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EJKL üldkoosolek Ida-Virumaal

11. aprillil kogunevad Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmed (jäätmekäitlusettevõtete esinda-

jad) üldkoosolekule Saka mõisa Ida-Virumaal, et teha kokkuvõte liidu tegemistest 2007.a. ja 

hinnata kui kaugele on jõutud liidu arengukava 2006-2009 täitmisega.

Samuti arutatakse Eesti jäätmekäitluse igapäeva probleeme ja arengusuundi lähitulevikus.

Heaks tavaks on saanud, et üldkoosoleku raames külastatakse mõnda jäätmekäitluse alal 

tegutsevat ettevõtet.

Sel aastal on plaanis külastada Eesti Põlevkivi AS, mida juhib EJKL juhatuse esimees Ilmar 

Jõgi. Külastuse käigus tutvuvad liidu liikmed Aidu karjääris killustiku tootmisega põlevkivi 

kaevandamisel tekkivast aherainest.

EJKL alustas infopäevade korraldamisega

Aastaid on Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldanud 2 korda aastas (kevadel ja sügisel) Jäätmepäevi.

Sellest aastast korraldab Eesti Jäätmekäitlejate Liit lisaks Jäätmepäevadele ka infopäevi erine-

vates Eesti piirkondades. Eelkõige on need mõeldud kohalike omavalitsuste keskkonna- ja 

jäätmespetsialistidele.

Kuna jäätmete liigiti kogu-

mine on viimasel ajal palju 

kõneainet pakkunud, siis 

2008. aasta esimese poole 

infopäevad on pühendatud 

just sellele teemale.

Infopäevade põhiettekande 

teemal kohalike omavalit-

suste õigusaktidest tulene-

vad kohustused jäätme-

hoolduse korraldamisel 

teeb Keskkonnaministee-

riumi jäätmeosakonna ju-

hataja Peeter Eek. Samuti 

räägib Peeter Eek jäätme-

jaamade rajamise vajalik-

kusest Eestis.

Lisaks sellele käsitletakse infopäevadel järgmisi teemasid:

· kohalike omavalitsuste koostöömudelid; 

· KOV kogemused jäätmehoolduse korraldamisel; 

· jäätmete liigiti kogumine, korraldatud jäätmevedu;  

· töötlemata jäätmete ladestamise keeld – jäätmete vastuvõtmine prügilasse; 

· olmejäätmete käitlemise alternatiivid.
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Päeva lõpus toimub töö rühmades, kus iga osavõtja saab ise äsjakuuldu nö. läbi mängida ja 

lahendusi otsida, näiteks jäätmehoolduseeskirja koostada.

Tänaseks on toimunud juba 2 infopäeva: Ida-Virumaal Toilas ja Lõuna-Eestis Otepääl. Koha-

like omavalitsuste huvi arutada jäätmekäitlusega seotud teemasid on siiani olnud ettearva-

tult suur.

Kolmas infopäev toimub 28. märtsil Pärnus SPA ja konverentsihotell Strand, kuhu on ooda-

tud eelkõige Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa, Hiiumaa ja Saaremaa omavalitsuste esinda-

jad. Samas on infopäevale teretulnud ka teiste kohalike omavalitsuste esindajad, kellel mingil 

põhjusel pole olnud võimalik osaleda eelmistel infopäevadel.

2008. aasta teisel poolel korraldab EJKL 2-3 infopäeva ohtlike jäätmete käitlemise teemal.

Viimane INFOPÄEV sel kevadel!!!!!

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu infopäev Pärnus (Strand SPA & Konverentsihotell) 28. märts 2008

09.30–10.00 Registreerumine.

10.00–10.10 Infopäeva avamine.

Moderaator Agu Remmelg.

10.10–11.00 Kohalike omavalitsuste õigusaktidest tulenevad kohustused jäätmehoolduse

 korraldamisel (jäätmehoolduseeskirjade koostamine, korraldatud jäätmeve-

 du, liigiti kogumise korraldamine). Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi

 jäätmeosakonna juhataja.

11.00–11.45 Kohalike omavalitsuste koostöömudelid.

11.00–11.15 Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ, Arvo Rosimannus

11.15–11.30 Üllar Padari, Hiiumaa Prügila OÜ

11.30–11.45 Saaremaa Prügila OÜ, Mihkel Paljak

11.45–12.15 Kohvipaus

12.15–12.30 KOV kogemused jäätmehoolduse korraldamisel. Tiit Talts, Halinga Vallava-

 litsus

12.30–13.10 Jäätmejaamade rajamine.

12.30–12.55 Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja.

12.55–13.10 Praktilised kogemused jäätmejaama rajamisel ja haldamisel.

 Märjamaajäätmejaam, Raivo Erm, Resk OÜ

13.10–13.30 Küsimused ja arutelu.

13.30–14.30 Lõuna.
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14.30–15.10 Jäätmete liigiti kogumine, korraldatud jäätmevedu.

 Aire Jaguson, Cleanaway AS

 Anne Jõesaar, Ragn-Sells AS

15.10–15.25 Töötlemata jäätmete ladestamise keeld – jäätmete vastuvõtmine prügilasse.

 Paikre OÜ, Katri Sutt

15.25–16.25 Rühmatöö.

 I rühm - jäätmete liigiti kogumine. 

 Moderaator: Allan Pohlak

 II rühm – jäätmehoolduseekirja olulisemad punktid.

 Moderaator: Anne Jõesaar

16.25–17.00 Kokkuvõte rühmatöödest ja küsimused.

Infopäeva osalustasu kohalike omavalitsuste esindajatele ja EJKL liikmetele on 800 krooni.

Infopäeva osalustasu fi rmadele, kes ei ole liidu liikmed, on 1200 krooni.

Infopäevale on võimalik registreeruda kuni 25.03.2008a. telefonidel 

715 2625, 557 1855, 513 0698 või e-posti teel maiu@ejkl.ee.

Liidu suvepäevad toimuvad Läänemaal

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu suvepäevad toimuvad sel aastal 25.-27. juulil Läänemaal Nõva Villas.

Esialgne ajakava:

Reede, 25.07.

19.00-21.00 kogunemine Nõva Villasse

21.00 õhtusöök

Laupäev, 26.07.

Ringsõit Vormsi saarel kohaliku giidi juhtimisel.

Pühapäev, 27.07.

Külastame Lückholmi mõisa ja tutvume Noarootsi vaatamisväärsustega
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Jäätmekäitlejad tutvuvad 
oktoobris Austria jäätmekäitlusettevõtetega

Eesti Jäätmekäitlejate Liidul on saanud 

traditsiooniks korraldada liidu liikmete-

le kord aasta õppereis. Üheskoos on käi-

dud tutvumas Rootsi, Taani, Hollandi ja 

Ungari jäätmekäitlusettevõtete tööga.

Sel aastal toimub Eesti Jäätmekäitlejate 

Liidu õppereis 13.-17. oktoobrini Austria 

jäätmekäitlusettevõtetesse. Oma nõus-

oleku EJKL liikmeid võõrustada on and-

nud Austria Jäätmekäitlejate Liit (VÖEB).

Õppereisi käigus käsitletakse järgmisi 

teemasid ja külastakse vastavaid ette-

võtteid:

· Jäätmepõletus (Viin jäätmepõletus-

tehast);

· jäätmete mehhaaniline-bioloogiline 

töötlemine;

· metallijäätmete käitlus; 

· ohtlike jäätmete käitlus; 

· olmejäätmete kogumine ja transport, 

jäätmete liigiti kogumine ja taaska-

sutamine, ladestamine;

· ehitus- ja lammutusjäätmete kogu-

mine ja taaskasutamine.

EJKL uued liikmed

Nores Plastic OÜ 

loodi aastal 2000 Tallinnas. Nores Plastic OÜ peamiseks tegevusalaks on sekundaarse plas-

tiktoormaterjali kaubandus. Loomisest alates on Nores Plastic OÜ areng olnud kiire - ühe 

regiooni olulisema plastijäätmete vahendajana ekspordib Nores Plastic OÜ aastas üle 13 000 

tonni jäätmaterjale Läänemere maadest ja Kesk-Euroopast. Nores Plastic OÜ müüb materja-

le läbi oma laialdase kliendibaasi tootjatele ja vahendajatele, kes asuvad enamasti Euroopas 

ja Aasias.

Nores Plastic OÜ tarnijad on jäätmeid ümbertöötlevad ettevõtted või tootjad, kelle tootmis-

protsessi käigus tekivad piisavalt suured jäätmekogused. 

Nores Plastic OÜ-le on väljastatud AQSIQ sertifi kaat, mis on vajalik sekundaarse plasttoor-

me ekspordiks Mandri-Hiinasse.

2005. aastal saavutas Nores Plastic OÜ 6. koha Eesti juhtiva äritegevust kajastava päevalehe 

Äripäev poolt koostatavas pingereas Gaselli TOP.
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Nores Plastic OÜ Kontaktandmed:

Aadress: Villardi 1A-8, 10136 Tallinn

Telefon: +372 627 0540

Faks: +372 627 0549

E-mail: riho@nores.ee

Kodulehekülje aadress internetis: www.nores.ee

Kontaktisik: Riho Merila, kliendisuhete juht.

OÜ Saaremaa Prügila

asutati 2. märtsil 2007. a Kuressaare linna, Kaarma valla ja Pihtla valla poolt. Osaühingu 

tegevuse eesmärk on Saare maakonna jäätmekäitluse koordineeritud arendamine. Põhilised 

eesmärgid on:

· Kudjape jäätmejaama ehitamine ning tulevikus selle majandamine;

· Kudjape prügila sulgemise ja korrastamisega seonduvad tegevused;

· Saare maakonna uue prügila rajamisega seonduvad tegevused.

Ettevõttes on käesoleval ajal 1 töötaja.

OÜ Saaremaa Prügila Kontaktandmed:

Aadress: Marientali tee 27, 93815 Kuressaare, Saare maakond

Telefon: +372 452 0470

Faks: +372 452 0451

E-mail: saaremaaprugila@kaarma.ee

Kontaktisik: Mihkel Paljak, juhataja.

Valmis jäätmekäitluse klienditeenindaja kutsestandard

Ajalooliselt on elukutse omandamisel välja kujunenud algaja õpipoisi, edasijõudnud selli ja 

kogenud meistri tasemed. Suuresti samale põhimõttele tugineb Eesti viietasemeline kutsete 

süsteem, kus I, II ja III tase tähistab oskustöötajaid (õpipoiss, sell ja meister) ning IV ja V tase 

spetsialiste ja juhte. 

Keskne osa kutsete süsteemis on oma ala asjatundjate koostatud kutsestandarditel.

Kutsestandardid kirjeldavad kutsetööd ja määratlevad konkreetsel kutsetasemel tegutsemi-

seks vajalikud kutseoskused. 

Töötajate kutseoskuste vastavust kutsestandardis esitatud nõuetele võib võrrelda, et saada 

selgust, kas vajalikud kutseoskused on olemas. Juhul kui midagi jääb vajaka, siis on  täpselt 

teada, millise sisuga koolitust on vaja juurde võtta.

Soovi korral võib töötaja oma kutseoskusi tõendada kutseala ühenduste korraldatud kut-

seeksamil, hindajateks on siin oma ala profi d, hindamise aluseks kutsestandard. Tuleproovi 

läbides saab töötaja kutsetunnistuse, millega ta eristub tööturul. Ta on saanud nn kvalitee-

dimärgi, oma ala asjatundjate tunnustuse. 

Kutsestandarditest saavad kasu kõik tööturu osapooled: töötajate kutsemeisterlikkus kasvab, 

koolitajad saavad kutsestandardite kaudu teavet tööturul üles kerkinud nõudmistest ja õpe-

tada seda, mida tööelus vaja on. Tööandjad saavad võrrelda töötajate oskusi ja tõhustada 

personalitööd. Riiklikud vahendid kulutatakse õigesti, Eesti riigi konkurentsivõime kasvab. 
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2007 a kevadel alustas spetsialistide töörühm EJKL initsiatiivil ja Kutsekoja tehnilisel toel 

kaardistama jäätmete valdkonna kutseid. Eristati kolm töötajate gruppi: oskustöötajad nn 

”töömesilased” (autojuhid, jäätmete sorteerijad jm), keskastme spetsialistid (kliendihaldurid, 

operaatorid jm) ning spetsialistid ja juhid.

Töörühma kuulusid:

1. Allan Pohlak, Tallinna Prügila 

2. Aivar Lõhmus, Väätsa Prügila AS

3. Marika Siht, VSA Eesti AS

4. Kersti Simm, Keskkonnaministeerium 

5. Aita Sauemägi, REKK

6. Rein Kalle, Põlvamaa Keskkonnateenistus 

7. Margit Rüütelmann, Eesti Jäätmekäitlejate Liit 

8. Maiu Topp, Eesti Jäätmekäitlejate Liit

Esimeses järjekorras asuti koostama III kutsetaseme jäätmekäitluse klienditeenindaja kut-

sestandardit.  

Selles kutsestandardis on kirjeldatud jäätmeveo ettevõtetes ja rajatiste põhistes jäätmekäit-

lusettevõtetes töötavate kaaluoperaatorite, klienditeenindajate, projektijuhtide, arvestajate ja 

müügiassistentide töö, tegevused ning vajalikud kompetentsid sh jäätmekäitluse baaskom-

petentsid. Töörühm leidis, et jäätmekäitluse baaskompetentsid on vajalikud ka teiste gruppi-

de töötajatele, see moodul tuleb kindlasti lisada ettevõtete koolitusprogrammidesse.

Jäätmekäitluse klienditeenindaja kutsestandardi kavandit esitleti möödunud kuul EJKL liik-

metele parandusettepanekute saamiseks. Kuna kutsestandard kinnitatakse mais, on veel 

võimalik saata oma ettepanekuid. Viimane aeg !

Mare Johandi
Kutsekoja koordinaator

Riigikogu keskkonnakomisjon külastas jäätmekäitlusettevõtteid

Jäätmekäitlus on viimastel kuudel riigiame-

tites ja elanike seas palju kõneainet tekita-

nud. Et oma silm on kuningas, siis soovis 

Riigikogu keskkonnakomisjon jäätmekäit-

lusega tegelevate fi rmadega tutvuda.

14. veerbuaril külastas komisjon eesotsas 

komisjoni esimehe Marko Pomerantsiga 

ning Keskkonnaministeeriumi jäätmeosa-

konna juhataja Peeter Eek´iga liidu liik-

meid. Liikmesfi rmadest valiti välja Ragn-

Sells AS, Plastitehas AS, EcoPro AS ja AS 

Tallinna Prügila.

Alustati Ragn-Sells AS-st, kus jälgiti sorti-

misjaamas paberi ja papi sortimist. Külali-

sed said ülevaate ka jäätmejaama tegevu-

sest. Kohvilaua taga arutati jäätmekäitluse 



9

EJKL uudiskiri • kevad 2008

hetkeseisu üle. Jututeemaks tulid ka probleemid pakendite kogumise ja käitlemisega.

Edasi suunduti Plastitehasesse, kus sai näha erinevate plastide ümbertöötlemist ja tutvuti 

Baltimaade kõige uuema plastide purustusseadmega.

Järgmine peatus tehti EcoPro AS, Tallinna ohtlike jäätmete kogumiskeskuses. Ringkäigul 

said külalised ülevaate, kuidas toimub ohtlike jäätmete kogumine, hoidmine ja töötlemine.

Edasi viis tee Tallinna Prügilasse. Allan Pohlak rääkis nii Tallinna Prügila ajaloost, tänasest 

päevast ja homsetest plaanidest. Juttu tuli ka üha enam räägitavast prügi põletamisest ning  

selle teostusvõimalustest Eestis.

Kuna päevateemaga haakus ka pandipakendite kogumine, siis lõpetati ringkäik Eesti Pandi-

pakend OÜ-s.

Pakendiseaduse muutmise 
seaduse eelnõu Riigikogu menetluses

13. veebruaril k.a. algati Riigikogus Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise sea-

duse eelnõu menetlemine.

Eelnõu teksti leiate lingi alt:

http://www.riigikogu.ee/?page=pub_ooc_fi le&op=emsplain&content_type=text/html&fi le_

id=242777

IFAT 2008 Münchenis

05.-09. maini 2008. a. toimub Münchenis rahvusvaheline keskkonnaalane 

mess IFAT.

Kolmeaastase intervalliga toimuval erialamessil oli 2005. a. esindatud 2222 

ettevõtet 38 riigist ning messi külastas 108 966 spetsialisti. 

IFAT 2008 märksõnadeks on joogivesi ja reoveepuhastus, jäätmekäitlus ja 

taaskasutamine.

Rohkem infot IFAT 2008 toimumise kohta leiate www.ifat.ee

Messireise pakub reisibüroo Karol,  

http://www.karol.ee/index.php?lang=est&mid=6&nid=1464

Suur sõda on Euroopas valla pääsenud – uudiseid ERPA-st

Saksamaal BVSE-st (Bundeesverband Sekundärrohstoff e und Entsorgung) lõi lahku grupp 

ettevõtteid ja moodustasid uue assotsiatsiooni IG PARO (Interessengemeinschaft Papierroh-

stoff e).

Kuna ERPA ( European Recovered Paper Association) president Hr. Michael Kühl on ka 

üks lahkulööjatest siis toimus Brüsselis 03.03.08 näidishukkamine ja praegu on ERPA ilma 

presidendita.

Ajutiseks kohusetäitjaks (kuni 02.06.2008) valiti Marten Kleiweg de Zwaan Hollandist.
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Jääkreostus kui üks vältimatu komponent kinnisvaraarenduses

Kes meist tahaks elada majas, mis on ehitatud maa-aluse masuudimahuti peale, mille sees on 

30 kuupmeetrit masuuti ning mahuti ümbruses on pinnas tugevasti reostunud ca 500 ruut-

meetrisel maa alal? Ma arvan, et selliseid inimesi palju ei ole. Ometi on kinnisvaraarendus-

buumi käigus ühes kenas Eesti linnas just sellisesse asukohta pooltäis mahuti peale kerkinud 

neljakordne korterelamu.

Nii kohalikud omavalitsused, hoolivad kinnisvaraarendajad kui ka jäätmekäitlusfi rmad saa-

vad ühistööna palju ära teha, et selliseid asju tulevikus enam ei juhtuks.

Jääkreostus on minevikus inimese tegevuse või tegevusetuse tagajärjel tekkinud pinnase ja/

või põhjavee reostunud piirkond või keskkonda jäetud kasutuseta ohtlike ainete kogum, mis 

ohustab ümbruskonna elanike tervist ja elusloodust. 

Reeglina on jääkreostuskolded kolme tüüpi: 

· vene armeest maha jäänud endised militaaralad

· vanad kasutuseta seisvad vedelkütusel töötavad katlamajad

· endised põllumajanduslikud laohooned (kemikaalihoidlad, silohoidlad)

Jääkreostuse olemasolu on põhjust kahtlustada, kui mõni eelpoolmainitud aladest võetakse 

kasutusele uuel otstarbel – elumaja, ärihoone, tööstusettevõtte rajamiseks – või kui endine 

tööstustsoon muudetakse elutsooniks. 

Nimetatud juhtudel on arendaja, kes võib olla nii eraõiguslik kui ka avalik - õiguslik isik, ko-

hustatud omal kulul läbi viima reostusuuringu, et saada teada, kas arendusaluse ala pinnas 

ja põhjavesi vastab Keskkonnaministri määruse „Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisal-

duse piirnormid” nõuetele või mitte. 

Juhul kui esineb normide ületamisi, siis tuleb leida rahastamisvõimalused, kas omavahendi-

test või Keskkonnainvesteeringute Keskuse (edaspidi nimetatud KIK) abiraha toel ning see-
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järel on soovitav suuremate objektide korral koostada saneerimiskava (üle 1000 tonni teisal-

damist vajavat pinnast või põhjavett).  

Peale rahastamise küsimuste lahendamist tuleb leida usaldusväärne partner jääkreostuskol-

de likvideerimiseks. Erafi rmad võivad seda soovi korral ja omavahendite olemasolul teha 

lihtsalt, sõlmides sobiva jäätmekäitlusfi rmaga lepingu.  Kui mängus on abirahad või on tege-

mist kohaliku omavalitsusega või isegi riigi tasandiga, siis on mõistlik küsida hinnapakku-

misi vähemalt kolmelt fi rmalt. Riigihangete seaduses toodud piirmäärade ületamisel tuleb 

korraldada kas avalik või läbirääkimistega menetlusega riigihange. 

Partneri valiku järel tuleb sõlmida partneriga kahepoolne leping, mida on võimalik teha ka-

hel viisil: fi kseeritud lõppsummaga leping või siis leping, milles on fi kseeritud ühikuhinnad 

ja mahtudest sõltuv kontrollsumma, mille ületamisel otsitakse täiendavaid rahastamisalli-

kaid. Kui aga mahud jäävad väiksemaks, siis jääb rohkem raha alles. 

Seejärel on mõistlik koostada lepingu tähtaegadele vastav edukaks tunnistatud pakkumist 

järgiv töökava, mille peavad ühiselt heaks kiitma nii arendaja kui ka tööde teostaja. Välitöö-

de teostamise järel tuleb objekt ühiselt üle vaadata ning vormistada tööde üleandmiseks-

vastuvõtmiseks ning rahastamiseks vajalik dokumentatsioon, mis näiteks  KIK-i abirahade 

kasutamise puhul on üsna mahukas. 

Kohalike omavalitsuste tarbeks võiks näidismudel olla järgmine:

1. kaardistada oma haldusalas olevad potentsiaalseid jääkreostuskolded ning panna need 

olulisuse järgi pingeritta;

2. taotleda abirahasid ning valida usaldusväärne partner, kes aitaks läbida kogu eelpool kir-

jeldatud protseduuride ahela;

3. koostöös partneriga ja abirahade toel teostada vajalikud uuringud, koostada saneerimis-

kavad ja täpsed hinnakalkulatsioonid;

4.  sõlmida vajalikud lepingud alade tähtsuse järjekorras ning teostada vastavalt eelarvele ja 

sõlmitud lepingutele jääkreostuskollete likvideerimistööd;

5. hoida pilku peal oma piirkonnas tegutsevatel kinnisvaraarendajatel, -arendustel ning 

põhjendatud kahtluse korral nõuda reostusuuringu läbiviimist kas keskkonnamõjude 

hinnangu protsessis, planeerimisprotsessis või ehitus- vms. tegevusloa väljastamise tin-

gimusena.

Ragn-Sells AS on ettevõte, kellel on piisav kogemus, võimalused ning väljaõppinud

inimesed, kes on valmis olema usaldusväärseks partneriks terve ahela vältel. Ragn-Sells AS

töötajal on keskkonnamõjude hindamise litsents KMH110 uuringute ning saneerimiskava

adekvaatseks teostamiseks. 

Lisaks on ettevõttel olemas ohtlike jäätmete käitluslitsents nr 0129 ja jäätmeload kõigis 

15 maakonnas, mis on vajalikud saneerimistööde teostamiseks.

Jüri Hion
Ragn-Sells AS teenusejuht
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Jäätmete liigiti kogumine Paide linna näitel

2004. a. Jäätmeseadusest tulenevalt alates 01.01.2008 ei tohi prügilad vastu võtta töötlemata 

jäätmeid e. liigiti peab koguma järgmisi jäätmeliike: paberit-pappi, pakendit, ohtlikke jäät-

meid ja aia-ja haljastusjäätmeid. Järgijäävad jäätmed loetaks töödelduks ja võib ladestada.

Alates 01.01.2008.a. jõustus Paide linnas Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse poolt läbiviidud 

korraldatud jäätmevedu. Elanike arv Paides on suurusjärgus 10 000 inimest.

Tabel 1 tutvustab 2007. a. jaanuari ja veebruari statistika põhjal Paide linnast liigiti kogutud 

jäätmete koguseid ja % jaotust.

Tabel 1.

Jäätme liik Kuu kogus, tonni % jaotus Märkused

Sega-olmejäätmed* 139 90

Paber-papp 11 7

Segapakend 4 3

Kokku 154 100%

Aluseks on 2007. a. I kv saastetasu kalkulatsioon.

 

Nüüd on võimalik võrrelda juba ka 2008.a. jaanuari ja veebruari tulemuste põhjal,  kas on 

Jäätmeseaduses fi kseeritud kuupäevade jõustumine on muutnud olukorda. 

Seda kajastab tabel 2.

Tabel 2.

Jäätme liik Kuu kogus, tonni % jaotus Märkused

Sega-olmejäätmed 101 71

Paber-papp 14 10

Segapakend 9 6

Köögijäätmed 19 13 Käivitus 2007.a. suvel

Kokku 144 100%

 

Mida sellise väga lühikese ajaperioodi esimestest kokkuvõtetest võib järeldada?

Paide linnas korraldatud jäätmeveo raames on ainuõiguse saanud vedaja suutnud teenuse 

käivitada. Kohustuseks muutunud jäätmete sortimine ja liigiti kogumine on suurendanud 

liigiti kogutavate jäätmete koguseid kolmekordseks. Nn jäätmebilanss 2007 ja 2008 näitab, et 

jäätmekogus pole oluliselt vähenenud, väiksem kogus 2008-l aastal võib tuleneda täpsema-

test lähteandmetest. 

Liigiti kogumissüsteemi arendamist alustas Väätsa Prügila AS Paides 2002.aastal, kokku on 

paigaldatud Paidesse 130 pakendite liigiti kogumiskonteinerit ja üle 100 köögijäätmete liigiti 

kogumise konteineri. Viimaste arv suureneb pidevalt.

Aivar Lõhmus
Väätsa Prügila AS, juhataja
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Ragn-Sells suunas 
2007. aastal 
taaskasutusse 
rekordilised 35 000 
tonni jäätmeid

2007. aasta oli Ragn-Sellsi jaoks 

edukas aasta. 2007. aastal planee-

riti taaskasutusse suunata 35 000 

tonni jäätmeid ning see plaan täi-

deti täies mahus, mis tähendab 

40%-list kasvu võrreldes 2006. 

aastaga. Taaskasutusse suunatud 

jäätmetest andis kõige suurema 

mahu vanapaber.

2007. aastal laiendati puidu taaska-

sutust, saastunud pinnase töötle-

mist (kompostimist) ning vedelate 

ohtlike jäätmete taaskasutamist. 

Ettevõte suurendas ka investeerin-

guid jäätmete töötlemiskeskuste 

rajamiseks. Tegevuskohtadena li-

sandusid Tallinnas Betooni tänava 

vedelate ohtlike jäätmete keskus 

ning Pärnu maakonnas Seljametsa 

külas sortimisjaam.

2007. aastal lisandus mitmeid taas-

kasutamise väljundkanaleid. Võr-

reldes eelnevate aastatega saadeti 

materjale rohkem Hiinasse, Kagu- 

Aasiasse ja Lähis-Ida riikidesse. 

Võib öelda, et Eesti jäätmekäitlusest 

on saanud rahvusvaheline ja eks-

pordile suunatud majandusharu.

 

2008. aasta põhiülesandeks on kiiresti suurenevate müügipakendi koguste taaskasutamise 

väljundite leidmine. Müügipakendite puhul materjalide sortiment suureneb ning kvaliteet 

langeb. Kvaliteedi langus on tingitud materjalide puhtusastmest ning väärib eraldi tähelepa-

nu. Kui varem sorditi müügipakendeid materjali ja värvi järgi, siis nüüd sorditakse pakendeid 

materjali, värvi ja puhtusastme järgi. 

Ülo Kasema
Ragn-Sells AS teenusejuht
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AS Kuusakoski korraldab 
vanade autoakude kogumise kampaania

Eesti suurim metallijäätmete käit-

leja AS Kuusakoski korraldab veeb-

ruaris-märtsis vanade autoakude 

kogumise kampaania, teavitamaks 

inimesi vanade akude taaskasutus-

se suunamise võimalustest.

Akude kogumise kampaania ”Kan-

na looduse eest hoolt!” toimub 

01.02. – 31.03.2008 kümnes Kuu-

sakoski osakonnas üle Eesti. Kam-

paania raames aku loovutanud ini-

mestele makstakse vana aku eest 

raha vastavalt aku kaalule ning lisa-

boonusena loositakse kõikide aku 

toojate vahel välja 1000-kroonised 

kütusekaardid Olerexi tanklaketilt.

AS Kuusakoski juhatuse esimehe 

Kaido Aettiku sõnul on akude ko-

gumise kampaania peamine eesmärk juhtida inimeste tähelepanu keskkonnakaitsele ning ai-

data kaasa akude suunamisele taaskasutusse, kuna teadaolevalt on enam kui 90% vanast akust 

taaskasutatav uue aku tootmiseks. „Kui enamikes Lääne-Euroopa riikides kogutakse kokku ja 

taaskasutatakse enam kui 90% kasutatud autoakudest, siis Eestis jõuavad erinevate ekspertide 

hinnangul taaskasutusse vaid umbes pooled kasutatud akudest,” selgitab Aettik. ”Tahame 

juhtida tähelepanu ka sellele, et hoolimata autode hulga kasvust meie teedel, vähenes möödu-

nud aastal üle Eesti kokku kogutud akude hulk. Ühe kahetsusväärse põhjusena võib välja tuua 

peamiselt Lõuna-Eestis ebaseaduslikult tegutsevad akude kokkuostjad, kellel puuduvad sel-

leks vajalikud jäätmekäitluse ning ohtlike jäätmete kogumise load,” teatab Aettik.

Kasutuselt kõrvaldatud akud, mida ei viida ohtlike jäätmete kogumiseks ettenähtud kohta, 

võivad saastada keskkonda nii väävelhappe kui ka plii- ja selle ühenditega. Sarnaselt enamu-

se raskemetallidega, mõjutab ka plii elusloodust väga negatiivselt, olles paljude tervisekah-

justuste otseseks või kaudseks põhjuseks. ”Tahame inimestele südamele panna, et nad viik-

sid oma vana aku koheselt peale kasutuskõlbmatuks muutumist selleks vastavaid lube 

omavasse ohtlike jäätmete kogumiskohta, mitte tundmatutele kokkuostjatele” selgitab Aet-

tik ning lisab, et loodetavasti mõjuvad inimestele motiveerivalt ka kampaanias osalejate va-

hel väljaloositavad auhinnad.

AS Kuusakoski
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Sortimata jäätmete ladestamise keeld 
kahekordistas pakendite kogumise elanikkonnalt

Oleme astunud suure sammu keskkonna säästmise teel. Paljud meist on hakanud peale suurt 

aastalõpu meediakära jäätmeid sortima. Enamus inimestest on teadvustanud endile, et selli-

ne asi nagu jäätmete sortimine eksisteerib ning võib-olla osaleks ka ise sortimises, vähemalt 

mingilgi määral. Prooviks vähemalt vanapaberi õigesse kasti panna – räägitakse ju ka min-

gist keelust! 

Selline mõtlemise muutus tähendas suurt käegakatsutavat positiivset muutust – Ragn-Sells 

AS-i poolt jaanuaris elanikkonnalt kogutavate segapakendite maht kahekordistus. Ainuüksi 

Ragn-Sells AS Lõuna piirkonna teenindusalal kasvas pakendite kogus 30-lt tonnilt ligi 80-le 

tonnile!  Küll kaasnes mahu kasvuga väikene kvaliteedi langus – oli see põhjustatud siis ini-

meste hirmust, et prügilasse ei tohi üldse pakendijäätmeid saata ehk pakendikonteineritesse 

rändasid ka täiesti määrdunud ja muud taaskasutuseks sobimatud jäätmed või ei saadud liht-

salt aru, mida võib pakendisüsteemi üle anda.

Suure nõudluse osaliseks sai Ragn-Sells AS nn rohelise koti teenus, mille kaudu eramaja-

omanik saab mugavalt nõuetekohaselt sorditud pakendijäätmed “koduukselt” üle anda. Kuna 

selle teenuse osutamiseks vajatakse ainult vastavat kilekotti, siis kõik teenindusaladele  jää-

vad kliendid liidetakse kiiresti ja lihtsalt. Pakendijäätmete konteinerite väljapanemisel ületas 

nõudlus ajutiselt kõiki prognoose ja võimsusi. Nüüdseks aga on konteinerite osas olukord 

rahunemas ja jõu saab suunata logistika parandamisele vastavalt muutunud oludele.  

Kahjuks on ootamatult tekkinud üks suur takistus – muutunud oludes pakendiorganisat-

sioonide poolne rahastamine ei kata enam suurenenud mahtude suunamist taaskasutusse. 

Selle probleemiga seisavad silmitsi nii vallad, kes sooviksid roh-

kem pakendijäätmete kogumisvõimalusi kui ka jäätmekäitlejad, 

kes suudaksid küll rohkem koguda, kuid kui tegevusele ei tule 

peale rahalist katet, siis rohkem koguda ei saa! Tekkinud prob-

leemile tuleb kiiremas korras leida lahendused. Tõsiselt on sek-

kunud olukorra lahendamisse Keskkonnaministeerium ning 

jääb loota, et positiivsed arengud toimuvad ja kiiresti. Ka oma-

valitsustel on selles osas võimalusi, mida tuleb kindlasti ära 

kasutada. Vastasel juhul tekib olukord, kus järjest rohkem 

elanikke on valmis jäätmeid nõuetekohaselt sortima, kuid 

kui võimalused korrektseks äraandmiseks puuduvad, siis 

inimeste soov midagi paremaks teha lämmatatakse eos. 

Kalle Grents
Ragn-Sells AS teenusejuht
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Eesti suurim vanametalli käitleja 
AS Kuusakoski algatas ettevõtte ulatusliku restruktureerimise 

AS Kuusakoski emafi rma, Soome päritolu kontsern Kuusakoski OY, on alustanud oma kolme 

Baltikumi tütarettevõtte ühise juhtimisstruktuuri alla viimist. Muudatuste põhjuseks on fi r-

ma omanike soov optimeerida juhtimisstruktuuri Baltikumi tasandil ning fokusseeruda põ-

hitegevusele – vanametalli kogumisele ja käitlemisele.

Kuusakoski OY Balti regiooni direktori Kuldar Suitsu sõnul pakub enim väljakutset ressurs-

side jagamine ning sünergia saavutamine kolme Balti riigi ettevõtte vahel. ”See tähendab, et 

kohapealsed organisatsioonid tuleb restruktureerida ning administratsiooni koosseisu opti-

meerida”, selgitab Suits ning lisab, et kavas ei ole ühildada kõiki funktsioone, kuna teatud 

seadusandlikud aspektid, mis puudutavad näiteks raamatupidamist ja keskkonnaalast tege-

vust, on kolmes Balti riigis väga erinevad ning need tegevused jäävad endiselt riigipõhiseks. 

Iga maa organisatsioon jätkab tegevust iseseisva organisatsioonina.

Teiseks oluliseks muudatuseks on tugiteenuste, nagu tehnika hooldus ja remont, autotrans-

port, personali- ja tolliteenus, väljaviimine AS Kuusakoski struktuurist. „Kuna vanametalli 

ost on seotud sesoonsusega, võimaldab uus süsteem ressursse otstarbekamalt ja paindliku-

malt kasutada”, selgitab AS Kuusakoski juhatuse esimees Kaido Aettik restruktureerimise 

põhjuseid. „Mis personali puudutab, siis enamusel juhtudest muutub vaid töösuhte vorm,” 

selgitab Aettik ning märgib, et kõnealused teenused on ka edaspidi vajalikud ettevõtte iga-

päevase töö jätkumiseks.

Samalaadsed muudatused viiakse läbi ka Kuusakoski kontserni Läti, Leedu ja Venemaa ette-

võtetes.

Kuusakoski on juhtiv jäätmekäitlusettevõte Balti riikides, pakkudes jäätmekäitlusteenuseid 

nii tööstustele kui ka eraisikutele üle maailma. OY Kuusakoski Grupi käive 2006.a. oli 933 

mln EUR ning töötajaid ligi 3300. Ettevõte on asutatud 1914. aastal.

Ragn-Sells avas Paikusel uue sortimishalli

Jäätmekäitlusfi rma Ragn-Sells AS avas 21.03.2008 oma Paikuse valla territooriumil uue sor-

timishalli, kus hakatakse sortima pabermaterjale ja muid pakendijäätmeid ning ohtlikke 

jäätmeid. Sortimishalli pindala on 1200 ruutmeetrit.

Sortimishalli ehitamise eesmärgiks on Ragn-Sellsi Pärnu- ja Läänemaa klientide parem tee-

nindamine. Oma sortimishall võimaldab kliendi vajadustele ning ka eksimustele kiiresti rea-

geerida. Näiteks, kui jäätmete hulka on sattunud vale materjal, saab sellest anda kliendile 

kiiresti tagasisidet.

Uuendusena hakatakse Paikuse sortimishallis ettevõtetelt teatud materjale ostma. Ostetakse 

kliendi poolt pakitud ja nõutavatele kvaliteeditingimustele vastavaid materjale, näiteks pu-
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hast lainepappi ja puhast kilet. Ettevõttega sõlmitakse selleks eraldi lepingud. Era- ja ärik-

lientidelt võetakse tasuta vastu puhtaid eelsorditud materjale - paberist, papist, kilest ja plas-

tikust veopakendeid, näiteks pappkaste, kilekotte ja pakkekilet ning ka vanapaberit. 

Müügipakendite sortimise alustamine sõltub kogutava materjalihulga edasisest kasvust.

Materjalide sortimisega hakkab esialgu tegelema kolm töötajat. Ragn-Sellsi töötajad liigita-

vad eraldi kõik materjalid, näiteks puhta papi, ajalehe- ja ajakirjapaberi ning samuti liikide ja 

värvide kaupa kilematerjalid. Sortimishallis on 3 pressi, mis suruvad sorditud materjalid 

pallideks. Sorditud ja pakitud materjali saadab Ragn-Sells ümbertöötlejatele üle maailma. 

Enamik paberit suunatakse Leetu, ajalehepaber ka Soome. Sorditud kile eksporditakse Lätti 

ning osaliselt Hiinasse. Osa valmistoodangut  realiseeritakse ümbertöötlemiseks ka Eestis. 

Käesoleval 2008. aastal plaanib Ragn-sells AS Paikusel sortida vähemalt 1000 tonni erine-

vaid materjale.

Kalle Grents
Ragn-Sells AS teenusejuht


