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Jäätmepäeval arutasid ministeerium,
omavalitsused ja jäätmekäitlejad Eesti
jäätmekäitluse võtmeküsimuste üle
28. novembril Jõhvi Kontserdimajas toimunud Jäätmepäeval arutasid Keskkonnaministeeriumi, kohalike omavalitsuste esindajad
ja jäätmekäitlejad Eesti jäätmekäitluse järgmise 6 aasta arengusuundi ja 01.01.2008 kehtima hakkava töötlemata jäätmete ladestamiskeelu praktilist rakendamist.

Jaanus Tamkivi

„Me kõik oleme ka jäätmetootjad ja mida paremini läheb majanduslikult, seda rohkem tekib meil jäätmeid,” ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. “Nüüd tuleb hoolt kanda selle eest, et ka
jäätmete kogumine, sortimine, taaskasutamine ja ladestamine
oleks korraldatud nõuetekohaselt.”

Ministri sõnul aitavad jäätmekäitluse kaasaegsele korraldamisele kaasa ühised nõupidamised, õppepäevad ja arutelud.
„Jäätmepäeva peateemaks ongi jäätmete liigiti kogumine ja töötlemata jäätmete ladestamise
keelu jõustumine 01.01.2008,” lausus Eesti jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann. „1. jaanuarini on jäänud ainult kuu ja seega annab Jäätmepäev kolmele osapoolele –
Keskkonnaministeerium, kohalikud omavalitsused ja jäätmekäitlejad – võimaluse arutada,
mida kohalikud omavalitsused jõuavad veel enne keelu jõustumist oma haldusterritooriumil
ära teha ja millised on vedajate ja prügilate operaatorite praktilised käitumisreeglid alates
1. jaanuar 2008. aastal.”
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimehe Ilmar Jõgi sõnul on Jäätmepäeva teine oluline
arutlusteema riigi 2008-2013 aasta jäätmekava. „Jäätmekava annab suunised Eesti jäätmekäitlusele järgmiseks 6 aastaks. Kui 2002. a riigikogu poolt heaks kiidetud üleriigilises jäätmekavas oli põhirõhk pandud nõuetele vastavate prügilate võrgustiku rajamisele, siis uues
jäätmekavas on väga oluline osa jäätmepõletuse arendamisel. Riigi jäätmekava mõjutab oluliselt ka hetkel turul opereerivate jäätmekäitlejate tegevus. Jäätmepäeval räägib Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek muudatustest EL jäätmete raamdirektiivis ja Riigi jäätmekava 2008 – 2013 prioriteetidest,” lausus Ilmar Jõgi.
Jäätmepäeva korraldab Eesti Jäätmekäitlejate Liit alates 1998. aastast. Jäätmepäeva korraldamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Jäätmepäeva eesmärk on kokku kutsuda jäätmetega tegelevad erinevad osapooled – riik, omavalitsused ning erasektor – et arutada valupunkte.
2007. aasta II Jäätmepäeva avas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
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Jäätmekäitluse edendajad 2007
on Kehtna Põhikool, Kalev Aun ning
Tõnu Tuppits

Aasta jäätmekäitluse edendaja Kalev Aun
Täna, 28. novembril toimuval Jäätmepäeval kuulutati välja 2007. aasta silmapaistvaimad
jäätmekäitluse arendajad. Eesti Jäätmekäitlejate Liidu poolt välja antava Jäätmekäitluse edendaja 2007 auhind antakse välja kolmes kategoorias: riigi tasand, kohaliku omavalituse tasand
ning töö laste ja noortega – üldhariduskoolid.
„Mul on hea meel, et Eestis on jäätmekäitlus ja sellega kaasnev keskkonnahoidlik mõtteviis
väga aktiivsed ning Eesti Jäätmekäitlejate Liidul on auhinnaväärilisi kandidaate piisavalt,”
lausus Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees Ilmar Jõgi. „Aasta jäätmekäitluse edendaja auhinna eesmärk on väärtustada ja avaldada avalikku tunnustust neile, kes oma tööalase tegevusega on paistnud silma jäätmekäitluse arendamisel. Omavalitsuse ja riigi tasandil
anname auhinna välja edukatele ning aktiivsetele jäätmekorraldajatele. Meie ja kogu Eesti
jaoks on kõige olulisem just töö noorte ja lastega – uus põlvkond on see, kelle käitumisharjumisi me saame muuta ning õpetada neile säästlikku tarbimist, keskkonnahoidlikku mõtteviisi ja jäätmekäitlust,” lausus Ilmar Jõgi.
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuhi Margit Rüütelmanni sõnul võivad jäätmekäitluse edendaja auhinnale esitada kandidaate kõik juriidilised ja füüsilised isikud. „2007. aasta Jäätmekäitluse edendaja auhinnasaajad on kõik silma paistnud jäätmekäitluse arendamisega. Kalev
Aun aktiivse tegevusega riigi poolt toetamaks jäätmekäitlusprojekte. Tõnu Tuppits oma väga
aktiivse tegevusega Tallinna linnas Keskkonnaameti poolt on silma paistnud väga hea koos4
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tööga. Erilist esiletõstmist väärib aga Kehtna Põhikool, kelle tegevus on olnud kooli kõikides
vanuserühmades eale sobilikult väga õpetlik ja hariv. Kehtna kooli tegevus võib olla eeskujuks kõikidele teistelegi koolidele – näiteks Rohelise lipu ja Ökomaja projektid (vaata lisa
kehtnapk.edu.ee),” rääkis Margit Rüütelmann.

EJKL jäätmekäitluse edendaja 2007 auhinna saajad:
Riigi tasand:
• Kalev Aun, Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA juhataja
• Jäätmekäitlusprojektide toetamine erinevatest fondidest
Kohaliku omavalitsuse tasand:
• Tõnu Tuppits, Tallinna Keskkonnaameti juhataja
• Jäätmekäitluse edukas korraldamine Tallinna linnas (4 jäätmejaama, paberi-ja biojäätmete eraldi kogumise nõue, Prügihundi kampaania)
Töö laste ja noortega:
• Kehtna Põhikool, direktor Toivo Niinemets
• Aktiivne tegelemine lastega jäätmekäitluse vallas
Jäätmekäitluse edendaja auhind on vastava graveeringuga klaasplaat puitalusel. Kategoorias
töö laste ja noortega lisandub veel ekskursioon lastele ühte või mitmesse jäätmekäitlusettevõtetesse.

Aasta jäätmekäitluse edendaja 2007, Kehtna põhikool
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Eesti jäätmekäitlejad võrdlesid Eesti ja
Ungari jäätmekäitluse taset
Oktoobri alguses külastasid EJKL liikmed Ungari jäätmekäitlusettevõtteid. Liidu delegatsiooni kuulus 24 liidu liikmesﬁrma esindajat ja delegatsiooni vastuvõtjaks oli Ungari Jäätmekäitlejate Liit.

Külastati järgmisi ettevõtteid:
Plastide käitlemine – Holofon ’95 Zrt
Ehitusjäätmete käitlemine – Green Network Kft
Ohtlike jäätmete käitlemine ja ladestamine - PYRUS-Rumpold Ltd
Metallijäätmete käitlus - Inter-Metal Recycling Kft
Jäätmete põletamine – FKF Zrt (Budapesti jäätmepõletustehas)
Jäätmete kogumine ja sortimine - Ereco Zrt
Eelmistel aastatel on liidu liikmed külastanud Rootsi, Taani ja Hollandi jäätmekäitlusettevõtteid ning tutvunud tipptasemel jäätmekäitlusega. Sel aastal sai valitud sihtkohaks Ungari,
et võrrelda jäätmekäitluse taset uutes Euroopa Liidu riikides. Ungari sai Euroopa Liidu liikmeks Eestiga samal aastal.
EJKL delegatsiooni liikmed olid ühel nõuel, et jäätmekäitluse tase Ungaris on mõnes osas
Eestist maas (ehitusjäätmete käitlus, plastide käitlemine) ja mõnes osas ungarlased edestavad meid (ohtlike jäätmete käitlus, jäätmete põletamine).
Seega häbeneda pole Eesti jäätmekäitlejatel midagi.

Ungari õppereis
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Euroopa jäätmekäitlejad arutasid
jäätmekäitluse valupunkte
FEAD (Euroopa Jäätmekäitlejate Liit) aastakonveretsil 2007.a. oktoobri lõpus Ateenas arutasid Euroopa jäätmekäitlusettevõtteid ühendavate liitude esindajad muudatusi EL jäätmete
raamdirektiivis ja ebaausa konkurentsi juhtumeid jäätmekäitluses.
EL jäätmete raamdirektiivi teine lugemine Euroopa Parlamendis toimub suure tõenäosusega
veebruaris 2008.a.
Euroopas on sagedased juhud, kus eraettevõtteid ja avaliku sektori ettevõtteid koheldakse
erinevatel alustel:
1. Näide Kreekast. Olmejäätmete kogumise eest tasumisel ei võeta arvesse tegelikke
tekkivaid olmejäätmete koguseid. Seega olenemata kogustest on tasu üks.
2. Rumeenia kohalike omavalitsuste poolt korraldatavate konkursside pakkumiste esitamise tähtajad on põhjendamatult lühikesed ja välistavad välisﬁrmade osalemise
konkurssidel.
3. Saksamaa maksusüsteem soosib kohalikke omavalitsusi ja nende poolt ellukutsutud
ettevõtteid.
FEAD ühendab 18 Euroopa riigi jäätmekäitlejate liitu (17 EL liikmesmaad + Norra), kelle
liikmeteks on eraettevõtted.
Täna on Eesti Jäätmekäitlejate Liit ISWA (Rahvusvahelise Jäätmekäitlejate Liidu) liige, kuid
kuna Euroopas muutuvad aina teravamaks konkurentsi puudutavad küsimused ja FEAD
esindab just eraettevõtteid, siis Eesti Jäätmekäitlejate Liit kaalub FEAD’i liikmeks astumist.
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Jäätmekäitlejatele on oluline koostöö
seadusandjatega
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu eesmärk on esindada oma liikmete ühishuve, kuid samuti aidata
igati kaasa jäätmekäitluse arengule Eestis.
Seega on Eesti Jäätmekäitlejate Liidule väga oluline koostöö nii Riigikogu keskkonnakomisjoni kui ka Keskkonnaministeeriumiga.
Riigikogu keskkonnakomisjon ja keskkonnaministeerium on jäätmekäitlust reguleerivate õigusaktide väljatöötajad ja jäätmekäitlejate puhul on tegu praktikutega, kes peavad oma igapäeva töös õigusakte järgima ja jäätmete käitlemisel parimat võimalikku tehnoloogiat kasutama.
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna ja EJKL juhatuse ühised nõupidamised on kujunenud regulaarseteks ja toimuvad kord kuus.
Samuti loodavad jäätmekäitlejad, et pidev koostöö kujuneb välja nii Riigikogu keskkonnakomisjoni kui ka Keskkonnaministeeriumi juhtkonnaga.
03. detsembril 2007 toimus EJKL juhatuse ja Riigikogu keskkonnakomisjoni ühisnõupidamine, kus arutati tootjavastutsega seotud teemasid.
08. jaanuaril 2008 on plaanis EJKL juhatuse kohtumine keskkonnaminister Jaanus Tamkiviga, et samuti arutada jäätmekäitluse valupunkte.
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EJKL uued liikmed
Green Forest OÜ on loodud 2007.a. ja ﬁrma põhilisteks tegevusaladeks on:
· Firma „Otto“ jäätmekäitluskonteinerite, tarvikute ja biolagunevate kottide müük
Balti riikides;
· Rotatsioonvalu toodete vahendamine, kliendi vajadustest lähtuva sobivaima tootmiskoha leidmine;
· Alumiiniumist rotatsioonvalu vormide valmistamine.
Jäätmekäitlejatele pakub Green Forest OÜ järgmisi rotatsioonvalu tooteid:
· päevavalguslambi kogumiskonteiner;
· liivatus konteiner;
· pakkepaberi kogumiskonteiner;
· patareikonteiner;
· klaas- ja plastpudelikonteinerid.
Green Forest OÜ pakub ka 140- ja 240- liitristele konteineritele mõeldud komposteeruvad
nn vooderduskotte, mille maksimaalne täielik lagunemisaeg ei ületa 80 päeva.
Kontakt:
Green Forest OÜ
Künni 4, Tallinn
Kontaktisik: Jaanus Tiit
Telefon: 566 50500; 682 8829
E-post: jaanus.tiit@greenforest.ee
Kodulehekülg: www.greenforest.eeJäätmekäitlusettevõtete uudised

Lõuna-Eesti sai kaasaegse
ohtlike jäätmete kogumis- ja käitluskeskuse
4. detsembril avas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Tartus Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete
kogumise ja käitlemise kompleksi, mis lisaks Tartumaale teenindab Jõgeva-, Põlva-, Võru-,
Valga- ja Viljandi maakonda.
“Ohtlike jäätmete kogumise ja käitlemise süsteemi hakati Eestis koos Taani spetsialistide
abiga rajama juba 1990. aastate alguses,” meenutas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
“Nüüdseks on välja arendatud riiklik ohtlike jäätmete käitluskeskus Vaivara vallas ja kogumiskeskus Tallinnas; Lõuna-Eestis valmis juba kolmas kogumis- ja käitluskeskus.”
Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kompleks valmis riigi ja erasektori koostöös, sellesse kuuluvad
Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumiskeskus ja AS Epler & Lorenz ohtlike jäätmete käitluskeskus. Siin saab jäätmeid nii kohapeal käidelda kui ka pakendada, märgistada ja teistele
käitlejatele suunata.
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Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kompleksi haldab AS Epler & Lorenz, kes alustas 1991. aastal
tegevust Tartus tööstusettevõtete õlijäätmete kogumise ja põletamisega esimesel Baltimaadesse ehitatud põletusseadmel.
Tänaseks on põletusseade kaasajastatud ja selle tehnoloogia viidud vastavusse Euroopa Liidu
jäätmepõletusdirektiiviga. Põletusseade võimaldab põletada erinevat liiki ohtlikke jäätmeid.
Ohtlikud jäätmed on sellised jäätmed, mis oma keemiliste või muude omaduste tõttu võivad
kahjustada tervist või keskkonda, näiteks aegunud ravimid, päevavalguslambid, vanaõli, õliﬁltrid, õlinõud, akud, patareid, happed, leelised, värvi- laki- ja liimijäätmed, pestitsiidid, asbest, elektroonikajäätmed jne. Ohtlikke jäätmeid ei tohi koos tavajäätmetega visata prügikonteinerisse ega vedada
prügilasse, ka ei tohi neid
ise kodus põletada, kallata
kanalisatsiooni või visata
metsa alla.
Ohtlikud jäätmed vajavad
erikäitlust ja neid võivad
käidelda vaid vastavat
käitluslitsentsi omavad ettevõtted.
Lõuna Eesti ohtlike jäätmete kompleks asub Tartus, Ravila 75a.

Ohtlike jäätmete kogumis- ja käitluskeskuse avamine

Ragn-Sells ostab Tallinna
Jäätmete Sorteerimise Tehase kinnistu ja seadmed
Jäätmekäitlusﬁrma Ragn-Sells sõlmis võlaõiguslepingu Tallinna Jäätmete Sorteerimise Tehase kinnistu ja seadmete ostmiseks. Tehingu maksumus on 80 miljonit krooni.
„Oluline on märkida, et Ragn-Sells ei osta Tallinna Jäätmete Sorteerimise Tehast (TJST) kui
ettevõtet, vaid omandab kinnistu ja osa seadmetest. Tehing on vajalik seoses ettevõtte tegevusmahtude suurenemisega ja vajadusega suunata rohkem jäätmeid taaskasutusse,” ütles
Ragn-Sells AS-i ärijuht Agu Remmelg. „Seega, plaanime jätkata kinnistul jäätmete töötlemist, investeerides täiendavalt moodsasse jäätmete töötlemise tehnoloogiasse,” lisas Remmelg.
„Ragn-Sells on soliidne rahvusvaheline kontsern ning oleme väga rahul, et TJST kinnistu ja
seadmed lähevad professionaalide kätesse. Meie koostöö Ragn-Sellsiga on olnud meeldiv
ning oleme kindlad, et Ragn-Sells jätkab tehases efektiivselt jäätmete töötlemist,” ütles Tallinna Jäätmete Sorteerimise Tehase juhataja Aleksei Morozov.
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Tallinna Jäätmete Sorteerimise Tehases sorteeritakse segaolmejäätmeid, mille tulemusel
suunatakse taaskasutusse erinevad materjalid nagu metall, klaas, kartong, paber, erinevad
plastikud, puit, tekstiil jm.
Kahe kuu pärast sõlmitakse asjaõigusleping kinnistu omandi ülevõtmiseks. Selleks ajaks kolib TJST kinnistult välja ja valmistab kinnistu Ragn-Sellsile üleandmiseks ette.
Agu Remmelga sõnul näeb Ragn-Sellsi strateegiline plaan aastaks 2010 ette taaskasutusse
suunatavate jäätmete mahu suurendamise üle 100 000 tonni. „Täpsemad plaanid seoses
TJST ostuga anname teada pärast asjaõiguslepingu sõlmimist,” ütles Remmelg.

Infokaitsesüsteemide OÜ-le väljastati
ohtlike jäätmete litsents elektroonikajäätmete käitlemiseks
Ohtlike jäätmete litsentsi komisjon on teinud oma otsuse ja Infokaitsesüsteemide OÜ-le väljastati ohtlike jäätmete litsents elektroonikajäätmete käitlemiseks.
Kineskoopide lõikeliinilt on tolm maha pühitud ja Infokaitsesüsteemide OÜ on valmis koostööks klientidega.
Infokaitsesüsteemide OÜ on soetanud uue universaalse purustusliini erinevate materjalide
(paber, riie, pehme ja kõva plastik, puit jne) purustamiseks.
Liini võimsus on ca 2000 kg/h, mis võimaldab endisest kiiremini hävitada näiteks erinevaid
andmekandjaid ja arhiive.
Samuti töötavad Infokaitsesüsteemide OÜ-s endised purustusliinid tahketele materjalidele.
Tänane tehase tahkete materjalide purustamise koguvõimsus on 5000kg tunnis.
Lisaks on renoveeritud nn taara purustamise liini (tänane purustamise võimsus 3000 kg/h),
mis võimaldab purustada erinevaid pudeleid (pet, papp, klaas, metallpurgid jm) eraldades
vedeliku ja pakendi.
Lisandunud on võimalus sõltuvalt pakendist eraldada korgid ja saada kätte näiteks klaasi puhul juba
puhas purustatud klaas.

Kineskoopide lõikekamber
2 korrus ja ﬁltrite süsteem
1 korrus

Purusti ja konveierid koos magneteraldusega
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Sügistalvel tõusis
hüppeliselt keskkonnaohtlike romude kokkuost
Vanametalli töötlejana on AS Kuusakoski pidanud oma missiooniks tõsta inimeste keskkonnateadlikkust ning kaitsta meie loodust. Sellest lähtuvalt tõstis AS Kuusakoski alates 1. septembrist keskkonnaohtlike romude hinna tasemele 1500 kr/t. AS Kuusakoski juhatuse esimehe Kaido Aettiku sõnul tõsteti komplektse romu hinda soovist motiveerida läbi kõrgema
hinna seniseid nn romude „isepuhastajaid” oma romusid komplektsetena kokkuostu tooma.
„Vanade autoromude puhul
on probleemiks just see, et
tavaliselt makstakse vanametalli kokkuostus puhastatud romu (puhta pleki)
eest kõrgemat hinda, kui
komplektse eest ning seetõttu püüavad paljud romu
omanikud oma auto ise eelnevalt ära puhastada”, selgitab Aettik. „Paraku on elu
näidanud, et valdav enamus
oma auto puhastajatest ei
tee seda nii, nagu ette on
nähtud ning keskkonnale
ohtlikud akud, vedelikud, rehvid ja muud mittemetalsed jäätmed jõuavad sageli prügikasti
või lihtsalt metsa alla”, lisab ta ning märgib, et tekkinud olukorras, kus puhta pleki ja komplektse romu hinnavahe on minimaalne, võime loota, et keskkonna reostamine väheneb, kuna
nn „isepuhastajatel” ei ole enam mõtet sellega vaeva näha.
Rõõmustav on see, et hinnatõus ja sellega kaasnenud teavitustöö on avaldanud soovitud
mõju - septembrist alates kasvas inimeste aktiivsus märgatavalt ning tänaseks on Kuusakoski teeninduspunktidesse üle Eesti toodud juba ligi 3500 tonni keskkonnaohtlikke romusid.
Eriti suurt aktiivsust on üles näidanud Tallinna ja Tartu elanikud, kes septembrist alates tõid
teeninduspunktidesse keskkonnaohtlikke romusid kokku vastavalt ligi 1200 t ja 350 t. Toimuvaga on hästi kaasa tulnud ka Viljandi, Türi, Pärnu ja Narva piirkonna elanikud, kelle
tegutsemise tulemusena koguti neis teeninduspunktides enam kui 200 t keskkonnaohtlikke
romusid.
„Tänu nende inimeste aktiivsusele on ära hoitud ca 700 tonni ohtlike jäätmete sattumine
metsa alla”, selgitab AS Kuusakoski tootearenduse spetsialist Tarmo Lindemann. Ta lisab, et
lähtudes EL direktiivist 2000/53/EÜ, mis kohustab meid taaskasutama romusõidukite aastasest massist vähemalt 85%, oleme looduslikke ressursse säästes suunanud taaskasutusse ligi
2900 tonni jäätmeid.
Kõik Kuusakoski teenindusplatsile jõudnud keskkonnaohtlikud romud läbivad ohutustamise
protsessi, mille käigus eemaldatakse kõik ohtlikud vedelikud (õli, kütus, jahutusvedelik jne),
aku, rehvid, klaasid ja muud mittemetalsed osad. Puhastatud autokere söödetakse Eesti ain-
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sasse, Tallinnas asuvasse metalliveskisse, kus eraldatakse värviline ja must metall ning muud
jäätmed. Iga päev purustatakse metalliveskis ca 40 tonni romusid ehk ca 40 sõiduautot.
Romusõidukite lammutamise tulemusena tekkivad mittemetalsed jäätmed suunatakse pea
täielikult taaskasutusse ning ohutustamise tulemusena tekkivad ohtlikud jäätmed antakse
edasiseks käsitlemiseks üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavale ettevõttele. Näiteks on purustatud rehve kasutatud vanade prügilate sulgemiseks, akud aga saadetakse ümbertöötlemiseks Sillamäele Ecometalli.

Kokkupressitud ja eelnevalt ohutustatud romud ootamas metalliveskisse minekut
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Torma prügila
avas teise ladestusala
19. oktoobril avati Jõgevamaal Võtikveres Torma prügila teine ladestusala. Teise ladestusala pindala on 1,5
hektarit ja mahutavus ligi 100 000
tonni. Uue ladestusala projekteeris
Sweco Eesti AS ja ehitas Aspi AS.
Ehitustöid maksumusega üle 12 miljoni krooni ﬁnantseerisid Keskkonnainvesteeringute Keskus, Torma
Vallavalitsus ja OÜ Amestop.

Torma prügila uus ladestusala

Kagu-Eesti omavalitsused on tegutsemas ühise eesmärgi nimel
Aigar Aab
Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS juhatuse liige
Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS asutati 2003. aastal 47 Kagu-Eesti omavalitsuse poolt eesmärgiga ühiselt välja arendada Kagu-Eesti regionaalne jäätmekeskus koos ladestusalaga. Arendusprotsess oli paljutõotav ning silmapiiril paistis juba nurgakivi panemine tulevasele jäätmekeskusele Lagujal Nõo vallas. Kuid arendusprotsess takerdus ühel momendil
kohtuastmete taha kuni riigikohtu negatiivse otsuseni 2005 aasta lõpus. Ligemale 250 000
elanikku otseselt puudutav probleem peale 16. juulit 2009, kui ei ole enam võimalik Aardlapalu, Adise, Räpo ja Valga prügilasse jäätmeid ladestada, on pannud küsima erinevaid osapooli, kas Kagu-Eestisse üldse saabki ja kas on mõttekas rajada uut jäätmekeskust. Paljudele
varjusurmas tundunud äriühing on peale 2005. aasta riigikohtu otsust läbi teinud palju muutusi, nii organisatsiooni sisemiselt kui ka eesmärgi püstitamise osas.
2006. aastal alustati uuesti jäätmekeskuse asukoha otsimisega, mille aluseks oli Sweco Eesti
AS poolt 2005 aasta lõpus koostatud rakenduslik uuring. Otsingu käigus leiti 10 erinevat
kohta, mis võiksid olla potentsiaalsed asukohad jäätmekeskuse rajamiseks. Nende hulka
kuulus ka neli võimalikku asukohta Kõlleste vallas. Lähtuvalt jäätme- ja planeerimisseadusest valitakse jäätmekeskuse asukoht üldplaneeringu käigus. Kõlleste vald oli valmis oma
üldplaneeringu käigus kaaluma ja otsustama, kas sobilik asukoht võiks olla just nende valla
piires. Momendil üldplaneering käib ning selle käigus vaadeldakse kogu valda tervikuna
ning lisaks esialgselt väljapakutud asukohtadele vaadeldakse ja otsitakse ka teisi võimalikke
kohti valla piires.
Soov praegu valla üldplaneeringu käigus võimalik asukoht leida, oli ajendiks, mis pani tõsiselt mõtlema aktsionäre kui teisi jäätmehooldusega kokkupuutuvaid osapooli ning analüüsima eelkõige jäätmekeskuse mõttekuses. Jõuti järeldusele, et jäätmekäitlus ei ole ainult ladestusala vaid üha suurenev surve jäätmeid taaskasutama hakata. Biojäätmete suur
ladestamismahu vähendamise nõue juba 2010. ja 2013. aastal sunnib jäätmekäitlust KaguEestis vaatama laiema pilguga ning tervikliku kontseptsioonina. On jõutud järeldusele, et
14
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omavalitsuse tasandil eraldiseisvatena on raske kõiki probleeme ära lahendada ning tegutsema peab ühise jõuna ja eelkõige regionaalpoliitilisest aspektist. Seega kunagi moodustatud
äriühing mis koondab omavalitsuste jäätmealast huvi on õigustatud.
2007. aasta juulis valmis tasuvusanalüüs ladestusala tasuvuse kohta. Arvestades jäätmekäitluse muutumisega viidi läbi tasuvusuuring kuue arengustsenaariumi põhjal (pessimistlik,
neutraalne, optimistlik, neutraalne koos põletamisega, jäätmekavapõhine, jäätmekavapõhine koos põletamisega) et mõista, milliseks kujunevad võimalikud ladestusmahud ning seda
ka koospõletustehase rajamisel. Lisaks prognoositi võimalikke väravahindasid ühe või teise
stsenaariumi korral ning pakuti välja võimalikke lahendeid aktsionäride omaosaluse nõude
katmisel investeeringus.
Ümarlaudade aruteludel, mis olid aluseks Kagu-Eesti jäätmekäitluse kontseptsioon 20082013 lähteülesande väljatöötamiseks, osales ka Eesti Maaülikoolist dots Mait Kriipsalu. Juulis sõlmitigi Kagu-Eesti Jäätmekäitluse AS-i ja Eesti Maaülikooli vahel teenusleping jäätmekäitluskontseptsiooni väljatöötamiseks. Kontseptsioonis pakutakse välja võimalusi, kuidas
lahendada ära Kagu-Eesti jäätmekäitlus ning seda terviklikult alates momendist kui suletakse maakondlikud prügilad 2009 aasta keskpaigas. Kuna peale seda ei ole Kagu-Eestisse enam
võimalik prügi ladestada, sest uus jäätmekeskus pole veel valmis, tuleb vahepeal jäätmeid
ladestamise tarbeks hakata vedama teistesse Eesti jäätmekeskustesse – Tormasse, Väätsale,
Uikalasse, Paikusele või Jõelähtmesse.
Kontseptsiooni kohaselt sisaldab moodne jäätmekeskus sortimisplatsi ja sortimisseadmeid,
kompostimisplatsi ning ladestusala koos sinna juurde kuuluva infrastruktuuriga. Seni Eestis
kasutatud jäätmekeskuse mudel, st esimeses järjekorras rajatud ladestusala, mille juurde aja
jooksul kujundatakse teisese toorme, probleemjäätmete ja biolagunevate jäätmete käitlemise

Materjalivoog jäätmekeskuses
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ala, Kagu-Eestisse ei sobi. Sortimis- ja töötlemisvõimalusi on vaja kohe, sest praegune ladestamiskeskne jäätmekäitlus ei rahulda lähitulevikus enam ühiskonna nõudmisi.
Prognoosi kohaselt ladestamise osakaal tulevikus järsult väheneb, jäätmete sortimise ja töötlemise osakaal aga järsult suureneb. Seega tuleb jäätmekeskusesse kohe algusest peale ette
näha võimalus jäätmete laialdaseks ümber töötamiseks. Ladestamine ei saa seega olema primaarne. Küll aga muutub ladestamistava – ladestama hakatakse tulevikus vaid neid jäätmeid, mida ei ole võimalik uuesti kasutama hakata, ning ladestamise osatähtsus aasta-aastalt väheneb. Kagu-Eesti jäätmekeskusena mõeldakse seega suurt, keskset, jäätmete
sortimise, töötlemise ja ladestamisega tegelevat kompleksi. Ladestusala on üks osa sellest,
kuid mitte suurim ega olulisim.
Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS on jõudnud seisukohale ja püstitanud eesmärgi, et ta võtab
endale vastutuse ja valmisoleku käidelda ja/või hallata kõiki jäätmeliike arvestusega, et majanduslikult kasumlike jäätmeliikide arvelt katta mittekasumlike jäätmete käitluskulud.
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Aasta Taaskasutajad suunavad
taaskasutusse üle 70% tekkivatest jäätmetest
Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja
Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rein Leipalu andsid täna Estonia teatri kammersaalis pidulikult üle traditsioonilised Aasta Taaskasutaja auhinnad.
Auhindade üleandmine toimus konverentsi „Energiline Ringlus” raames.

Garri Greger, Norma AS; Ragn-Sellsi juhatuse
esimees Rein Leipalu, keskkonnaminister Jaanus
Tamkivi ning Ragn-Sellsi maskott Öku.

Suure Aasta Taaskasutaja auhinna pälvisid Norma AS, ES Sadolin AS ja Saint
Gobain Securit Eesti AS. Väikese Aasta Taaskasutaja auhinna said Boomerang Subcontracting OÜ, Enics Eesti
AS ja Sauga Põhikool. Aasta Taaskasutaja auhindu annab välja Ragn-Sells,
tänavu toimus üritus kuuendat korda.

“Mida paremini meil majanduslikus mõttes läheb, seda rohkem tekitame prügi,” märkis
keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. “Selleks, et me oma prügi sisse ära ei upuks, et meie
keskkond oleks elamiskõlbulik nii meile kui ka tulevastele põlvedele, tuleb järjest rohkem
tähelepanu pöörata jäätmetekke vähendamisele, jäätmete ohutustamisele ja taaskasutusse
võtmisele. Iga algatus, mis teenib seda eesmärki, on teretulnud.”
„Aasta Taaskasutaja auhinna kandidaatide nimekiri on iga aastaga pikenenud, mis näitab, et
järjest rohkem ettevõtteid ja organisatsioone suunab tekkinud jäätmed taaskasutusse ning
tegeleb seeläbi teadlikult keskkonna säästmisega,” rääkis Ragn-Sells AS-i juhatuse esimees
Rein Leipalu. „Oluline on siinjuures koostöö organisatsiooni sees, et suuta kõik töötajad ühise eesmärgi ehk siis materjalide taaskasutuse nimel tegutsema panna. Teiseks on oluline
koostöö ettevõtte ja Ragn-Sellsi vahel – püüame leida alati mõlemaid osapooli rahuldava
ning kõige tulemuslikuma lahenduse prügi sorteerimiseks ja käitlemiseks.”
„Tänavustest suure auhinna saajatest suunab Saint Gobain Securit AS taaskasutusse koguni
85% protsenti jäätmetest, Norma AS ja ES Sadolin AS taaskasutavad 70% jäätmetest,” ütles
Ragn-Sells ASi- ärijuht Agu Remmelg. „Kui varasematel aastatel on auhinnasaajateks olnud
erinevad ettevõtted, siis tänavu pälvis väikese Aasta Taaskasutaja auhinna Sauga Põhikool,
kus tegeletakse pidevalt laste keskkonnaalase harimisega, näiteks õpetatakse erinevat liiki
jäätmeid sorteerima ning rõhutatakse jäätmekäitluse tähtsust,” rääkis Remmelg. „Leiame, et
selline algatus väärib tunnustust ning loodame, et Sauga Põhikool on heaks eeskujuks ka
kõigile teistele Eesti koolidele”
Aasta Taaskasutaja konkursil antakse traditsiooniliselt välja kolm suurt ja kolm väikest auhinda.
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Suure Aasta Taaskasutaja auhinna võitjate tutvustus:
Norma AS
Norma omab nüüdseks aastapikkust tõsist sorteerimiskogemust. Vaatamata rohkearvulisele töötajaskonnale on suudetud valikkogumissüsteem üles ehitada selliselt, et maksimaalne
osa (70%) jäätmetest saab taaskasutatud.
ES Sadolin AS
Raplas tegutsev ettevõte, kus panustatakse suurelt jäätmete taaskasutusse. Firmas toimub
korrektne sorteerimine ja arvestuse pidamine. Taaskasutusse suunatakse 70% jäätmetest.
Saint Gobain Securit Eesti AS
Sorteeritakse palju erinevaid jäätmeid, nt papp, klaas, erinevad plastmaterjalid, ohtlikud
jäätmed. Ettevõttes toimub regulaarne töötajate koolitus. Taaskasutusmäär on 85%.

Väikese Aasta Taaskasutaja auhinna võitjate tutvustus:
Boomerang Subcontracting OÜ
Noor ﬁrma, kus juba alates käivitamisest tegeletakse usinalt jäätmete sorteerimisegs. Firma
juhid on paigutanud piisava arvu kogumisvahendeid tekkekohtade juurde, kus töötajail on
mugavam jäätmed eraldi sorteerituna õigesse kohta ära panna.
Enics Eesti AS
Kogutakse tekkekohas eraldi kõiki materjaliliike, mis tegevuse käigus jäätmetena tekib ning
millel on Eestis taaskasutus-väljund. Eraldi kogutud materjalid on väga puhtad. Toimub regulaarne töötajate koolitamine.
Sauga Põhikool
Koolis toimub silmapaistev ja väga tugev töö laste keskkonnaalasel harimisel. Vähemalt 1
kord aastas toimub sorteerimisalane koolitus.

Aasta Taaskasutaja auhinnale kandideerimise tingimused on:
1. Taaskasutusmäär – ettevõtte või organisatsiooni poolt aasta jooksul taaskasutusse suunatud jäätmete osakaal tervikuna tekitatud jäätmekogusest.
2. Kliendi panus jäätmete taaskasutuse soodustamiseks – töötajate koolitus, teavitustegevus, motiveerimine maksimaalse koguse jäätmete suunamiseks taaskasutusse.
3. Omaalgatuslik lisategevus jäätmete taaskasutusse suunamisel – ettevõte või organisatsioon
pingutab taaskasutuse nimel seadusega määratud kohustust (tootjavastutus) omamata.
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
väärtustada mitte ainult taaskasutatavate jäätmete suurt kogust ja kvaliteeti, vaid ka panust
jäätmete kohtsorteerimise alase teavitustöö tegemisel.
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Uus autokaal ATI Grupp OÜ-s
ATI Grupp OÜ tellimisel renoveeris Pivotex Balti OÜ täielikult 18-meetri pikkuse autokaalu.
Seoses suurte koormustega ja Eesti kõige suurema kaalumiste arvuga aastas (ca 60 000) oli seni
kasutusel olnud autokaal muutunud avariiohtlikuks.

Uue autokaalu põhilised erinevused ja eelised on:
1. Kaks kaalusilda, mis on valmistatud eelpingestatud raudbetoonist ja 8 tugevamat tensoandurit annavad võimaluse
kaaluda kuni 100 tonni koormust varasema 60 tonni asemel.
2. Kaal on projekteeritud rasketes oludes
kasutamiseks. Välditud on kaalu alla sattunud pori külmumisest põhjustatud
kaalu kinnikiilumist.
3. Kaalusildadele on antud garantii 10 aastat varasema 2 aasta asemel.

Uus autokaal

Väätsa Prügilal valmis sorteerimishoone juurdeehitus
Väätsa Prügilal valmis novembris 2007.a. sorteerimishoone juurdeehitus.
Senised taaskasutusvõimsused olid arvestatud Järvamaal kogutavate taaskasutatavate, eelkõige pakendijäätmete kogustele. Rajatud hoone koos sisseseadega võimaldab suurendada
paber-, papp- ja kilejäätmete käitlusmahtu, mis omakorda võimaldab tihendada ning suurendada liigiti kogutavate jäätmete kogumispiirkonda. Viimane on eriti oluline arvestades
hetkel olevat elavat huvi jäätmete sorteerimise vastu. Täna teenindab Väätsa Prügila AS
taaskasutatavate materjalide, eelkõige pakendijäätmete kogumisel järgmisi piirkondi: Järvamaa, Raplamaa, Vändra, Võhma, Põltsamaa, Jõgeva, Väike-Maarja ja Aegviidu.
Sorteerimishoone laiendamisega ehitati juurde 450 m² põrandapinda, paigaldati põrandakonveier materjalide transportimiseks pressi, suurendati vertikaalpresside arvu, asfalteeriti
2200 m² hoone ümbrust materjalide liigiti vastuvõtuks. Kogu investeering taaskasutuse
laiendamisse 2007.aastal oli 4,85 miljonit krooni.

Taaskasutatavate jäätmete vastuvõtu areng Väätsa Prügilas:
2001 - 2002 – ohtlike jäätmete vastuvõturuumi ja sorteerimispunkti väljaehitamine;
2002. a. - ehitus-lammutusjäätmete vastuvõtuplatsi väljaehitamine;
2003. a. – kompostimisväljaku ehitus;
2003 - 2004 - sorteerimishoone juurdeehituse väljaehitamine ja joogipakendite sorteerimisliini paigaldamine;
2007 – sorteerimishoone II etapi väljaehitamine koos põrandakonveieri paigaldusega.
Kõikide taaskasutatavate jäätmete käitlemiseks mõeldud rajatiste väljaehitamist on kaasrahastanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
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Ootame liigiti kogutud jäätmeid !
Taimi Kivirand
Amestop OÜ taaskäitlusjuht
2006.a kevadel avati Jõgevamaal Torma prügilas sorteerla, milles avamise hetkest on olemas
vajalikud töövahendid: sorteerimisliin ja press. Maikuu lõpu poole avati uksed esimese segapakendite koorma sorteerimiseks. Kogemusteta sorteerijatel läks õigete sortimentide väljanoppimisega omajagu aega. Nüüd käivad käed väga nobedalt ja nad teavad täpselt, mida välja noppida ja mida mitte. Toojateks on nii eraisikud kui ka ettevõtted. Viimased küll rohkem
põllumehed, kes toovad silokilet ja väetisekotte.
Esimestel kuudel oli sorteerimist ja pressimist vähe, toodi mõned segapakendite koormad
kuus. Töötajad käisid ainult mõned päevad kuus tööl. 2007.a kevadel suurenes töömaht niivõrd, et võtsime töötajaid juurde. Oli perioode, kus tundsime lisakätepaaridest puudust, aga
saime olemasolevatega siiski hakkama. Töömahust moodustasid segapakendite koormad
väikese osa, koormaid toodi kord-kaks nädalas. Arvutasime, et kuu segapakendite kogus,
mis toodi, oli korralik nädala töö.
Igapäevases elus tajume hindade pidevat tõusu. Tehes oma töös ümberkorraldusi ja sooviga
mitte kahjumit teenida, otsustasime viia teenustasud vastavusse tegelike kulutustega jäädes
konkurentsivõimeliseks. Sellest tulenevalt on meil taas vaikne periood. Seoses hinnamuutusega hakkasid ettevõtted omakorda ümberkorraldusi tegema. Septembrikuust ei ole toodud
ühtegi segapakendite koormat põhjusel, et üle riigipiiri on odavam viia sorteerimata segapakendeid. Olen pärast hinna korrigeerimist püüdnud näiteks MTÜ Eesti Pakendiringlusega
kokkuleppele saada, et otsime koos kompromissi, et meil liin ei seisaks ning nemad ei peaks
piiri ületama. Leiti, et siiski on odavam viia segapakendeid üle piiri. Piiritagune teenuse hind
olevat ka meie vanast hinnast soodsam. Kahjuks või õnneks oleme kuulnud, et segapakendeid väga tihti üle piiri ei viidagi, vaid kogutakse hunnikutesse jättes oma aega ootama.
Loodame, et roheline mõtteviis areneb edasi ja pakendiorganisatsioonid leiavad taas tee meie
sorteerlasse. Ei tahaks uskuda, et Eestis jäätmete sorteerimisvõimsusi niivõrd üle on, et me
töö puudusel oma töötava sorteerla sulgema peaksime.
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Ragn-Sells segab vedelatest
ohtlikest jäätmetest jäätmekütust
Heameel on tõdeda, et kui Ragn-Sells alustas aasta alguses vedelatest ohtlikest jäätmetest
jäätmekütuse segamist eesmärgiga seda realiseerida tootmisettevõtetele nende energiatarbe
rahuldamiseks, siis tänaseks päevaks on sõlmitud vajalikud kokkulepped Reci Eesti AS-iga,
kes tegeleb Kunda Nordic Tsemendi (Kunda Tsemenditehase) varustamisega alternatiivkütustega. Sõlmitud kokkuleppe raames on taaskasutusse suunatud ja energiaks muudetud ka
juba esimesed 200 tonni vedelaid ohtlikke jäätmeid.
Lisaks sellele on ligikaudu 50
tonni ulatuses kõrgema kvaliteedilise jäätmekütuse koormaid tarnitud ka Häädemeestel asuvale Maxit Estonia AS-i
kergkruusatehasele. Põhjus,
miks Ragn-Sells AS on alustanud proovitarnetega ka Häädemeestele on see, et kuigi
sealsed kvaliteedinõuded on
kõrgemad, siis vastutasuks on
seal võimalik kõrgema kvaliteedilise kütus taaskasutusse
suunata majanduslikult märksa soodsamatel tingimustel. Põhjus on ka selles, et meie kasutuses oleva tehnoloogia abil ei
ole probleemi valmistada parema kvaliteediga jäätmetest kõrgema kvaliteediga jäätmekütust, mis vastab rangematele standarditele. Näiteks on karmimad nõuded tahketele osakestele, kloororgaanikale ning väävlisisaldusele.
Samas teeb meid mõnevõrra murelikuks see, et eelpool mainitud kütus on siiski hea alternatiivne võimalus tööstusettevõttele oma põhikütuse tarnega seotud kulutusi kärpida ning
selles valguses on selline kütus, ükstapuha kas kõrgema või madalama kvaliteedistandarditele vastav, selgelt odavam kui vastava segu hinnad Lääne-Euroopa turgudel. Üheks põhjuseks on kindlasti ka see, et siinne tarbijaskond on piiratud ning seetõttu on tarbijate tingimisjõud hetkel tunduvalt suurem, mis hoiab ka kvaliteedinõuded kõrged ning samal ajal
majandusliku tasuvuse madalal.
Lähiajal on Ragn-Sells AS-i plaanis tootmisvõimsusi ning sellest johtuvalt ka mahtusid suurendada ning seejärel on võimalik asuda läbi rääkima ka Soomes ja Saksamaal asuvate õli
regenereerimistehastega, kus õli eest makstav hind ületab pea kolmekordselt Eestis hetkel
kõrgema kvaliteedilise õli eest makstavat hinda.
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Uudised BIR-i sügiskongressilt Varssavist
21-23. oktoober 2007a. toimus Varssavis BIR-i (Bureau of International Recycling) sügiskongress.
BIR-i paberi divisjoni uueks presidendiks valiti Mr. Ranjit Baxi, J & H Sales International Ltd.
2008.a. tähistab BIR oma 60.juubelit. Juubeli tähistamine toimub 01-.04.juuni 2008 a. MonteCarlos ja juubeli peaesinejaks on lubanud tulla 2007 a. Nobeli preemia laureaat Al Gore.

Huvitavat vanapaberi impordist.
Hiina 8 kuu vanapaberi import oli 15.64 miljonit tonni
s.h.:
Ameerikast 6.67 miljonit tonni
Aasiast 3.31 miljonit tonni
Okeaania + Aafrika 0.5 miljonit tonni
Euroopast 5.16 miljonit tonni
s.h. Eesti 3808 tonni (võrdluseks Venemaa - 3451 tonni)

Plastitehas viib
plastpudelite töötlemise
uuele tasemele

Uue põlvkonna seade Vacurema

Jaanuari lõpus saabub Eestisse plastpudelite (PET) ümbertöötlemise uue põlvkonna seade Vacurema. Kui siiani tarniti purustatud plastpudeleid helvestena
põhiliselt Hiina, siis uus seade annab
võimaluse helbeid granuleerida ning
saadud toorainet müüa juba ka Euroopas. Kui plasthelveste põhiline kasutusala on rõivatööstuses, siis PET graanulit
saab kasutada uute plastpudelite, pakkelindi ja vaakumvormimises kasutatava kile valmistamisel.
Uue Vacurema kasutuselevõtt tähendab
plastitööstusele sama, mis puidutööstuses ümarpuidust kuivatamata saematerjali tootmiselt üleminek mööblidetailide valmistamiseks vajamineva
liimpuidu tootmisele.
Balti riikides ja Põhjamaades on selline
seade seni ainult Taanis.
Plastitehase AS on suurim plastmaterjali ümbertöötleja Eestis. Eelmisel aastal käideldi üle 6500 tonni plaste.
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