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EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIT MTÜ
Eesti Jäätmekäitlejate Liit asutati 1996.aastal 26 jäätmekäitluse alal tegutseva
ettevõtte poolt.
Liidu eesmärk on üleriigiliselt korraldada jäätmekäitluse alal tegutsevate ettevõtete ühistegevust ja
esindada oma liikmete ühishuve. Samuti on liidu ja tema liikmete ülesanne igati aidata kaasa
jäätmekäitluse arengule Eesti Vabariigis.
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmeskonda kuulub hetkel ligi 25 ettevõtet üle Eesti.
2008.a. võeti Eesti Jäätmekäitlejate Liit vastu Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD) liikmeks.
LIIDU TEGEVUSED:
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu traditsiooniline iga-aastane üritus on Jäätmepäev.
2015.aastal oli Eesti Jäätmekäitlejate Liidu põhitegevuseks uue strateegia ja tegevuskava loomine.
Lisaks sellele osales Eesti Jäätmekäitlejate Liit õigusaktide täiendamisel ja muutmisel: jäätmeseaduse
muutmise seaduse väljatöötamine, riigihangete seaduse eelnõu ettepanekud, keskkonnaseadustiku eriosa
eelnõu ja nullbürokraatia ettepanekud.
Eesti Jäätmekäitlejate Liit osales 2015.aastal erinevatel kohtumistel Keskkonnaministeeriumis nii
keskkonnaministri kui ka jäätmeosakonna esindajatega.
Koostöös Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskonnainspektsiooni esindajatega korraldati
erinevaid info– ja teabepäevasid.

WWW.EJKL.EE

EJKL KOMPETENTSIKESKUS MTÜ
EJKL Kompetentsikeskus on välja kasvanud projektist Jäätmete Taaskasutusklaster
ja on asutatud Eesti suuremate jäätmete taaskasutusega tegelevate ettevõtete
poolt, et senisest tõsisemalt keskenduda jäätmete materjalina ringlusesse võtule
ja jäätmetest toodete valmistamisele.
Jäätmekäitlustegevused ja jäätmete taaskasutus on järjest keerukamad ja tehnoloogiamahukamad.
Selleks, et Eesti saaks tulevikus olla keerukamates jäätmekäitlusvaldkondades Euroopa
kompetentsikeskus, tuleb tegeleda siinse jäätmete taaskasutuse alase kompetentsi arenduse
koondamisega.
Kompetentsikeskuse arendatavate projektidega saavad lisaks jäätmekäitlejatele liituda ka kõik teised
täiuslikumasse ressursikasutusse panustavad ettevõtted.
MTÜ EJKL Kompetentsikeskuse asutajad: Eesti Keskkonnateenused AS, Ragn-Sells AS, Väätsa Prügila AS,
Kunda Nordic Tsement AS ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS.
EJKL KOMPETENTSIKESKUSE PAKUTAVAD TEENUSED:
▪ Jäätmekäitlusalased koolitused (sh jäätmekäitlusalane täienduskoolitus)
▪ Jäätmekäitlusalane (sh praktiline jäätmekäitlus) konsultatsioon ja nõustamine
▪ Jäätmekavade ja jäätmehoolduseeskirjade koostamine
▪ Projektijuhtimine

WWW.RECYCLING.EE
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EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIDU/EJKL KOMPETENTSIKESKUSE
KORRALDATAVAD KOOLITUSED

OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLEJA PÄDEVUSKOOLITUS
KOOLITUS KOMOPSTI TOOTJATELE
Sertifitseerimissüsteemi ja uuringute tutvustus
PAKENDITE JA PAKENDIJÄÄTMETE KOGUMINE JA KÄITLEMINE
Pakendite üle arvestuse pidamine, aruannete esitamise kohustus, audiitorkontroll.
EHITUS-JA LAMMUTUSJÄÄTMETEST EHITUSMATERJALIDE TOOTMINE.
Kvaliteedinõuded, nõuetele vastavuse hindamine, materjalist proovide võtmine.
JÄÄTMEKÄITLEJA BAASKOOLITUS
Baaskoolitus annab kõige üldisemad teadmised jäätmekäitlusest

Informatsioon koolituste kohta:
Margit Rüütelmann 51 30 698
Marit Liivik 523 18 18
ejkl@ejkl.ee
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RINGMAJANDUS VAJAB KOOSTÖÖD!
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu korraldatud Jäätmepäeval oli fookuses ringmajandus. Päeva esimeses
pooles räägiti üdisemalt maailmamajandusest ja ringmajanduse võimalustest, teises pooles aga
keskenduti konkreetselt Eestile. Oluline märksõna ringmajanduse tegevuste elluviimisel ja tulemusteni
jõudmisel on koostöö erinevate osapoolte vahel.

Foto: Janek Jõgisaar

Kööstöö olulisust rõhutas oma avakõnes ka Riigikogu
Keskkonnakomisjoni juht Rainer Vakra (pildil): “Keskkonna
teemad on iga päevaga rohkem esile tõusmas. Selge on
see, et jäätmemajandust ilma ettevõtjateta me korraldada
ei saa. Siin on oluline koostöö erinevate osapoolte vahel –
elanike, omavalitsuste, riigi, ettevõtjate, samuti teadus- ja
haridusasutuste vahel.” Rääkides Eestile võetud
eesmärkidest ringmajanduse vallas aastaks 2020 ütles
Vakra, et oleme lati selgelt üle oma pea tõstnud ja et
sellest üle hüpata, tuleb teha koostööd.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja
Kaupo Reede (pildil) ettekanne keskendus ettevõtluspoliitikale, samuti majandusministeeriumi tegevustele ja
plaanidele ettevõtlusvaldkonnas. “Riigi roll on luua keskkond
ettevõtluse arendamiseks. Riik ise ei arenda ettevõtlust. Meil
on mõned riiklikult strateegiliselt olulised objektid – raudtee,
elekter vms, kuid ülejäänud osas olen arvamusel, et mida
vähem riik ettevõtlusesse sekkub seda parem.” Küsimusele,
kas jäätmekäitlus peaks olema kohaliku omavalitsuse kätes
vastas Reede, et tema seda meelt ei ole.

Foto: Janek Jõgisaar

SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel rääkis oma ettekandes olukorrast maailmas, peatudes nii
toormehindade langusel kui immigratsioonil. Koppeli sõnul ei ole 2009. aasta kriis veel läbi ja
problemaatika ei ole kusagile kadunud. “Kui varem olid probleemid seotud arenenud riikidega, siis nüüd
on laine jõudnud arenevatesse riikidesse.” Ringmajanduse teemasse suhtub Koppel hästi, kuid näeb ohtu
selles, kui mingi ressurss on odavam, kui ringeldes. “Kui kusagilt saab toorme odavalt kätte, siis võime
ringlusest rääkida palju tahame, kuid ikka võetakse see, mis on odavam. Praktikas on oht, et kasutatud
materjal sobib nii kaua, kuni see on odavam kui muu toore. Ka on alati neid piirkondi, kus regulatsioon on
lõdvem,” rääkis Koppel. “Majandus mõjutab ringmajandust väga suurel määral,” lisas ta.

Foto: Janek Jõgisaar

Pär Larshans (pildil) tõi Rootsi näidetel põhinevas
ettekandes välja, et küsimus ei ole niivõrd
tehnoloogilistes lahendusetes – need on olemas,
kuid pigem on probleem jäätmemajanduse
killustatuses. Sama tendentsi näeb ta ka Eestis.
“Omavalitsused
tahavad
kontrollida
jäätmevoogusid, selle asemel, et turg oleks vaba ja
saaks kasutada mastaabi efekti.”
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Foto: Janek Jõgisaar

Euroopa jäätmekäitluse ja keskkonnateenuste föderatsiooni
esindaja Milda Basiulyte (pildil) sõnul vajab läbimõtlemist ka
turumehhanismide arendamine – et tekiks nõudlus taaskasutatud
asjade järele, eriti toorme hindade madalseisus. “Vajame
innovatsiooni ja arengut, selleks omakorda on aga vaja avatud turgu
ja võrdset konkurentsi jäätmemajanduses,” ütles Basiulyte.
“Ringmajandus ja jäätmekäitlus konkureerivad toormeturuga.
Selleks, et konkurentsis püsida, on vaja avatud turgu, muidu ei tule
ringmajandusest midagi välja.”

Jäätmepäeval osales kokku 90 osalejat: Läti
jäätmekäitlusettevõtete
esindajad,
Leedu
Jäätmekäitlejate Liit, Euroopa jäätmekäitluse ja
keskkonnateenuste föderatsioon, Ragn-Sells AB
(Rootsi), Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet,
Keskkonnaagentuur,
Keskkonnainspektsioon,
Keskkonnainvesteeringute Keskus, Riigikontroll,
Jäätmekäitlusettevõtete esindajad, Tootjavastutusorganisatsioonid (EES-Ringlus, TVO OÜ, Eesti
Foto: Janek Jõgisaar
Pandipakend OÜ), Tallinna Tehnikakõrgkool ja Eesti
Maaülikool, kohalikud omavalitsused (Tallinna LV, Kuusalu, Anija, Harku, Kiili, Vigala jne).

EESTI ROHEMAJANDUSE VALDKONNA ETTEVÕTTED OSALESID
ERIALAMESSIL MÜNCHENIS
31.05–02.06 osalesid Rohemajanduse klastri (endine Jäätmete
Taaskasutusklaster) delegatsioon Münchenis toimuval maailma
tähtsaimal keskkonnaalasel messil IFAT 2016.
IFAT on erialamess, mille raames tutvustatakse vee-, reovee, jäätmekäitluse
ja jäätmete taaskasutuse valdkonna innovaatilisi lahendusi ja uusi
pakutavaid teenuseid, kaasaegse keskkonnatehnika kasutusvaldkondi ning
nende arendusi kõige laiemal rahvusvahelisel tasemel.
Rohemajanduse klastri poolt messil osalejate arv oli sel aastal rekordiline ja delegatsiooni koosseisus oli 38
oma valdkonna spetsialisti. Delegatsiooni kuulusid erinevate partnerettevõtete s.h. jäätmekäitluse ja
jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete kui ka vee-ettevõtete esindajad.
Rohemajanduse klastri projektijuht Margit Rüütelmann märkis, et suur huvi messi vastu näitab, et
jäätmete taaskasutamine, innovaatilised lahendused jäätmetest toodete valmistamisel ning uute
tehnoloogiate arendamine ja kasutusele võtmine on Eesti rohemajanduse valdkonna ettevõtete prioriteet.
Siinkohal tuleb kindlasti silmas pidada ka Euroopa Komisjoni poolt algatatud ringmajanduse paketi
rakendamisest tulenevaid mõjusid nii Euroopa kui Eesti majandusel. Ringmajanduse põhieesmärk on
jäätmete vältimine, vähendamine ja keskkonnakaitse, mis eeldab kogu Euroopa majanduse toimimise
põhjalikku muutmist. Seega ressursside säästlik kasutamine muutub järjest olulisemaks teemaks.
Sel aastal toimunud IFAT’il osales eksponendina 3097 ettevõtet 59 riigist neist 1695 ettevõtet Saksamaalt
ja 1402 mujalt maailmast. IFAT 2016 külastas 138 000 inimest 170 riigist.
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EJKL KOMPETENTSIKESKUS JAGAS KLASTRI KOOSTÖÖKOGEMUSI
KOLLEEGIDELE TEISTEST EUROOPA RIIKIDEST
12. - 13. mail toimus Berliinis Euroopa Akadeemia poolt korraldatud konverents „Jäätmekäitluse roll
ringmajanduses“, kuhu oli kutsutud külalisena esinema EJKL Kompetentsikeskuse tegevjuht Margit
Rüütelmann, kes jagas kolleegidele teistest Euroopa riikidest jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete
ning teadus-ja haridusasutuste koostöö kogemusi ja tutvustas Rohemajanduse klastri/Jäätmete
Taaskasutusklastri senise koostöö tulemusi.
Rohemajanduse klaster/Jäätmete Taaskasutusklaster tegutseb aastast 2010.a. ja omab üle 6 aasta pikkust
koostöökogemust.
Koostöö raames on uuritud jäätmetest valmistatud toodete kvaliteeti, parendatud tootmiseks kasutatavaid
tehnoloogiaid, loodud tootjatele võimalus taotleda jäätmetest valmistatud toodetele sertifikaati ja tegeletud
ühisturundusega.
Klastri tegevuse tulemusena on tekkinud märkimisväärne rahvusvaheline koostöövõrgustik, mis hõlmab nii
meie naabreid Soomet, Rootsit, Norrat ja teisi Euroopa riike, kuid ulatub ka Singapuri, Austraalia, Jaapani jne
jäätmekäitluse valdkonna spetsialistideni.
Lisaks on tehtud koostööd nii Keskkonnaministeeriumi kui Maanteeametiga, mille tulemusena on loodud/
täiendatud seadusandlust, mis võimaldab taaskasutatud materjale laiemalt igapäevaelus kasutada. Näiteks
purustatud betooni kasutamine kergliiklusteede, parklate ja madala liiklustihedusega sõiduteede rajamisel.
Jäätmete Taaskasutusklastri üheks oluliseks tegevussuunaks on aastaid olnud kvaliteetse komposti tootmise
arendamine.
25. – 28. maini toimunud Euroopa Komposti Koostöövõrgustiku aastakonverentsil jagas Rohemajanduse
klaster/Jäätmete Taaskasutusklaster oma kogemusi komposti sertifitseerimissüsteemi loomise osas.
Kuna Eesti seadusandlus erineb teiste Euroopa riikide seadusandlusest, siis tuli klastri koostöö raames töötada
välja täiesti uus komposti sertifitseerimissüsteem. Nimelt võivad Austrias, Saksamaal ja teistes Euroopa riikides
olla komposti tootjad sertifitseeriva organisatsiooni liikmed. Eesti õigusruum seda ei luba, mis tähendas, et ellu
tuli kutsuda eraldiseisev sõltumatu sertifitseerimisasutus, SA Taaskasutatavate Materjalide
Sertifitseerimiskeskus, ja taotleda sertifitseerimiskeskusele ka Eesti Akrediteerimiskeskuselt akrediteeringut.
Euroopa Liit kavandab lähitulevikus reguleerida biolagunevatest jäätmetest komposti tootmist väetisetoodete
määrusega ja seega tuleb ka teistel Euroopa riikidel Eestis loodud sertifitseerimissüsteem üle võtta.
Rohemajanduse klastri/Jäätmete Taaskasutusklastri tegevuse tulemusena on asutatud 2 institutsiooni - MTÜ
EJKL Kompetentsikeskus ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus.
EJKL Kompetentsikeskuse eesmärk on arendada jäätmete taaskasutamist, jäätmetest kvaliteetsete ja
sertifitseeritud toodete valmistamist, jagada Eesti jäätmekäitlusettevõtete kogemusi jäätmete taaskasutamisel
ning arendada erinevaid projekte (s.h. rahvusvahelisi projekte).
SA
Taaskasutatavate
Materjalide
Sertifitseerimiskeskuse eesmärgiks on
olla
sõltumatuks
sertifitseerimisasutuseks, mis viib läbi taaskasutatavate materjalide tootmise
korralduse kontrolli, toodete ohutuse ja
kvaliteedi hindamist ning väljastab
sertifikaate tootjatele.
SA
Taaskasutatavate
Materjalide
Sertifitseerimiskeskus sai akrediteeringu
ja alustas tööd 17.veebruaril.

EJKL Kompetentsikeskus
Fotol (vasakult): Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikooli professor, Euroopa Komposti Koostöövõrgustiku juhatuse aseesimees
Stefanie Siebert, Euroopa Komposti Koostöövõrgustiku tegevdirektor
Margit Rüütelmann, EJKL/EJKL Kompetentsikeskuse tegevjuht
Marit Liivik, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu keskkonnaspetsialist
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ETTEVÕTETE KÜLASTUSED
Sel aastal viivad EJKL/EJKL Kompetentsikeskus läbi teemapõhiseid ettevõtete külastuspäevasid.
23. märtsil toimunud väljasõidul tutvuti vanapaberi taaskasutamisega. Külastati kahte ettevõtet — Werro
Wool Antslas ja Räpina Paberivabrik Räpinas.
07. juunil külastati klaasi taaskasutamisega tegelevaid ettevõtteid—Krynicki Glass Recycling OÜ ja O-I
Production Estonia AS (Järvakandi Klaasitehast).

Järgmine ringsõit toimub Ida-Virumaa ettevõtetesse.
Ürituste kava on leitav kodulehel www.ejkl.ee. Osalema on oodatud kõik huvilised!

TAASKASUTATAVATE MATERJALIDE SERTIFITSEERIMISKESKUS ON VÄLJASTANUD
ESIMESED SERTIFIKAADID KOMPOSTITOOTJATELE
Eesti Akrediteerimiskeskus väljastas Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskusele
akrediteerimistunnistuse, mis annab Sertifitseerimiskeskusele õiguse tegutseda vastavushindamisasutusena komposti sertifitseerimise valdkonnas.
“Jäätmetest valmistatud toodete puhul tekib tarbijatel alati kõhklusi ja kahtlusi, milline on toote kvaliteet
ja kas seda ikka võib kasutada. Sertifikaadi olemasolu annab tarbijale kindluse, et toode vastab nõuetele ja
on ohutu kasutada,” ütles SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskuse juhataja Allan Pohlak.
Taaskasutamisega tegelevad ettevõtted loodavad, et senine hirm jäätmetest valmistatud toodete
kasutamise osas asendub nüüd kindlustundega ja võimaldab leida uusi kasutusvõimalusi ja laiendada
turgu. “Näitena võiks siinkohal tuua biolagunevatest jäätmetest toodetud komposti, mille kasutamine
põllumajanduses, haljastuses, metsanduses võiks olla tunduvalt laialdasem. Kui toodetud kompost omab
sertifikaati, siis kõhklusi ja kahtlusi kasutamise osas enam olla ei saa,” rääkis SA Taaskasutatavate
Materjalide Sertifitseerimiskeskuse nõukogu liige Margit Rüütelmann
Pikemas perspektiivis on plaan koondada kogu taaskasutatavate materjalide sertifitseerimine loodud
sihtasutuse alla ja olla sõltumatuks sertifitseerimisasutuseks ka muudest taaskasutatavatest materjalidest
toodete vastavushindamise läbiviimisel – esmajärjekorras kindlasti biogaasi tootmisel tekkiv kääritusjääk,
reoveesette kompost, kuid mõtted on liikunud ka ehitus-ja lammutusjäätmetest toodetud taaskasutatava
materjali sertifitseerimise suunal.
Sihtasutus Taaskasutatud Materjalide Sertifitseerimiskeskus asutati juunis 2015 ja selle eesmärk on olla
sõltumatu sertifitseerimisasutus, mis viib läbi kompostimise korralduse kontrolli, komposti ohutuse ja
kvaliteedi hindamist ja väljastab sertifikaate komposti tootjatele.
Tänaseks on juba esimesed sertifikaadid kompostitootjatele väljastatud. Esimese komposti sertifikaadi sai
Väätsa Prügila AS.
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KOMPOSTI SERTIFITSEERIMISEST VÄÄTSA PRÜGILA AS-S
Väätsa Prügila AS alustas ettevalmistusi
biolagunevatest jäätmetest toodetud komposti
sertifitseerimiseks paar aastat tagasi. 04.
detsembril 2015 esitasime sertifitseerimisprotsessi
alustamiseks
taotluse
SA
Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskusele, millele järgnes sertifitseerimislepingu sõlmimine. Esimeseks tegevuseks oli
enesekontrolli vormi ja - plaani täitmine, mille
eesmärgiks oli eelinfo saamine komposti
Väätsa Prügila AS kompost Türi Lillelaadal
tootmise protsessi kohta. Sellele järgnes
erapooletu eksperdi kohtvaatlus Väätsa
Prügilas AS-s. Kohtvaatlus viidi läbi SA Eesti
Akrediteerimiskeskuse järelevalve all. Vaatluse
käigus hindas ekspert komposti tootmise
tehnoloogiat
ja
käitluskoha
vastavust
määrusele
„Biolagunevatest
jäätmetest
komposti tootmise nõuded“. Ühtlasi toimus
esimene ametlik kompostiproovi võtmine
vastavalt kehtestatud proovivõtmise metoodikale. Kohtvaatluse ja analüüsitulemuste põhjal
koostas ekspert aruande ning pärast
mitmekuulist sertifitseerimisprotsessi väljastas
Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus SA 16.03.2016 Väätsa Prügila AS-le
toote sertifikaadi nr. 1, mis tõendab, et
kompost vastab ohutus- ja kvaliteedinäitajatele.
Tänasele kompostiostjale antakse kaasa
„Komposti väljastamise tõend“ ja soovi korral
komposti kasutamise juhend. Lisaks oleme
koostanud „Komposti hoiule panemise õiendi“.
Väätsa Prügila AS toodab komposti aia-, pargija kalmistujäätmetest ning köögi- ja sööklajäätmetest. Enne aunkompostimist hügieniseeritakse
viimati
nimetatud
jäätmed
hügienisaatoris EnviCont. Pärast jäätmete
aunkompostimist ja sõelumist on kompost Pildil: Väätsa Prügila AS-s toodetud komposti pakendi kujundus
müügivalmis. Meie põhiklientideks on väikeHiljuti alustas Kompostipoiss OÜ Väätsa Prügila AS-s
aiapidajad ja haljastusettevõtted.
toodetud komposti pakendamist ja jaemüügivõrgus
turustamist.
KALEV AUN
Väätsa Prügila AS
Juhatuse liige
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JÄÄTMETE KOGUMINE KOLIB JÄRJEST ENAM MAA ALLA
Kui uuselamurajoonide puhul hakkab kujunema standardiks, et kauni ümbruskonna säilitamiseks viiakse
jäätmekäitlus nö maa alla, siis üha enam vanemaid kortermajasid on samuti hakanud suuri jäätmete kogumise
metallkonteinereid asendama süvamahutitega, mille puhul asub suur osa mahutist maa all. Süvamahutid tagavad
parema hügieeni ja annavad olulise panuse majaümbruse väljanägemisele.
Süvamahutite puhul paiknevad jäätmed maa all, kus on ühtlane madal temperatuur ja nii ei hakka jäätmed
ebameeldivat lõhna eritama.
Kellel on hoovis probleeme sellega, et aeg-ajalt külastavad konteinereid soovimatud isikud või loomad, siis
süvamahutid on neile ebaatraktiivsed, kuna jäätmed asuvad maa sees ja nii ei pääse konteinerite sisule ligi.
Kuna süvamahutid mahutavad suurimast plastikonteinerist kuni 5 korda rohkem jäätmeid, tuleb neid harvem
tühjendada. Senine kogemus näitab, et tänu harvemale veosagedusele vähenevad jäätmeveokulud kuni 50%.
Rohkem ruumi parkimisele, ilusam koduümbrus
Süvamahutid säästavad oluliselt ruumi parkimise tarvis ning need ei riiva silma, kuna konteinerite viimistlust on
võimalik valida just majaümbrusega sobivalt. Diskreetne ja väliskeskkonnaga sobitumine on peamine põhjus, miks
süvamahutid on järjest enam populaarsed uuselamurajoonide ja kena koduümbrust hindavate korrusmajade juures.
Lai valik suuruseid ja viimistluslahendusi
Süvamahuteid valmistatakse erinevates suurustes vahemikus 0,8 m3 kuni 5m3 ja nende kasutusmugavus on oluliselt
parem kui suurtel metallkonteineritel - kaaned on kerged, vaikselt sulguvad ning õige kasutamise juures kestavad
mahutid aastakümneid. Mõnda jäätmeliiki tekib vähem ja teist rohkem, erinevaid süvamahutite suurusi
kombineerides on võimalik leida väga optimaalne, kuluefektiivne ja just konkreetselt maja vajadusi arvestav
lahendus.
Paigaldamine nõuab põhjalikumat ettevalmistust
Süvamahutite paigaldamine tuleb kooskõlastada omavalitsusega. Paigaldamiseks on vajalik ka kinnistu plaan, millel
on näha mahuti paigaldamise koht ja kommunikatsioonide paiknemine. Süvamahuti peab torudest jääma vähemalt 2
meetri kaugusele. Lisaks tuleb paigalduskoha valimisel jälgida, et hilisemat tühjendamist ei hakkaks segama
puuoksad ning et see ei satuks kohta, kuhu lükatakse talvel lumi.
Liigniiske pinnas vajab lisaankurdust
Süvamahutitele lisatakse paigaldamise käigus spetsiaalsed ankrud, mis hoiavad neid pinnases stabiilsena. Siiski
mõningates kohtades, kus on pinnas liigniiske, tuleb arvestada betoonist lisaankurdusega. Näiteks veekogude lähedal
või soisematel aladel on kevadeti selgelt näha, et hoovid on vett täis. See viitab liigniiskele pinnasele ja sellisel juhul
tuleks süvamahutitele paigalda betoonist lisakrae, mis väldib olukordi, kus pinnasveed konteineri üles maapinnale
suruvad.
Süvamahutite eelised: ilu, puhtus ja soodne hind
Süvamahutite populaarsus kasvab, sest:

RAINER PESTI
Ragn-Sells AS



mahutavus on suurem ja seetõttu väheneb ka
tühjenduste arv, mis omakorda avaldab mõju
kuludele. Kokkuvõttes kulud prügiveole
vähenevad;



see on hügieenilisem, kui metall- või
plastkonteinerid. Maa all on stabiilselt jahe
temperatuur, seega ei hakka jäätmed seal
ebameeldivalt
lõhnama.
Lisaks
on
süvamahutid
kättesaamatud
nii
soovimatutele inimestele kui loomadele ja
lindudele;



need sulanduvad elukeskkonnaga ja kuna
suurem osa mahutist paikneb maa all,
säästetakse selle arvelt ruumi mänguväljaku,
roheala või parkla tarvis.

Turundusjuht
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ILMUS KOOLIÕPIK “JÄÄTMEKÄITLUS JA PINNASE TERVENDAMINE”
Ilmus riikliku programmi „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine (2008–2012)“
toetusel Mait Kriipsalu ja Aleksander Maastiku (EMÜ) ning Jaak Truu (TÜ) koostatud kõrgkooliõpik
„Jäätmekäitlus ja pinnase tervendamine“. 2016, TTÜ kirjastus. 376 lk.
Keskkonnakaitseasjatundjaid koolitatakse mitmes Eesti kõrgkoolis, ent jäätmekäitlust ja
pinnasetervendust käsitlevat eestikeelset õpikut seni ei olnud. Seda lünka täitvas raamatus antakse
ülevaade sellest, kuidas jäätmeid tänapäeval käideldakse ja taaskasutatakse, juhitakse tähelepanu
vajadusele suhtuda jäätmetesse kui ressurssi ning käsitletakse nii looduslähedusi kui ka tehnilisi lahendusi
inimtegevusega rikutud pinnase tervendamiseks. Õpikusse on koondatud erialateavet kogu maailmast
ning sellest, mida on Eestis käsitletavas valdkonnas tehtud ja tehakse. Erilist rõhku on pööratud
eestikeelsele oskussõnavarale, et sel moel aidata ühtlustada eri erialade inimeste keelepruuki. Õpik on
mõeldud ka käsiraamatuks neile, kelle kutsetöö on seotud jäätmete kogumise ja taaskasutamise ning
keskkonna kaitsmisega. Rikkalikult illustreeritud värvitrükis teos pakub kindlasti huvi kõigile, keda huvitab
meie elukeskkonna muutmine puhtamaks ja tervislikumaks.
Õpikut saab omahinnaga osta TTÜ kirjastusest (anne.puuaru@ttu.ee) ning ka Apollo kauplustest.

MAIT KRIIPSALU
Eesti Maaülikool
Veekaitse osakonna professor
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TVO PANUSTAB NOORE PÕLVKONNA KESKKONNATEADLIKKUSE KUJUNDAMISSE
Eestlaste keskkonnateadlikkuse tõstmisel oleme
valinud oma sihtrühmaks eelkõige koolieelikud ja
koolinoored. Usume, et nende maailmavaadet ja
käitumisharjumusi on võimalik veel muuta.
Koostöös Teeme Ära SA-ga viime juba neljandat
aastat läbi üle-eestilist koolinoorte keskkonnahariduslikku
programmi
Prügi
VaheTund.
Programmi
eesmärgiks
on
propageerida
läbimõeldud tarbimist ning keskkonnasõbralikku
eluviisi. Igal aastal püüame programmis
osalevatele õpilastele püstitada väljakutset
pakkuvaid ülesandeid. Peamiseks eesmärgiks
nendes ülesannetes on märgata probleeme enda
ümber ja pakkuda neile lahendusi.
Sellel aastal andis TVO välja ka kaks eriauhinda. Ühe
Tallinna Püha Johannese kooli 3. klassi õpilastele,
kes joonistasid mitmeid tabavaid keskkonnahoiu
teemalisi plakateid. Ning teise auhinna sai Tabasalu
Ühisgümnaasiumi 3. klassi õpilane Henri Värik, kes
kirjutas väga vahva luuletuse ebamõislikust
pakendite kasutusest. Ning saatis pilte sellest, kus
mõnigi kommikarp või ravimite topsik on oma sisu
suhtes ülemäära suur.

Pisut pisematele aga õpetame jäätmetega
korrektset ümberkäimist väikese etendusega
„Mida Juku jäätmetest ei õpi, seda Juhan ei tea“.
Loodusesõbrad on mures maakera tuleviku pärast
kuna inimesed viskavad prügi endiselt metsa alla.
Üheskoos otsitakse lahendusi, mis maakera
päästaksid
ja
tutvustatakse
sorteerimise
põhimõtteid.
Meie suur soov on seda kõike teha mahus, kus
jõuaksime igal aastal kõikide lasteni, et kasvatada
põlvkond, kellega koostöös jäätmekäitlus toimiks
hoopis teisel tasemel kui see on täna. Nii et, head
EJKL liikmed, olge valmis uuteks väljakutseteks! 

KRISTIINA DREIMANN-AZOJAN

TVO juhatuse liige

Eriauhinna võitja Henri Värik võistlustöö
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Eriauhinna võitja Tallinna Püha Johannese kooli 3. klassi õpilaste võistlustööd
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KODUNE JÄÄTMEPÕLETUS KAHJUSTAB AEDA JA TERVIST
Meie kaubandusvõrgus pole enam ammu probleemi
napi tootevalikuga. Suurem tootevalik tähendab
sageli ka rohkemate asjade ostmist, mis omakorda
suurendab jäätmete hulka. Kuid kahjuks pahatihti ei
toimu jäätmetest vabanemine loodussäästlikke
meetodeid kasutades.

Üks vanemaid kasutuses olevaid plaste on
polüvinüülkloriid PVC, millest on tehtud näiteks
vanad heliplaadid. PVC-d ei kasutata enam kuigi
palju pakendites, küll aga ehitusmaterjalides (aknad,
uksed, lae-põranda-seina profiilid ja katted, kaablite
isolatsioon jms). Selle materjali kodusel põletamisel
tekib kindlasti dioksiine, mis on ühed kõige
Kevadel toimuvad majapidamistes traditsiooniliselt
mürgisemad ühendid, mida inimene on suuteline
suurpuhastused. Vanadest, tarbetutest esemetest
tekitama ja seda just koduse jäätmepõletuse käigus.
soovitakse vabaneda ning sageli tundub inimestele,
et lihtsaim võimalus selleks on lõkke tegemine. Üsna
tihti võib näha, et lõkkesse lähevad vanad riided,
kasutu mööbel, rehvid, plastikmaterjalid jne.
Eelmainitud asjade põletamisel eraldub keskkonda
hulk kahjulikke aineid, mis on inimese tervisele ja
keskkonnale väga ohtlikud.
Müüt prügi koduse põletuse ohutusest on visa
kaduma – kui on alati tehtud, siis järelikult võib.
Lisaks on lõkke tegemine kevadise koristaja jaoks
mugav, sest põletades saab kõigest lahti ning
pealegi tasuta. Keskkonna suhtes on rehvide,
mööbli, pakendite ja muu sellise põletamisel
tegemist aga korvamatu kahjuga. Töötlemata/
immutamata
puidu
põletamine
on
Kuidas mõjutab jäätmepõletus õhukvaliteeti ning
keskkonnakaitseliselt aktsepteeritav, kuid muude
inimeste tervist
jäätmete põletamine ei ole.
Põlemisel ja põletamisel tekivad saasteained, mis
jagunevad kaheks – tahked ja gaasilised. Ohtlikud
saasteained ei pruugi avaldada kohe mõju – nende
ladestumine organismi on pikk protsess ning võib
erinevate tervisehädadega avalduda alles aastaid
hiljem. Välisõhu mõju tervisele sõltub nii
saasteainest kui nende kogustest, saasteallikast,
inimese tervislikust seisundist ja tema varem põetud
haigustest, inimese east ja veel mitmetest muudest
teguritest. Tervisemõjud ilmnevad akuutselt,
põhjustatuna lühiajalistest kõrge saastetasemega
episoodidest või kroonilisena, põhjustatuna
pikaajalistest mõõdukalt kõrgematest saastetasemetest. Haiguste tekkepõhjus on sageli mitme
Põletamise ohtlikkusest
teguri kompleksne pikaajaline koosmõju, kus
Plastide keerulist ja muutlikku koostist arvestades ei õhusaaste on toiminud kaasava faktorina. Enam on
tohi
neid
kodus
põletada.
Lõkkes
on mõjutatud tundlikud isikud (lapsed, vanurid,
põlemistemperatuur väga madal ning põlemine ei rasedad, haiged), kes võivad kogeda negatiivseid
ole täielik. See tähendab, et tekib palju ohtlikke nähte ka siis, kui neid teistel ei esine. Peamised
aineid, mis suure tõenäosusega langevad maha kas õhusaaste tagajärjel tekkivad terviseprobleemid on
põletaja enda või tema naabrite krundil. Sedasi erinevad hingamisteede ja südameveresoonkonnatehes mürgitab põletaja ära nii enda kui ka naabrite haigused.
elamise, maapinna ja põhjavee.
Mittetäielikul põlemisel tekib isegi tavaliste PEplastide
(näiteks
kilekottide)
puhul
kantserogeenseid ehk vähki tekitavaid ühendeid.

Artikkel jätkub järgneval lehel
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Kasutud asjad vii jäätmejaama
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kaudu
toetatakse omavalitsusi elanikelt ohtlike
jäätmete (sealhulgas eterniidijäätmete) ning
suurjäätmete kogumise ja käitlemise kulude
osas, kui jäätmejaamal on jäätmeseadusega
nõutud tegevusload. Kohalik omavalitsus saab
jagada täpsemat infot, kas ja kuhu on võimalik
jäätmeid viia ning kas selle eest ka tasu
nõutakse. Kõik ebavajaliku – vanamööbel, vanad
autorehvid, plastid jmt – saab, sõltuvalt
omavalitsusest (küsi omavalitsusest infot!), viia
jäätmejaama. Et meid ei jääks meenutama
saastunud õhk, pinnas ja vesi ning prügi täis
metsaalused ja kraavid, peame tekkinud jäätmed
keskkonnasõbralikult koguma ja käitlema.
Lisainfot saab lugeda veebist aadressil lõke.ee. Jäätmepõletusel on oma koht jäätmekäitluses, kuid seda
spetsiaalsetes kaasaegsetes tehastes, kus kõik keskkonnaalased ohud on välditud.

Pane tähele!


Ühe perekonna nn prügilõke tekitab hinnanguliselt sama palju toksilisi ühendeid kui
jäätmepõletustehases päevas ca 200 tonni jäätmeid põletades



Paljud prügi põletamise käigus tekkivad ühendid on püsivad ning akumuleeruvad toiduahela tipus –
aias põletatud jäätmete suits kandub lähedal asuvale karjamaale, kariloomade organismis
talletuvad need ühendid toiduga ning inimesed lõpptarbijatena omastavad need liha ja piima süües



Jäätmepõletustehases toimub jäätmete põletamine stabiilselt kontrollitud keskkonnas
temperatuuril 1000-1100 °C, mille abil põlevad toksilised õhusaasteained ära või püütakse need
filtritega kinni. Lahtiselt jäätmeid põletades toimub põlemine ebastabiilselt ning madalamatel
temperatuuridel ja seetõttu toimub mittetäielik põlemine, millega kaasnevad ohtlike ühendite teke



Ka papist pakendid võivad sisaldada plastikut, kemikaale ja värve, mille põlemisel tekkinud
toksilised ühendid on keskkonnale ohtlikud



Mida madalam on õhu saastatuse tase, seda madalam on elanikel hingamisteede (nii pika-ja
lühiajalised) ning südame-veresoonkonnahaigustesse haigestumine



Maailma Terviseorganisatsiooni uuringud näitavad, et vähendades tahkete osakeste (PM10)
põhjustatud saastet 70-lt mikrogrammilt 20-le mikrogrammile kuupmeetri kohta, saab vähendada
õhukvaliteediga seotud surmade arvu umbes 15 protsenti.



Eestis läbi viidud uuring (Orru et al 2011) näitas, et keskmine statistiline eluiga lüheneb eriti peente
osakeste (PM 2,5) sisse hingamise tõttu keskmiselt viis kuud ja kokku põhjustavad need 600
enneaegset surma aastas.

KAILI KUUSK
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna nõunik
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KOHALIKUD OMAVALITSUSED SAAVAD JÄÄTMEHOOLDUSE ARENDAMISEKS
2,2 MILJONIT EUROT
Vabariigi Valitsus kiitis heaks keskkonnaminister Marko Pomerantsi esitatud eelnõu, mille kohaselt
toetab riik kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse arendamist aastas 2,2 miljoni euroga.
„Järgmisel aastal saavad toetust kõik omavalitsused, kuid alates 2018. aastast peab toetuse saamiseks olema
täidetud neli tingimust: kohaliku omavalitsuse territooriumil peab töötama jäätmejaam või on elanikele
tagatud jäätmejaama teenuse kasutamine teises omavalitsuses, peab toimuma korraldatud jäätmevedu, on
olemas kehtiv jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri ning on asutatud jäätmevaldajate register,“ märkis
Pomerants ning lisas, et nende nelja tingimuse täitmist kontrollib Keskkonnaamet.
Toetus jaotatakse vastavalt kohalikus omavalitsuses registreeritud majapidamiste arvule. Toetus on
sihtotstarbeline ehk seda saab kasutada ainult jäätmehoolduse arendamiseks.
Eesti on võtnud eesmärgiks, et alates aastast 2020 tuleb ringlusse võtta kodumajapidamisest pärinevaid paberimetalli-, plasti- ja klaasijäätmeid, muid liigiti kogutud kodumajapidamisest pärinevaid jäätmeid ning muudest
allikatest pärinevad olmejäätmed, vähemalt 50% ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas. Aastal
2014 võeti olmejäätmeid ringlusse 32%, kusjuures iga aastaga kasvab ringlussevõtt keskmiselt 1-1,5%. Selleks
aga, et aastaks 2020 eesmärk saavutada, peaks see igal aastal tõusma 3,6-3,8%.
„Jäätmete liigiti kogumine ja ringlussevõtt peab nüüd täiskäigul edenema, et aastaks 2020 jõuaksime olukorda,
kus vähemalt pool kodumajapidamisest pärit liigiti kogutud jäätmetest võetaks uuesti ringlusse. See on
ressursisäästu seisukohast igati mõistlik,“ selgitas Pomerants ja lisas, et tänu toetusele saab liigiti kogutud
jäätmeid jäätmejaamades tasuta vastu võtta, mis omakorda vähendab ka prügistamast.
Jäätmete liigiti kogumise tegelik tase sõltub suuresti omavalitsuste tegevusest, seega tuleb jäätmehoolduse
arendamiseks leida omavalitsustele lisaraha. Täiendav raha võimaldab omavalitsustel toetada jäätmejaamades
liigiti kogutavate jäätmete tasuta vastuvõtmist ning avalike kogumismahutite (nt paberi-ja papijäätmete)
võrgustiku ülalpidamist.
Kui olmejäätmete kogumissüsteem on elanike jaoks mugav, siis väheneb nii prügistamine kui ka muu illegaalne
jäätmekäitlus, näiteks prügi põletamine kodustes tingimustes. Samuti võimaldab lisatoetus omavalitsustel
rohkem teha nõustamistööd ja järelevalvet.
Fakte



Eestis tekib aastas ligikaudu 22 miljonit tonni jäätmeid, olmejäätmed moodustavad sellest 3%,
põlevkivitööstuse jäätmed 90%;



Euroopa Liidus keskmisena moodustavad olmejäätmed kogu jäätmetekkest 7-10 %;



Keskmiselt tekib Eestis inimese kohta (majapidamised ja muud allikad koos) umbes 400 kg olmejäätmeid;



Tekkinud segaolmejäätmetest ladestatakse vaid 6%, ülejäänu taaskasutatakse. Taaskasutuse mõiste alla
kuulub nii ettevalmistus korduskasutuseks, materjalina ringlussevõtt, aga ka energiakasutus ehk jäätmete
põletamine ja segaolmejäätmetest tsemenditehastele nn jäätmekütuste tootmine;



2014. aastal võeti ringlusse 32% olmejäätmetest, 2020. aastaks peab ringlusse võtma 50% olmejäätmetest.
Euroopa Liidu mitmes piirkonnas on liigiti kogumise tase juba 2013. aasta seisuga ligi 65-70% ja
segaolmejäätmetena kogutakse vaid 30% kõigist tekkinud olmejäätmetest;



Eestis on 2016. aasta veebruari seisuga 749 349 majapidamist (eramud, korterid, suvilad);



Kokku on Eestis praegu eri funktsionaalsusega jäätmejaamu ligi 80;



Jäätmejaama keskmine kulu on 20-40 000 eurot aastas (kogutud jäätmete edasine käitlemine on tasuline,
lisaks jäätmejaama personaliga seotud kulud, tööajavälise valve, elektri- ja veetarbe jms kulud);



Aastal 2014 laekus olmejäätmete ladestamise eest saastetasu omavalitsustele 243 000 eurot, kuid aastal
2015 ainult 63 000 eurot ning see väheneb veelgi, sest olmejäätmeid ei tohi enam ladestada, kuna
taaskasutusvõimalused on Eestis olemas;



2007-2008 laekus omavalitsustele saastetasu tagasi üle kahe miljoni euro aastas.
Keskkonnaministeerium
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AS BALTEM JÄÄTMEKÄITLEJATE TEENISTUSES
AS Baltem tähistab tänavu oma 22. tegevusaastat. Ehkki
suures osas oleme keskendunud KOMATSU mullatöö- ja
ehitusmasinate müügile, hooldusele ja remondile Balti
riikides, pakume seadmeid ka keskkonnahoiu ja
jäätmekäitluse alale. Nii on meil esindus- ja müügiõigus
WATERMASTER süvendajatele ja Põhja-Iirimaa firma
EDGE INNOVATE Ltd. prügipurustitele, -sorteeridele ja
-sõeladele. (vaata lähemalt www.edgeinnovate.com)
Kuna koostöö Edge´iga algas käesoleva aasta alguses, siis on meie esmane soov välja selgitada
jäätmekäitlusfirmade tehnikaalased investeeringuvajadused ja tutvustada Edge ja Baltemi võimalusi.
Loodame siin head koostööd Eesti Jäätmekäitlejate Liidu ettevõtetega.
Veel selle aasta sügisel on kavas korraldada demopäev, mille käigus saaksid huvilised tutvuda firma Edge
purustiga reaalses tööolukorras. Täpse toimumiskoha ja – aja anname teada täiendavalt.
Baltemi tegemiste kohta saate infot meie kodulehelt: www.baltem.ee
Soovi korral annab listeavet projektijuht Eero Lattu telefonil 50 45643 või e-posti aadressil
eero@baltem.ee

Edge Slayer XL purusti (parasjagu rehve purustamas)
EERO LATTU
Baltem AS projektijuht
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