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Uued liikmed

Hiiu Autotrans OÜ

Hiiu Autotrans OÜ tegeleb jäätmekäitlusega alates 2003. aastast. Ettevõte korraldab kõikide jäätme-

liikide (sh pakendite) käitlust. Olmeprügiveoks on ettevõte soetanud spetsiaalse prügiveoki. Teenin-

datakse Hiiu maakonna elanikke ja asutusi. Koostöös kohalike omavalitsustega tegeleb Hiiu Autot-

rans OÜ kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete kogumisega.

Aadress: Rookopli 17, Kärdla 92413

Telefon: 463 1737

Faks: 463 2005

Kontakt: Anu Pielberg

E-mail: anu@hiiuauto.ee

Kodulehekülg: www.hiiuauto.ee

Buchen Industrial Services Baltikum OÜ

Buchen Industrial Services Baltikum OÜ on asutatud 2005. a. Buchen UmweltService GmbH poolt. 

Buchen Group on Euroopas juhtiv puhastus- ja jäätmekäitlusettevõte. Ettevõtte põhilisteks klienti-

deks on nafta rafi neerimistehased üle Euroopa.

Buchen Industrial Services Baltikum OÜ tegeleb tööstusseadmete, elektri- ja soojusjaamade sead-

mete, torustike ja tanklamahutite puhastamisega põhiliselt Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Valge-

venes ja emafi rma tellimusel ka teistes fi liaalides.

Peamisteks klientideks on keemia-, paber-, tselluloosi- ja naftatööstuse ettevõtted, samuti elektri- ja 

soojusjaamad ning kütuseterminaalid.

Aadress: Suur-Sõjamäe 27B, 11415 Tallinn

Telefon: 600 7721

Faks: 600 7884

Kontakt: Tanel Nõmmiste

E-mail: tanel.nommiste@buchen.net

Kodulehekülg: www.buchen.net

Iru Elektrijaam OÜ

OÜ Iru Elektrijaam on Eesti Energia kontsernis tegutsev soojuse- ja elektrienergia koostootmisjaam, 

mis on töös alates 1978. aastast. Iru Elektijaam OÜ kavandab lähiajal uue jäätmete taaskasutusel 

baseeruva soojuse ja elektrienergia koostootmisploki rajamist. Uue energiaploki aastaseks segaolme-

jäätmete maksimaalseks taaskasutusmahuks on kavandatud kuni 220 000 tonni.

Aadress: Peterburi tee 105, 74114 Maardu

Telefon: 715 3222

Faks: 715 3200

Kontakt: Leida Uibo

E-mail: iru@energia.ee

Kodulehekülg: www.iruenergia.ee
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FEAD’i aastakonverents Pariisis

18.-19. septembril kogunesid FNADE (Prantsusmaa Jäätmekäitlejate Liidu) kutsel jäätmekäitlejad üle 

Euroopa Pariisi Eiff eli torni konverentsikeskusesse FEAD’i aastakonverentsile.

Osalejate arv küündis ületas 180.

Aastakonverentsi põhilisteks teemadeks olid uue EL jäätmete raamdirektiivi mõju jäätmekäitlejatele 

ja ebaaus konkurents era- ja avalikõiguslike ettevõtete vahel. Samuti käsitleti tööstusheite direktiivi 

ja jäätmenimistuga seonduvat.

Konkurentsiteemad on viimasel ajal Euroopas muutunud väga teravaks ja seega viib FEAD oma liik-

mete hulgas läbi küsitluse, et selgitada välja, millistes liikmesriikides on tegemist ebaausa konku-

rentsi ilmingutega, et seejärel asuda jõuliselt kaitsma eraettevõtete huve.

FEAD’i aastakonverentsil esines külalisena Euroopa Parlamendi liige Caroline Jackson, kes oma et-

tekandes rõhutas vajadust tõhustada Euroopa Liidu riikides keskkonnajärelevalvet. Caroline Jackson 

tegi ettepaneku luua EL ülene järelevalveorgan, kelle ülesandeks oleks jälgida, et kõik EL riigid täi-

daksid ühtmoodi keskkonnaalseid õigusakte.

FEAD’i aastakonverents 2009. a. toimub 29.-30.oktoobrini Oslos.

FEAD’i aastakonverents Pariisis



5

EJKL uudiskiri • talv 2008

EJKL koolitusreis Austria jäätmekäitlusettevõtetesse

13.-17. oktoobrini 2008. a. viibis Eesti Jäätmekäitlejate Liidu 25-liikmeline delegatsioon Austrias ja 

tutvus Austria jäätmekäitluse korraldusega.

Jäätmekäitlus Austrias on väga kõrgel tasemel:

· jäätmete taaskasutusmäär on kõrge;

· jäätmeid põletatakse elektri ja sooja koostootmise eesmärgil;

· ladestatavate jäätmete kogused on minimaalsed – ca 20% jäätmetest ladestatakse.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu delegatsiooni vastuvõtjaks Austrias oli Austria Jäätmekäitlejate Liit 

(VÖEB). Ehitusjäätmete käitlusega tegelevad ettevõtted kuuluvad aga eraldi liitu ja ehitusjäätmete 

käitluse korraldusest Austrias andis ülevaate Ehitusjäätmetekäitlejate Liit (BRV).

Austria Jäätmekäitlejate Liidult saadud info kohaselt on Austria jäätmekäitluse põhiprobleemid üsna 

sarnased probleemidega Eestis:

1. tihe konkurents ja sellest lähtuvalt madalad hinnad;

2. õigusaktide “uputus” ja õigusaktides sätestatud nõuete eiramine;

3. kõrged maksud; 

4. majanduslangus. 

Koolitusreisi käigus tutvuti ka praktilise jäätmekäitlusega ja ettevõtete poolt kasutatavate 

tehnoloogiatega. 

Käitluskohast väljuva veoki rataste pesu
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Külastati järgmisi ettevõtteid:

• Fernwärme Wien GesmbH - jäätmepõletus

• CONTRACON – ehitus-ja lammutusjäätmete käitlus

• Saubermacher Dienstleistungs AG – jäätmete kogumine ja transport

• Voestalpine – metallijäätmete käitlus

• Brantner Walter GesmbH – ohtlike jäätmete käitlus

• A.S.A Abfall Service AG – jäätmete mehaaniline-bioloogiline töötlemine

Koolitusreisil osalejatele avaldus muljet ehitus-ja lammutusjäätmete käitluse tase, jäätmete mehhaa-

nilis-bioloogiline töötlemine ja RDF tootmine.

Ohtlike jäätmete märgistamise osas tuli tõdeda, et Eestis on nõuded tunduvalt karminad kui 

Austrias.

EJKL koolitusreisi Austria jäätmekäitlusettevõtetesse toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 

teadmiste ja oskuste arendamise programm. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.

EJKL koolitusreisil osalejad
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EL jäätmete raamdirektiiv kiideti heaks.

EL jäätmete raamdirektiiv kiideti Euroopa Komisjoni poolt heaks 20.10.2008. a.

EL jäätmete raamdirektiivi eestikeelse teksti leiate lingi alt:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ET:PDF

EL jäätmete raamdirektiivi ingliskeelse teksti leiate lingi alt:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF

Soovitan lugeda ka ingliskeelset raamdirektiivi teksti, sest eestikeelses tõlkes esineb VIGU.

Liikmesriigid peavad direktiivi üle võtma 12.detsembriks 2010. a.

Vastuvõetud õigusakt näeb ette, et aastaks 2020 tuleb 50% olmejäätmetes sisalduvast klaasist, pabe-

rist, metallist ja plastikust korduskasutada või võtta materjalina ringlusse.

Aastaks 2020 tuleb 70% ehitus- ja lammtusjäätmetest korduskasutada, ringlussevõtta või muul viisil  

taaskasutada (s.h. kasutamine täitematerjalina).

Olmejäätmete põletamine loetakse taaskasutamiseks üksnes siis, kui põletusrajatise eff ektiivsus on 

võrdne või suurem kui: 

-0,6 – rajatiste puhul, mis tegutsevad ja on saanud loa enne 01.01.2009

-0,65 – rajatiste puhul, mis on saanud loa peale 31.12.2008. a.

Saastetasu tõuseb uue aasta algusest

Keskkonnatasude seaduse kohaselt tõuseb 01.01.2009. a. saastetasu 156,5 kroonini jäätmetonni koh-

ta jäätmete kõrvaldamisel.

Nõuetele mittevastavate prügilate osas on saastetasu aga kolmekordne e. 469,5 krooni tonni kohta.

Siiani on rõhutatud, et Eesti jäätmekäitluses toimub pööre 16.07.2009. a., kui suletakse kõik nõuetele 

mittevastavad prügilad. 

Esimene pööre toimub aga juba 2009. a. alguses, kui väga selgelt eristatakse läbi saastetasumäära 

nõuetelevastavad ja nõuetele mittevastavad prügilad.

Seega piirkondades, kus puudub nõuetelevastav prügila ja jäätmed ladestatakse nõuetele mittevasta-

vatesse prügilasse, tõusevad oluliselt jäätmekäitluskulud.

Vahemaad ühest Eesti servast teise ei ole suured ja kas kõrge saastetasu nõuetele mittevastavates 

prügilates paneb jäätmekoormad juba 2009. a. alguses liikuma nõuetelevastavate prügilate suunas, 

näitab aeg. 

Päris kindel on aga see, et 17.07.2009. a. ladestatakse Eestis jäätmeid ainult nõuetelevastavatesse 

prügilatesse.
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EJKL koolitused 2009

2008. a. korraldas Eesti Jäätmekäitlejate Liit 3 infopäeva korraldatud jäätmeveo ja 1 infopäeva 

ohtlike jäätmete ja tootjavastutuse teemadel.

Lisaks toimus 07.10.2008. a. KUMUs liidu traditsiooniline üritus – Jäätmepäev.

Samuti alustas liit 2008. a. ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse korraldamisega.

Esimene ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus toimus 27.-30.05.2008 (osalejate arv 22) ja teine 

koolitus 11.-14.11.2008. a. (osalejate arv 20). 

Samuti korraldas liit 2008. a. oma liikmetele konkurentsiõiguse koolituse.

2009. a. on liidul plaanis jätkata senist koolitustegevust ja pakkuda ka uusi koolitusi:

• Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus.

• Jäätmekäitluse baaskoolitus.

• Eco driving ja libedasõidukoolitus koostöös EAS’iga.

• Prügilate probleeme käistlev seminar koostöös FEAD’iga (Euroopa Jäätmekäitlejate Liit).

• Infopäevad.

• Jäätmepäev.

• Koolitusreis. 

Ohtlike jäätmete koolitus 11.-14.11.2008
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Entsorga-Enteco 2009

Iga kolme aasta tagant toimub Kölnis rahvusvaheline jäätmekäitlus- ja keskkonnatehnoloogia-alane 

mess Entsorga – Enteco.

Köln on kohtumispaigaks nii jäätmekäitlusettevõtetele, kes kasutavad erinevaid tehnoloogiad, et jäät-

meid parimal võimalikul moel käidelda, kui ka ettevõtetele, kes pakuvad erinevaid tehnoloogiaid.

Aeg möödub märkamatult ja 27.-30.10. 2009. a. on jälle põhjust Kölnis kohtuda.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit pakub messireise Kölni oma kauaegse koostööpartneri 

Kaleva Travel AS vahendusel. 

Lisainfot saab liidu tegevjuhilt Margit Rüütelmannilt tel. 513 0698 või margit@ejkl.ee

Tallinna Sekto AS uus juht

Alates 22.09.2008. a. tegutseb Tallinna Sekto AS juhatuse esimehe-

na Heinar Leismann (pildil).

Samas jätkab ettevõtte juhatuse liikmena Ain Lindre.

Heinar Leismanni on jäätmekäitluses olnud juba pikemat aega ja 

eelnevalt juhtinud nii Tallinna Jäätmete Sorteerimise Tehast kui ka 

Prügivedu Tallinn OÜ-d.

Wilmeco OY otsib tootejuhti:
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Aasta Taaskasutajad 
suunavad taaskasutusse pea kõik jäätmed

23. oktoobril toimus Tallinna Lauluväljakul Aasta Taaskasutaja konverents „Sisu või pakend“, mille 

raames anti üle ka Aasta Taaskasutaja auhinnad.

„Seekordsel konverentsil keskendutakse pakendite sorteerimise ja taaskasutamisega seonduvatele 

küsimustele,“ ütles Ragn-Sells AS-i ärijuht Agu Remmelg. „Pakendijäätmete teema on praegu väga 

aktuaalne, sest alates järgmisest aastast suurenevad kohustuslikud pakendite taaskasutusmäärad. 

Seaduse kohaselt tuleb alates 2009. aastast taas ka su tus se suu na ta 55% plast pa ken deid, 60% me tall-

pa ken deid ning 70% pa ber- ja klaas pa ken deid. Praegu on igat liiki pakendite kohustuslik taaskasu-

tusse suunamise piirmäär 15% - seega on muudatus märkimisväärne.“

„Ettevõtete ning tavatarbijate seas tuleks varakult teha teavitustööd ning julgustada neid juba prae-

gu rohkem pakendeid sorteerima, et aasta alguses ei tabaks inimesi nö „pakendipaanika,““ lausus 

Agu Remmelg. „Konverentsi ettekanded selgitasid muuhulgas, mida toovad endaga kaasa Pakendi-

seaduse muudatused, kuidas tootjate raha kasutatakse pakendite kogumisel ja taaskasutamisel, kui-

das toimub Pakendiseaduse täitmise järelevalve.

Konverentsi „Sisu või pakend“ avamisel ütles Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš: „Tallinna ees-

märk on olla puhas ja hoolitsetud linn. Euroopa suuremad linnad kipuvad olema väga räpased. Puh-

ta elukeskkonna saavutamiseks on esiteks oluline tekitada võimalikult vähe jäätmeid ja teiseks tek-

kinud jäätmetest võimalikult palju taaskasutada.“

Konverentsi raames andsid keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rein 

Leipalu pidulikult üle ka kuus Aasta Taaskasutaja auhinda. Auhinnasaajad valiti välja nende organi-

satsioonide ja ettevõtete seast, kes on viimase aasta jooksul aktiivselt jäätmekäitlusse panustanud 

ning suunanud taaskasutusse võimalikult palju erinevaid materjale.

Suure Aasta Taaskasutaja auhinnavõitjad olid Powerwave Technologies Estonia OÜ, Rakvere Liha-

kombinaat AS ja Salvest AS. Väikese auhinna pälvisid Catwees OÜ, Ecoprint AS ja Favor AS. 

„Tänavused auhinnavõitjad paistavad silma märkimisväärsete taaskasutuskoguste poolest,“ rääkis 

Ragn-Sells AS-i juhatuse esimees Rein Leipalu. „Samuti on aasta-aastalt märgatav ettevõtete tead-

likkuse kasv jäätmekäitluse ja taaskasutuse küsimustes. Firmad on ise huvitatud keskkonnasäästli-

kust majandamisest, sest saadakse aru, et pikas perspektiivis on oluline ressursse säästa.“ 

Aasta Taaskasutaja auhinnavõitjate tutvustus:

Powerwave Technologies Estonia OÜ

Ettevõte suunab taaskasutusse enam kui 89% jäätmetest. Ettevõtet ennast huvitab väga, kuidas tek-

kivaid jäätmeid sorteerima peab ja kuidas sorteerimist saaks veelgi korrektsemaks muuta. Töötaja-

tele on loodud mugavad võimalused jäätmete sorteerimiseks ning toimub ka regulaarne töötajate 

koolitus. 

Rakvere Lihakombinaat AS

Vaatamata rohkearvulisele töötajaskonnale on suudetud valikkogumissüsteem üles ehitada selliselt, 

et maksimaalne osa jäätmetest – 78% suunatakse taaskasutusse. Väljasorteeritavad jäätmeliigid: pa-

berjäätmed, pakendid, ohtlikud jäätmed, tööstusjäätmed, tuhajäätmed, mudajäätmed, 

loomsed jäätmed, olmejäätmed.
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Salvest AS

Ettevõte on avatud koostööle, et käidelda oma toodete valmistamisest tekkivaid jäätmeid võimali-

kult keskkonnahoidlikult. Täna kogutakse eraldi ning suunatakse taaskasutusse 90% tekkivast jäät-

memahust.

Catwees OÜ

Tallinnas ja Pärnus toimub hoolikas sorteerimine, taaskasutusmäär on 35%. Esile võib tõsta Pärnu ük-

suse juhataja, kes propageerides keskkonnahoidlikku mõtteviisi on eeskujuks nii tööl kui ka eraelus.

Ecoprint AS

Ecoprint kasutab ettevõtte keskkonnakoormuse mõõtmiseks ja aruande koostamiseks ökoloogilise 

jalajälje meetodit. Taaskasutusse suunatakse 81% tekkivatest jäätmetest.

Lisaks jäätmete sorteerimisele kasutatakse uues tootmishoones sadevett trükikoja õhu niisutami-

seks (mis vähendab oluliselt veekulu ja praaki trükkimisel), seadmete jääksoojus kasutatakse venti-

latsiooni soojusvaheti abil ära hoone kütmiseks ning vett eelsoojendatakse päikesekollektoritega, 

osa elektrist toodetakse tuulegeneraatorite abiga. 

Favor AS

Favor kogub eraldi papp- ja paberpakendi, ohtlikud jäätmed, klaasi ja plasti. Taaskasutusmäär on 

78%. Metallijäätmed tootmisest suunatakse samuti ümbertöötlusesse.

Aasta Taaskasutaja auhinnale kandideerimise tingimused:

1. Taaskasutusmäär – ettevõtte või organisatsiooni poolt aasta jooksul taaskasutusse suunatud jäät-

mete osakaal tervikuna tekitatud jäätmekogusest.

2. Kliendi panus jäätmete taaskasutuse soodustamiseks – töötajate koolitus, teavitustegevus, moti-

veerimine maksimaalse koguse jäätmete suunamiseks taaskasutusse. 

3. Omaalgatuslik lisategevus jäätmete taaskasutusse suunamisel – ettevõte või organisatsioon pin-

gutab taaskasutuse nimel seadusega määratud kohustust (tootjavastutus) omamata.

Aasta Taaskasutaja



12

EJKL uudiskiri • talv 2008

Ragn-Sells alustas auhindade väljaandmist 2002. aastal. Aasta Taaskasutaja auhinna väljaandmise 

eesmärgiks on tunnustada jäätmete valikkogumist nende taaskasutamiseks.

Alates 2003. aastast antakse välja kolm suurt ja kolm väikest Aasta Taaskasutaja auhinda, et väärtus-

tada mitte ainult taaskasutatavate jäätmete suurt kogust ja kvaliteeti, vaid ka panust jäätmete koht-

sorteerimise alase teavitustöö tegemisel.

Uuendused AS-is Epler & Lorenz 

AS-is Epler & Lorenz on käesoleval aastal toimunud kaks suuremat uuendust: kevadel käivitati jäät-

mete purustamisliini ning sügisel alustati biolagunevate jäätmete kompostimist kottkompostimise 

meetodil.

Purustamisliinil eraldatakse jäätmete erinevad koostisosad üksteisest, et lihtsustada nende edasist 

käitlemist ning suurendada taaskasutusse suunatavate jäätmete hulka. Liinil purustatakse nt õli-

fi ltreid, ohtlikke aineid sisaldavaid pakendeid, ohtlike ainetega saastunud puhastuskaltse, ohtlike 

ainetega saastunud puitu, plasti jne. Liin on varustatud magnetseparaatoriga jäätmetest metalli 

eraldamiseks. 

Biolagunevate jäätmete kompostimist viiakse läbi 

kottkompostimise meetodil. Kompostimine leiab 

aset kontrollitud tingimustes spetsiaalsetes kompo-

stimiskottides. Tegemist on suletud süsteemiga, mil-

lel on võrreldes aunkompostimisega mitmeid eeliseid 

- muutused ilmastikus ei mõjuta protsessi, haisu ja 

nõrgvee teke ja levik on pideva kontrolli all ning prot-

sess on kuni 6 korda kiirem. Meetodi suureks plus-

siks on selle mobiilsus, tänu millele on võimalik 

kompostimist läbi viia lausa jäätmete tekkekohas.

Investeeringute kogumaksumuseks oli 4,7 miljonit 

Eesti krooni.

Moonika Lipping

AS Epler & Lorenz

keskkonnajuht

Kompostimine Põltsamaa piirkonna jäätmejaamas

Jäätmete purustamisliin
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Väätsa Prügila AS soetas kaasaegse kompostimisseadme

2007. aasta kevadel alustas Väätsa Prügila AS köögijäätmete liigiti kogumist. Tänaseks on Väätsa 

Prügila AS paigaldanud 163 spetsiaalset biojäätmete kogumiskonteinerit, neist Paidesse 104 ja Türi-

le 48. Inimesed on kogumiskonteinerid hästi omaks võtnud ning kasutavad neid aktiivselt. Käesole-

val aastal on toonud prügilasse kompostimiseks ca 400 tonni köögijäätmeid. 

Toidujäätmed liigitatakse III kategooria loomsete jäätmete kõrvalsaaduseks, mille kompostimisele 

on seatud eritingimused. Kõige olulisem on haigustekitajate ja bakterite hävitamine vähemalt 60 

minuti jooksul ning 70 °C temperatuuril.

Nende nõuete täitmiseks soetas Väätsa Prügila AS spetsiaalse multiliftkonteinertüüpi täisautomaat-

se kompostimisseadme. Seade koosneb 30 m³ mahuga kompostimiskambrist, sissepuhke- ja välja-

tõmbe ventilaatoritest, nõrgvee pumbast ja mahutist, niisutussüsteemist ning arvutiga juhitavast 

juhtimis- ja kontrollsüsteemist. Kompostimisseade salvestab automaatselt kõik vajalikud parameet-

rid nagu protsessi aeg, konteineris oleva biomassi temperatuur ja hapniku sisaldus, nõrgvee tase 

kogumismahutis ja siseneva õhu temperatuur. Vajadusel on võimalik kompostitavat massi niisutada 

ja reguleerida õhuga varustamist. Kompostimisseadmest väljuv õhk fi ltreeritakse biofi ltris. Kom-

postimisel kasutatakse tugiainena puiduhaket. Kompostimisprotsessi kestus on 7 - 14 päeva, mis 

sõltub kompostitava materjali koostisest. Seadme kompostimisvõimsus on ca 900 tonni aastas.

Pärast protsessi läbimist konteineris paigutatakse kompost aunadesse uuele 1,2 ha suurusele kom-

postimisväljakule 8-12 näda-

laks järelvalmimisele. Auna-

sid segatakse sagedusega 

vähemalt kaks korda näda-

las. Valmis kompostist võe-

takse vajalikud analüüsid 

ning müügikõlbulik kompost 

müüakse kasutamiseks põl-

lumajanduses või haljastu-

ses.

Toomas Laimets

Väätsa Prügila AS projektijuht

Väätsa prügila AS, kompostimisväljaku avamine

Väätsa prügila uus kompostimisseade
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Ragn-Sells AS rajab Tartusse kaasaegse jäätmekeskuse

Ragn-Sells AS-il on plaanis paari aasta jooksul Tartusse Klaasi tänavale rajada kaasaegne jäätmekes-

kus, mis aitaks koostöös Euroopa Liidu nõuetele vastava Torma prügilaga lahendada jäätmete lõpp-

käitlusega seotud probleeme piirkonnas. 

Esmalt on plaanis rajada aiaga ümbritsetud ja kõva kattega varustatud kommunikatsioonidega terri-

toorium, kus hakkavad paiknema kaal, jäätmete ümberlaadimisjaam segajäätmete koguste suuren-

damiseks ning sorteerimishall koos vajalike seadmetega. 

Territooriumile rajatakse hooned ohtlike ja probleemtoodete vastuvõtuks, sorteerimiseks, ümber-

pakendamiseks ja ladustamiseks. Nii ohtlike kui ka mitteohtlike jäätmete bioloogiliseks töötlemi-

seks on plaanis rajada kompostimisväljak.

Lisaks plaanitakse RDF töötlustehase ehitamist. See võimaldaks jäätmekütuseks ümber töödelda 

kuni sada tuhat tonni segaolmejäätmeid ning tööstus-ehitusjäätmeid. Tegevuse tulemusena tekib 

ligikaudu:

• 50 000 tonni kvaliteetset jäätmekütust, mida saab kasutada tootmisettevõtete energiatarbe ra-

huldamiseks.

• 30 000 tonni biolagunevaid jäätmeid, millest osa töödeldakse edasi samal territooriumil ja osa 

suunatakse töötluseks Torma jäätmekeskusesse.

• 13 000 tonni inertseid jäätmeid, mida võimalusel kasutatakse ehitusmaterjalina või ladestatakse 

Torma jäätmekeskuse ladestusalale.

• 7000 tonni metallijäätmeid, mis suunatakse taaskasutusse 

Vastav taotlus RDF tehase rajamise toetuseks on KIKile tehtud. Kaasaegsete tehnoloogiate rakenda-

misel ei ole riigil või omavalitsusel vaja rajada täiendavat prügila infrastruktuuri Lõuna-Eestisse. 

Lisaks saavad RDF töötlemisjäägi ladestamisega hästi hakkama kõik olemasolevad europrügilad.

Arendusprojekti keskkonnamõjude eelhinnang on heaks kiidetud ning koostatud on eel- ja põhipro-

jekt. I etapi arendamiseks on ehitusluba väljastatud - kopa loodame maasse lüüa juba käesoleva aas-

ta detsembrikuus.

Jüri Hion

Arendusjuht

Ragn-Sells AS
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Uikala prügilas valmib sortimiskeskus

Uikala Prügila AS alustas 2008. aasta maikuus sortimiskeskuse ehitust, mis kõikide plaanide 

kohaselt peaks alustama tööd 2009. aasta jaanuaris.

Sortimiskeskuse ehituse maksumuseks kujuneb 30 miljonit krooni. 

Kuna ehituseks tehtavad kulud on märkimisväärsed, siis Uikala Prügila AS on kolmel korral esitanud 

toetuse saamiseks taotluse KIK SA-le. Kahjuks KIK SA ei ole pidanud vajalikuks seda projekti toetada 

ja puuduvad 15 miljonit saadakse laenuna pangast.

Sortimiskeskuses hakatakse sortima pakendit, tootma RDF–i (jäätmekütust) ja demonteerima elekt-

roonikaromu. Uikala Prügila AS soovib sortimiskeskuse rajamisega aitab lahendada maakonna jäät-

metega seotud probleeme, mille tulemusena aktiviseerub jäätmete taaskasutus ja väheneb jäätmete 

ladestamine. 

Uikala Prügila AS juht Ervin Metsatalu loodab, et sellest saab mitte ainult Uikala vaid kogu Ida-Viru 

 maa sortimiskeskus ja seega kutsub koostööle kõiki piirkonna ettevõtjaid ja koha-

  likke omavalitsusi.

Kompostimine – see on ju imelihtne

Alates 2008. aasta augustist on OÜ Laidest Uus-Meremaa in-vessel kompostimissüsteemide tootja 

HotRot Exports Ltd ametlik edasimüüja Baltikumis ja Soomes. 

HotRot In-vessel süsteemi kompostimisüksused on erineva võimsusega, töötlemismahuga 0,5 kuni 12 

tonni jäätmeid päevas.

HotRot süsteemiga saab käidelda 

praktiliselt kõiki orgaanilisi jäätmeid: 

toidujäätmeid, biomuda (kaasaarva-

tud heitveepuhastusjaamades tekkiv 

muda) ja MBT jäätmeid. Peamiseks 

reguleerivaks parameetriks on niis-

kussisaldus, selle optimaalne hulk on 

50 – 60%. Ka materjali osade suurus, 

toitainete osakaal ja materjali pH mõ-

jutavad komposti kvaliteeti. HotRot 

tuleb kergesti toime ka selliste reostu-

sainetega nagu plastikkotid, konservi-

Uikala prügilas valmib sortimiskeskus
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karbid ja isegi klaas; paljud neist 

materjalidest eemaldatakse kom-

postist sõelumise teel. Komposti-

misprotsess kestab tavaliselt 16 – 20 

päeva, olenevalt sellest, millise kvali-

teediga komposti soovitakse saada. 

Süsteem on suletud ja täiesti ilmasti-

kukindel. Iga HotRoti üksus on va-

rustatud monitooringuseadmetega 

ja gsm- mooduliga, mida on võima-

lik programmeerida erinevate and-

mete ja häirete edastamiseks.

Lisaks pakume Rootsis kavandatud 

ja toodetud kompostimissüsteeme 

Big Hanna ja Bio Nova, mis on eriti 

sobilikud kasutamiseks korterela-

mute juures, restoranides, hotellides, 

haiglates, koolides, vanglates jm. 

Olenevalt seadmest kestab prot-

sess 48 tunnist (BioNova) kuni 8 

- 10 nädalani (Big Hanna) ning 

võimaldavad töödelda kuni 

20 000 liitrit jäätmeid nädalas. 

Kompostimine nende seadmete-

ga on lihtne ning vajab minimaa-

lset hooldust ja järelevalvet.  

Alates novembrist omame Taani 

fi rma M&J Industries A/S esin-

dusõigust Baltimaades. 

See võimaldab meil pakkuda kõr-

gekvaliteedilisi staatilisi ja mobiilseid purustajaid, mis suudavad toime tulla enamike jäätmetega alates 

paberist kuni tööstuslike jäätmeteni. Lisaks pakume USA fi rma Duratech Industries erinevate võimsuste-

ga tööstuslikke peenestajaid. 

Koostöös Austria fi rmadega Compost and Waste Technology GmbH ning Compost- Systems GmbH 

aitame kliendil leida vajalikud seadmed kompostimisväljakutele – järelveetavad segajad, iseliikuvad 

segajad, sõelad, mõõteseadmed, suletud süsteemid orgaaniliste jäätmete kompostimiseks jms. 

Lisaks on meil hea koostöö ka USA ettevõttega Granite Environmental Inc., kellega koos pakume 

klientidele geotekstiilist tuube, millega kuivatatakse järvede ja jõgede muda ning mida kasutatakse ka 

kompostimisel lisades selleks erinevaid koagulante. Kõne all olevate tuubidega, mida on võimalik telli-

da erinevates mõõtmetes, saab ka laieneda maismaalt vette, kui see võimalus ja vajadus on olemas. 

Kui teil on mure orgaaniliste jäätmete kompostimisega, siis oleme valmis välja pakkuma lahenduse.

Meeldivale koostööle lootma jäädes,

Raoul Laidoner

Juhataja

Laidest OÜ  

www.profi le.ee

Duratech purustaja

M&J statsionaarne purustaja
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Ragn-Sells testib Rootsis 
uudseid keskkonnasõbralikke hübriidprügiveokeid

Ragn-Sells alustas Rootsis autotootja Volvo poolt valmistatud hübriidprügiveokite katseta-

mist. Kava kohaselt jõuavad veokid seeriatootmisse järgmisel aastal ning Eestis hakkavad esi-

mesed uudsed prügiautod tööle 2010. aastal.

Suurimaks eeliseks võrreldes tavaliste prügiveokitega on hübriidautode suurem keskkonnasäästlik-

kus ning väiksem kütusekulu ja müratase. Näiteks varajastel hommikutundidel tiheda asustusega 

elamurajoonides töötav auto on väga vaikne ja ei häiri seal elavaid inimesi.

Hübriidprügiveoki mootor on kombineeritud elektrimootorist ja traditsioonilisest diiselmootorist. 

Tänu uudsele tehnoloogiale kasutab veok kuni 20% vähem kütust, mis omakorda aitab ettevõttel 

kulusid kokku hoida. Väiksem kütusekulu tähendab ka väiksemat õhkupaisatavate heitgaaside hulka 

- CO2 eraldub mootori töötamisel 15-30% vähem kui tavalise auto puhul.

Kiirusel kuni 20 km/h kasutab auto elektrimootorit, suurematel kiirustel on jõuallikaks diiselmoo-

tor. Auto pidurdamisel tekkivat energiat kasutatakse elektrimootori akude laadimiseks. Kuna töö 

eripärast lähtuvalt prügiveok pidevalt peatub ning liigub paigalt, siis on selline süsteem väga efek-

tiivne. Veoki peatumisel jääb ka diiselmootor automaatselt seisma ning seega välditakse põhjenda-

matut tühikäiku.

NTM OY esitles uut prügipakkeveokit
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Kas Eestis on vaja 
veel ühte taaskasutusorganisatsiooni? 

Pakendite kogumine ja taaskasutamine läbi pakendiettevõtjate kohustuse on kolme aasta jooksul 

kõvasti arenenud. Avalike konteinerite hulk aina kasvab, inimeste keskkonnateadlikkus, ning koos 

sellega ka kokkukogutavate ja taaskasutusse suunatavate pakendijäätmete hulk, suureneb. Siiski on 

süsteemis veel palju puudusi. Omavalitsustele on pandud kohustus korraldada koostöös pakendiet-

tevõtjaid ühendavate taaskasutusorganisatsioonidega pakendijäätmete kogumist oma territooriu-

mil. Praktika näitab, et koostöös, kus ühel osapoolel on vajadused ja teisel osapoolel võimalused neid 

vajadusi realiseerida, jääb võitjaks ja koostöötingimuste delegeerijaks see, kellel on vahendid. Ini-

meste keskkonnateadlikkuse kasvuga kasvab ka kohalike omavalitsuste vajadus avalikele pakendi-

jäätmete kogumispunktidele. Täna tegutsevad taaskasutusorganisatsioonid näevad siin vaid täien-

davaid kohustusi ja kulutusi, mistõttu leitakse kõikvõimalikke põhjendusi probleemist 

möödavaatamiseks. Tootjad, kes on oma kohustused taaskasutusorganisatsioonidele üle andnud, 

põrkuvad probleemiga, kus nende huvid ja vajadused ei saa nõuetekohaseid lahendusi. Leidub ette-

võtteid, kes on teistega võrreldes “võrdsemad”. 
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Konkurents suurendab efektiivsust

Selleks, et tuua turule tasakaal, suurendada konkurentsist tulenevat efektiivsust ja pakkuda valiku-

võimalusi, on pakendiettevõtjad kokku tulnud ja otsustanud luua veel ühe taaskasutusorganisatsioo-

ni. 07.11.2008 esitas Tootjavastutusorganisatsioon OÜ keskkonnaministrile akrediteerimisdoku-

mendid, et saada riigipoolne luba pakendite tootjavastutusega tegelemiseks, tekitada turul veel 

suuremat konkurentsi ja seeläbi tõsta süsteemi efektiivsust. Taaskasutusorganisatsioon OÜ asutaja-

teks on sellised suured ettevõtted nagu LTT AS (maaletooja), OG Elektra AS (tootja ja kaubanduse 

esindaja) ja Maxima Eesti OÜ (maaletooja ja kaubanduse esindaja).

Uue organisatsiooni edu alused

Kõikide seaduses toodud kohustuste täitmine tagab uue organisatsiooni edu. Organisatsiooni mis-

siooniks peaks olema elanikkonna keskkonnateadlikkuse kasvatamine, pakendite kogumise ja taas-

kasutamise suurendamine ning kogumis- ja taaskasutussüsteemide efektiivsuse tõstmine. Oluline 

on, et kuue kuu jooksul peale akrediteeringu saamist oleks tagatud vähemalt 2000 pakendijäätmete 

kogumiskonteineri väljapanek nii, et igas omavalitsuses oleks võimalus ära anda kõiki pakendijäät-

meid. Lisaks on oluline eramajadele nn „rohelise kilekoti teenuse“ käivitamine - see võimaldab ini-

mestel juba kodus pakendijäätmetest vabaneda. Läbi erinavate kampaaniate on tarvis panustada 

elanikkonna teavitamisele valikkogumise vajalikkusest. Ettevõtetele on vaja pakkuda lahendusi, mis 

lähtuvad nende vajadustest ja tagavad minimaalsed kulud. Ettevõtetel, kellel osa pakendijäätmetest 

jääb oma territooriumile, peab olema võimalus ise valikkogumisse panustades hoida kokku kulusid, 

mis kaasnevad tootjavastutuse ja ka jäätmekäitlusega. Loodav organisatsioon saab edukas olla ainult 

siis, kui teenuse osutamisel on saavutatud maksimaalne jäätmete taaskasutusse suunamine mini-

maalsete kuludega.

Kui nüüd vastata pealkirjas esitatud küsimusele, siis Ragn-Sellsi arvates on uus tootjavastutusorga-

nisatsioon turul teretulnud. 

Tuult tiibadesse uuele organisatsioonile soovib

Kalle Grents

teenusejuht

Ragn-Sells AS 

Huvitavat Islandilt - Reykjaviki prügila

Island on omapärase, kauni ja karmi loodusega saareriik. 

Saareriigi pealinnas Reykjavikis elab ligikaudu 300 tuhat 

inimest. Minu huvi saareriigi prügila vastu tekkis siis, 

kui lugesin, et Reykjaviki prügilas kogutavat prügilagaasi 

kasutatakse kütusena nii prügiveokites kui ka teistes 

jäätmekäitlusega seotud sõidukites. Metaani (CH4), kui 

prügilagaasi peamise komponendi, veeldamiseks on aga 

vaja temperatuuri ligikaudu -162°C ja rõhku 140 at. Ja sel-

lega nad saavad hakkama.

Islandi pinnas on peamiselt tardunud laava. Reykjaviki 

prügila aluspõhja konstruktsioon ja prügi ladestamine 

erineb Eestis kasutatavast ladestustehnoloogiast. Alus-

põha rajamiseks on laava pealmine kiht puhastud, antud 

vajalik kalle ladestusala ühes servas asuva nõrgvee kogu-

missüsteemi suunas, paigaldatud ligikaudu 40 cm paksu-

ne purustatud rehvidest ja killustikust (ligikaudu 30 cm) 
Reykjaviki prügila
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drenaazikiht. Seejärel ladestatakse prügilasse linnas asuvas jäätmekeskuses neljakandilistesse pak-

kidesse pressitud segajäätmed nagu suured ehitusplokid. Prügi kompaktorit ei kasutata. Biolagunda-

tavaid jäätmeid eraldi ei koguta, sest ollakse huvitatud prügilagaasi saagisest ja selle kasutamisest. 

Reykjaviki prügilasse ladestatakse ligikaudu 120 tuhat tonni jäätmeid aastas.

Aadu Võsu

EJKL toetajaliige

Reykjaviki prügila


