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TeemadTeemad

• Mis on jäätmejaam? Kellele vajalik?

• Rapla jäätmejaama rajamise faktid

• Tegelikud mahud ja majanduspool

• Vastuvõtuhinnad

• Soovitused jäätmejaama rajajatele

JJäääätmejaam tmejaam –– mis ja milleks?mis ja milleks?

∗ Jäätmejaam on jäätmekäitluskoht, kus 
on  konteinerid taaskasutatavate 
jäätmete liigiti sortimiseks, 
kodumajapidamistes tekkivate ohtlike 
jäätmete kogumiseks;  
– vajadusel ka seadmed nende esialgseks 

töötlemiseks (näit pressimine) ja seadmed 
jäätmete ümberlaadimiseks

* Üleriigiline jäätmekava

Rapla jRapla jäääätmejaamtmejaam
Rapla jäätmejaamRapla jäätmejaam

RagnRagn--Sells AS kogemus Sells AS kogemus –– Rapla JJRapla JJ

• Ehitusmaksumus: 8 miljonit kr (90% KIK)
• Valmimisaeg:  03.05.2004
• Projekteeritud: 12 000 t/a 2005
• Planeeritud: 6 000 t/a
• Tegelik maht: 3 000 t/a
• Sh. eraisikutelt:    55 t/a
• Omanik: MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus 
• Operaatori konkursi tulemused: 

1) Ragn-Sells AS – parim hind
2) Resk OÜ (Cleanaway osalusega)
3) Väätsa Prügila AS

Rapla jäätmejaamRapla jäätmejaam



Mahud ja majandusnMahud ja majandusnääitajaditajad

• Tegelik võimsus: 3 096 tonni 2005 aastal   
– Segaolmejäätmed: 2 500 tonni (80%)
– Ehitus-lammutusjäätmed 500 tonni (16%)
– Taaskasutatavad jäätmed: 80 tonni (2.5%)

(sh. 60 t papp ja paber, 7 t metalli, 6 t klaasi)
– Ohtlikud jäätmed: 12 t  

• Kulud: 1,86 mlj krooni aastas 
(sh tasu MTÜ-le 240 000 kr, transport ning 
ladestus Väätsale 1,4 mlj kr)

• Tulud: 1,85 mlj (bruto)
• Sellisena jaam kahjumis

JJäääätmed ja hinnad (tonni kohta)tmed ja hinnad (tonni kohta)

• Sorditud taaskasutatav materjal – 0 kr

• Eelsorteeritud immutamata puit 199 kr

• Taaskasutatav materjal (sega) - 332 kr

• Ehitusjäätmed (sega) – 860 kr

• Olmejäätmed - 860 kr

• Suuremõõtmelised jäätmed - 920 kr

• Ohtlikud ja probleemjäätmed
– sh. elektroonikajäätmed ja vanarehvid

Soovitused jSoovitused jäääätmejaamade rajamisekstmejaamade rajamiseks

• Rajada jaam eelkõige sinna, kus on inimesi

• Rajada jäätmejaam eelkõige inimeste jaoks

• Kaaluda teenuse sisseostu j-käitlejalt

• Kui kord rajatud, mitte muuta asukohta

• Mitte uskuda konsultantide arvutusi

• Mitte üle investeerida

• Mitte unustada opereerimiskulusid:
– taaskasutatavad materjalid neid ei kata

KokkuvõteKokkuvõte

• Jäätmejaamad vajalikud elanikkonnale

• Jäätmete liigiti kogumine

• Suuremõõtmelised jäätmed

• Ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt

• Ümberlaadimisega saavad ka ettevõtjad 
hakkama (kui seda vaja)

TTäänan tnan täähelepanu eest!helepanu eest!

• www.ragnsells.ee

• Info@ragnsells.ee

• 15 155


