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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, mis toimub sellel aastal 

02.märtsil TTÜ Innovatsiooni– ja ettevõtluskeskuses MEKTORY. 

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 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 

Eesti Jäätmekäitlejate Liit ja EJKL Kompetentsikeskus pakuvad koostöös ohtlike jäätmete käitleja 

pädevuskoolitust.           WWW.RECYCLING.EE 
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Jäätmepäeva ingliskeelsed ettekanded on sünkroontõlkes inglise-eesti! 

JÄÄTMEPÄEVA OSALUSTASU ON 95 EUR.  
Alates 25.veebruarist on osalusasu 120 EUR. 

Palume registreeruda hiljemalt 23.veebruari tööpäeva lõpuks telefonidel  

51 30 698 (Margit Rüütelmann),  523 1818 (Marit Liivik) või ejkl@ejkl.ee. 

EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIDU JÄÄTMEPÄEV 

Ringmajandus—väljakutse riigile ja ettevõtjale 
 

02.märtsil 2016 toimub TTÜ innovatsiooni– ja ettevõtluskeskuses MEKTORY (Raja 15, Tallinn) Eesti 

Jäätmekäitlejate Liidu traditsiooniline üritus JÄÄTMEPÄEV, mis sel korral on pühendatud liidu 

20.aastapäevale. 

Jäätmepäeval arutavad erinevate ametkondade esindajad ja arvamusliidrid, milline on tänane maailma 
majandusolukord, Eesti ettevõtluskeskkond ja sellest tulenevalt Eesti tuleviku väljavaated ning millised on 
Eesti eeldused ja võimalused ringmajandusele üleminekul. 

PÄEVAKAVA 

Moderaator: Agu Remmelg, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse juhatuse liige  

10.00 – 10.10 JÄÄTMEPÄEVA AVAMINE 
 Kalle Kikas Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/ EJKL Kompetentsikeskuse juhatuse esimees 

10.10 – 10.25  AVAKÕNE. RK Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra 

10.25 – 10.55 EESTI NUTIKA MAJANDUSE TEEL  
 Kaupo Reede, MKM majandusarengu osakonna juhataja 

10.55 – 12.00 AJALOO SUURIM UMMIK 
 Peeter Koppel, SEB privaatpanganduse strateeg  

12.00 – 12.30 KOHVIPAUS 

12.30 – 13.00  RINGMAJANDUSE OLEMUS JA ETTEVÕTJATE ROLL RINGMAJANDUSE RAKENDAMISEL 
 Milda Basiulyte, FEAD (Euroopa jäätmekäitluse ja keskkonnateenuste föderatsioon)  

13.00 – 13.30 RINGMAJANDUS – ETTEVÕTLUS JA SOTSIAALNE VASTUTUS 
 Pär Larshans, Ragn – Sells AB 
 The TRUST ACROSS AMERICA TOPP kohaselt maailma 100 arvamusliidri seas 

13.30 – 14.15  LÕUNA 

14.15  –14.45 RINGMAJANDUS – VÄLJAKUTSED EESTI JÄÄTMEKÄITLUSELE 
 Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja 

14.45 – 15.15 RINGMAJANDUS – TOIDUJÄÄTMED KUI RESSURSS 
 Harri Moora, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert 

15.15 – 15.45  EDU VÕTI – ETTEVÕTJATE JA TEADUSASUTUSTE KOOSTÖÖ 
 Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikooli professor 

15.45 – 16.00 Küsimused. Arutelu. Kokkuvõte. 
 

 

 
 

         

             

 

    

             

     

 

 

     

 

 

 

 

    Meenutus 2015.aastal toimunud Jäätmepäevast. 



 

  

EUROOPA KOMISJON AVALDAS RINGMAJANDUSE PAKETI 

02.detsembril 2015.a. avaldas Euroopa komisjon oluliselt täiendatud ringmajanduse paketi, mis on 

2014.a. avaldatud ringmajanduse paketist oluliselt nõudlikum ja katab toote kogu olelusringi. 

Ringmajanduse põhieesmärk on jäätmete vältimine, vähendamine ja keskkonnakaitse, mis eeldab kogu 

majanduse toimimise põhjalikku muutmist. Ringmajanduse tegevuskavas on kirjeldatud meetmed 

ringmajanduse suletud ahela loomiseks, mis hõlmab toote olelusringi kõiki etappe alates tootmisest ja 

tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja teiseste toorainete turu korraldamiseni. 

 

Ringmajanduse paketis on toodud ka konkreetsed sihtarvud/ettepanekud: 

▪ olmejäätmete korduskasutuseks ette-

valmistamise ja ringlussevõtu siht-

arvuks 2030.aastaks 65 %;  

▪    alates 2030.aastast ei ladestata 

prügilatesse rohkem kui 10 % nende 

tekkest; 

▪ pakendijäätmete osas on kavas 

kehtestada senisest kõrgemad sihid 

materjalide  korduskasutuseks ette-

valmistamiseks ja ringlussevõtuks;  

▪ Laiendatud tootjavastutusega 

tegelevatele organisatsioonidele on 

kavas kehtestada tegutsemis-

tingimused, et tagada tootjavastutus-

organisatsioonide toimivus ja tegevuse 

läbipaistvus.  

 

Keskkonnaministeerium on koostanud ringmajanduse paketi kohta seletuskirja koos ettepanekutega Eesti 

seisukohtade esitamiseks Euroopa Komisjonile. 

 

Olulisemad Eesti seisukohad: 

▪  Eesti toetab lineaarmajanduselt ringmajanduse suunas liikumist, kuna see toob kaasa jätkusuutlikku 

majanduskasvu ja aitab luua uusi töökohti. 

▪ Eesti toetab uute olmejäätmete korduskasutuseks ettevalmistuse ja ringlussevõtu sihtarvude 

kehtestamist: 60 % aastaks 2025 ja 65 % aastaks 2030 koos sihtarvude täitmise ajapikenduse taotlemise 

võimalusega. 

▪ Eesti toetab uute pakendijäätmete korduskasutuseks ettevalmistuse ja ringlussevõtu sihtarvude 

kehtestamist 65 % aastaks 2025 ja 75 % aastaks 2030.  

▪  Eesti toetab nõuet, mille kohaselt ei tohi alates 2030. aastast prügilasse ladestada olmejäätmeid rohkem 

kui 10 % nende tekkest. Eesti toetab ka tingimust, mis keelab prügilatesse ladestada liigiti kogutud 

jäätmeid. 

 

Edasi peab seletuskirja heaks kiitma Vabariigi Valitsus ja peale seda tutvustab Keskkonnaministeerium 

Vabariigi Valitsuse seisukohti Riigikogu asjaomastes komisjonides ja Euroopa Liidu asjade komisjonis k.a. 

veebruaris.  
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JÄÄTMETE TAASKASUTUSKLASTER/EJKL KOMPETENTSIKESKUS KUI EAS’I  

PERIOODI 2007-2013 EDULUGU 

EAS avaldas enda kodulehel perioodi 2007-2013 edulood. Edulugusid on 8 ning üks nendest on 

Jäätmete taaskasutusklaster/EJKL Kompetentsikeskus — Jäätmed kuluvad ära toorainena. 

Jäätmete Taaskasutusklastri projektiga sündis 

Eestis kompetentsikeskus, mille abiga viivad 

ettevõtted ellu moodsa aja jäätmepoliitikat. 

Uuendused on suured – jäätmed on muutunud 

ressursiks, näiteks kasutavad klastri partnerid 

tsemendi tootmises fossiilsete kütuste asemel 

jäätmekütust, loodusliku paekillustiku asemel 

kasutatakse betoonkillustiku, mis on 

sertifitseeritud toodet jne. 

Projektist sündinud MTÜ EJKL Kompetentsikeskus 

ühendab Eesti suuremaid jäätmete taaskasutusega 

tegelevaid ettevõtteid ning koordineerib ja arendab 

jäätmete taaskasutamist ja jäätmetest toodete 

valmistamist. 

2013.a esitas MTÜ EJKL Kompetentsikeskus EASile 

taotluse klastri meetmest rahastuse saamiseks. 

EJKL Kompetentsikeskuse projektijuhi Margit 

Rüütelmanni selgitusel osales jäätmevaldkonna 

arendamiseks loodud klastri projektis kokku 21 

partnerit, kellest tuumiku moodustasid Eesti 

 

   Fotol: Margit Rüütelmann 

juhtivad jäätmekäitlus-, ehitus-, energeetika-

ettevõtted kui ka teadus- ja haridusasutused. 

Viimasel kümnel aastal on toimunud Eesti 

jäätmemajanduses suured muutused, mille on 

toonud kaasa nii Euroopa Liidu õigusaktid kui Eesti 

üldine keskkonnapoliitika. Jäätmepoliitika peamine 

eesmärk on piirata jäätmeteket ja jäätmete 

taaskasutusse suunamine. 

Klastrite Arendamise toetust rahastatakse Euroopa 

Regionaalarengu Fondist. 

EJKL KOMPETENTSIKESKUS  VIIS LÄBI TÄIENDUSKOOLITUSE 

Perioodil aprill-detsember 2015 viis EJKL Kompetentsikeskus läbi jäätmekäitlusalase 

täienduskoolituse.  

Koolitus koosnes 8 moodulist ning kokku osales ligi 90 inimest.  

Osalejate hulka kuulusid jäätmekäitlusettevõtete (62 osalejat), kohalike omavalitsuste (2 osalejat) ja 

riigiasutuste esindajad (24 osalejat). 

Kõige populaarsemad moodulid olid ehitus– ja lammutusjäätmed (36 osalejat), ohtlikud jäätmed (30 

osalejat), komposti tootmine ja kasutamine (28 osalejat) ja laiendatud tootjavastutus (28 osalejat). 

Koolituse lektoriteks olid nii seadusandja esindajad (Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakond, 

Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon), teadus– ja haridusasutuste esindajad (Tallinna Tehnikaülikool, 

Eesti Maaülikool) kui ka praktikud erinevatest jäätmekäitlusettevõtetest. 

Koolituse käigus külastati mitmeid jäätmekäitlusettevõtteid ja tutvuti praktilise käitlusega.  

Külastatavate ettevõtete hulgas olid: Väätsa Prügila AS, Rexest Grupp OÜ, Ragn-Sells AS, Eesti Energia Iru 

põletustehas, Kunda Nordic Tsement AS, Epler&Lorenz AS, ATI Grupp OÜ ja Eesti Pandipakend OÜ. 
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EJKL KOMPETENTSIKESKUS VÕÕRUSTAS PÕHJAMAADE KOLLEEGE 

EJKL Kompetentsikeskus on alates 2012.a. sügisest teinud aktiivselt koostööd Soome, Rootsi ja Norra 

jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate (era)ettevõtete katusorganisatsioonidega. 

Koostöö raames pannakse erilist rõhku jäätmetele kui ressursile ning omavahelistes aruteludes on olulisel 

kohal taaskasutamisega tegelevate eraettevõtete roll/võimalused/kohustused jäätmete korduskasutuse ja 

materjalina ringlussevõtu suurendamisel Põhjamaades. 

Lisaks käsitletakse ka konkurentsiga seotud teemasid. 

Tekkinud on toimiv koostöövõrgustik ja kohtumised toimuvad 2 korda aastas – kevadel ja sügisel. 

22.oktoobril kohtusid Põhjamaade esindajad Tallinnas. Lisaks tavapärasele katusorganisatsioonide 

nõupidamisele toimus ka ümarlaud, kus osalesid Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja 

Peeter Eek, Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Taimar Ala ja Konkurentsiameti järelevalve osakonna 

juhataja asetäitja Katrin Tasa. 

Soome, Rootsi ja Norra kolleegid andsid ümarlaual osalejatele ülevaade jäätmekäitluse hetkeolukorrast, 

edusammudest ja tagasilöökidest jäätmete korduskasutamisel ja materjalina ringlussevõtul ning ka 

tuleviku suundumustest. 

Eesti vaatab sageli Põhjamaade poole ja võtab eeskuju seal toimivatest süsteemidest. Kohtumine 

Põhjamaade kolleegidega on kujunenud heaks võimaluseks vahetada kogemusi, nii positiivseid kui 

negatiivseid, ning seeläbi vältida juba teiste poolt tehtud vigu ja rakendada vaid Põhjamaade parimaid 

näiteid. 

Järgmine Põhjamaade koostöö kohtumine toimub 5.aprillil Oslos. 

LOODI TAASKASUTATAVATE MATERJALIDE SERTIFITSEERIMISKESKUS 

EJKL Kompetentsikeskuse baasil loodi 30.06.2015.a sihtasutus 

Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus, mis hakkab 

tegelema jäätmetest valmistatud toodete sertifitseerimisega.  

SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus eesmärgiks on 

olla sõltumatuks sertifitseerimisasutuseks, mis viib läbi kompostimise 

korralduse kontrolli, komposti ohutuse ja kvaliteedi hindamist ja 

väljastab asjaomaseid vastavushindamise sertifikaate komposti 

tootjatele. 

Tulevikus on plaanis tegevust laiendada ja olla sõltumatuks 

sertifitseerimisasutuseks ka muudest taaskasutatavatest materjalidest 

toodete vastavushindamise läbiviimisel. 

Hetkel taotleb Sertifitseerimiskeskus Eesti Akrediteerimiskeskuselt 

akrediteeringut. Protsess on lõppfaasis ja loodame peatselt hakata 

tegelema komposti tootjate sertifitseerimisega.  

Taotlemise käigus viis Eesti Akrediteerimiskeskus läbi kohtvaatluse 

Väätsa Prügilas ning võeti esimene ametlik kompostiproov. 

Eesti Maaülikooli professor  
Mait Kriipsalu Eesti esimese 
ametliku kompostiprooviga 
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JÄÄTMEPÄEV TOOB EESTISSE MAAILMAS TUNNUSTATUD 

VASTUTUSTUNDLIKU ETTEVÕTLUSE EESKÕNELEJA  

Tänavuse jäätmepäeva peaesinejaks on Pär Larshans, kes veab vastutustundlikku ettevõtlust Rootsi 

Ragn-Sellsis. Pär on pidanud sadu vastutustundliku ettevõtluse ja ühiskonna alaseid loenguid üle 

maailma. Mees on oma valdkonna absoluutne tipp, kes on valitud usaldusväärset ja vastutustundliku 

ettevõtlust progageeriva Trust Across America saja parima eestkõneleja hulka. 

Nimi: Pär Larshans 

Vanus: 48 

Amet: Ragn-Sells kontserni 
vastutustundliku ettevõtluse direktor  

 

 

 

RAINER PESTI 

Ragn-Sells AS 

Turundusjuht 

Euroopa Liidu tulevikku suunatud otsused põhinevad üha 

rohkem ühiskonna jätkusuutlikkust tagaval ringmajanduse 

mudelil. Selle tuules on vastutustundlik ettevõtlus aina 

enam maad võtmas ja piiratud ressurssidega maailmas 

peabki muutustega kaasas käima. See tähendab, et mitte 

ainult ettevõtluse viisid ja tootmine, vaid kogu ühiskond – 

inimesed ja nende käitumisharjumused, peavad muutuma. 

Pär teab, kuidas seda protsessi juhtida parimal viisil.  

Pär on varem nõustanud mitmete riikide poliitikuid ja 

ettevõtteid ning alates möödunud aasta juunist juhib ta 

Rootsi Ragn-Sellsis vastutustundliku ettevõtluse 

rakendamist. Mehe senised saavutused on muljet-

avaldavad. Näiteks muutis Pär Skandinaavia suurima 

kiirtoiduketi MaxHambrugeri Rootsis vastutustundliku 

ettevõtluse eeskujuks. Ragn-Sellsis on ta võtnud veelgi 

suurema ambitsiooni. Nimelt usub ta, et selles ettevõttes on 

potentsiaali muutuda keskkonna ja vastutustundliku 

valdkonna eeskõnelejaks maailmas. Päri arvates peab 

ettevõtlus olema midagi palju suuremat kui lihtsalt kasumi 

teenimine. Seejuures usub ta, et vastutustundlikkus saab 

alguse ettevõtte seest.  

Tema mõtteid ja tõekspidamisi, kuidas panna inimesed nii 

eraettevõtetes kui ka avalikus sektoris vastutustundlikumalt 

käituma ja mis on selle kasud, kuuleb juba 2. märtsil.  
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„Oktoobris Brevikis toimunud HeidlebergCementi 

alternatiivkütuste aastaseminaril paluti mul rääkida 

tehnilistest võtetest, mille abil oleme Kunda Nordic 

Tsemendis jõudnud 40-50 protsendilse energia-

asenduse tasemeni klinkri põletamisel. Brüsselis 

oodati, et ma selgitaksin kolleegidele kontsernis, 

kuidas oleme jõudnud sellise tulemuseni, kui väliste 

tingimuste järgi poleks selline tulemus olnud 

tõenäoline. Võtmesõnadeks siin on kommunikat-

sioon, koostöö ja  töötajate pühendumus püstitatud 

eesmärkide saavutamisel. Eelkõige on tähtis see, et 

tsemendivaldkonna inimesed ning jäätmevaldkonna 

inimesed leiaksid ühise keele. Selleks, et meie 

taotlused oleksid koostööpartneritele arusaadavad, 

astus Kunda Nordic Tsement 15 aastat tagasi Eesti 

Jäätmekäitlejate Liidu liikmeks ning osaleb klastri-

projekti raames jäätmeteks liigituvate ressursside 

ringlussevõtu arendamisega,“ selgitas Kalle Kikas. 

Loengute vahel toimunud seminaridel arutlesid 

osavõtjad jätkusuutlikkuse strateegia arendamise 

teemal lähtudes võtmesõnadest inimesed, planeet, 

ärikasum.  

Parimate jätkusuutlikkuse alaste edulugude paneelis 

esines lisaks Kalle Kikasele Hollandi täiteainete 

äriliini tehnoloogiajuht Leo Dekker. Tema rääkis 

betoonijäätmetest killustiku valmistamise edu-

sammudest Hollandis ning visioonist, mille kohaselt 

tulevikus võib selline killustik hõlmata 20 protsenti 

koguturumahust. Türgi tsemendiäriliini keskkonna-

juht Özgür Öztürk tutvustas käimasolevat vetikate 

kasvatamise projekti, kus tsemenditehase suitsu-

gaasides sisalduv süsihappegaas on toiduks 

bioreaktoris kasvavatele vetikatele. Protsessi 

lõppsaaduseks on bioetanool – taastuv mootori-

kütus tulevikuühiskonnas.   

Kontserni avalike suhete direktor Rob van der Meer 

rõhutas oma  ettekandes, et kestlikkuse edasi-

arendamisel muutub järjest tähtsamaks iga 

ettevõtte panus ühiskonna vajaduste rahuldamisse. 

 

Eelkõige oodatakse tootjatelt rohkem eest-

vedamist, juhendamist ning selgitamist, miks tema 

tooted ning teenused on sobivad ja parimad 

kasutamiseks. Seega ettevõtte tulemus sõltub üha 

enam sõnumi edastamisest ehk kommunikat-

sioonist.  

Kõikidele üritusest osavõtjatele jättis sügava mulje 

BASFi esindaja Saori Duborgi esinemine teemal 

„Miks vajame revolutsiooni viisis, kuidas me juhime 

oma ettevõtteid?“. Duborgi esinemise saab kokku 

võtta lausega: „Oleme astumas uude ajajärku, kus 

kestlikkus võrdub tõhususega ehk teisisõnu 

ettevõtte konkurentsis püsimine hakkab tulevikus 

sõltuma sellest, kuivõrd edukas on ettevõtte 

ühiskonna ja planeedi vajaduste rahuldamisel.“     

HeidelbergCementi kestlikkuse konverentsile oli 

saabunud osalejaid kõikidest maailma piir-

kondadest. „Tulenevalt julgeolekuolukorrast ei 

jõudnud üritusele paraku kohale kõik kutsutud ning 

ka päevakorras tuli teha muudatusi, kuid Belgia 

kolleegid Global Environmental Sustainability 

allüksusest tulid ürituse korralduspoolega 

suurepäraselt toime,“ sõnas Kalle Kikas.  

Kontserni kestlikkuse konverentsi hakatakse 

korraldama HeidelbergCementis igal aastal.  
 

Kalle Kikast usutles 

HEVA LINK 

Kunda Nordic Tsemendi kommunikatsioonijuht 

Kunda Nordic Tsemendi keskkonnajuht Kalle Kikas tutvustamas  
Kunda edusamme. 

ALTERNATIIVKÜTUSTE ARENDAMINE KUNDAS ON TÄHELEPANU KESKMES 

23.– 24. novembril korraldas HeidelbergCement Group esimest korda kontserni kestlikkuse konverentsi.  
Brüsselis toimunud üritus oli pühendatud kontserni jätkusuutlikkuse strateegia uuendamisele ning 
kestlikkust edendavate parimate praktikate tutvustamisele. On rõõm tõdeda, et Kunda tsemenditehas 
on alternatiivkütuste kasutamise arendamisega viimastel aastatel pälvinud kontsernis positiivset 
tähelepanu ning ettevõtte keskkonnajuht Kalle Kikas kutsuti konverentsile sellest rääkima. 
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Samas tegeleb Killumeister OÜ ka üha aktuaalsemaks muutuva taaskasutatavate täitematerjalide 

valmistamisega. Taaskasutatav täitematerjal on teraline materjal, mida kasutatakse ehituses ja mis on 

saadud varem ehituses kasutatud anorgaanilise materjali ehk mineraalsete ehitusjäätmete   

ümberöötlemise tulemusena. Näiteks võivad need olla purustatud segaehitusjäätmed, purustatud betoon 

või asfaltbetoon. Selleks, et ehitusjäätmest saaks toode, nõuavad riiklikud ametiasutused Eestis, et 

tootmine toimuks kooskõlas Euroopa Liidu vastavasisuliste määruste ja standarditega, mille kinnituseks on 

tootja väljastatav deklaratsioon.  

Deklaratsioonis on fikseeritud toote omadused, millele vastavust on tootja kohustatud analüüsima kogu 

tootmisprotsessi vältel standardites kehtestatud ulatuses ja sagedusega, võttes toodangust regulaarselt 

proove ning viies need katsetamisele akrediteeritud laborisse. Toote vastavuse tagamiseks tuleb tootjal 

korraldada ka personali asjakohane väljaõpe, garanteerida sobiv töökeskkond ja efektiivsete 

tootmistehnoloogiate rakendamine, nõuetekohane tootmistehnika hooldus ja kontroll ning tootmise 

dokumenteerimine. Samuti tuleb tagada, et kasutatavad materjalid ja tooted ei saaks kahjustatud 

transpordi, ladustamise ega käsitsemise  käigus. Eelkirjeldatud reeglistik moodustab tootmisohje 

kvaliteedisüsteemi, mida tootja on kohustatud järgima ning millest kinnipidamist kontrollib pidevat 

järelevalvet teostav akrediteeritud asutus. Tootmisohje nõuetele vastavuses veendumise korral 

väljastatakse tootjale tootmisohje sertifikaat. Viimase olemasolul ja deklaratsioonis fikseeritud omaduste 

nõuetele vastavusel võib näiteks betoonkillustikku täiesti legaalselt kasutada teedeehituses killustikaluste 

ehitamisel. Lahjema deklaratsiooniga võib purustatud segaehitusjäätmeid kasutada vähemtähtsamate 

teede ja ehitiste aluseks täiteks. 

Killumeister OÜ eesmärk on pakkuda konkurentsivõimelise kvaliteedi ja hinnaga toodangut, tagades 

samas loodusressursside võimalikult säästliku kasutamise. Teostame nii looduslike materjalide kui ka 

ehitusjäätmete purustamis- ja sõelumisteenust tellija soovitud fraktsioonidesse  Eesti Vabariigi piires, 

väljastades oma toodangule kliendi vajadustest lähtuvalt ka nõuetekohase deklaratsiooni. Oleme 

muutnud jäätmed tooteks juba paljudes jäätmekäitlusettevõtetes. 

 

 

 

 

 

VELLO HELM 

Killumeister OÜ 

          Juhataja 

EHITUSJÄÄTMED TOOTEKS 

Killumeister OÜ toodab põhiliselt erineva otstarbega looduslikke täitematerjale kasutamiseks 
üldehitustöödel, teedeehituses ja asfalt- või betoonisegude tootmisel. Looduslik täitematerjal on 
looduslikku päritolu mineraalne teraline materjal. 
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Betoonkillustiku tootmine 



 

  

NTM BALTIC OÜ OSALES MOSKVAS JÄÄTMEKÄITLUSALASEL  

NÄITUSEL WASMA 2015 

18.–20. oktoobril 2015 toimus Moskvas juba kaheteistkümnendat korda rahvusvaheline jäätmekäitluse 

näitus WASMA 2015.  

Ligi kolmel tuhandel ruutmeetril oli 67 ettevõtet üheksast eri riigist näitamas uusimat 

jäätmekäitlustehnikat ja erinevaid tehnoloogiad. Näitusel osalevad ettevõtted olid peamiselt Venemaalt, 

kuid ka Saksamaalt, Norrast, Tšehhist, Soomest, Prantsusmaalt, Hollandist, Austriast ja Šveitsist.  

Uusimat jäätmete kogumise ja transportimise tehnikat eksponeeris ka Põhjamaade suurim prügiveokite 

tootja, Soome ettevõte NTM. Näitusel oli väljas tagantlaetav võimas prügipakkija KGH – NTMi tootesarja 

populaarseim mudel Venemaal, mille jäätmemahuti mahutab umbes 22 m3 pressitud jäätmeid.  

NTMi prügipakkijad on Venemaal hästi tuntud. Ettevõte on neid seal müünud alates 2007. aastast. 2015. 

aastal astuti suur samm edasi, kui asutati Venemaa klientide paremaks teenindamiseks tütarettevõte 

OOO NTM RUS, mille peakontor asub Sankt-Peterburgis. 

Näituse toimumise kolme päeva jooksul külastas näitust ligi 3000 spetsialisti 60-st Venemaa regioonist ja 

18 välisriigist. 

NTMi tootevalikuga saab tutvuda veebilehel www.ntm.fi või NTM BALTIC OÜ, tel: 6 546 663. 

 

 

 

 

 

 

 

LAURI RAKKI 

NTM Baltic OÜ  

Vene Föderatsiooni ja  

SRÜ riikide regiooni juht 
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