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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. 

Lisaks sellele osaleb Eesti Jäätmekäitlejate Liit õigusaktide täiendamisel ja muutmisel: riigihangete 

seaduse eelnõu ettepanekud, keskkonnaseadustiku eriosa jäätmeseaduse eelnõu, pakendiaktsiisi seaduse, 

pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse ettepanekud. 

Eesti Jäätmekäitlejate Liit osaleb kohtub perioodiliselt Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni 

esindajatega, Keskkonnaministeeriumis nii keskkonnaministri kui ka keskkonnakorralduse osakonna 

esindajatega.  

Koostöös Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskonnainspektsiooni esindajatega korraldab 

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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SÜNDMUSED 2017. AASTAL: 

 

  23.-25. mai  TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALANE VÄLJAÕPE 

 

  13.-15. juuni  OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLEJA PÄDEVUSKOOLITUS 

 

  20.-21. juuni  FEAD (EUROOPA JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIT)    

      KONVERENTS, Pariis 

  Lisainfo:https://fead.be/news/37-fead-news-homepage/146-fead-biennial-conference 

 

  03.-08.september  VÄLISVISIIT EXPO 2017 — FUTURE ENERGY 

      Astana, Kasahstan 

 

  07.-10.november ROHE– JA RINGMAJANDUSE MESS ECOMONDO 2017 

      Itaalias, Riminis 

 

  22.november  JÄÄTMEPÄEV 2017 

 

  



 

  

UUS:  TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALANE VÄLJAÕPE JA TÄIENDÕPE 
 

Alates sellest aastast hakkab EJKL/EJKL Kompetentsikeskus pakkuma kohustuslikku töötervishoiu
- ja tööohutusalase VÄLJAÕPET (24 h) ja TÄIENDÕPET (8h). 

Esimene koolitus on plaanis 23.-25.mai 2017. Koolitus toimub Tallinnas. 

Väljaõpe ja täiendõpe toimub vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a. määrusele 
nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord”. 

Sotsiaalministeerium väljastas EJKL Kompetentsikeskusele loa 13.veebruaril 2017. 

Väljaõpe/täiendõpe on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja -
nõukogu liikmetele ning tööandjale, kes täidab töökeskkonnaspetsialisti kohustusi. 

Väljaõpet/täiendõpet viivad läbi oma ala eksperdid: 

 Margus Veide, kellel on pikaajaline jäätmekäitlusettevõttes töötamise kogemus. 

 Katrin Reinhold Tallinna Tehnikülikooli töökeskkonna ja -ohutuse õppetoolist. 

Väljaõppel osalemistasu  - 175 EUR 

Täiendõppel (8 h) osalemistasu – 75 EUR. 

Koolituse läbinutele väljastame TUNNISTUSE. 

 

EJKL UUS LIIGE — EESTI PAKENDIRINGLUS OÜ 
 

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu uus liige on Eesti Pakendiringlus OÜ. 

Eesti Pakendiringlus OÜ esindajaks liidus on Alder Harkmann. 

Eesti Pakendiringlus on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgid on: 

 luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk;  

 korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendi-
ringlusele delegeeritud kohustuste täitmise; 

 informeerida tarbijaid pakendite äraandmise võimalustest  

5 

RINGSÕIDUD 
 

2017.aastal jätkavad Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL)/EJKL Kompetentsikeskus jäätmekäitlus-

valdkonna teemapõhiste ringsõitudega. 

Veebruaris toimunud ringsõidu teemaks oli „Jäätmete põletamine“. Ringsõidul külastati 

mööblitootjat Standard AS Kose tehase jäätmepõletuskompleksi ning tutvuti jäätmete 

kogumisega Tartu Ülikooli Kliinikumis ja 2016.a. lõpus avatud jäätmeautoklaavi tööga. 

Märtsis 2017 toimus ringsõit, mille raames tutvuti tekstiilijäätmete käitlusega. Selle raames 

külastati Wendre AS Pärnus ja Toom Tekstiil AS Viljandis. Nii Wendre AS kui ka Toom Tekstiil as 

on väga keskkonnateadlikud, suhtuvad vastutustundlikult jäätmetesse/tootmisjääkidesse ja on 

panustanud oma tekstiilijäätmete käitluse arendamisse. 

Ürituste kava on leitav kodulehel www.ejkl.ee. Osalema on oodatud kõik huvilised!  
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EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIDULE VALITI UUS JUHATUS 

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek valis uued juhatuse liikmed. Uus juhatus on 
seitsmeliikmeline ja selle volitused kestavad kevadeni 2019.  

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosoleku otsusega kuuluvad uude juhatusse:  

Aivar Lõhmus (Väätsa Prügila AS), Argo Luude (Eesti Keskkonnateenused AS), Kalle Kikas (Kunda 
Nordic Tsement), Anne Jõesaar (Ragn-Sells AS), Veiko Räim (Eesti Energia AS), Aivar Sülla (Green 
Marine AS) ja Krisitiina Dreimann-Azojan (Tootjavastutusorganisatsioon OÜ).  

Juhatuse esimeheks valiti Aivar Lõhmus ja aseesimeheks Kalle Kikas. 

Aivar Lõhmuse sõnul on lähiaastatel nii Eesti riigi kui 
jäätmekäitlusettevõtete ees suured väljakutsed. 

2017.a. teises pooles on Eesti Euroopa Liidu eesistujariik ning arutelud 
viimastel aastatel palju kõneainet tekitanud ringmajanduse paketi 
teemadel jätkuvad.  

Eesti Jäätmekäitlejate Liit näeb end ühe võtmepartnerina riigile 
ringmajanduse strateegia ja tegevuskava väljatöötamisel. 

Mitmed jäätmekäitluse valdkonda reguleerivad Eesti õigusaktid, 
millest kõige olulisem on kindlasti keskkonnaseadustiku eriosa 
jäätmeseaduse eelnõu, on jõudmas Riigikogu menetlusse ja 
jäätmekäitlejad soovivad aktiivselt sõna sekka öelda valdkonna üldise 
poliitika kujundamisel. 

„Valdkonnas tegutsevad ettevõtted ootavad selget määratlust, 
millised on riigi, kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate õigused ja 
kohustused“, tõi välja Aivar Lõhmus ettevõtjate ootused. 

Eesti on Euroopas esirinnas olmejäätmete ladestamise osakaalu vähendamisel, kuid jäätmete 
korduskasutus ja materjalina ringlussevõtt on viimastel aastatel Eestis langustrendis. Euroopa 
Liidu poolt seatud sihtarvu 50% saavutamisest oleme veel üsna kaugel. 

2015.aastal võeti materjalina ringlusse ainult 29% ja esialgsete andmete kohaselt langes see 
protsent eelmisel aastal veelgi. 

„Positiivse tulemuse saavutamiseks on ülimalt oluline tihe koostöö konkurentsitingimustes 
tegutseva ettevõtluse ja reegleid loova riigisektori vahel“, rõhutas Aivar Lõhmus. 

Eesti Jäätmekäitlejate Liit asutati 1996. aastal ning täna kuulub katusorganisatsiooni ligi 25 
jäätmekäitluse valdkonnas tegutsevat ettevõtet üle Eesti. 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. 2008. aastal võeti Eesti Jäätmekäitlejate Liit vastu Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu 
(FEAD) liikmeks. 

 

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu 

PRESSITEADE 

Juhatuse esimees: Aivar Lõhmus 

Juhatuse aseesimees: Kalle Kikas 



 

  

EESTI DELEGATSIOONI VÄLISVISIIT IIRIMAALE 

 

Riigikogu keskkonnakomisjoni, Keskkonnaministeeriumi ja 14 jäätmekäitlusettevõtte esindajad 
tutvusid Iirimaal parimate praktikatega jäätmete kogumisel ja taaskasutusse suunamisel 

19.-22. aprillini viibisid Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse, Riigikogu 
keskkonnakomisjoni ja Keskkonnaministeeriumi esindajad ühisel välisvisiidil Iirimaal. 

Eesti delegatsiooni võõrustasid Eesti Suursaatkond Dublinis, Iirimaa Jäätmekäitlejate Liit ja 
pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamisega tegelev organisatsioon REPAK. 

Delegatsiooni koosseisus oli neljateistkümne jäätmekäitluse ning taaskasutamisega tegeleva 
ettevõtte esindajad s.h. Väätsa Prügila AS, Kunda Nordic Tsement AS, 
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, Eesti Pakendiringlus OÜ, Ragn-Sells AS, Uikala Prügila AS, 
Green Marine AS, Eesti Keskkonnateenused AS, kokku 34 oma ala spetsialisti. 

Riigikogu keskkonnakomisjoni poolt osales kolm parlamendiliiget – keskkonnakomisjoni esimees 
Rainer Vakra ning komisjoni liikmed Andres Metsoja ja Terje Trei. 

Keskkonnaministeeriumi esindas keskkonnakorralduse ja jäätmekäitluse valdkonda kureeriv 
asekantsler Ado Lõhmus. 

Euroopa Liit on seadnud jäätmete taaskasutamisele sihtarvud, mille kohaselt aastaks 2020 tuleb 
korduskasutada ja/või materjalina ringlusse võtta 50% segaolmejäätmetes sisalduvast metallist, 
paberis ja papist, plastist ja klaasist.   

„Veel mõni aasta tagasi võisime tõdeda, et korduskasutamine ja jäätmete materjalina 
taaskasutamine suureneb Eestis 1-2% aastas. Kui 2014.a. korduskasutati või võeti materjalina 
taaskasutusse 32-33%, siis 2015.a. ametlikele andmetele tuginedes vähenes see protsent 29%-
ni“, märkis Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees Aivar Lõhmus. 

Keskkonnaameti esialgsel hinnangul langes jäätmete materjalina taaskasutamine eelmisel aastal 
veelgi. 

Iirimaal toimib alates 2012.aastast jäätmekäitluses vaba turg ja juba 2014.aastaks oli 
korduskasutus ja materjalina taaskasutamine tõusnud 45%-ni. Seega on iirlased Euroopa Liidu 
sihtarvu saavutamisele väga lähedal. 

„Tänaseks on kõikidele osapooltele saanud selgeks, et Eesti 2020. aastaks praeguste arengute 
raames Euroopa Liidu poolt seatud sihtarve ei täida“, tõdes Aivar Lõhmus. 

Riigikogu keskkonnakomisjoni, 
Keskkonnaministeeriumi ja 
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/
EJKL Kompetentsikeskuse 
ühisvisiidi eesmärk oli saada 
kogemusi ja leida uusi 
toimivaid lahendusi, et 
korduskasutus ja jäätmete 
materjalina taaskasutamise 
trend pöörata Eestis kiire 
kasvu suunas.  

 

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu 
EJKL Kompetentsikeskuse  

PRESSITEADE 
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VALMIS OECD EESTI KESKKONNATEGEVUSTE TULEMUSLIKKUSE RAPORT 

1.märtsil 2017 toimus OECD Eesti keskkonnategevuste tulemuslikkuse ülevaate 
avalikustamine.  

2015. aastal alustas OECD Eesti keskkonnategevuse tulemuslikkuse ülevaate koostamist, mille 
raames hinnati nii keskkonnasektori üldist toimimist kui ka arenguid sisulistes valdkondades 
(kliima, vesi, õhk, jäätmed ja loodukaitse). Lisaks analüüsiti horisontaalseid valdkondi nagu 
keskkonnakorraldus ja rohekasv ning süvitsi mindi kahel teemal: jäätmemajanduse korraldus ja 
kaevandamine ning keskkonnakaitse.  

Analüüsi põhjal  hindas OECD Eesti keskkonnategevuse tulemuslikkust, koostas ülevaate ja andis 
soovitused, kuidas lähiaastatel valdkondi edasi arendada.  

Üritusel toimus arutlusring, kus osalesid: keskkonnaminister Marko Pomerants, SEI Eesti 
juhataja Lauri Tammiste,  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Tallinna 
abilinnapea Arvo Sarapuu, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann ja geoloog 
Alvar Soesoo. 

Järgmised sammud: 

 Töötada välja stabiilne, pikaajaline institutsionaalne raamistik tahkete olmejäätmete 
käitlemisele seatud Euroopa nõuete järgmise ja eesmärkide tagamiseks. 

 Jäätmete ringlussevõtu eesmärkide paremaks saavutamiseks kaaluda majapidamistes 
tekkivate segaolmejäätmete ning kui võimalik, siis ka jäätmete põletamise maksustamist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OECD Eesti keskkonnategevuste tulemuslikkuse ülevaate avalikustamise üritus 
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RIIGIKONTROLLI AUDIT “RIIGI JA KOHALIKE OMAVALITSUSTE TEGEVUS 
OLMEJÄÄTMETE KÄITLEMISE KORRALDAMISEL” 

2016.a. lõpus valmis Riigikontrolli audit „Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete 
käitlemise korraldamisel“. 

Auditi eesmärgiks oli hinnata, kas riigi ning kohalike omavalitsuste koostöös on tagatud, et 
elanikelt kogutakse kokku nende tekitatud olmejäätmed; kas soodustatakse jäätmete liigiti 
kogumist ning kas eesmärgiks võetud kogus jäätmeid jõuab materjalina ringlusse. 

Auditi tulemused: 

Riigikontrolli hinnangul on korraldatud jäätmevedu taganud üldjuhul olmejäätmete 
kokkukogumise, kuid jäätmehooldusnõuete kesine rakendamine ja jäätmeveoteenuse madal hind 
ei motiveeri inimesi jäätmeid sortima ning seetõttu ei jõua jäätmed uuesti ringlusse. Korraldatud 
jäätmeveo raames ei nõua paljud omavalitsused jäätmevedajatelt liigiti kogumise konteinerite 
paigutamist kodu lähedale. Sorditud pakendijäätmeid pole paljudel võimalik kodu lähedal ära 
visata ning erinevat liiki pakendeid tuleb viia eri kohtadesse.  

Sorditud jäätmete edasise käitlemisel on risk, et ringlusse jõuab deklareeritust vähem jäätmeid, 
kuna Riigikontrolli hinnangul on Keskkonnainspektsiooni järelevalve jäätmekäitlejate ning 
pakendi taaskasutusorganisatsioonide üle nõrk. Jäätmete liigiti kogumise puuduste ning käitlejate 
vähese kontrolli tõttu ei suuda Eesti tagada, et aastaks 2020 saavutame eesmärgi võtta ringlusse 
50% olmejäätmetest. 

VALMINUD JUHEND „TAASKASUTATAVATE TÄITEMATERJALIDE NÕUETELE 

VASTAVUSE HINDAMINE“  
 

2017.aasta alguses valmis EJKL Kompetentsikeskuse poolt välja töötatud juhend 

„Taaskasutatavate täitematerjalide nõuetele vastavuse hindamine“ – hindamissüsteemi 4 

kirjeldus ja rakendamine.  

Juhendi koostamise eesmärk oli koondada standardi ja erinevate õigusaktide sätted ühte 

dokumenti ning sellega muuta nõuded hindamissüsteemi 4 rakendamise kohta ettevõtetele 

kergemini leitavateks ja arusaadavamateks. 

Hindamissüsteemi 4 rakendamisel ei ole vaja kaasata sertifitseerimisasutust. 

Juhendis on konkreetse näite varal kirjeldatud ära tegevused, mis ettevõte peab läbi viima, et 

toota nõuetele vastavat taaskasutatavat täitematerjali, mis kvalifitseerub tooteks 

hindamissüsteemi 4 kohaselt.  

Juhendi on üle vaadanud ka Keskkonnaameti juures tegutsev Jäätmekomisjon ja komisjoni 

liikmete poolt tehtud ettepanekute/täiendustega on juhendi lõplikus versioonis arvestanud. 

Juhend on kättesaadav www.recycling.ee/juhendid/ ning  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu 

(www.ejkl.ee) ja Keskkonnaameti (www.keskkonnaamet.ee) kodulehel. 



 

  

TVO UUED PAKENDIPUNKTID ILMESTAVAD LINNARUUMI 

Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) on võtnud suuna vahetada välja avalikud pakendite 
kogumispunktid erinevates omavalitsustes. Tänaseks on Pärnusse paigaldatud 15 uut 
kogumispunkti ) ja Tartusse  10 kogumispunkti (pildil)  ning lisandumas on veel 5. Samuti on TVO 
samal teemal pidanud pikalt läbirääkimisi Tallinna ja Rakveres linnavalitsustega ning loodetavasti 
lähiajal on ka nendes linnades võimalus kasutada uut lahendust.  Paari aasta jooksul saab välja 
vahetatud kogu senine avalik pakendijäätmete kogumisvõrk uute eriilmseliste lahenduste vastu. 

TVO juhatuse liikme Kristiina Dreimann-Azojani sõnul on uued pakendipunktid inimeste poolt 
hästi vastu võetud ning kasutamine on väga aktiivne. Loodetavasti tekib ka nendes inimestes, kes 
pakendijäätmete sorteerimisele seni väga suurt tähelepanu pole pööranud, huvi harjumusi 
muuta.  

TVO pakendipunktid koosnevad kolmest mahutist: 

 paberpakendi konteiner mahuga 2 m3 (sinise kaanega); 

 segapakendi (plast, metall, joogikartong) konteiner mahuga 2 m3 (kollase kaanega); 

 klaaspakendi konteiner  mahuga 2 m3 (rohelise kaanega).  

Konteinerite sildid on varustatud QR-koodiga, mis võimaldab kiirelt leida juhiseid pakendite 
sorteerimise kohta ning telefoni numbriga, kust saab vastuse kõikidele pakendijäätmetega 
seotud küsimustele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLOKid Tartus 

 

IVO RULL 

Tootjavastutsorganisatsioon OÜ 

Turundus– ja kommunikatsioonijuht 
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MÜÜGIL VÄÄTSA PRÜGILA AS SERTIFITSEERITUD KOMPOST 
 

Väätsa Prügila AS poolt valmistatud kompost on tõhus ja mitmekülgne vahend mulla väetamiseks 

ja parandamiseks. Kompost on mullaviljakuse kandja ja suurendaja, sest ta on huumus selle 

parimal kujul.  See on kontsentraat, mis tuleb segada tavamullaga. 

Väätsal valmistatud kompostile on väljastatud SA Taaskasutatavate Materjalide 

Sertifitseerimiskeskuse poolt toote sertifikaat Nr. 1 (16.03.2016). 

Väätsa Prügila AS komposti pakendab ja turustab jaemüügivõrgus Kompostipoiss OÜ.  

 

Jaemüügivõrgus on Väätsa Prügila AS kvaliteetset sertifitseeritud komposti võimalik osta: 

 Agrotarve AS. Vana-Narva mnt 30, Maardu linn 

 Rannamõisa Lillesalong. Vankri tee 2, Harku vald, Harju maakond 

 Pääsküla istikuäri. Pärnu mnt 435, Tallinn 

 Lagedi istikuäri. Veneküla, Rae vald, Harju maakond 

 Viimsi istikuäri, Juhani Puukool. Muuli tee 8, Miiduranna, Viimsi vald, Harju maakond 

 Puruvana OÜ. Kehra mnt 2, Kose, Harju maakond 

 Prime Line OÜ. Kasvuhooned ja aiatarbed. Kasvumaja.ee (müügil internetipoes)  

 Seemi pood. Kadaka tee 3,Tallinn 


