
SÜNDMUSED 2019

24. JAANUAR KOOLITUS

 „Olmejäätmete käitluse korraldus – kogumisest/veost kuni lõppkäitluseni“

Lektor - Peeter Eek

06. VEEBRUAR EJKL JÄÄTMEPÄEV JA ERAKONDADE KESKKONNAMINISTRI 

KANDIDAATIDE DEBATT

12.-14. VEEBRUAR OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLEJA PÄEDEVUSKOOLITUS

28. MAI – 01. JUUNI WALESI VÄLISVISIIT

09. – 11. AUGUST EJKL SUVEPÄEVAD

EUROOPA KOMISJON AVALDAS VARAJASE 
HOIATAMISE ARUANDE EESTI KOHTA

Jäätmete raamdirektiiv seab eesmärgiks saavutada 2020. aastaks 50% olmejäätmete korduskasutamiseks 
ettevalmistamine ja ringlussevõtt (2025. aastaks 60% ja 2035. aastaks 65%).

Olmejäätmete puhul on kindlaks tehtud, et 14 liikmesriiki ei pruugi täita 2020. aastaks püstitatud 50% eesmärki.
Nendeks riikideks on: Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Kreeka, Küpros, Läti, Malta, Poola, Portugal, Rumeenia, 
Slovakkia, Soome ja Ungari.

Kõik 14 liikmesriiki said Euroopa Komisjonilt varajase hoiatamise aruande, milles Komisjon esitab jäätmekäitluse 
parandamise võimalikud meetmed.

Kõikide varajase hoiatuse saanud riikide hoiatused on kättesaadavad lingil (sh Eesti kohta eesti keeles) –
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/early_warning.htm

UUDISLEHT

Detsember 2018

EJKL KOMPETENTSIKESKUS
EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIT



OLMEJÄÄTMETE RINGLUSSEVÕTT JA LADESTAMINE 
EESTIS 2017. AASTAL

Keskkonnaagentuur on esitanud Euroopa Statistikaametile jäätmete statistika 2017. aasta kohta.

Olmejäätmete teke on viimastel aastatel olnud tõusutrendis. 2016. aastal tekkis olmejäätmeid 487 920 tonni ning 2017. 
aastal 515 965 tonni.

Ringlussevõtt: Eestis võeti 2017. aastal ringlusesse 28% olmejäätmetest. Võrreldes 2016. aataga on see protsent jäänud 
samaks. Kõige kõrgema ringlussevõtu % saavutas Eesti 2015. aastal, kui see küündis 32%-ni.

Ladestamine: 2016. ja 2017. aastal on aga ladestamise osakaal kasvanud. 2015. aastal oli prügilatesse ladestamine 7%, 
2016. aastal 10% ning 2017. aastaks oli ladestamine kasvanud juba 19%-ni.

EJKL JÄÄTMEPÄEV 2019

Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 06.veebruaril JÄÄTMEPÄEVA, mille raames toimub ka erakondade 
keskkonnaministri kandidaatide DEBATT.

Jäätmepäev toimub Eesti Filmimuuseumis (Pirita tee 64).

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.   
Käesoleva aasta mais võttis Euroopa Komisjon vastu 
ringmajanduse paketi, mille liikmesriigid (s.h. Eesti) 
peavad üle võtma juuniks 2020.

Liikmesriikide poolt kokku lepitud olmejäätmete 
korduskasutuse ja materjalina ringlussevõtu sihtarvud 
on järgmised – 2025.a. – 55%, 2030.a. – 60% ja 2035.a. 
65%.

Lisaks on kehtestatud liigiti kogumise nõue kodumajapidamistes tekkivatele ohtlikele jäätmetele (2022.a.), 
biojäätmetele (2023.a.) ja tekstiilijäätmetele (2025.a.).

Kohustuslik laiendatud tootjavastutus kõikidele pakenditele hakkab kehtima aastast 2024. 

2014.a. oli Eestis korduskasutuse ja materjalina ringlussevõtu protsent 32-33 ning 2017.a. oli sama protsent 28. Seega on 
viimastel aastatel korduskasutuse ja materjalina ringlussevõtu  protsent järjest vähenenud. Praeguste arengute raames 
Eesti 2020. aastaks Euroopa Liidu poolt seatud sihtarve kindlasti ei täida.

Eesti on ka üks Euroopa Liidu liikmesriikidest, kellele Euroopa Komisjon saatis varajase hoiatuse raporti pakkudes välja 
võimalikud meetmed, mida Eesti peaks rakendama, et korduskasutuse ja materjalina ringlussevõttu kasvu suunas 
pöörata. 

Omapoolsed ettepanekud nii Riigikogu keskkonnakomisjonile kui ka erakondade valimisprogrammidesse on teinud ka 
Eesti Jäätmekäitlejate Liit.

Kes on keskkonnaministri kandidaadid järgmistel valimistel?



EJKL/EJKL KOMPETENTSIKESKUSE VÄLISVISIIT
2019 - WALES

Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 28. maist kuni 01. juunini 2019 välisvisiidi Wales’i.

Wales on kodumajapidamises tekkivate jäätmete korduskasutuse ja materjalina ringlussevõtu taseme poolest maailmas 
2. kohal. 

Edetabelis kümne esimese riigi korduskasutuse ja materjalina ringlussevõtu tase ületab 50 protsenti ja see on 
saavutatud järgmisi meetmeid rakendades:

• põhiliste taaskasutatavate materjalide kohustuslik liigiti kogumine; 

• biolagunevate jäätmete kohustuslik liigiti kogumine; 

• taaskasutamise taseme/määra kohustuslikud eesmärgid või jäätmetekke vähendamine nende jäätmete osas, mida ei 

ole võimalik taaskasutada;

• ära visates maksad e. ühikupõhine maksustamine;

• tootjavastutuse rakendamine, tootjad �nantseerivad põhiliste taaskasutatavate materjalide kogumist;

• saastetasu rakendamine ladestamisele;

• pandisüsteemi rakendamine.

Korduskasutus ja materjalina ringlussevõtt on Eestis viimased 4 aastat olnud langustrendis ja 2017.a. tulemus oli 28%.
Euroopa Komisjon saatis Eestile varajase hoiatuse raporti pakkudes välja võimalikud meetmed, mida Eesti peaks 
rakendama, et korduskasutuse ja materjalina ringlussevõttu kasvu suunas pöörata. 

Wales on saavutanud korduskasutuse ja materjalina ringlussevõtu osas suurepäraseid tulemusi.

Seega Wales’i kolleegide kogemused on kindlasti abiks, et lähitulevikus Eesti jäätmekäitluses õigeid otsuseid teha.
Välisvisiidile kutsume kaasa ka kõiki häid koostööpartnereid.

20 aastaga on Wales suurendanud 
korduskasutust ja materjalina ringlussevõttu 5 
protsendilt 63,8 protsendini ja on igati 
graa�kus, et saavutada 2025.aastaks 75%.

Võrdluseks Inglismaa on rakendanud ainult 
kahte meedet – ladestamisele rakendatakse 
saastetasu ja põhiliste taaskasutatavate 
materjalide kogumine on kohustuslik.

Inglismaa leiame edetabelist alles 18.kohalt.

Wales’i valitsus omab väga head ülevaadet 
korduskasutuse ja materjalina ringlussevõtu 
tasemest nii riigis kui ka kohalikes 
omavalitsustes.



Gruusia kolleegidele pakkus erilist huvi Eesti pakendite ja pakendijäätmete kogumissüsteem (sh pandipakendite 
kogumine) ja jäätmeveokid, mis võimaldavad ühes veokis mitut eri liiki jäätmeid vedada.

Gruusia on kontrastide maa.

Parema ülevaate saamiseks jäätmekäitluse tegelikust olukorrast külastati kahte jäätmekäitlusettevõtet. Siinkohal tuleb 
kindlasti ära mainida, et tegu oli parimate näidetega Gruusia jäätmekäitlusest.

Kriala AS on ettevõte, mis taaskasutab vanapaberit ja valmistab ühe tootena tualettpaberit. Tegu ei ole elanikelt 
kogutud vanapaberiga, vaid trükikodades ja tootmisettevõtetes tekkinud puhta paberijäätmega.

Sanitary AS tegeleb ohtlike jäätmete kogumise ja käitlusega ning ettevõte poolt kasutatav tehnoloogia on igati 
kaasaegne.

Kohtumisel Keskkonnaministeeriumi esindajatega tuli välja, et Gruusia peaks üle minema jäätmete liigiti kogumisele 
juba 2019.aastal, kuid paraku on Gruusias veel tänagi piirkondi, kus ei toimu segaolmejäätmete kogumist.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse kaugem eesmärk on leida võimalused EL erinevate 
toetusfondide �nantsilisel toel jagada oma kogemusi Gruusias. Seda mõttekäiku toetas nii EL esindus Tbilisis kui ka Eesti 
Suursaatkond Gruusias.

EESTI JÄÄTMEKÄITLUSETTEVÕTETE JA KESKKONNAMINISTEERIUMI 
ESINDAJAD KÄISID KOGEMUSI JAGAMAS GRUUSIA KOLLEEGIDELE

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse visiit oli ajendatud Gruusia kolleegide ettepanekust teha 
koostööd nii Gruusia jäätmekäitlusettevõtete ühistegevuste kui ka jäätmekäitluse/taaskasutamise valdkonna üldisel 
arendamisel.

Vastavasisulise pöördumise tegi käesoleva aasta jaanuaris Eesti Jäätmekäitlejate Liidule/EJKL Kompetentsikeskusele 
Gruusia Jäätmekäitlejate Liit (WMA).

Eesti jäätmekäitlejatel on juba mõnda aega olnud huvi minna tutvuma Gruusia jäätmekäitluse tänase olukorraga ja 
otsida võimalusi koostööks Gruusia kolleegidega – keskkonnaministeeriumi, liidu kui ettevõtete tasandil – Eesti 
kogemuste jagamisel ja läbi selle aidata Gruusial jäätmete liigiti kogumist ja taaskasutusse suunamist edendada.

Nüüd sai see mõte teoks.
16.-22.septembrini viibis Gruusias 
välisvisiidil 37 liikmeline 
delegatsioon. Esindatud olid 16 
ettevõtet, Keskkonnaministeerium, 
Eesti Jäätmekäitlejate Liit ja EJKL 
Kompetentsikeskus.

Toimusid nõupidamised Euroopa 
Liidu esinduses Tbilisis ja Gruusia 
Keskkonnaministeeriumis.

Välisvisiidi raames korraldas Eesti 
Jäätmekäitlejate Liit/EJKL 
Kompetentsikeskus koostöös 
Gruusia Jäätmekäitlejate Liiduga 
ühepäevase seminari, mille käigus 
anti ülevaade Eesti jäätmekäitluse 
arengust peale Eesti 
taasiseseisvumist 1991.a.



EESTI JÄÄTMEKÄITLEJAD KOLMANDAT KORDA 
ROHE- JA RINGMAJANDUSE MESSIL ECOMONDO

Kolmandat aastat järjest korraldas Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus Itaalias Riminis toimuva rohe- ja 
ringmajanduse messi ECOMONDO ühiskülastuse.

Lisaks ringmajandusele (s.h. jäätmete taaskasutamisele) on messil esindatud ka veevaldkond, targa linna ja 
energiasäästu temaatika.

Kui aastaid on jäätmekäitlusettevõtete esindajad osalenud Münchenis toimuval keskkonnaalasel messil IFAT, siis nüüd 
on Eesti jäätmekäitlejad leidnud enda jaoks ka ECOMONDO.   

06.-09.novembrini toimunud messil ECOMONDO osalesid spetsialistid 7 ettevõttest.

2019.a. toimub ECOMONDO 05.-08.novmebrini ja kui huvilisi jätkub, siis kindlasti toimub ka Eesti Jäätmekäitlejate 
Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse poolt korraldatav ühiskülastus.

Järgmisel aastal pakume uue võimalusena Prantsusmaal novembrikuu lõpus toimuva keskkonnatehnika, -tehnoloogia 
ja teenuste messi POLLUTEC külastamist.

VALGEVENE ON HUVITATUD EESTI KOGEMUSTEST
JÄÄTMEKÄITLUSE ARENDAMISEL

Valgene Arhitektuuri ja Ehitusministeeriumi eestvedamisel külastas novembri keskpaigas Eestit Valgevene 
delegatsioon.

Valgene Arhitektuuri ja Ehitusministeeriumi 
eestvedamisel külastas novembri keskpaigas 
Eestit Valgevene delegatsioon.

Valgevene kolleegide huvi oli tutvuda Eesti 
jäätmekäitlejate kogemustega jäätmekütuse 
valmistamisel ja kasutamisel ning jäätmete 
masspõletamisega. 

Eesti visiidi raames külastati Iru 
jäätmepõletusjaama, Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskust ja Kunda Nordic Tsemendi 
Tallinna kontorit.

Iru jäätmepõletusjaamas andsid Ene�t Greeni 
esindajad põhjaliku ülevaate elektri ja soojuse 
koostootmisest Iru jäätmepõletusjaamas.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses nägid külalised jäätmekütuse valmistamise praktilist poolt. Kuna aeg oli napp, 
siis Valgevene delegatsioon Kundasse ei jõudnud, aga ettevõtte Tallinna kontoris esitleti neile jäätmekütuste 
kasutamisest tsemendi tootmisel. 

2018.a. alustas Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus koostööd Gruusia kolleegidega. Esimese sammuna 
korraldati 2018.a. septembrikuu eelviimasel nädalal Tbilisis oma kogemuste jagamiseks ühepäevane seminar.

Eesti jäätmekäitlussektor on huvitatud oma kogemuste jagamisest ka teistele endistele Nõukogude Liidu 
liikmesriikidele. Järgmised koostööpartnerid võiksid olla Valgevene ja Ukraina.



VALMIMAS ON JUHENDMATERJAL EESTI TERVISHOIUASUTUSTELE

KESKKONNAMINISTEERIUMI UUS ASEKANTSLER KAUPO HEINMA

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse eestvedamisel  on valmimas  juhendmaterjal „Tervishoiul 
tekkivate jäätmete käitlus“.

Põhitöö juhendmaterjali koostamisel tegid Tallinna Tehnikakõrgkooli keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise tudengite 
Katrin Vene ja Grethe-Johanna Ploompuuga.

Algatus juhendmaterjali uuendamiseks tuli Tartu Ülikooli Kliinikumi majandusteenistuse keskkonnaosakonnalt – Triin 
Arujõelt ja Tiina Tederilt.

Seni kehtinud juhendmaterjal pärineb aastast 2001 ja koostati Taani ekspertide poolt. Juhendmaterjal on tänaseks 
vananenud, seaduseid on muudetud ning nõuded on teised. 

Juhendmaterjali „Tervishoiul tekkivate jäätmete käitlus“ eesmärk on pakkuda Eesti tervishoiuasutustele suuniseid, 
kuidas tuleks neis asutustes jäätmetega tegeleda. 

Tervishoiuasutuste alla kuuluvad nii suured haiglad kui ka väikesed hambaarstikabinetid. Seega on juhendmaterjali 
järgimine soovituslik olenemata suurusest kõigile asutustele, kus osutatakse tervishoiu teenust.

Valmiva juhendmaterjali vaatas üle ja kooskõlastas Terviseamet.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus tänab kõiki, kes juhendmaterjali koostamisel abiks olid.

Juhendmaterjal on avalikult kasutamiseks kättesaadav 2019. aasta alguses.

Keskkonnaministeeriumi uus keskkonnakorralduse asekantsler on Kaupo 
Heinma. Keskkonnaministeeriumis on nüüd täidetud kõik viis asekantsleri 
ametikohta.

Kaupo Heinma töötas viimased viis aastat Keskkonnaministeeriumi 
keskkonnakorralduse osakonna juhatajana. Eesti Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumise ajal juhtis ta kemikaalide ja jäätmete rahvusvahelise töögruppi.

Asekantsleri ametis peab Kaupo Heinma suurimaks väljakutseks ringmajanduse 
strateegia koostamist ning elluviimist selliselt, et otsuste tegemise aluseks 
oleksid turumajanduse põhimõtted. Oluline on tema sõnul ka ühtse 
maapõuepoliitika arendamine ning elluviimine koostöös majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumiga.

Keskkonnaministeeriumi ülejäänud neli asekantslerit on Margit Martinson 
tugiteenuste ja maapoliitika valdkonnas, Kristi Klaas kliima ja strateegilise 
planeerimise valdkonnas, Harry Liiv keskkonnakasutuse valdkonnas ning Marku 
Lamp eluslooduse valdkonnas.

Keskkonnaministeerium kantsler on selle aasta juunist Meelis Münt. Pildil Kaupo Heinma



KESKKONNA AMETI UUS JUHT ON RIHO KUPPART

Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas Keskkonnaameti peadirektoriks Riho 
Kupparti, kelle peamiseks väljakutseks saab Keskkonnaameti ja 
Keskkonnainspektsiooni sisuline ühendamine.

„Tänu oma suurele kogemusele, laiale silmaringile ning heale suhtlemisoskusele 
on Riho Kuppart väga sobiv inimene seda keerukat tööd ette võtma,“ ütles 
keskkonnaminister Kiisler.

Riho Kuppart asub Keskkonnaameti juhiks uue aasta 1. jaanuarist. Kui 
Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon 1. veebruarist liituvad, saab temast 
tekkiva ühendameti juht.

Riho Kuppart on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis ärikorralduse eriala. Alates 
2013. aastast töötas ta Siseministeeriumis varade asekantslerina. Enne seda, 
aastastel 2004–2013 oli Kuppart Siseministeeriumi rahandusosakonna juhataja. 
Keskkonnaameti peadirektorina on tema teenistustähtaeg viis aastat.

Kupparti sõnul on ühendametina jätkava Keskkonnaameti eesmärkide saavutamiseks vaja pühendunud ja 
motiveeritud eksperte. „Meie ühiseks väljakutseks on kliendikeskse, ühtse, tugeva, mõistliku ja uuendustele avatud 
organisatsiooni kujundamine. Seda saame teha vaid kokkuhoidva ja motiveeritud meeskonnana. Olen võtnud enda 
südameasjaks viia meie töötajate palgad konkurentsivõimelisele tasemele. Soovin meile avatud ja julget meelt ning 
väga head meeskonnatööd!“ ütles Kuppart.

Keskkonnaministeerium on oma haldusalas olevat Keskkonnaametit ja Keskkonnainspektsiooni liitmas, et luua asutus, 
mis oleks keskkonnaküsimustes asjatundlik partner nii Eesti inimestele, ettevõtetele kui ka teistele riigiasutustele.

Kahe asutuse tegevuses on kattuvaid või sarnaseid ülesandeid. Keskkonnaameti ülesanne on viia ellu riigi 
keskkonnakasutuse, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat. Muu hulgas väljastab amet keskkonnalube. 
Keskkonnainspektsioon kontrollib looduskeskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide järgimist ning 
keskkonnalubade täitmist.

Asutuste liitmisel lähtutakse põhimõtetest, et tulevane asutus on esindatud kõikides maakondades ning tagatud on 
ööpäevaringne valveteenistus. Kokku hakkab uues asutuses töötama ligikaudu 550 inimest.

Ühendamise järel jääb loodav amet täitma kahe ameti kõiki seniseid põhifunktsioone, see tähendab muu hulgas 
vajadust säilitada praegune kompetents ehk töötajad. Seetõttu on oluline viia liitmine läbi sujuvalt ja jooksvat tööd 
võimalikult vähe häirivalt.

Ametid on kavas ühendada 1. veebruarist 2019, ühendasutuse nimeks saab Keskkonnaamet. Keskkonnaameti ja 
Keskkonnainspektsiooni ühendamiseks vajalike seadusemuudatuste eelnõu on hetkel Riigikogu menetluses.

EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIT MTÜ

WWW.EJKL.EE

Pildil Riho Kuppart

Eesti Jäätmekäitlejate Liit asutati 1996.a. mittetulundusühinguna 
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 MTÜ

WWW.RECYCLING.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.


