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Cleanaway Eestis

� Cleanaway grupp on üks suurimaid jäätmekäitlejaid Eestis, pakkudes teenust 
üleriigiliselt.

� Cleanaway kuulub maailma suurimasse keskkonnateenuste kontserni Veolia 
Enviromental Services. Rahvusvaheline taust annab ettevõttele juurdepääsu 
teadmistele ja tehnoloogiatele, mis rakendatuna loovad omakorda võimaluse 
keskkonnasõbralikuks jäätmekäitluseks ka Eestis.

� Põhilised tegevusvaldkonnad on jäätmete kogumine, sorteerimine, 
ümbertöötlemine, prügilate opereerimine ja tänavate puhastamine.

� Koostöö kohalike omavalitsustega
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1 Jaanuar 2008

• Sortimata  jäätmete ladestamine keelatud 
kõikides prügilates alates 01.jaanuar 2008

• Nõue oli kirjas juba 2004 aasta 

Jäätmeseaduses

• Paanika

• Ajakirjandus külvas paanikat 

• Sortimise kord §5 lg 1: jäätmed on

töödeldud, kui on korraldatud järgmiste

jäätmete eraldi kogumine:

• Paber Ja Kartong (20 01 01); 

• Pakendid (Jäätmekoodiga 15 0l); 

• Ohtlikud Jäätmed (20 01); 

• Biolagunevad Aia- Ja Haljastusjäätmed (20 
02 01). 

• Sortimist, sealhulgas liigiti kogumist 
korraldab KOV
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KOV

• Jäätmehoolduseeskirjad

• Luua võimalused jäätmete liigiti kogumiseks

• nõuda kohalike õigusaktide täitmist
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Taaskasutusorganisatsioonid

•Kaks konkureerivat organisatsiooni :

• EESTI PAKENDIRINGLUS MTÜ

• EESTI TAASKASUTUSORGANISATSIOON MTÜ

• Kahe organisatsiooni kogumissüsteemid kattuvad osaliselt

• Konkurents võib alandada hindu, ei jätku raha süsteemi finantseerimiseks

• 2 organisatsiooni tekitab segadust
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Jäätmekäitlejad

• Kogumine 

• sorteerimine
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Kus ja kuidas koguda

• Konteinerite valik
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Asukoha valik

• Kaugus

• Ligipääs

• Kes tasub kulud

• Reostunud ümbrus
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Kogumine ja  sorteerimine

• Segapakendipakendi kogumine väga 

kallis 

• Veokaugused suured

• Materjali kvaliteet madal

• Ühtse süsteemi puudumine

• Konteinerpark ebaefektiivne

• Sorteerimskeskuste väike jõudlus

• Arenguplaanid
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Järeldused

•Põletustehasesed

• Kolmepoolne koostöö

•Koostöö kogumisvõrgu optimeerimisel

•Eraldi konteinerid erinevale materjalile

•Ühtsete reeglite (pakettide) rakendamine

•Elanikkonna teavitamine

•Eelsorteerimine ja sorteerimise kvaliteet
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Tänan !


