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TOIMUS JÄÄTMEPÄEV 2017
22.novembri toimus Eesti
Jäätmekäitlejate Liidu Jäätmepäev
“Jäätmekäitlusest ausalt – Eesti
väljavaated täita taaskasutamisele
seatud sihtarve 2020.“
Euroopa Liit on seadnud jäätmete
taaskasutamisele sihtarvud,
mille kohaselt tuleb aastaks
2020 korduskasutada ja/või
materjalina ringlusse võtta 50%
segaolmejäätmetes sisalduvast
metallist, paberist ja papist,
plastist ja klaasist.
Veel mõni aasta tagasi võisime
tõdeda, et korduskasutamine
ja jäätmete materjalina
t aaskasut amine suureneb
Eestis 1-2% aastas. Kui 2014.a.
ko r d u s k a s u t a ti v õ i v õ e ti
materjalina taaskasutusse 31-32%,
siis 2015.a. ametlikele andmetele
tuginedes vähenes see protsent
29%-ni ning 2016.a. 28%-ni.

E s i a l g s e te l a n d m e te l o n
p r ü gilates s e la d es t amin e
jätkuvalt jõudsal tõusuteel ka
käesoleval aastal,“ tõi välja Eesti
Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht
Margit Rüütelmann.
Tänaseks on kõikidele osapooltele
selge, et Eesti 2020. aastaks
praeguste arengute raames
Euroopa Liidu poolt seatud
sihtarve ei täida.

SÜNDMUSED 2018
24. JAANUAR

PAKENDIARUANDLUSE
TEABEPÄEV
Pakendiaruannete koostamine,
põhilised probleemid,
pakendiregistri arendus

31. JAANUAR

BAASKOOLITUS
Koolituse eesmärk on selgitada
jäätmekäitluse põhitõdesid

06.-08. VEEBRUAR

OHTLIKE JÄÄTMETE
KÄITLEJA PÄDEVUSKOOLITUS

14. MÄRTS

EJKL ÜLDKOOSOLEK

9.MAI

Kindlasti on märgilise tähendusega
asjaolu, et tõusuteele on pööranud
nii olmejäätmete teke kui ka
prügilatesse ladestamine.

Jäätmepäeval arutasid erinevate
ametkondade esindajad ja
erasektor teiste Euroopa riikide
edulugude põhjal, millise tee peaks
Eesti valima, et aastal 2020 oleks
võimalik täita korduskasutusele ja
materjalina ringlussevõtule seatud
sihtarve.

„Kui 2015.a. tekkis olmejäätmeid
395 516 tonni, siis 2016.a.
oli see number juba 425 578
tonni. Olmejäätmete prügilasse
ladestamise osas oli kõige edukam
aasta 2014, kui ladestamisele
jõudis alla 10%-i olmejäätmetest
(8,5%), kuid eelmisel aastal kerkis
see protsent 11,65-ni.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu
juhatuse esimees Aivar Lõhmus
aga tõdes, et taaskasutamise
sihtarvudeni jõudmine eeldab
kõikide osapoolte – riigiasutused,
kohalikud omavalitused, erasektor
– väga tõsist ja konstruktiivset
koostööd.
Artikkel jätkub järgmisel lehel

PÕHJAMAADE NÕUPIDAMINE,
ROOTSIS

15.-17. MAI

IFAT
KESKONNAALANE MESS
MÜNCHENIS

12.-17. JUUNI

VÄLISVISIIT ISLANDILE

10.-12. AUGUST

EJKL SUVEPÄEVAD
IDA-VIRUMAAL

06.-09. NOVEMBER

ECOMONDO
ROHE- JA RINGMAJANDUSE MESS
ITAALIAS

TEEMAPÕHISED KÜLASTUSPÄEVAD
2017. aastal viis Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus läbi
teemapõhiseid ettevõtete külastuspäevasid.

Jäätmepäeva juhatasid sisse
avakõnedega Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra
ja keskkonnaminister Siim Kiisler.
Ülevaate Iirimaa kogemustest
jäätmete taaskasutamise arendamisel andis Iirimaa Jäätmekäitlejate Liidu peasekretär Conor Walsh.
Oma nägemuse esitasid Keskkonnaministeeriumi, Eesti suurima
omavalitsuse, Tallinna linna, ja Eesti
Jäätmekäitlejate Liidu esindajad.

Külastatavate ettevõtete hulka kuulusid:
• plastijäätmete käitlusega tegelevad ettevõtted (WeeRec AS, Väätsa Prügila
AS, Plastrex OÜ);
• pakendijäätmete kogumise ja käitlusega tegelevad ettevõtted (Eesti
Pandipakend OÜ, RP Pakend OÜ);
• tekstiilijäätmete käitlemisega tegelevad ettevõtted (Wendre AS ja Toom
Tekstiil AS);
• jäätmete põletamisega/meditsiinijäätmete käitlemisega tegelevad ettevõtted
(Standard AS ja Tartu Ülikooli Kliinikum).
Kõikidel ringsõitudel on kaasa löönud palju osalejaid ning 2018. aastal kindlasti
ettevõtete külastustega jätktkame!
Informatsiooni toimuvate ürituste, koolituste ja külastuspäevade kohta
leiate EJKL Kompetentsikeskuse ja Eesti Jäätmekäitlejate Liidu kodulehtedelt
(www.recycling.ee või www.ejkl.ee).

Jäätmepäeval osales üle 90 inimese,
kelle hulka kuulusid Keskkonnaministeerium, Konkurentsiamet,
Rahandusministeerium, Keskkonnaamet, Ri i gi kontrol l ,
Keskkonnainvesteeringute Keskus,
Keskkonnaagentuur, jäätmekäitlusettevõtete esindajad, Tallinna
Tehnikakõrgkool, tootjavastutusorganisatsioonid ja kohalikud
omavalitsused (Tallinna LV, Tartu
LV, Kohtla-Järve LV, Kuressaare
LV jne).

EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIDU
SUVEPÄEVAD
11.-13.augustil 2017 toimusid Eesti Jäätmekäitlejate Liidu
suvepäevad Värskas.
Osalejad rändasid koos endise Setomaa ülemsootska Aarne
Leimaga mööda Seto Külävüüd, kes tutvustas osalejatele Setode
elu ja kultuuri olemust.
Järgmised Eesti Jäätmekäitlejate Liidu suvepäevad toimuvad
10.-12.AUGUSTIL 2018 IDA-VIRUMAAL!

EJKL JA EJKL KOMPETENTSIKESKUS TÖÖTASID VÄLJA
EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMETE LIIGITI KOGUMISE JUHENDI
Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) ja EJKL Kompetentsikeskus töötasid välja ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti
kogumise juhendi. Juhendi eesmärgiks on arendada ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumist ja suurendada
jäätmete taaskasutamist.
Juhendi koostamisel on kasutatud erinevate kohalike omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjasid ning juhendist
leiab olulisema informatsiooni ehitus-ja lammutusjäätmete tekitajatele ja on abiks jäätmete liigiti kogumisel.
Ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumis juhend on kättesaadav Eesti Jäätmekäitlejate Liidu kodulehel –
http://www.ejkl.ee/infomaterjalid/

LOODI VÕIMALUS SERTIFITSEERIDA
REOVEESETTEST TOODETUD KOMPOSTI
Käesoleva aasta juuli lõpust hakkasid kehtima
reoveesettest toote valmistamise nõuded, mille
täitmise korral ei ole reoveesete enam jääde,
vaid tootjal on võimalik lasta turule reoveesettest
valmistatud toode. Toote all mõeldakse nii komposti,
kääritusjääki kui ka biosütt ja tuhka.
Küll aga enne tooteks tunnistamist on tootjal vaja
läbida sertifitseerimisprotsess, mis hõlmab endas nii
tootmise ülevaatust kui ka toote ohutus- ja kvaliteedinäitajate hindamist.

Sertifikaadi olemasolu annab tarbijale kindluse, et
toode vastab nõuetele ja on ohutu kasutada.
Tootjad loodavad, et senine hirm jäätmetest valmistatud
toodete kasutamise osas asendub kindlustundega ning
võimaldab leida uusi kasutusvõimalusi ja laiendada
turgu.

Siiani oli Eestis võimalik sertifitseerida ainult biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti. Oktoobri
alguses aga laiendas Eesti Akrediteerimiskeskus SA
Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus
akrediteerimisulatust. Seega on SA Taaskasutatavate
Materjalide Sertifitseerimiskeskus õigus nüüd sertifitseerida lisaks biolagunevatest jäätmetest komposti
tootjatele ka reoveesettest komposti tootjaid.
Sihtasutus Taaskasutatud Materjalide Sertifitseerimiskeskus asutati juunis 2015 ja tema eesmärgiks
on olla sõltumatuks sertifitseerimisasutuseks, mis
viib läbi kompostimise korralduse kontrolli, komposti
ohutuse ja kvaliteedi hindamist ja väljastab sertifikaate
komposti tootjatele.
Pikemas perspektiivis on mõte koondada kogu taaskasutatavate materjalide sertifitseerimine Taaskasutatavate
Materjalide Sertifitseerimiskeskuse alla.
2016.aasta maikuust kehtivad nõuded biolagunevatest
jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi
kohta ja seega järjekorras järgmine võiks olla just
kääritusjääk, kuid mõtted on liikunud ka purustatud
betooni sertifitseerimise suunal.
Nii jäätmetest kui reoveesettes valmistatud toodete
puhul tekib tarbijatel alati kõhklusi ja kahtlusi, milline
on toote kvaliteet ja kui ohutu on selle kasutamine.

Aastatel 2011 – 2015 arendas Eesti Jäätmekäitlejate Liit EAS’i toel projekti „Jäätmete Taaskasutusklaster“, mille tegevuse tulemusena asutati 2013.a.
EJKL Kompetentsikeskus ja 2015.a. Taaskasutatud
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).
Taaskasutatud Materjalide Sertifitseerimiskeskuse
eesmärk on olla sõltumatu sertifitseerimisasutus, kes
väljastab sertifikaate taaskasutatavate materjalide
tootjatele.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
PÕHJAMAADE KOOSTÖÖ
Eesti Jäätmekäitlejate Liit ja EJKL
Kompetentsikeskus kuuluvad
alates 2012. aastast Põhjamaade
koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad
6 riigi – Soome, Rootsi, Norra Taani
ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete
taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid.

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 konkurentsiga
seotud teemasid.
Tekkinud on koostöövõrgustik mille
kohtumised toimuvad kaks korda
aastas – kevadel ja sügisel.
22. novembril 2017.a. võõrustas
koostööpartnereid Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus Tallinnas.
Järgmine nõupidamine toimub
9.mail 2018 Stockholmis.

Projekti esimene kohtumine toimus
Rootsis, Kalmaris, kuhu oli kutsutud
esinema Eesti Jäätmekäitlejate Liidu
esindaja Marit Liivik, kes andis
ülevaate klastriprojektis saadud
kogemusest ja tulemustest.

EESTI
DELEGATSIOON
OSALES ROHE-JA
RINGMAJANDUSE
MESSIL
ECOMONDO 2017
8.-11. novembril 2017 osales
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL
Kompetentsikeskuse delegatsioon
Itaalias, Riminis toimunud rohe- ja
ringmajanduse messil ECOMONDO
2017.

Projekti osalised tutvusid Eesti kogemusega novembris, mille käigus
külastati erinevaid jäätmekäitluse/
taaskasutamisega seotud ettevõtteid: Estonian Cell AS, Kunda Nordic
Tsement AS, PlastRex OÜ, Väätsa
Prügila AS, O-I Production AS.
EJKL TUTVUSTAS EESTIS LOODUD
KOMPOSTI SERTIFITSEERIMISSÜSTEEMI
12. septembril toimus Helsingis
seminar, mille teemaks oli „Taaskasutatavatest materjalidest toodetud väetised ja nende kvaliteet“.
Seminarile oli kutsutud külalisena
esinema EJKL Kompetentsikekuse
tegevjuht Margit Rüütelmann, kes
jagas Eesti kogemust komposti
sertifitseerimissüsteemi loomise
osas.

KOOSTÖÖPROJEKT PECEC

Lisaks Eestile jagasid kogemusi ka
Rootsi ja Saksamaa esindajad.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL
Kompetentsikeskus osaleb partnerina projektis „Knowledge in Inter
Baltic Partnership Exchange for
Future Regional Circular Economy
Cooperation“ (PECEC), mille põhiteema on ringmajandus.

Seminari tulemusena jätkus koostöö
ja infovahetus Eesti Jäätmekäitlejate
Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse ja
Soome Vee-ettevõtete Liidu (VVY)
vahel, mille eesmärgiks on välja
töötada sertifitseerimisskeem ka
Soomes.

ECOMONDO on suurim Vahemere
piirkonna keskkonnaalane mess,
milles on esindatud taaskasutamine,
veemajandus, energeetika, tark
linn jms.
Välisvisiidil osalesid 9 ettevõtte
esindajad, kokku 19 inimest,
kelle seas olid esindatud
EcoPro AS, Green Marine AS,
Prügimees OÜ, Ragn-Sells AS,
Tootjavastutusorganisatsioon
O Ü j a Ta l l i n n a J ä ät m ete
Taaskasutuskeskus AS.
Lisaks ECOMONDOle külastasid
osalejad ettevõtet Greentech, mis
toodab biomassist ja jäätmetest
erinevaid ehitusmaterjale.

ECOMONDO toimub järgmisel
aastal 6.-9. novembril 2018.

EESTI JÄÄTMEKÄITLUSETTEVÕTETE ESINDAJAD KÜLASTASID
EXPO-2017 JA KOHTUSID KASAHSTANI KOLLEEGIDEGA
03.-08.septembrini viibis Eesti Jäätmekäitlejate Liidu
(EJKL)/EJKL Kompetentsikeskuse delegatsioon Kasahstani pealinnas Astanas.
Delegatsiooni koosseisu kuulusid 11 jäätmete taaskasutamisega tegeleva ettevõtte esindajad ning teadus- ja
haridusasutuste poole pealt Eesti Maaülikool, kokku
23 oma ala spetsialisti.
Eesmärgiks oli tutvuda Kasahstani jäätmekäitluse hetkeolukorraga ja leida Kasahstani kolleegidega võimalikud
koostöövaldkonnad.

jäätmekäitluse tänasest seisust ning oma nägemusest,
millise suuna Kasahstani jäätmekäitlus peaks lähitulevikus võtma. Ja see ei erine sellest, mida Eestis
või laiemalt Euroopas õigeks peetakse.
Kasahstanis tekib aastas 43 miljonit tonni jäätmeid,
millest täna taaskasutatakse ainult 5%.
Eesti delegatsioon külastas ka ettevõtet Kaz Recyle
Service, kes tegeleb jäätmete sortimisega, plastijäätmetest plastigraanulite ja õli tootmisega, samuti
vanapaberist soojustusmaterjali tootmisega.

Kui aastaid tagasi olid Põhjamaad need, kes oma
teadmiste ja kogemuste varal aitasid Eesti jäätmekäitlust arendada, siis täna on Eesti jäätmekäitlus tasemel,
mis võimaldab Eestil pakkuda oma tuge riikidele, kus
jäätmekäitluse tase on madalam kui Eestis.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse
tegevjuht Margit Rüütelmann tõdes, et vaatamata
sellele, et taaskasutusse suunatavate jäätmete protsent
on väike, on uued arendused kaasaegsed ja võimaldavad taaskasutusse suunatavate jäätmete mahtusid
suurendada.

Koostöös Eesti Suursaatkonnaga toimus Astanas
seminar, mille raames Kasahstani Energeetikaministeeriumi, Kasahstani Jäätmekäitlejate Liidu (KazWaste)
ja vanarehvidega taaskasutamisega tegeleva tootjavastutusorganisatsiooni esindajad andsid ülevaate

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimehe Aivar
Lõhmuse kutse Kasahstani kolleegidele tulla Eestisse
tutvuma jäätmekäitlusettevõtete poolt kasutatavate
tehnoloogiate ja jäätmekäitlejate igapäevase praktilise
tööga võeti heal meelel vastu.
Lisaks külastasid delegatsiooni liikmed ka EXPO-2017,
mille teema „Future Energy“ (tulevikuenergia) haakus
igati jäätmetemaatikaga.

EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIT KOHTUS TALLINNAS
KANDIDEERIVATE ERAKONDADE JA VALIMISLIITUDEGA
Eesti Jäätmekäitlejate Liit kohtus enne kohalike omavalitsuste valimisi Tallinnas kandideerivate erakondade
ja valimisliitude esindajatega ning arutati, milline näeb välja pealinna jäätmekäitluse korraldus järgmisel
neljal aastal.
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse liikmed rõhutasid kandideerijatele, et prioriteediks Tallinna jäätmekorralduses tuleks võtta jäätmete liigiti kogumise edendamine, mille eeldusteks on see, et jäätmete sortimine
peab linnaelanikele olema mugav ning majanduslikult motiveeritud. See tähendab, et jäätmete mittesortimine
peab olema tarbijale kallim kui jäätmete sortimine.
Lisaks rõhutasid jäätmekäitlejate esindajad, et Tallinna linn ei peaks asuma tegelema ettevõtlusega seal,
kus eraettevõtted juba teenust pakuvad ning turg toimib. Ning ühtlasi toonitati, et Tallinna kui Eesti suurima
omavalitsuse roll jäätmekäitluse korraldamisel ja järelevalve teostamisel peab olema kooskõlas kehtiva
seadusandlusega.
Kõikide kohalviibinud erakondade ja valimisliitude esindajate seisukohad kattusid jäätmekäitlejate omadega
selles osas, et liigiti jäätmete kogumise soodustamine peab olema Tallinna linnajuhtide prioriteet. Lisaks
rõhutati ühiselt, et jäätmekäitluse valdkond Tallinna linnas peab olema tulevikus läbipaistvam ning elanike
teadlikust tuleb tõsta keskkonna säästmise küsimustes.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu korraldatud ümarlaual osalesid Siim Kiisler (IRL), Rainer Vakra (SDE), riigikogu
liige Yoko Alender (Reformierakond), Kristjan Mark (Keskerakond), ettevõtja Argo Luude (EKRE), Tiit Kruusalu
(Vaba Tallinna Kodanik) ja Marko Mäll (Eestimaa Rohelised).

EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIT MTÜ

EJKL KOMPETENTSIKESKUS 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.
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmeskonda kuulub hetkel
ligi 25 ettevõtet üle Eesti.

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.

WWW.EJKL.EE

WWW.RECYCLING.EE

