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Jäätmekütuste tootmine



Jäätmekütuste tootmine



Klastri partnerid

Klastris osaleb 20 partnerit.
� 17 ettevõtet 

s.h jäätmete taaskasutamise sektori võtmeettevõtted –
Ragn-Sells AS, Veolia Keskkonnateenused AS, 
Tallinna Prügila AS, ATI Grupp OÜ ja Epler&Lorenz 
AS

� 3 teadus- ja haridusasutust
Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool 
Teedeinstituut ja Tartu Ülikooli Türi Kolledž



Valdkondade ülene koostöö

� Jäätmekäitlusettevõtted

� Ehitusmaterjalide tootja - rahvusvahelisse kontserni

HeidelbergCement Groupi kuuluv Kunda Nordic Tsement AS

� Teedeehitusettevõte ja tee-ehitusmaterjalide tootja –

Lemminkäinen Eesti AS (endine Talter AS).

� Teadus- ja haridusasutused.

� Kaudselt on kaasatud klastri tegevusse ka mitmed kohalikud
omavalitsused – Tallinna linn, Pärnu linn, Kuressaare linn, 
Türi vald, Paide linn ja vald jne



Koostöövõrgustik



Missioon

Luues loodussõbralikku elukeskkonda, hoides
häid tootmistraditsioone ja tõstes läbi
ühistegevuse jäätmetest valmistatud toodete
usaldusväärsust, suurendame klastri liikmete
turuosa nii kodu- kui välisturgudel.



Visioon

Eesti on aastaks 2020 Euroopa tunnustatud
komposti ja ehituslammutusjäätmete käitleja
ning jäätmekütuste tootja ning kvaliteetse
toodangu eksportöör.



Partnerite ühishuvid

� Partnerite vaheline infovahetussüsteem, rahvusvaheline koostöö- ja 
turundusvõrgustik toimib hästi.

� Toodete valmistamisel kasutatakse moodsaid ja kvaliteetset toodangut 
tagavaid tehnoloogiad. 

� Toodetele on kehtestatud valdkonnapõhised ühtsed kvaliteedinõuded. 

� Tootmisprotsessis, mille tulemusena valmivad kvaliteedinõutele 
vastavad ja konkurentsivõimelised tooted, osaleb koolitatud personal.

� Käive ja töötajate arv suureneb, valmistoodangu ekspordimaht kasvab.



Klastri peamised eesmärgid

• Suurenenud müügitulu

• Paranenud kasumlikkus

• Kasvanud sisendmaterjali puhtus

• Suurenenud jäätmete taaskasutamine

• Kasvanud toodete, tehnoloogia ja teadmiste eksport

• Kasvanud töötajate arv

• Koolitatud personal

• Suurenenud klastri liikmete arv



Strateegilised tegevussuunad

� Ühisturunduse tegevussuund

� Tootearenduse, kvaliteedinõuete ja toodete sertifitseerimise 
tegevussuund.

� Mainekujunduse tegevussuund

� Juriidiline tugi 

� Õppe ja kompetentside tegevussuund



Klastri partnerite „teekond tippu“



Klastrite arendamise 
toetuse täistaotlus.



Projekti üldandmed

Taotleja Eesti Jäätmekäitlejate Liit

Esindusõiguslik isik Aivar Lõhmus, EJKL 
juhatuse esimees

Projektijuht Maiu Topp

Projekti kestvus 01.01.2011 – 31.12.2013



Eesmärgid

• Projekti eesmärk on läbi ettevõtete vahelise koostöö 
tugevdada klastri partnerite rahvusvahelist 
konkurentsivõimet, suurendada lisandväärtust ja 
taaskasutamise teel saadud toodete(ka kasutatava 
tehnoloogia ning teadmiste ja oskuste) eksporti. 

• Eesmärkide saavutamiseks arendatakse 
rahvusvahelist koostööd ning koostööd ettevõtete ja 
teadus-ja haridusasutuste vahel ühisturunduse, 
tootearenduse ja kompetentside valdkonnas.



Tegevused
� Turu-uuringute läbiviimine ja kõige perspektiivikamate 

toodete väljaselgitamine.                

� Jäätmete taaskasutamiseks ja nendest toodete valmistamiseks 
kasutatavate tehnoloogiate kaardistamine, tehnoloogiate 
täiustamine, toodete kvaliteedi ühtlustamine ja ekspordituru 
nõuetega vastavusse viimine.     

� Jäätmete võimalikult suures mahus taaskasutamine.                           

� Toodetele turgude otsimine ja ühisturundus.

� Ettevõtete koolitusvajaduse väljaselgitamine, vastavate 
õppekavade koostamine koostöös projektis osalevate teadus- ja 
haridusasutustega. 

� Rahvusvaheline koostöö (s.h. osalemine erinevates rahvus-
vahelistes projektides).



Tulemused
� Jäätmetest valmistatud tooted vastavad kvaliteedi-

nõutele, on sertifitifitseeritud ja konkurentsi-
võimelised rahvusvahelisel turul.

� Ettevõtete tootmismahtud suurenevad, käibed (s.h. 
ekspordikäibe) suurenevad,  luuakse uusi töökohti, 
ettevõtete töötajad on koolitatud.

� Toimub jäätmete taaskasutamiseks kasutatava 
tehnoloogia ning teadmiste ja kogemuste eksport.



Projekti organisatsioon



Koostööpartnerid

� Tallinna Tehnikaülikool – pikaajalised kogemused teede-
ehitusmaterjalide katsetamise ja tee-ehitustehnoloogia vallas.

� Eesti Maaülikool - pikaajalised kogemused komposti kui toote 
omaduste ja kasutusvõimaluste uurimise osas. 

� Eesti Maaülikooli teadusprorektori korraldusega 

06.09.2010. on Eesti Maaülikooli juurde moodustatud 

kompostimise tehnoloogia töörühm.

� Taru Ülikooli Türi Kolledžiga on alustatud koostööd 
spetsiaalselt jäätmespetsialistidele mõeldud täiendõppekavade 
koostamiseks.



Koostööpartnerid

� Austria Ehitusjäätmetekäitlejate Liit (BRV)

� Euroopa Komposti Koostöövõrgustik (ECN)

� Hispaania-Kataloonia jäätmete taaskasutamise klaster 
(RECICAT)

� Baieri keskkonnaklaster - UmweltCluster Bayern

� Geert Cuperus - FIR (Fédération Internationale du 
Recyclage) and ERFO (European Recovered Fuel 
Organisation).



Projekti eelarve

� Projekti maksumus 7,42 milj. krooni
Omafinantseering 2,226 milj. krooni

EAS toetus 5,194 milj. krooni

� Põhilised kulud – ühisturundus, tootmisvõim-
suste jagamine ja projektijuhtimine.



Kontakt

Arendusjuht - Margit Rüütelmann
margit@ejkl.ee, 51 30 698

Projektijuht - Maiu Topp
maiu@ejkl.ee, 55 71 855


