
EJKL suvepäevad toimuvad traditsiooniliselt juulikuu viimasel nädalal

EESTI 
JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIT

uudisleht • sügis 2008
www.ejkl.ee



2

EJKL uudiskiri • sügis 2008

Sisukord
EJKL Jäätmepäev 2008 KUMU’s 3

EJKL korraldab ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitusi 4

Ohtlike jäätmete käitlemise käibemaks tõuseb 4

26.11.2008 - EJKL INFOPÄEV ohtlike jäätmete käitlemise teemal 4

EJKL kuulutab välja aasta jäätmekäitluse edendaja auhinna konkursi 5

Kutsekojas kinnitati jäätmekäitluse klienditeenindaja III kutsestandard 6

Kehtna Põhikooli õpilased käisid ekskursioonil jäätmekäitlusettevõtetes 7

EJKL suvepäevad Läänemaal 7

EJKL osaleb FEAD’i aastakonverentsil täisliikmena 9

EJKL uued liikmed – Kunda Nordic Tsement AS 9

KIK uues kontoris  10

EAS avas teadmiste ja oskuste arendamise toetamise programmi 10

Paljud omavalitsused vilistavad jäätmehoolduse korraldamise kohustusele 11

Korraldatud jäätmeveost 11

Põlevate tahkete jäätmete taaskasutamine AS Kunda Nordic Tsement tsemendipöördahjudes 14

Kuusakoski AS korraldab üle-eestilise romusõidukite kogumise kampaania 15

Hästitoimiv pakendite kogumissüsteem – unelm või tegelikkus? 16

Vaivaras valmis Eesti kaasaegseim saastunud pinnase käitlemise plats 18

Toiduõli liigub Eestist Kreekasse 19

Vanapaber 2008 20



3

EJKL uudiskiri • sügis 2008

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu Jäätmepäev 

7. oktoober 2008 KUMU

09.30 – 10.00 Registreerumine.

10.00 – 10.05 Jäätmepäeva avamine. 

10.05 – 10.25 Jäätmekäitluse hetkeseis – valupunktid ja väljakutsed. Jaanus Tamkivi, 

 Keskkonnaminister.

10.25 – 10.45 RK keskkonnakomisjon ja jäätmekäitlus. Marko Pomerants,

 RK keskkonnakomisjoni esimees.

I osa - Nõuetele mittevastavate prügilate sulgemine 16.07.2009.a. -

mis saab suletavate prügilate teeninduspiirkondadest kogutavatest jäätmetest?

Moderaator Teet Kurs, EJKL juhatuse liige, Paikre OÜ

Võimalikud jäätmekäitluslahendused peale nõuetele mittevastavate prügilate sulgemist.

10.45 – 11.00 Rein Haak, Tartu Linnavalitsus

11.00 – 11.15 Kagu-Eesti Jäätmekeskus AS

11.15 – 11.45 Kohvipaus 

11.45 – 12.00 Torma prügila, Toomas Orumaa

12.00 – 12.15 LEA, Aadu Võsu

12.15 – 12.45 Mis toob endaga kaasa 16.07.2009 – Keskkonnaministeeriumi pilgu läbi. 

 Peeter Eek, KKM

12.45 – 13.00 EJKL prügilate nõupidamise kokkuvõte.

13.00 – 13.30 Küsimused ja arutelu.

13.30 – 14.30 Lõuna.

II osa – Biolagunevate jäätmete prügilasse ladestamise piirangute jõustumise 

tähtaeg läheneb.

Moderaator Agu Remmelg, EJKL juhatuse liige, Ragn-Sells AS

14.30 - 15.00 Õigusaktidest tulenevad nõuded ja kohustused, Peeter Eek, KKM

15.00 - 15.20 Olmejäätmete koostis - sortimisuuringu tulemused. Harri Moora, SEI

15.20 - 15.40 Keskkonnatasude (s.h. saastetasude) tulevik. Eva Kraav, KM

15.40 - 16.00  Kompostimine praktikas – hetkeolukord ja tulevikusuunad. 

 Allan Pohlak, Tallinna Prügila. 

16.00 - 16.30 Küsimused ja arutelu.

EJKL Jäätmepäev on liidu liikmetele TASUTA.

Infopäeva osalustasu kohalike omavalitsuste esindajatele on 800 krooni ja fi rmadele,

kes ei ole liidu liikmed 1200 krooni.

EJKL Jäätmepäevale on võimalik registreeruda kuni 01.10.2008.a. telefonidel 

715 2625, 557 1855 ja e - posti teel maiu@ejkl.ee või margit@ejkl.ee
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EJKL korraldab ohtlike jäätmete käitleja 
pädevuskoolitusi – üks olnud, teine tulemas

Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldas 27.-30. maini Tallinna Tehnikaülikoolis ohtlike jäätmete 

käitleja pädevuskoolituse.

Osalejate hulgas olid nii liidu liikmed kui ka liitu mittekuuluvate ettevõtete esindajad - kok-

ku 23 inimest.

Ohtlike jäätmete käitlemise seadusandlikku poolt tutvustasid Keskkonnaministeeriumi esin-

dajad Helle Haljak ja Matti Viisimaa. Silva Prihodko Keskkonnainspektsioonist rääkis, mille-

le pööravad keskkonnainspektorid tähelepanu, kui nad ettevõttete tegevust kontrollivad.

Keskkonnaministeeriumi Info-ja Tehnokeskuse esindajad õpetasid ohtlike jäätmete üle ar-

vestuse pidamist ja koos täideti näidissaatekiri.

Koolitusel said sõna ka praktikud, kes igapäevaselt ohtlike jäätmetega kokku puutuvad. Tee-

madeks olid ohtlike jäätmete käitlemise olukord Eestis, käitlemiseks vajalikud keskkonnaload, 

käitlemisel tekkida võiv keskkonnamõju, tervise- ja töökaitse, ohtlike jäätmete vedamine jne.

Üheks põnevamaks ettekandeks oli Põhja-Eesti Päästeteenistuse esindaja Mihhail Kozõrevi 

ettekanne. Mihhail Kozõrev rääkis reaalselt toimunud õnnetustest ja nende tagajärgede lik-

videerimisest ning jagas nõuandeid, kuidas erinevate õnnetuste puhul tegutseda.

Koolituse lõpetas teadmiste test, mille kõik osalejad läbisid.

Järgmine EJKL ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus 

toimub 11.-14. novembril 2008.

Koolitus sobib hästi jäätmekäitlusettevõtetes töötavatele spetsialistidele täiendkoolituseks.

Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitusele saab registreeruda tel. 715 2625 või maiu@ejkl.ee

Ohtlike jäätmete käitlemise käibemaks tõuseb

Valitsusel on plaanis tõsta 2009.a. ohtlike jäätmete käitlemise käibemaksu 5%lt 18%le.

Kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja nende jäätmekäitlejatele üleand-

mise korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne ning seega avaldab kavandatav käi-

bemaksu tõus otseselt mõju ka kohalike omavalitsuste eelarvetele.

26.11.2008 – EJKL INFOPÄEV 
ohtlike jäätmete käitlemise teemal

Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 26. novembril 2008. a. Eivere mõisas Järvamaal INFO-

PÄEVA kohalikele omavalitsustele. 

Infopäeval käisitletakse järgmisi teemasid:

· ohtlike jäätmete kogumine, kogumisringid ja jäätmejaamad 

· ohtlike jäätmete käitlemine ja taaskasutamisvõimalused

· tootjavastutus

Infopäeva lõplik kava valmib oktoobris ja saadetakse liidu poolt e-mailiga kõikidele kohali-

kele omavalitsutele, keskkonnateenistustele ja keskkonnainspektsioonile.

Huvilised võivad aga juba praegu oma osalemissoovist teada anda e- mailile: maiu@ejkl.ee
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EJKL kuulutab välja aasta 
jäätmekäitluse edendaja auhinna konkursi

Aasta jäätmekäitluse edendaja auhinna eesmärk on väärtustada ja avaldada avalikku tun-

nustust igal aastal isikutele, kes oma tööalase tegevusega on paistnud silma jäätmekäitluse 

arendamisel.

Jäätmekäitluse edendaja auhind antakse välja kolmes kategoorias:

1. riigi tasand

2. kohaliku omavalituse tasand

3. töö laste ja noortega - üldhariduskoolid

Nõuded kandidaatidele:

3.1. Riigi tasand

3.1.1. oma tegevuses riigiametnikuna aitma igati kaasa jäätmekäitluse arengule Eestis

3.1.2. propageerima säästlikku tarbimist ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi

3.1.3. igati toetama jäätmete taaskasutusse suunamist

3.1.4. olema aktiivne koostööpartner nii Eesti Jäätmekäitlejate Liidule kui ka 

  jäätmekäitlusettevõtetele

3.2. kohaliku omavalituse tasand

3.2.1. olema aktiivne jäätmekäitluse korraldamisel kohaliku omavalitsuse territooriumil

Eivere mõis Järvamaal
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3.2.2. propageerima säästlikku tarbimist ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi

3.2.3. igati toetama jäätmete taaskasutusse suunamist

3.2.4. olema aktiivne koostööpartner nii Eesti Jäätmekäitlejate Liidule kui ka 

  jäätmekäitlusettevõtetele

3.3. töö laste ja noortega - üldhariduskoolid

3.3.1. säästliku tarbimise ja keskkonnahoidliku mõtteviisi propageerimine

3.3.2. jäätmete taaskasutusvõimaluste tutvustamine

3.3.3. erinevate jäätmekäitluskampaaniate korraldamine (vanapaberi kogumine, patareide

  kogumine jne)

3.3.4. jäätmekäitlusteemaliste seminaride, ekskursioonide, vikoriinide jne korraldamine

3.3.5. kooli territooriumi puhastamine prügist ja pidev korrashoid

NB! Kategoorias töö laste ja noortega kvalifi tseeruvad üldhariduskoolid, kellel on täidetud 

vähemalt 2 kandidaatidele esitatavat nõuet.

Kategoorias töö laste ja noortega lisandub veel ekskursioon lastele ühte või mitmesse jäätme-

käitlusettevõtetesse.

Ettepanekuid Aasta jäätmekäitluse edendaja auhinna kandidaatide kohta võib esitada iga 

füüsiline või juriidiline isik. Ettepanekud tuleb esitada 31. oktoobriks 2008. a. liidu juhatuse 

nimele liidu kontorisse Peterburi tee 105, 74114 Maardu.

Täiendavat infot konkursi kohta saab liidu tegevjuhilt Margit Rüütelmann’ilt 

tel. 715 2615, 513 0698 või margit@ejkl.ee

Kutsekojas kinnitati 
jäätmekäitluse klienditeenindaja III kutsestandard

27. mail k.a. toimus Kutsekojas Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse kutsenõukogu koos-

olek, kus kinnitati teiste hulgas ka jäätmekäitluse klienditeenindaja III kutsestandard.

Jäätmekäitluse klienditeenindaja III kutsestandardis on kirjeldatud jäätmeveo ettevõtetes ja 

rajatiste põhistes jäätmekäitlusettevõtetes töötavate  kaaluoperaatorite, klienditeenindajate, 

projektijuhtide, arvestajate ja müügiassistentide töö, tegevused ning vajalikud kompetentsid 

sh jäätmekäitluse baaskompetentsid.

Järgmise sammuna hakkab Eesti Jäätmekäitlejate Liit taotlema luba tegutseda kutset andva 

organina.

Sellest lähtuvalt peab EJKL moodustama kutsekomijoni ja koostöös kutsekomisjoniga tööta-

ma välja kutse andmise korra eelnõu.

Jäätmekäitluse klienditeenindaja III kutsetunnistuse saamise eelduseks on liidu poolt korral-

datud täiendkoolituse läbimine ja eksami sooritamine.
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Kehtna Põhikooli õpilased käisid ekskursioonil 
jäätmekäitlusettevõtetes

Aasta jäätmekäitluse edendaja 2007. aasta konkursil kategoorias töö laste ja noortega võitja 

oli Kehtna Põhikool. Traditsiooniliselt saab võitjakool auhinnaks ekskursiooni jäätmekäit-

lusettevõtetesse. 

Kehtna Põhikool soovis võidetud preemiaekskursioonil tutvuda jäätmekäitusettevõtete 

Ragn-Sells ja Kuusakoski tööga ning külastada loomaaeda.

29. aprilli hommikul saabuski buss kooliõpilastega Tallinnasse. Ekskursioonile pääsemise 

määras kooli toodud vanapaberi kogus. 

Kõigepealt suunduti Ragn-Sellsi, kus jälgiti jäätmete sortimist ja uuriti, kuhu kõik sorditu 

edasi läheb. Järgmisena sõideti Kuusakoskisse, kus sealne keskkonnaspetsialist Einar Teesalu 

andis ülevaate fi rma tegemistest. Pärast küsimusi-vastuseid suunduti platsile, kus oli põnev 

jälgida, mis vanadest autoromudest saab.

Edasi viis tee Tallinna Loomaaeda, kus lapsi ootas kaks giidi. Suuremate koolilastega liitus 

Aleksei Turovski, kelle loomalugusid on alati huvitav kuulata. Lastele tegi eriti nalja gorilla, 

kes aastaid loomaaias töötanud giidi ära tundis ja seepeale teda tervitas ning õhusuudlusi 

saatis.

Aeg loomaaias möödus kiiresti ja juba tuligi lahkuda. Enne koduteed karastati end veel jää-

tisekokteiliga, sest oli olnud üks parasjagu palav aprillipäev.

EJKL suvepäevad Läänemaal

EJKL suvepäevad, mis toimusid 25.-27. juulil Läänemaal Nõva Villas, 

olid juba kümnendad – seega juubel. 

Selle suve esimese väga sooja nädala reedel jõudsid esimesed osalejad kohale juba lõuna pai-

ku. Kuna päev oli palav, siis juhatas Nõva Villa lahke perenaine nad mere äärde.

Enamus rahvast hakkas saabuma pärast kella seitset. Kella üheksaks olid kõik kohal ja asuti 

õhtust sööma.

Peale õhtusööki otsustas osa seltskonnast minna päikeseloojangut vaatama. Mereäärde jõuti 

õigeks ajaks, et nautida laulvatel liivadel päikese merre kadumist.

Laupäeva hommikul ärgati vara, sest ees ootas bussisõit Rohuküla sadamasse.

Peale hommikusööki toimus suvepäevade avamine, kus Agu Remmelg rääkis lühidalt liidu 

töödest-tegemistest ja äsjane sünnipäevalaps Aivar Lõhmus heiskas liidu lipu.

Suvepäevad avatud istuti bussi ja algas sõit Rohuküla sadama poole.

Seejärel kolmveerand tundi meresõitu ja kogu seltskond oligi Vormsil.

Vormsiga tutvumist alustati muuseumist, kus põline vormsilane Illar Koppelmaa rääkis ko-

halikest rõivastest, kommetest ja tegemistest. Edasi suunduti surnuaeda, külastati kirikut, 

Saxby majakat jne. Giidi juttu kuulates saadi hea ülevaade Vormsil olnust ja olevast. 

Aeg Vormsil läks kiiresti ja peagi oli aeg mandrile tagasi sõita.

Unisevõitu tagasitee sai ruttu otsa ning juba ootaski reisiseltskonda õhtusöök ja saun.
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Pühapäeval peale hommikusööki toimus suvepäevade ametlik lõpetamine ja lipu langetamine.

Kuigi ametlik osa oli möödas, võttis autokolonn suuna Noarootsile, kus tutvuti Lyckholmi 

mõisaga ja läbiti Saare matkaraja, millest pool asus roostikus.

Tagasi mõisa juures maitsti mõisa perenaise valmistatud võileivatorti ja kooki ning kuulati 

jutte mõisa ajaloost.

Jahedast mõisahoonest väljudes ootas väljas kuum suveilm. Suvepäevalised jätsid omavahel 

hüvasti ja lubasid ka järgmisel aastal kohal olla. Siis juba Peipsi põhjarannikul.

EJKL suvepäevad Läänemaal
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EJKL osaleb FEAD’i aastakonverentsil täisliikmena

Alates 01. juunist k.a. on Eesti Jäätmekäitlejate Liit FEAD’i (Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu) 

täisliige. EJKL on FEAD’i 20.liige.

FEAD esindab liitusid, kelle liikmed on jäätmekäitluse alal tegutsevad eraettevõtted.

FEAD’i põhitegevus on lobby jäätmekäitlejate huvide kaitseks Euroopa Liidu erinevates ins-

titutsioonides.

FEAD’i juhatuse kuuluvad:

HARMENING Stephan, BDE, Saksamaa 

HAZELL Dirk, ESA, Suurbritannia

LE BLAN Vincent, FNADE, Prantsusmaa

CESCO Paolo, FISE, Itaalia

JARDON Fransico, ASELIP, Hispaania

KROKER, Daisy, VÖEB, Austria

SKA Baudouin, FEBEM-FEGE, Belgia

WIQVIST Weine, Avfall Sverige, Rootsi

Eesti Jäätmekäitlejate Liit on FEAD’i juhatuses esindatud läbi Austria Jäätmekäitlejate Liidu.

FEAD’i juhatuse liige on ka Rootsi, kuid viimased arengud Põhjamaades on FEAD’ile muret-

tekitavad – Avfall Sverige on asunud esindama pigem avalik-õiguslikke jäätmekäitlusette-

võtteid kui eraettevõtteid. FEAD aga ühendab liitusid, kelle liikmed on eraettevõtted.

18.-19. septembrini toimub FEAD’i aastakonverents Pariisis, millest võtab osa ka EJKL delegatsioon.

FEAD’i aastakonverentsil arutakse nii EL uue jäätmeraamdirektiivi kui ka tööstusheite di-

rektiivi mõju jäätmekäitlussektorile ning hetkel Euroopas väga valusat teemat – õiglane kon-

kurents era- ja avalike jäätmekäitlusettevõtete vahel.

Uued liikmed

AS Kunda Nordic Tsement

Tsemenditootmisel Kundas on pikad traditsioonid: tsementi on Kundas toodetud alates 

1870. aastast. AS Kunda Nordic Tsement moodustati 1992. aastal ning kuulub Heidelberg 

Cement Groupi koosseisu. AS Kunda Nordic Tsement peamiseks tegevusalaks on klinkri ja 

erinevate tsementide tootmine. Lisaks pakub ettevõte sadamateenuseid ning toodab lubjaki-

vikillustikku.

KNT on Eesti suurim jäätmete energeetilise taaskasutamisega tegelev ettevõte. Vastavalt 

KNT ja Keskkonnaministeeriumi vahel sõlmitud vaba tahte lepingule on AS KNT võtnud 

endale kohustuse investeerida põlevate jäätmete käitlussüsteemide arendamisse. 

Alates 2000. aastast omab AS Kunda Nordic Tsement jäätmekäitluslitsentsi ja on alustanud 

tava-ja ohtlike jäätmete taaskasutamist koospõletamise teel. Alternatiivenergia kasutamise-

ga kaetakse üle 10% ettevõtte energiavajadusest. 2008.a. käivitati Euroopa Majanduspiirkon-

na fi nantsmehhanismist osaliselt rahastatav projekt „Põlevate tahkete jäätmete taaskasuta-

mine AS Kunda Nordic Tsement pöördahjudes”. Projekti eesmärk on energiaressursside 

jätkusuutliku kasutamise ja jäätmete taaskasutuse edendamine ning elukeskkonna saaste-
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koormuse vähendamine. Jäätmete koospõletamine toimub ettevõtte keskkonnajuhtimissüs-

teemi kohaselt ja vastavalt põletusmääruse nõuetele. 

Kontaktandmed

AS Kunda Nordic Tsement

Jaama 2

44106 Kunda

Tel +372 32 29 900

Faks +372 32 21 546

Kontaktisik

Arvo Vainlo

Haldusdirektor

Tel: 322 9905

GSM: 503 3180

Faks: 322 1546

E-post: arvo.vainlo@knc.ee

KIK uues kontoris

Alates 4. augustist asub KIKi Tallinna kontor aadressil Narva mnt 7A, 10117 Tallinn, 6. korrusel.

EAS avas teadmiste ja oskuste 
arendamise toetamise programmi

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avas 30.juunil 2008.a. teadmiste ja oskuste arendamise 

toetamise programmi aastani 2013. Programmi eelarve on 200 mln krooni.

Toetusprogrammi eesmärgid: 

Ettevõtete töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taseme tõstmine ettevõtete 

konkurentsivõime suurendamiseks. 

Toetust saab taotleda kuni 12 kuud kestva teadmiste ja oskuste arendamise projekti 

läbiviimiseks ettevõttes järgmistes valdkondades:

· töötajate ja/või juhtide tööalane täiendkoolitus;

· väljaspool Eestit toimuvatel erialastel konverentsidel osalemine.

Nõustamisteenuse kasutamine järgmistes valdkondades:

· ettevõtte strateegia väljatöötamine ja strateegia juurutamine;

· juhtimissüsteemide väljatöötamine ja juurutamine;

· tootmis- ja tehnoloogiaalane nõustamine;

· ettevõtte või selle osa diagnostilise auditi läbiviimine;

· brändide, kaubamärkide ja disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine;

· turu-, patendi- ja tasuvusuuringu läbiviimine.

Toetuse suurus: Taotletava toetuse miinimumsumma on 35 000 krooni projekti kohta.

Finantseeritakse kuni 50% tehtud abikõlbulikest kuludest.
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Paljud omavalitsused vilistavad 
jäätmehoolduse korraldamise kohustusele

Riigikontroll analüüsis jäätmehoolduse olukorda Eesti omavalitsustes ja leidis, et paljud oma-

valitsused ei täida seadusest tulenevaid otseseid kohustusi jäätmehoolduse korraldamiseks.

Korraldatud jäätmeveo kohustust ei ole täitnud ligikaudu 43% omavalitsustest ning ligikau-

du 30% kohustust koostada jäätmekava. Mõnevõrra parem on olukord jäätmehoolduseeskir-

jadega, mis puuduvad 5% omavalitsustest.

Osa omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjad ei vasta sisult seaduse nõuetele ega reguleeri pii-

savalt jäätmehoolduse korralduslikke küsimusi ning järelevalve aluseid.

Korraldatud jäätmeveost vabastatute osakaal erineb omavalitsustes mitmeid kordi. Vaadel-

dud omavalitsustes ulatus vabastatute osakaal 0,1–28%. Seadmata siinkohal kahtluse alla 

vabastamiste õigsust, rõhutab Riigikontroll, et vabastuste põhjendatust peab toetama regu-

laarne järelevalve.

Riigikontroll leidis ka, et neid omavalitsusi, kes teevad jäätmehoolduse korraldamiseks sel-

leks loodud organisatsioonide kaudu koostööd, on piiratud hulgal. Koostöö jäätmehoolduse 

korraldamisel on end positiivsete näidetega mitmel pool õigustanud, kuid sellele vaatamata 

ei ole suur osa omavalitsustest (ca 100) samas vormis koostööd vajalikuks pidanud. Riigi-

kontroll leiab, et koostööst peaks avalduma kasu eelkõige väiksematele omavalitsustele.

Ülevaade tõi välja valdkonna korraldamisel ka positiivset. Jäätmete liigiti kogumise võima-

luste arendamiseks on omavalitsustes asutud looma jäätmejaamade ja -kogumispunktide 

võrgustikku, kuigi omavalitsuste aktiivsus selles osas on olnud erinev.

Rohkemal või vähemal määral on omavalitsustes asutud tähelepanu pöörama ka elanikkon-

na jäätmealase teadlikkuse tõstmisele. Samas tuleb mainida, et teavitustöö edukus sõltub 

paljuski selle järjepidevusest ning mõju ei ole võimalik saavutada ühekordsete meetmetega.

Ülevaate leiate lingi alt: http://www.envir.ee/orb.aw/class=fi le/action=preview/id=1077573/

Ylevaade+jaatmehooldusest.pdf

Korraldatud jäätmeveost

Korraldatud jäätmeveo kohustusliku korraldamise algusest on möödas rohkem kui kolm ja 

pool aastat. Tänaseks on läbi viidud pea 100 konkurssi, millega on liidetud jäätmevaldajad 

127 erineva omavalitsuse territooriumil. Eesrindlikumad on olnud Harjumaa, Pärnumaa, 

Kesk-Eesti ja Põlvamaa omavalitsused, kus enamuses on korraldatud jäätmeveo konkursid 

juba korraldatud ja vedu toimub uutel alustel. Konkurssidega uuele ringile on läinud juba 

seitse omavalitsust.

Mida aeg edasi, seda tihedamaks läheb konkurents olmejäätmete veo turul. Mitme erineva 

konkursi üheaegse toimumise korral panustavad vedajad eeldatavasti just suurematele piir-

kondadele ja väiksemad piirkonnad jäävad teisejärguliseks, mistõttu pakkujate arv võib jääda 

väikseks. Seoses sellega on paljudel väiksematel omavalitsustel kindlasti tekkinud küsimus, 

kuidas oma piirkonnad pakkujatele atraktiivsemaks muuta ja konkurentsi taset tõsta. Siin-

kohal toon välja mõned mõtted, kuidas seda võiks korraldada.

Pakkumine aluseks on piirkonna suurus, kehtivad õigusaktid ja kehtestatud teenustasu piir-

määrad. Piirkonna suurust on võimalik väiksematel omavalitsustel muuta koostöös naabero-
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mavalitsustega. Omavalitsuste liitmisel on mõistlik jälgida, et moodustuvad jäätmemahud 

oleksid piisavad andmaks tööd vähemalt ühele veokile. Kui mahud jäävad väiksemaks ja ve-

dajal tuleb arvestada ainult poole auto koormusega ning ka naabruses pole ühtegi teist tee-

nindatavat piirkonda, on väga keeruline pakkuda konkursil odavat hinda või uuemat tehni-

kat. Moodustatavas piirkonnas võiks tekkida vähemalt 30000m³ jäätmeid aastas, mis meie 

hinnangul on piisav ühe auto koormus. Väga head näited liitunud omavalitsuste kohta on 

Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse poolt korraldatud kaheksa omavalitsuse ühishange ja Kesk-

Eesti 28 omavalitsuse liitmisel korraldatud 8 piirkonna konkursid. Näiteid on veel ja meie 

hinnangul on just sellised suuremad piirkonnad suutnud äratada huvi mitme vedaja hulgas 

ja seetõttu saanud ka paremad pakkumised.

Teine oluline osa piirkonna valikul on kehtivatel kohaliku omavalitsuse õigusaktidel. Jäät-

mevedaja seisukohalt on oluline just miinimumpakettide sisu, tihe- ja hajaasutusalade liitu-

mistingimused ja vabastuste andmine. Suurimaks probleemiks on olnud just hajaasustuses 

raskesti ligipääsetavate objektide automaatne liitmine ja nende hilisem massiline vabastami-

ne. Korraldatud veoga liitumisest vabastamine on nõrgalt reguleeritud ja annab võimaluse 

erinevateks tõlgendusteks. Nii on jõutud ka juba esimeste kohtuvaidlusteni. Paljudel juhtudel 

on jäetud kindlaks määramata konkreetne piirkonna miinimumpakett, millega jäätmevalda-
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jad liidetakse korraldatud veoga ja reeglid, kuidas käitutakse nendega, kes teadlikult eiravad 

korraldatud jäätmeveoga liitumist ja jäätmete üleandmist. Omalt poolt soovitame olenevalt 

piirkonna eripärast määrata miinimumpaketiks 80- kuni 140-liitrine konteiner tühjendussa-

gedusega üks kord kuus. Väiksema miinimumpaketiga ei ole meie hinnangul võimalik saa-

vutada kontrolli tekkivate jäätmete ja nende käitlemise üle.

Kolmas, kuid väga oluline osa, piirkonda pakkumise tegemise otsustamisel on kehtestatud 

teenustasu piirmäär.  Teatavasti koosneb jäätmeveo teenustasu erinevatest komponentidest 

– ladestustasu, veokulud ja muud teeninduskulud. Oluline osa hinnas on just ladestustasu-

del. Kehtiv keskkonnatasude seadus sätestab 2009. aasta algusest uueks saastetasu määraks 

156,50 krooni tonni kohta. Lisaks sellele rakendatakse nõuetele mittevastavates prügilates 

kolmekordset saastetasu määra. See tähendab, et ainuüksi seadusest tulenevalt tõusevad 

nõuetele mittevastavates  prügilates saastetasud 266 kroonilt 469,50 kroonini tonni kohta, 

millele lisanduvad omakorda veel prügilate opereerimistasud. Kuna 2009.a suvel lähevad 

kõik nõuetele mittevastavad prügilad sulgemisele, on ette näha ka veokulude märgatavat 

suurenemist. Seetõttu on väga oluline, et kohalik omavalitsus teenustasu piirmäärade keh-

testamisel neid asjaolusid arvestaks. Hetkel pole paljud kohalikud omavalitsused meie hin-

nangul neid aspekte silmas pidanud ja seetõttu on kehtestatud väga madalad teenustasu piir-

määrad. Viimaste tõttu võivad aga konkursid pakkujate puudumise tõttu nurjuda. 

Teenustasu piirmäärade arvutamisel ja muutmisel soovitame kasutada Eesti Jäätmekäitleja-

te Liidu kodulehel toodud abimaterjale, mis on koostatud erinevate jäätmekäitlejate kogemu-

si arvesse võttes.

Oluline on jälgida, et kehtestatavad teenustasu piirmäärad vastavad kohaliku omavalitsuse 

iseärasustele – teenindatav maht, piirkonna asustatus, hajaasustuse liitmise tingimused, 

kaugus jäätmekäitluskohast ja selle iseloom jne. Teenustasu piirmäärad peavad olema piisa-

vad kõikide jäätmemahutite ja jäätmeliikide osas. Oleme kohanud paljudel juhtudel üksteise 

pealt maha kirjutatud dokumente ja ka teenustasu piirmäärasid, mis ei vasta aga piirkonna 

tegelikele oludele. 

Lõpetuseks kutsun kõiki omavalitsusi tegema dokumentide ettevalmistamisel koostööd Ees-

ti Jäätmekäitlejate Liiduga. Põhjalikult ettevalmistatud ja vedajate kui praktikutega kooskõ-

lastatud dokumendid aitavad ära hoida hilisemaid mitmeti tõlgendamisi ja kohtuvaidlusi.  

Anne Jõesaar
Ragn-Sells AS
Olme- ja biojäätmete teenusejuht



14

EJKL uudiskiri • sügis 2008

Põlevate tahkete jäätmete taaskasutamine 
AS Kunda Nordic Tsement tsemendipöördahjudes

12. mail allkirjastasid Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium ja AS Kunda Nordic 

Tsement kolmepoolse elluviimislepingu, mille alusel hakkab Euroopa Majanduspiirkonna 

Finantsmehhanism rahastama projekti „Põlevate tahkete jäätmete taaskasutamine AS Kun-

da Nordic Tsement tsemendipöördahjudes“.

Projekti eesmärk on energiaressursside jätkusuutliku kasutamise ja jäätmete taaskasutuse 

edendamine ning elukeskkonna saastekoormuse vähendamine. Eelkõige on soov vähendada 

tahkete pakendijäätmete, auto- ja elektroonikaromude jäätmete lõppladestamist prügilates. 

Kui 2003. aastal lõppladestati Eesti prügilates 375 tuhat tonni jäätmeid, siis aastaks 2011 on 

AS Kunda Nordic Tsement seadnud eesmärgiks koospõletada 85 tuhat tonni jäätmeid, mis 

muidu tuleks suunata lõppladestusele.

“Põlevate tahkete jäätmete kütusena kasutamine vähendab vajadust taastumatu fossiilse kü-

tuse põlevkivi järele,” selgitas Keskkonnaministeeriumi välisfi nantseerimise osakonna pea-

spetsialist Triin Reisner.

AS Kunda Nordic Tsement on seadnud eesmärgiks vähendada aastaks 2011 põlevkivi kasu-

tust tsemendi tootmisel 140 tuhande tonni võrra aastas. Selle tulemusel suureneb jäätmekü-

tuste osakaal tsemendi tootmisel eeldatavalt ca 25%-ni kogu vajaminevast kütusest ja CO2 

heitmete tase väheneb 5% võrra võrreldes praeguse tasemega.

Põlevate tahkete jäätmete taaskasutamise tehnoloogia rakendamise projekt viiakse ellu aja-

vahemikul jaanuar 2008–märts 2010. Projekti kogumaksumus on 3 714 464 eurot (ca 58 

miljonit Eesti krooni), millest 837 240 euroga (ca 13 miljoni krooniga) rahastab Euroopa 

Majanduspiirkonna Finantsmehhanism.

Lisaks elluviimislepingule kirjutasid projekti partnerite (AS Kunda Nordic Tsement, Eesti 

Jäätmekäitlejate Liit, RECI Eesti AS, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Tallinna Tehni-

kaülikool, Kunda Linnavalitsus) esindajad alla ühiste kavatsuste konsortsiumi lepingule pro-

jekti elluviimiseks ja selle eesmärkide saavutamiseks.

Keskkonnaministeerium ja AS Kunda Nordic Tsement allkirjastasid ka vaba tahte lepingu 

eesmärgiga tõhustada omavahelist koostööd, et rakendada ühiselt meetmeid puhtama elu-

keskkonna saavutamiseks.

AS Kunda Nordic Tsement, lepingu allkirjastamine
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AS Kuusakoski korraldab 
üle-eestilise romusõidukite kogumise kampaania 

Eesti suurima vanametalli käitleja AS Kuusakoski poolt korraldatav Romukampaania 2008 

toimub 1. septembrist – 31. oktoobrini. Kampaania perioodil oma romusõiduki Kuusakos-

kisse toonud inimestele makstakse romu eest raha vastavalt selle kaalule ning lisaks sellele 

on neil võimalus osaleda Canoni fotoaparaatide loosimisel. 

AS Kuusakoski juhatuse esimehe Kaido Aettiku sõnul korraldatakse sellist romusõidukite 

kogumise aktsiooni juba teist aastat. „2007. a kampaania raames tehtud teavitustööst oli 

palju kasu ning romude kokkuost kasvas kampaania perioodil hüppeliselt“, märgib Aettik. 

Eelmise romukampaania käigus koguti enam kui 3500 t keskkonnaohtlikke romusõidukeid, 

mis on ligi kolm korda rohkem võrreldes aasta esimese kaheksa kuuga. Ilmselt mõjutas kam-

paania edukust ka asjaolu, et alatest 2007. a septembrist tõsteti keskkonnaohtlike romude 

hind 200 kroonilt 1500 kroonile tonnist. „Sellest hoolimata on ka täna Eestis ringi sõites 

näha väga palju autovrakke, mis risustavad ümbruskonda nii esteetilisest kui ka keskkonna-

kaitselisest vaatenurgast lähtudes“, märgib Aettik ning lisab, et paljud sellised romusõidukid 

sisaldavad kütust ja õlisid, mis võivad keskkonda sattudes suurt kahju põhjustada. „Seetõttu 

püüame me oma kampaaniaga ka tänavu inimeste tähelepanu sellele teemale juhtida,“ selgi-

tab Aettik. 

Teenindusplatsile on kasulik tuua komplektne romusõiduk ning jätta selle töötlemine spetsia-

listide hooleks. Kõik Kuusakoski teenindusplatsile jõudnud romud käideldakse määruse „Ro-

musõidukite käitlusnõu-

ded“ kohaselt, mille järgi 

tuleb romusõidukist 

eraldada ohtlikud kom-

ponendid ja taaskasuta-

tavad materjalid. Oskus-

liku ja õige töötlemise 

korral on ühest romust 

võimalik taaskasutada 

vähemalt 85%. AS Kuu-

sakoski väljastab sõiduki 

viimasele omanikule ka 

lammutustõendi ning 

soovi korral korraldab 

sõiduki kustutamise 

ARK registrist. 

Romusõidukeid saab 

tuua AS Kuusakoski 

teeninduspunktidesse 

Tallinnas, Tartus, Pär-

nus, Võrus, Viljandis, Narvas, Rakveres, Jõhvis, Paldiskis ja Kuressaares. Lisainfot kampaa-

nia  kohta ja lähima teeninduspunkti täpsed andmed saab teada AS Kuusakoski klienditele-

fonil 625 8666 või www.kuusakoski.ee.

Romusõidukid Tallinna teenindusplatsil
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Hästitoimiv pakendite kogumissüsteem – 
unelm või tegelikkus?

Pakendiseaduse § 15 sätestab kohaliku omavalitsuse organi kohustused pakendi ja pakendi-

jäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldamisel. Seaduses seisab, et kohaliku omavalitsuse 

organ määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid 

ning sätestab need jäätmehoolduseeskirjas. Omavalitsused on meie poole pöördunud täp-

sustavate küsimustega, mida siinkohal aitame selgitada.

Mida peaks kohalik omavalitsus täpselt määratlema? 

Kindlasti konteinerite asukohad ja arvu. Viimase puhul on oluline, et oleks piisavalt kontei-

nereid ja nende tühjendamissagedus kataks ära tekkivate jäätmete mahud. Siinkohal tuleb 

appi ka äsja vastuvõetud „Pakendiseaduse muutmise seadus“, mis annab väga selged nõud-

mised pakendijäätmete kogumispargi suhtes elanike ja pindala põhiselt, kuid jätab omavalit-

susele õiguse valida piirkonniti sobivamaid kogumissüsteeme (avalikud konteinerid, kodust 

kogumine e. nn roheline kott vms). Tagada tuleb ka heakord kogumispunktide ümber.

Mida peavad pakendite taaskasutusorganisatsioonid koguma ja 

mida peab tarbija üle andma?

Pakendiseaduse § 20 ütleb pakendite tagasivõtmise kohta, et lõppkasutaja või tarbija on ko-

hustatud pakendi ja pakendijäätmed tagastama tühjalt ja liigiti sordituna vastavalt kohaliku 

omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud korrale ja pakendiettevõtja või taaskasu-

tusorganisatsiooni nõuetele. Lihtsustatud vastus küsimusele on, et üle peab andma ja vastu 

peab võtma taaskasutuseks sobivaid puhtaid pakendijäätmeid.

Kas on piiranguid vastuvõetavate pakendijäätmete koguste osas?

Tegelikult kogustel piiranguid ei ole ja pakendiettevõtja või  taaskasutusorganisatsioon on 

kohustatud lõppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja 

-pakendijäätmed ehk lühemalt: kõik nõuetekohaselt sorteeritud pakendid tuleb vastu võtta. 

Mis paneb tavalise eesti inimese jäätmeid sorteerima?

Olulised mõjutajad on rahaline kokkuhoid ja pakendite äraandmise mugavus:

• rahaline kokkuhoid - liigiti ära anda on odavam, kui segamini.

• lihtsus – kõik seonduv olgu lahti seletatud ja kui ikka ei tea, siis infotelefonist saab abi 

• jäätmete äraandmine olgu mugav – kogumiskohad lähedal, igapäevasel marsruudil 

 või võimalus, et pakendid viiakse ära otse koduukselt

Täna on üks põhjuseid ka hirm seaduse ees. Selles osas aitab ainult massiline selgitustöö, 

mis peab viima mõtteviisi muutuseni. Sealt edasi jõuame homse harjumuspärase 

keskkonnateadlikkuseni.

Mõned soovitused omavalitsustele, milliseid pakendijäätmeid ja kuidas koguda

Arvestades kogumismahte ja vahemaid on tänases Eestis mõistlik eraldi koguda kolme 

erinevat kategooriat pakendijäätmeid: 
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• Papp/paberpakend koos trükistega (kõige levinum ja elanikele arusaadavaim)

• Klaaspakend (mõistlik eraldi koguda ka kotiga kogumissüsteemis) – täna on klaasi 

 segapakendites u 50%

• Segapakend (metallpakendid, joogikartong ja palju erinevaid plaste – inimestel kõige 

 rohkem probleeme arusaamisega, et tegemist ei ole lihtsalt prügiga)

Kogumisviiside lühitutvustus:

Avalik konteinerpark 

Täna kasutavad taaskasutusorganisatsioonid avalikku konteinerite võrku näitamaks seaduse 

täitmist. Konteinerite sisuga taaskasutuse mõttes on lood halvad – konteinerites on väga 

palju nn valesid või väga määrdunud materjale, mille sorteerimine ja taaskasutusse suuna-

mine on kulukas.

Selline kogumisviis hakkab tegelikult toimima kui reaalselt  võetakse ette  massiline teavi-

tustöö elanikele, konteinerite leitakse “õiged” asukohad ja tekitatakse pakendikogumispunk-

tid (inimene saab ühes kohas ära anda kõik eelsorditud pakendid, mitte ei pea otsima üksi-

kuid eraldiseisvaid konteinereid.

Vastutajaga konteinerpark (KÜ-de, ühiskondlike asutuste jms konteinerid)

– sisu oluliselt parem võrreldes avalike konteineritega, vähem määrdunud ja “valesid” ma-

terjale

– konteineri täitmise koolituses on lisaks üks oluline mõjutusvahend –- kui konteineris on 

taaskasutusse sobimatud jäätmed,  lisandub eraldi tasu nende jäätmete sorteerimise ja/või 

ladestamise eest

– tegemist on nn mugavusteenusega – kuivõrd taaskasutus-organisatsioonidel puudub huvi 

nende konteinerite tühjenduskulusid katta, ei paku nad ka sellist tasuta teenust

Kilekotiga kogumine (rohelise kilekoti teenus)

– suunatud tiheasustusaladel eramajapidamistele

– hoolimata laiast lubatud valikust erinevatest pakendijäätmetest on materjalid puhtad ja 

kvaliteet parim, sest toimib personaalne vastutus koti sisu eest

– teenus on klientidele tasuta – kokkuleppel taaskasutusorganisatsiooniga

– taaskasutusorganisatsioon otsustab, millises piirkonnas ta seda teenust tasustab, nii 

 jäävad mitmed rohelist kotti soovinud piirkonnad sellest võimalusest ilma

Erinevate kogumisviiside valimise ja kombineerimise eesmärk on, et kõik kogumisviisid 

kokku peavad katma piirkonna paberi- ja pakendijäätmete mahud, optimaalsed kogumisku-

lud ja kõrgeima taaskasutusmäära. Pakendijäätmete piirkonnamahud (olmejäätmete koguste 

kaudu) määratleb kohalik omavalitsus, kes valib ja lepib taaskasutusorganisatsioonidega 

kokku ka kogumisviisid.

Millest alustada? 

– leia piirkonna pakendijäätmete kogused 
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– tuletame olmejäätmete kogustest – KKM-ist andmed

– määratle piirkonnale sobivad kogumisviisid

– Avalikud konteinerid + vastutajaga konteinerid + kotiga kogumine

– sõlmi kokkulepped pakendiettevõtjatega, st. üldjuhul taaskasutusorganisatsioonidega

– teavita ja õpeta elanikke

– korralda järelvalve ning vajadusel korrigeerivad tegevused

Kas korraldatud olmejäätmete veol odavaim hind on parim ja keskkonnasõbralikuim?

Pakendijäätmete kogumise seisukohast – EI !

- Olmejäätmete hulgas on viimase SEI uuringu (2007-2008 sügis/talv) põhjal keskmiselt 

30-40% pakendijäätmeid ning veel ka 10 – 20% paberijäätmeid.

Lühikirjeldus hästitoimivast  pakendite kogumissüsteemist:

- Elanikud on saanud kõik taaskasutatavad jäätmed lihtsalt ja mugavalt ära anda

- Omavalitsus on käivitanud toimiva süsteemi

- Taaskasutusse on mõistlike kuludega suunatud kõik selleks sobivad jäätmed

Kalle Grents
Ragn-Sells AS pakendijäätmete teenusejuht

Vaivaras valmis Eesti 
kaasaegseim saastunud pinnase käitlemise plats

Ohtlike jäätmete käitlemise mahust moodustab suure osa saastunud pinnase puhastamine. 

Seda pinnast on jäänud meile pärandina nõukogude liidu ajast ja seda tekkib tänapäeval mit-

mesuguste avariide tõttu. Lähtuvalt situatsioonist, kus saastunud pinnase kogused tänu endis-

te tööstusalade kasutuselevõtmisega pidevalt suurenevad, otsustas AS EcoPro, kes rendib Vai-

vara Ohtlike Jäätmete Kogumiskeskust ja prügilat Ida-Virumaal, rajada platsi kus oleks 

võimalik käidelda suurtes kogustes erinevate saastatuse tasemega ja erinevaid pinnase tüüpe.

Kompostimisväljaku projekteerisid AS Talter ja AS Kobras ning ehitas Viater Ehitus AS. 

Projekti kogumaksumus oli 9,5 miljonit krooni, millest 5,5 miljonit maksis AS EcoPro ja 

ülejäänu rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Tänaseks on valminud 12200 m2 tugevdatud asfaldiga kaetud plats, kus on võimalik töödel-

da kuni 20000 tonni pinnast aastas. Plats on kaetud spetsiaalse naftasaadustele vastupidava 

kahekihilise asfaltiga, millele on tehtud eriti tihe kehand, mis kindlustab selle, et vee läbinõr-

gumist pinnakattest praktiliselt ei toimu. Platsi pinna tugevuse planeerimisel on arvestatud 

ka seal liikuda võivate kuni 30 tonniste raskeveokitega.

Väljaku nõrgveed kogutakse kokku, need läbivad enne suublasse juhtimist õlipüüduri, sette-

basseini (nõrgveebasseini) ja puhasti. Puhastatava pinnase niisutamiseks kasutatakse nõrg-

veebasseini kogunenud vett.

Kompostimisväljaku ühes osas on plaanis katsetada erinevaid pinnase puhastamise meeto-

deid, et leida just meie kliimas ja meie oludele optimaalseid pinnase puhastamise meetodid. 

Eelkõige on kompostimisväljak mõeldud naftasaadustega saastunud pinnase töötlemiseks. 

Puhastamist vajav pinnas sõelutakse ja ladustatakse vastavalt partiidele ja puhtusastmele.
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Puhastatud pinnast saab hiljem kasutada prügilate katmiseks või muudel tööstusobjektidel 

täitepinnasena. Lähiajal on EcoPro AS-l kavas investeerida erinevatesse seadmetesse, mille 

abil on võimalik puhastusprotsessi oluliselt kiirendada.

Toiduõli liigub Eestist Kreekasse 

Umbes aasta tagasi alustas Ragn-Sells AS toiduõli ja -rasva eksporti Saksamaale. Praeguseks 

kujunenud kogemuse ja stabiilselt kogunevate koormatega on Ragn-Sells AS otsinud veelgi 

paremaid väljundeid. Ragn-Sells AS alustas paar kuud tagasi koostööd Kreeka fi rmaga 

BioFluidTech, kes tegeleb toiduõli- ja rasva taasväärtustamisega. Kreeka klimaatilised tingi-

mused on biokütuse valmistamiseks sobivamad kui Põhja-Euroopas ning seetõttu saab seal 

samast kogusest toiduõlist- ja rasvast valmistada väiksema energiakuluga suurema koguse 

biodiislit. Ragn-Sellsi AS tarnitud jäätmetest saadakse ligikaudu 70% biodiislit, mida kesk-

konnasõbralikud kreeklased kasutavad autokütusena ja vaid 30%-i jäätmetest suunatakse 

metaanitootmisse ja seejärel muundatakse elektri- või soojusenergiaks. Viimast kasutatakse 

majade kütmisel.

Kokkulepe Kreeka ettevõttega tehti 2 põhjusel - see aitab täita 

eesmärki suunata taaskasutusse võimalikult suur kogus jäätmeid 

ning hoida kokku toorainet ja energiat, samuti on see ka majan-

duslikult tasuvam. Proovikoormas teeleläinud toiduõli ei olnud 

aga sugugi kogutud ainult Tallinnast, vaid tuli kõigi Ragn-Sells 

AS piirkondlike vaheladude kaudu - Tartust, Haapsalust, Jõhvist. 

On hea meel tõdeda, et  toiduõli kogumine on käima läinud kõik-

jal Eestis. Samas loodab Ragn-Sells AS jätkuvalt ka toiduõli kogu-

seid suurendada ning selle eesmärgi nimel tehakse ka aktiivselt tööd. Seoses uute väljundite 

leidmisega on toiduõli ja - rasvajäätmetest saamas jäätmeliik, mille kõrge taaskasutusmäära 

tõttu on võimalik klientidele hakata tegema tagasimakseid.

Jüri Hion
Ragn-Sells AS arendusjuht

Eesti turvalisim saastunud pinnase käitlemise plats Vaivaras
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Vanapaber 2008

Väätsa Prügila poolt korraldatud kampaania Vanapaber 2008 õnnestus väga hästi. Meie 

kuuenda kampaania käigus kogusid õpilased kokku 205,69 tonni vanapaberit. See on läbi 

ajaloo teine tulemus, suurema koguse  233 tonni, kogusid koolid eelmisel, 2007 aastal. Kuue 

aastaga on õpilased kogunud vanapaberit  kokku 935 tonni! Kampaanias osales kokku 34 

kooli, neist 10 naabermaakonnast Raplast. Vanapaber 2008 pidulik lõpuüritus toimus 

20. mail Paide Kultuurikeskuses koos 

projekti Hoia Metsa kiidupäevaga. 

Kohaletulnuid tervitasid Järva maa-

vanem Üllar Vahtramäe ja Järvamaa 

Keskkonnateenistuse juhataja Allan 

Piik. Meeleoluka kavaga esinesid Koe-

ru, Türi ja Paide Muusikakoolide õpi-

lased. Gümnaasiumitest kogusid kõi-

ge rohkem vanapaberit Paide 

Gümnaasiumi õpilased (30,926 ton-

ni) ja põhikoolidest Väätsa Põhikooli 

õpilased (13,842 tonni). Arvestuses, 

kogutud vanapaberit ühe õpilase koh-

ta oli parim Peetri Põhikool, kus ko-

guti ühe õpilase kohta 188 kg vanapa-

berit. Parim Raplamaa kool oli Kehtna 

Põhikool (9,695 tonni). Kõik koolid 

said tänukirjad, meened ja T-särgid, 

lisaks mitmed eriauhinnad kampaa-

nia toetajatelt. Kampaaniat Vanapa-

ber 2008 toetas SA Keskkonnainves-

teeringute Keskus. 

Teenindasime ka Põltsamaa Ühis-

gümnaasiumi vanapaberi kogumise 

kampaaniat, mis toimus 29. aprillist 

kuni 4. maini. Põltsamaa kampaaniat 

on mitu aastat korraldanud Annika 

Kallasmaa. Põltsamaa Ühisgümnaa-

siumi õpilased kogusid kokku 64,37 

tonni vanapaberit. Kahe kampaania 

tulemusena suunasime taaskasutusse 

270,06 tonni väärtuslikku toorainet.  

Toomas Laimets
Väätsa Prügila AS projektijuht

Vanapaberi laadimine Paide Gümnaasiumi juures


