 
nitrifikatsioon, denitrifikatsioon
fosfaadi reageerimine ja settimine
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Põllumajandusettevõtete puhastid: 
BAT-tehnika – kindel töö

Pakume põllumajandusettevõtetele puhasteid 
erinevaks otstarbeks. Neid kasutatakse mitme-
suguste põllumajanduse lisategevuste käigus 
tekkiva heitvee puhastamiseks.

Oleme oma süsteeme paigaldanud piimafar-
midesse, linnukasvatustesse, kartuli ja juurvil-
jade koorimistsehhidesse, kalakasvandustesse, 
loomakasvandustesse ning jäätmete komposti-
mispaikadesse (imbvesi).

 Põllumajanduse ja selle lisategevustega 
kaasnevat heitvett võib käidelda koos farmis ja 
selle läheduses asuvate elamute heitveega.  

Hankekomplekt sisaldab:
ühispuhastiseadmete kalkulatsioone  
(koostöös projekteerijaga),
vajadusel ka torustike kalkulatsioone  
(koostöös projekteerijaga), 
seadmeid ning paigaldus- ja kasutusjuhiseid,
puhasti paigaldamise kontrolli,
puhastusprotsessi käivitamist
ja stardikoolitust kasutajatele 

Pakume klientidele laiendatud hankekomplekte (lk 2):  
Võtke meiega ühendust ning küsige täpsemalt RAITA –  
sustainable solutions – hankekomplekti kohta. 

•

•

•
•
•
•

- Raita 1-realine GR - protsessi skeem

rasvaeraldamine
rasvasisaldusega
heitveele

kogumine, stabili-
seerimine, eelae-
ratsioon, mõõtmine

loodusesse

automaatne
settekogumine
settemahutis või 
kuivatusmahutis

aeratsioon, kemiseeri-
mine, annustamine, sega-
mine, setitamine, selita-
mine, torustike puhastus

A

automaatne toiteainete
sisestamine ootemahutisse

sette tagasipumpamine

sanitaar-
heitveed
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Pumplad
Pumpla koosneb kaevust, pumbast koos torustikuga ning 
pumpla juhtimis- ja jälgimisseadmetest. Kaevupumpade 
paigutamisel ja lihtsal paigaldamisel on tähtis roll täpsel 
mõõdistamisel.

Meie kaevude valik on väga lai (läbimõõdud 600 mm, 
950 mm, 1200 mm, 1800 mm, 2200 mm, 2500 mm) ning 
suuremas osas koosnevad kõik moodulitest. Meie valikust 
leiate õige lahenduse ka keerukamatesse paigalduskohta-
desse.

Pumpla südameks on tehniliselt vastupidav pump õiges 
kasutuskohas. Meie valikus on juhtivate pumbatootjate 
(Grundfos, Xylem, Flygt, Abs) parimad tooted.

Pumbatüüpidest eelistame keskmisi ja suuri pumpasid 
„halli vee“ pumpamiseks ning purustiga varustatud pum-
pasid segaolmevee pumpamiseks.

Pumpade juhtimiseks kasutatakse pinnajälgimist ujukite 
või surveanduritega.

Pumpade tööd juhitakse juhtimiskeskusest, mis on va-
rustatud kohaspetsiifiliste jälgimisseadmetega (märgutuled, 
GSM-sõnumisaatja, raadiosaatja, kaamerajälgimine, kaug-
juhtimise võimalus).

Pakume klientidele laiendatud hankekomplekte (lk 2):  
Võtke meiega ühendust ning küsige täpsemalt RAITA –  
sustainable solutions – hankekomplekti kohta. 

Korterelamute pumplad

Meie mudelivalikust sobivad oma läbimõõdult korterelamupumplatesse 600 mm, 950 mm ning 1200 mm läbimõõduga kaevud. 
Kaevude kõrgus sõltub pinnavee kõrgusest ja muudest kohalikest tingimustest.

Torustikupumplad

Meie mudelivalikust sobivad oma läbimõõdult torustikupumplatesse 1200 mm, 1800 mm, 2200 mm või 2500 mm läbimõõduga 
kaevud. Kaevude kõrgus sõltub pinnavee kõrgusest ja muudest kohalikest tingimustest.

Ohutuspumplad

Ohutuspumplate rajamiseks sobivad kõik kaevusuurused. Tehniliste seadmete paigutamine kuivadesse tingimustesse teeb 
hoolduse lihtsamaks ning pikendab juhtimistehnika ja pumpade kasutusiga.

Pumplad koos hooldusrajatisega

Pumplarajatised koosnevad moodulitest ning teostatakse kliendi valitud pinnamaterjaliga. 

Pumplate saneerimine

Meie laia kaevumudelite valikut arvestades on pumplate saneerimine soodne lahendus. Saneerimisel saab ära kasutada vanu  
kasutuskõlblikke ruume ja mahuteid.
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Filterseadmed
STOPGREASE - rasvafiltrid
Rasvafiltreid kasutatakse heitveest rasvade ja taimsete õlide 
eraldamiseks. See on oluline seepärast, et jahtudes rasv kõ-
vastub ning põhjustab kanalisatsioonis ummistusi.

Reeglina kasutatakse rasvafiltreid köökides, hotellides, 
restoranides, grillsööklates, tapamajades, pagaritööstustes, 
piima-, liha- ja kalatööstustes ning muudes valdkondades, 
kus heitveed sisaldavad palju rasvu ja taimseid õlisid.

Rasvaeralduskaevus sadestuvad veest kergemad rasvad 
ja õliosakesed eralduskaevu pinnale ning puhastatud heit-
vesi juhitakse edasi.

STOPOIL – õlifiltrid
Õlifiltrite töö seisneb õlide ja kütteainete eraldamises veest 
gravitatsiooni abil, sest veest kergemad naftatooted kerki-
vad veepinnale. 

I klassi õlifiltritega eraldatakse õlidest vihmavesi, heitvesi 
või tööstuste reovesi, mille võib seejärel juhtida kanalisat-
siooni või loodusesse.

II klassi õlifiltritega eraldatakse vihmaveest või tööstuste 
reoveest õli enne vee juhtimist kanalisatsiooni.

Neid kasutatakse reeglina parklates, tööstustes, auto-
lammutustes ning remonditöökodades. 

STOPSAND – liivafiltrid 
Liivafiltreid kasutatakse liiva eraldamiseks heitveest. Liiv set-
tib gravitatsiooni toimel mahuti põhja. Filterseadmeid on lai 
valik erinevas suuruses paigalduskohtade tarbeks.

Filterseadme valikupõhimõtted:
Paigalduskoht liiv/sete õli rasv Märkus

Auto- ja mootoriparandustöökoda + + Filterseadmesse ei tohi juhtida muud heitvett

Autopesula + + Filterseadmesse ei tohi juhtida muud heitvett

Põrandakaevuga garaaž (> 40 m2) + + Filterseadmesse ei tohi juhtida muud heitvett

Tankla, mahutipark vms + + Filterseadmesse ei tohi juhtida muud heitvett

Masinaruum, raskeõlikatla ruum + Filterseadmesse ei tohi juhtida muud heitvett

Värvimistöökoda +

Pihustusvärvimisruum + Vajadusel

Ettevõtete köögid (üle 50 portsjoni päevas), 
grillsööklad + Filterseadmesse ei tohi juhtida muud heitvett

Suurköögid (üle 100 portsjoni päevas) +

Tapamaja + Filterseadmesse ei tohi juhtida muud heitvett

Lihatööstus +

Muud asutused, sh tööstused, pesulad, 
haiglad, laborid, ohtlike jäätmete laod, 
parkimisplatsid

Filter vastavalt kohalikele ametlikele nõuetele

1�
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Mahutid
Meie kuni 4,5 m3 kogumahuga mahutid ja 
settekaevud on valmistatud polüeteenplastist 
pöördvalu meetodil. Suuremad mahutid on  
fiiberklaasist. 

Settekaevud on varustatud sõeladega. Sette-
kaevud on mõeldud heitvee eeltöötlemiseks 
enne bioloogilist puhastust (biomoodulit).

Mahutid tarnitakse koos ankurdamispaketiga. 
Mahutitel on 10-aastane garantii

Biomoodulsüsteemid, fosforieraldussüsteemid
Biomoodulid on reovee puhastusmikroobide kasvualuseks. Tänu moodulite ehitusele on neis oht-
ralt kasvualust ja hea õhustussüsteem. Biomoodulite abil on võimalik imb- või setteväljaku puhas-
tus läbi viia väikeses ruumis. 

Lisaks bioloogilisele puhastusele või selle järel võib paigaldada ka fosforieraldussüsteemi.
Meie mudelivalikust leiate valmispakette erinevatesse paigalduskohtadesse. 



 +35� �00 91� 111 | info@raita.com

www.raita.com

Ankkuritie �, �1590 Karuna 
VÄLJAPANEK 

Astrakanintie 19�, 05�00 Rajamäki 
TOOTMINE, TARNED 
 
Kuusikkotie �5, 013�0 Vantaa 
VÄLJAPANEK

Hajaasustuse keskkonnatehnika 
suurematesse ja keerukamatesse 
paigalduskohtadesse
ENVIRONMENT RAITA TECHNOLOGY on kesk-
konnatehnikale spetsialiseerunud firma. Ettevõt-
te pakutavad tooted ja tehnoloogiad tuginevad 
pikale keskkonnatehnikaalasele kogemusele.

Tänu pikaajalisele kogemusele suudab ette-
võte environment RAITA technology teostada ka 
suuremaid ja keerukamaid objekte ja süsteeme.

Tellige oma objektile konkurentsi-
võimeline lahendus
Meie tooted esindavad alati uusimaid arenguid, 
pakkudes tõhusaid ja töökindlaid, tänapäevaste-
le vajadustele vastavaid lahendusi.

BAT (parim saadaolev tehnoloogia, best avai-
lable technology) tähendab kvaliteetset tehnilist 
teostust konkurentsivõimelise hinnaga.

Pakume klientidele laiendatud hankekomp-
lekte (lk 2): Võtke meiega ühendust ning  
küsige täpsemalt RAITA – sustainable solutions 
– hankekomplekti kohta. 

domestic

Kestävän kehityksen ratkaisuja ympäristötekniikassa:
- jätevedenkäsittelyä ja biologisia wc-laitteita kesämökeille, loma-asunnoille, pientaloihin

domestic

Kestliku arengu lahendused keskkonnatehnikas:
- heitveekäitlus ja bioloogilised Wc-seadmed suvilatele ja väikeelamutele.

Muid lahendusi: 
Domestic – tooted suvilatele ja väike- 

eramutele eraldi brošüüris.
Tutvuge kodulehel www.raita.com erine- 

vate toodete tööpõhimõtete ja mudelitega.
Kvaliteedi- ja keskkonnaprogramm 

tootmises ja tarnimisel: Toodete valmis-
tamisel järgime spetsiaalset keskkonna- ja 
kvaliteediprogrammi. Meie alltöövõtjad ja 
koostööpartnerid järgivad omi keskkonna- ja 
kvaliteediprogramme (ISO 9001 ja ISO 14001). 
Vajadusel küsige lisateavet.


