
EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIDUST SAAB  
EESTI RINGMAJANDUSETTEVÕTETE LIIT 

Jäätmekäitluse alal tegutsevaid ettevõtteid ühendav Eesti Jäätmekäitlejate Liit muutis nime Eesti 

Ringmajandusettevõtete Liiduks, et ka nime poolest vastata valdkonna tänapäevasele ärimudelile. Eesti 

Ringmajandusettevõtete Liit on ringmajanduse ärimudeli järgi tegutsevate ettevõtete katus- ja esindusorganisatsioon. 

„Eelmise sajandi lineaarne majandusmudel, mis põhines süsteemil tooda-kasuta-viska ära, ei ole jätkusuutlik ning 

tänases majandusmudelis on jäätmemajanduselt liigutud samm-sammult ringmajandusele. Meie liidu liikmed ei tegele 

juba ammu enam ainult jäätmete käitlemisega. Jäätmed on väärtuslik ressurss. Kõik, mis on kord juba toodetud, tuleb, 

kas korduskasutada või võtta materjalina ringlusse. Ringmajanduse põhitõde on, et see, mis loodusest võetakse, peab 

jääma kasutusse võimalikult pikaks ajaks ning ressursse ja energiat peab kasutama tõhusamalt,“ sõnas Eesti 

Ringmajandusettevõtete Liidu (edaspidi ERMEL) juhatuse esimees Kristiina Dreimann. 

ERMELi tegevjuhi Margit Rüütelmanni sõnul tegelevad liidu liikmed juba täna ringmajandusega. „Ringmajanduse teema 

on meile omane ning tänases tegutsemiskeskkonnas vältimatu ja oluline on, et ka liidu nimi kajastaks kõikide liikmete 

tegevust. Liidu nime muutusega tegevusvaldkonna määratlus laieneb ja uus nimi kajastab ülevaatlikumalt 

majandusmudelit, milles tegutseme,“ ütles Margit Rüütelmann. „Keskkonnateadlik käitumisviis on üha populaarsem 

ning seda näitab ka asjaolu, et ringmajandus ja ringmajandusega tegelevate ettevõtete ring on aastast aastasse oluliselt 

kasvanud. Meie soov on tuua valdkonna esindajad kokku, et üheskoos juhtida ringmajanduse arenguid ning 

innovatsiooni. Ootame ERMELiga liituma eriilmelisi valdkonna ettevõtjaid, kelle põhitegevus vastab ringmajanduse 

põhimõtetele või kes tegelevad uuenduslike ja innovaatiliste disaini- ja tootmislahenduste väljatöötamisega.” 

Kristiina Dreimanni sõnul saab vähesest korduskasutamisest ja materjali ringlussevõtust peatselt Eestile ka probleem. 

„Euroopa Liit on vastu võtnud ringmajanduse paketi, mille eesmärk on suunata ressursse ja jäätmete tõhusamat 

kasutust just läbi materjaliringluse. Lisaks on Euroopa Liidus kokku lepitud, et 2020. aastaks võtavad kõik liikmesriigid 

materjalina ringlusse 50 protsenti olmejäätmetest. Küll aga peame kahjuks tõdema, et sellest eesmärgist oleme viimase 

paari aasta jooksul vähehaaval kaugenenud. ERMELi üks tegevuseesmärkidest on selle eesmärgi saavutamisele kaasa 

aitamine. Jäätmetekke vältimise, korduskasutuse suurendamise ja jäätmete materjalina ringlussevõtu eesmärkide 

täitmiseni jõudmine, laiemalt jätkusuutlik jäätmete käitlemine on põhimõtted, mille eest ERMEL seisab.“ 

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu eesmärk on olla ringmajanduse ärimudeli järgi tegutsevate ettevõtete katus- ja 

esindusorganisatsioon, mis on jätkusuutliku ringmajanduse eestvedaja, eestkõneleja ja visionäär. 

Taustalugu. Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) asutati 1996. aastal eesmärgiga koondada jäätmekäitluse vallas 

tegutsevaid ettevõtteid, et pakkuda sarnase põhitegevusalaga ettevõtetele võimalust koostööks. Sellest ajast alates on 

EJKL olnud jäätmekäitlusettevõtete katus- ja esindusorganisatsioon, mis kaitseb valdkonna ettevõtete huve, kujundab 

poliitikaid, vahendab infot, pakub oskusteavet, algatab valdkonna ettevõtmisi ning arendab valdkonda igakülgselt. 

2015. aastal tunnetasid EJKLi liikmed vajadust liidu nime kaasajastamise ja tegevuste laiendamise järele ning algas töö 

tegevusvõimaluste laiendamise ning uue nime leidmiseks. Kogu protsessile andsid tõuke ka Euroopa Liidu suunised 

üleminekuks lineaarmajanduselt ringmajandusele. 2018. aasta jooksul sündis otsus nime muutuseks ning 

tegevusvaldkondade laiendamiseks. 2019. aasta maikuust kannab organisatsioon nime Eesti Ringmajandusettevõtete 

Liit (ERMEL). 

Uudisleht, juuni 2019 



RINGMAJANDUS ON „PÄRIS ÄRI“  

Ringmajanduse peamiseks eesmärgiks on, et majandusse kaasatavate loodusressursside vajadus oleks minimaalne ja 

põhjalikult läbimõeldud, loodav väärtus oleks pika kasutuseaga ning tekkivad jäätmed lihtsasti taas ringlusesse 

suunatavad.  

Ringmajanduse puhul ei ole tegemist uue moevooluga või „roheliste aktivistide“ loosungiga vaid eluliselt olulise 

põhimõtte rakendamisega, et tagada ressursside jätkusuutlik kasutamine ja seeläbi elu siin planeedil. 

Euroopa Komisjoni poolt vastu võtud ringmajanduse meetmepakett hõlmab toote olelusringi kõiki etappe alates 

tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja teiseste toorainete turu korraldamiseni. Jäätmeid käsitlevates 

ettepanekutes keskendutakse ringlussevõtu suurendamisele ja prügilatesse ladestamise vähendamisele. 

Eesti senise jäätmekäitlust reguleeriva seadusandluse ja turu mehhanismidega oleme saavutanud olmejäätmete 

materjalina ringlussevõtu määraks 28%. See tase on pikaajaliselt püsinud ja ilma täiendavate hoobade rakendamiseta 

paremate tulemuste saavutamine on keeruline või eeldaks kõikide osapoolte suuremat koostööd. Ringlussevõtu 

suurendamine ei hõlma endast mitte ainult tagajärgedega ehk jäätmetega tegelemist, vaid saab alguse juba tootmisest, 

kasutatavatest materjalidest ning turule saadetud toodete kasutusajast. Oma roll on ka tarbijatel läbi 

tarbimisharjumuste muutmise suunas, kus omamine ei ole eesmärk ning tarbitavatelt toodetelt nõutakse pikka 

kasutusiga ja parandamise võimalusi 

Tooda-kasuta-viska ära majandusmudel ei ole enam lihtsalt võimalik. Uute tehnoloogiate, materjalide ja lahenduste 

kasutuselevõtt koos harjumuste muutmisega võtab aega ja samme selles suunas tuleb astuma hakata kohe. Kuna 

tegemist on kõiki majandusharusid ning paljusid osapooli kaasava muutusega, siis on oluline osapoolt koostöö, toetus 

ja tunnustamine. 

Eestis on palju ettevõtteid, kes tegutsevad juba praegu ringamajanduse mudeli põhimõtteid järgides, on leidnud selles 

toimiva ärimudeli ning on väga edukad. Näiteks Advanced Sports Installations – tipptasemel innovatsioon 

jalgpalliväljakute kunstmurutootmises, rentimises, ümbertöötlemisel. Werrowool OÜ – tooteks on tselluvill, mis on 

toodetud vanadest ajalehtedest, parima toote saamiseks tehakse koostööd teadlastega. Pilliroost joogikõrte 

valmistajad. Jalanõu bränd KIRA. Või näiteks sertifitseeritud kompost e. biolagunevatest jäätmetest valmistatud toode, 

mis vastab kvaliteedinõuetele ja mida on võimalik müüa tootena, mida tootab näiteks Tallinna Jäätmete 

Taaskasutuskeskus. 

Ühelt poolt on meil kõigil poliitiline ja regulatiivne, aga tõenäoliselt ka avalikkuse surve tegeleda rohkem 

keskkonnateemadega ja panustada ringmajandusmudelitesse. Teisalt mõistab peatselt igaüks, et ükskõik, kas me 

räägime puuvillast, plastmassist, tselluloosist, metallidest või muust – ressursid on piiratud ning inimese võimuses on 

luua uusi ja moodsamaid tehnoloogiaid, mudeleid ja süsteeme, kuidas kõike jätkuks. Eesti eelis ja edulugu on seisnenud 

seni üleilmse haardega e-teenuste arendamises. See võiks olla ka meie nišš ja panus ringmajandusmudelite 

juurutamisse.   

Muutuste elluviimiseks on oluline koostöö ning ühiste eesmärkide nimel töötamine. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit 

annab oma panuse ringmajandusmudelit oma tegevustes järgivate ettevõtete toetamiseks, koostöö edendamiseks ning 

parimate praktikate jagamiseks. Ootame kõiki selliseid ettevõtteid oma liikmeteks, et koostöös Eestit ühiskonnana 

edasi aidata.  



EESTI RINGMAJANDUSETTEVÕTETE LIIDU UUE JUHATUSE EES  
ON TÕSISED VÄLJAKUTSED  

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu üldkoosolek valis märtsis toimunud üldkoosolekul uued juhatuse liikmed. Uus 

juhatus on seitsmeliikmeline ja selle volitused kestavad kevadeni 2021. 

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu üldkoosoleku otsusega kuuluvad uue juhatuse koosseisu: 

Aivar Lõhmus (liidu auliige), Argo Luude (Eesti Keskkonnateenused AS), Anne Jõesaar (Ragn-Sells AS), Veiko Räim 

(Enefit Green AS), Alder Harkmann (Eesti Pakendiringlus OÜ), Kristiina Dreimann (Tootjavastutusorganisatsioon OÜ) ja 

Kalle Kikas (Kunda Nordic Tsement). 

Juhatuse esinaiseks valiti Kristiina Dreimann  ja aseesimeheks Aivar Lõhmus. 

Kristiina Dreimanni sõnul on lähiaastatel nii Eesti riigi kui jäätmekäitlusettevõtete ees tõsised väljakutsed. 

Viimastel aastatel on korduskasutamine ja jäätmete materjalina ringlussevõtt Eestis olnud langustrendis. Euroopa Liidu 

liikmesriikide poolt kokku lepitud sihtarvude saavutamiseks tuleb Eestil teha tõsiseid jõupingutusi ja ka muudatusi täna 

toimivas jäätmekäitlussüsteemis. 

Kristiina Dreimann rõhutas, et korduskasutuse suurendamise ja jäätmete materjalina ringlussevõtu eesmärkide 

täitmiseni jõudmine ning ringmajandusmudelis jäätmetekke ennetamine, korduskasutus ning jätkusuutlik jäätmete 

käitlus, on peamised eesmärgid, mille saavutamise eest Eesti Ringmajandusettevõtete Liit seisab. 

Aina enam pakub kõneainet lineaarmajanduselt üleminek ringmajandusele ja Eesti Jäätmekäitlejate Liit näeb end ühe 

võtmepartnerina riigile ringmajanduse strateegia ja tegevuskava väljatöötamisel. 

Eesti Jäätmekäitlejate Liit koondab ettevõtete kogemusi ning olulisi teadmisi sektori edendamiseks ja sektoriülese 

koostöö arendamiseks. 

 

PÕHJAMAADE NÕUPIDAMINE 

Eesti Ringmajandusettevõtete 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. 

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

3. juunil toimus 2019. aasta kevadine kohtumine Helsingis. 

Nõupidamisel arutleti jäätmete raamdirektiivi ülevõtmist riikides ja ringlussevõtu sihtarvude saavutamist. Lisaks 

eelnevale vahetati kogemusi pakendijäätmete kogumise ja käitlemise korraldusest erinevates riikides. 

Järgmine nõupidamine toimub 5. novembril 2019 Tallinnas. 

Põhilised tegevussuunad: 

 Jäätmed kui ressurss. Jäätmete taaskasutamise suurendamine Läänemere piirkonnas. 

 Jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamise hetkeolukorra kaardistamine – jäätmekäitlust/jäätmete taaskasutamist 

reguleerivad õigusaktid, jäätmekäitlusettevõtete roll jäätmete taaskasutamise suurendamisel, aus konkurents 

jäätmekäitlusturul jne. 

 Ühiste seisukohtade kujundamine ja ühise sõnumi edastamine nii osalevate riikide riigiasutustele 

(keskkonnaministreerium, parlament jne) kui ka Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu  FEAD’i tasandil. 



JÄÄTMEKÄITLUSE KOONDTABEL 2018 

Eesti Keskkonnaagentuur on avaldanud Eesti jäätmekäitluse koondtabeli 2018. aasta kohta, kust on võimalik leida infot 

jäätmetekke, prügilatesse ladestamise, taaskasutamise jms toimingute kohta. 

Koondtabel on kõikidele kätte saadav aadressil: https://jats.keskkonnainfo.ee/main.php?

page=content&content=summary  

 

VALMINUD ON JUHENDMATERJAL  
„TERVISHOIUL TEKKIVATE JÄÄTMETE KÄITLUS“ 

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse eestvedamisel on valminud juhendmaterjal „Tervishoiul 

tekkivate jäätmete käitlus“. 

Põhitöö juhendmaterjali koostamisel tegid Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengid Katrin Vene ja Grethe-Johanna 

Ploompuu. 

Algatus juhendmaterjali uuendamiseks tuli Tartu Ülikooli Kliinikumi majandusteenistuse keskkonnaosakonnalt. 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. 

Valminud juhendmaterjali vaatas üle ja kooskõlastas Terviseamet. 

Juhendmaterjal on avalikult kasutamiseks kättesaadav https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/

Juhendid/juhendmaterjal._tervishoiul_tekkivate_jaatmete_kaitlus.pdf  

 

 

KORDAMA KIPPUVAD KÜSIMUSED JÄÄTMELOA TAOTLEMISEL 

Ettevõtjad on kogenud, et jäätmelubade taotluste menetlemine venib, Keskkonnaamet küsib küsimusi ja sageli jääb 

ebaselgeks, kas ja miks seda kõike vaja on. 

Selle aasta alguses istusid liidu ja Keskkonnaameti spetsialistid ühe laua taha ja arutasid läbi, millised on põhilised 

probleemid, miks taotluste menetlemine venib, milliseid küsimusi saaksid taotleja vältida taotluse koostamise käigus ja 

millist infot on Keskkonnaametil kindlasti vaja enne taotluse menetlusse võtmise otsustamist. 

Arutelu tulemused said kirja pandud korduma kippuvate küsimuste vormis. Lisaks on Keskkonnaamet täiendanud 

jäätmeloa taotluse koostamise juhendit. 

Kordama kippuvad küsimused ja täiendatud juhendmaterjal on õigepea leitav Keskkonnaameti kodulehel! 

https://jats.keskkonnainfo.ee/main.php?page=content&content=summary
https://jats.keskkonnainfo.ee/main.php?page=content&content=summary
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/juhendmaterjal._tervishoiul_tekkivate_jaatmete_kaitlus.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/juhendmaterjal._tervishoiul_tekkivate_jaatmete_kaitlus.pdf


OSKA ANALÜÜSIB EESTI VEE- JA JÄÄTMEMAJANDUS              
NING KESKKONNA VALDKONDA 

 

OSKA analüüsib Eesti tööturul vajaminevat tööjõu- ja oskuste vajadust, kasutades selleks ühtset metoodikat. Kogu 

majandus on jagatud kahekümne neljaks OSKA valdkonnaks. Igal aastal analüüsitakse ja tehakse ettepanekuid tööturu 

vajaduste ja koolituspakkumise paremaks ühitamiseks viies-kuues OSKA valdkonnas. Nii saab viie aastaga ring peale 

kõikidele ametikohtadele kõigil elualadel Eesti ühiskonnas.  

2019. aasta esimeses pooles valmivas prognoosis käsitletakse vee- ja jäätmemajandust, saastekäitlust, 

keskkonnakorraldust ja -kaitset, sh looduskaitset ning keskkonnajuhtimist. Tegemist on valdkonnaga, mis karmistuva 

keskkonna- ja kliimapoliitika tõttu mõjutab kogu majanduse käekäiku ja inimeste igapäevaelu. 

Valdkonna ettevõtetes ja organisatsioonides töötab ligi 5800 inimest, neist keskkonnakorralduses ja -kaitses 41%, 

jäätmemajanduses 36% ning veemajanduses 23%. 

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, 

majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs 

valmib 2019. aasta esimeses pooles. 

Vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonna uuringu eksperdikogusse kuuluvad ettevõtete, erialaliitude ja 

erialast haridust pakkuvate koolide ning riigiasutuste esindajad. 

 

 

 

UUDISNUPUD PRAKTIKANDILT 

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidus on 1.aprillist kui 5. juulini tööl praktikant Kätlin Muug, kes osales erinevatel liidu/

kompetentsikeskuse üritustel (külastused, teabepäevad jne) ning nähtu/kuuldu põhjal pani kokku uudisnupud. 

Uudisnuppudes on ta välja toonud just need tähelepanekud, mis talle, kui üliõpilasele silma jäid.   

 

 

TEABEPÄEV RINGMAJANDUSEST LIHTSALT JA SELGELT 
Autor: ERMEL praktikant Kätlin Muug 

 

15.05.2019 toimus Kadaka konverentsikeskuses teabepäev, kus päeva esimesel pooles tutvustas kuulajatele professor 

Mait Kriipsalu jäätmehierarhiat, EL poolt materjalina ringlussevõtule seatud sihtarve ja nende täitmist ning 

ringmajandust jäätmekäitluses.  

Olmejäätmete taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvud aastaks 2020 on 50%, mis oli teada aastast 2008. Hetkel on 

taaskasutuse tase 32% ning ei ole reaalne, et eesmärk saavutatakse aastaks 2020.  

Jäätmed ei ole probleem, vaid tooraine ning selleks, et saavutada jäätmete tulemuslik ringlussevõtt, peavad kõik 

osapooled tegema koostööd (tarbijad, tootjad, kaubandusettevõtted, omavalitsused, riik ja jäätmekäitlejad).  

Suureks probleemiks on toodete ülepakendamine, mis raiskab ressursse ning energiat. Keskkonnahoidlikuma 

tootearenduse eesmärgiks on vähendada tootest tulenevat keskkonnamõju alates tooraine- ja materjalivalikust kuni 

toote lõpliku kõrvaldamiseni.  

Uudis jätkub järgmisel leheküljel  



Uudis jätkub 

Päeva teises pooles tutvustas Mihkel Krusberg (Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna 

nõunik) kuulajatele ministeeriumi plaane seoses ringmajanduse strateegia/tegevuskava väljatöötamisega. 

Ringmajanduse põhimõttes on oluline disain, toote eluiga, materjali valik, lisaks ka uued ärimudelid. Vajalik on koostöö 

erasektori, riigi ja rahvaga. Ringmajanduse strateegia ja tegevuskava koostamise etapid: indikaatorite välja töötamine, 

hetkeolukorra kaardistamine, tegevuskava ja strateegia- süsteemne lähenemine, strateegia paneb paika suuna ja 

prioriteedid ringmajanduseks Eestis. Oluline roll on huvigruppide kaasamisel ja ideede korjel, tegevuskava konkreetsete 

meetmete ja ajakavaga eesmärkide elluviimiseks. Toodame ja tarbime mõistlikult!  

Päeva lõpetas Görel Grauding, KeM keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist, kes tutvustas ühekordsete 

plasttoodete direktiivi. 

2016. aastal läbiviidud Euroopa Liidu mereprügi uuringutest selgus, et plast on 80-85% mereprügist, ühekordsed 

plasttooted 50%. Direktiivi eesmärgiks on vältida ja vähendada teatud plasttoodete mõju keskkonnale, eelkõige 

veekeskkonnale ning inimeste tervisele. Suur osa plastist satub merekeskkonda, sest inimesed ei tea toodete sobivat 

kõrvaldamise viise. 

Eesmärgiks on tootedisaini muutused, sest näiteks suur osa pudelikorkidest satub merekeskkonda. 2024. aastaks 

peavad olema joogipakendeid sellise disainiga, et kork ei ole ärakeeratav vaid jääks pakendi külge kinnitatuks. 

Meetmete rakendamise aeg, turupiirangud, tarbimise vähendamine, teadlikkuse suurenemine, märgistus nõuded 

(2021). Liigiti kogumise eesmärk joogipudelitele on 2025. aastaks 77% ning 2029. aastaks 90%. 

 

RINGSÕIT: VANAPABERI TAASKASUTAMINE 
Autor: ERMEL praktikant Kätlin Muug 

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit/EJKL Kompetentsikeskus 

viisid läbi ringsõidu, mille käigus külastati Räpina Paberibvabriku 

AS ja Werrowool OÜ. Räpina Paberivabrik on 

skandinaaviamaade suurim pakkenurkade tootja. Toorainena 

kasutab Räpina Paberivabrik vaid Eestist kogutud vanapaberit. 

Ettevõtte külastuse käigus oli võimalik tutvuda paberivabrikus 

toimuva tööga. Tootmine algab paberimassi valmistamisest 

kahes spetsiaalses purustajas, mida nimetatakse pulperiteks. 

Pulperitesse lisatakse erinevat sorti vanapaberit, mille veega 

segamisel saadakse 3-4% paberkiu sisaldusega paberimass. 

Seejärel eraldatakse massist võõrkehad (plastik, teip, liiv,                   

metall) ning jahvatatakse paberikiud  spetsiaalsetes veskites, viimaseks protsessiks on paberi kuivatamine. Eelnevates 

protsessides on inimtööjõu osakaal väike, teisalt pakkenurkade tootmisel oli näha palju usinaid töötajaid. Külastus 

andis võimaluse lähemalt näha, kuidas vanapaberist on võimalik toota kvaliteetset toodet. 

Lisaks külastati ettevõtet Werrowool OÜ, mis asub Antslas ning toodab tselluvilla. Tselluvill on valmistatud kuni 90% 

ulatuses vanapaberist. Meid vastuvõttev personal tutvustas firmaga seotud tegevusi. Lisaks otsib Werrowool uusi 

lahendusi, et toota lainepapist tselluvilla. Selleks otsivad nad partnereid, kes purustaks toodangu enne selle saabumist 

Werrowool ettevõttesse, mis lihtsustaks nende tööd. Werro Wooli toodangu hind on mõne võrra kõrgem, kuid selle 

eest keskkonnasõbralikum ning eestimaine! 



Eesti Ringmajandusettevõtete Liit/EJKL Kompetentsi-

keskus viisid läbi ringsõidu, mille käigus külastati Tartus 

ettevõtteid A. Le Coqi ning  Estiko Plastar AS.  

A. Le Coq on Baltimaade üks kõige kaasaegsemaid 

joogitööstusi, kelle enamik klaasist joogipakendid ja 

puitalused on korduvkasutatavad, ülejäänud taara aga 

taaskasutatakse. Külastuse käigus oli võimalik tutvuda 

ettevõtte ajalooga, tootmisprotsessidega ning tutvuda 

viisidega, kuidas ettevõte vähendab tootmisel oma 

ököloogilist jalajälge. A. Le Coqis tekib tootmisjäägina 

õlleraba ja kasutatud pärm, mida kasutavad mitmed 

põllumajandusettevõtted farmides loomasöödana.   

Teiseks külastati ettevõtet Estiko Plastar AS, kes on innovaatiline pakenditootja ning üks juhtivatest 

kilepakenditootjatest Baltikumis. Külastuse käigus oli võimalik tutvuda ettevõtte tehnoloogiatega, toodangutega. 

Ettevõte on kasutusele võtnud mitmeid meetmeid jätkusuutlikkuse tõstmiseks. Näiteks Estiko-Plastar destilleerib ja 

taaskasutab kõik trükivärvi lahustijäägid. Lisaks töötab ettevõte välja lahendusi pakendijäätmete vähendamiseks, mille 

ühe meetmena taaskasutatakse enam kui 95% kõigist oma tootmisprotsessis tekkinud polüetüleenjäätmetest, ülejääk 

läheb jäätmekäitlusettevõttele, kus see taaskasutatakse. 

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit külastas koos oma 

liikmetega Helsingis asuvaid ettevõtteid Remeo Oy ning 

Rinki Oy. 

Esmalt külastati ettevõtet Remeo Oy, mis tegeleb ehitus- ja 

lammutusjäätmete käitlemisega. Tutviti ettevõttes 

kasutuses oleva ZenRobotics automaatse sortimisega. 

Tegemist on unikaalse sortimissüsteemiga, mis võimaldab 

sortimist ööpäevaringselt.  

Teiseks külastati Rinki Oy, mis on Soome 

pakendiorganisatsioon. Liikmetel oli võimalik tutvuda 

pakendite kogumisega Soomes ja tootjavastutussüsteemi 

probleemidega. Ettevõtetele pakub Rinki Oy tõhusaid ja 

jätkusuutlike lahendusi ning tarbijatele pakub 

keskkonnasõbraliku tagasivõtupunkte klaaspakendite 

kogumiseks ja ringlussevõtuks. 

EESTI RINGMAJANDUSETTEVÕTETE LIIT KÜLASTAS  
ETTEVÕTTEID HELSINGIS 
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EESTIT KÜLASTAS GRUUSIA DELEGATSIOON 
Autor: ERMEL praktikant Kätlin Muug 

Eestit külastas Gruusia delegatsioon, kes 

tutvusid Eestis tegutsevate jäätmekäitlus- ja 

ringmajandusettevõtetega.  

Külalised jäid kaheks päevaks ning esimesel 

päeval tutvusti ettevõttega MOYA OÜ, külastati 

Pääsküla jäätmejaama ja ettevõtet Enefit 

Green AS. MOYA OÜ tutvustas taaraautomaati 

ning tutvuti pandipakendite kogumise 

telgitagusega Taaraautomaatide tagused 

ruumid olid väga puhtad. Ettevõte pakub 

kvaliteetseid masinaid ning ka masinate 

hooldust. 

Pääsküla jäätmejaamas nähti kompostimist 

aunades. Jäätmejaam asub kalmistu juures 

ning suurem osa jäätmetest saabub sealt.  

Hetkel on kalmistult tulevate jäätmete 

kvaliteet halb, mis võib olla tingutud halvasti 

märgistatud konteineritest. Pääsküla 

jäätmejaam on teinud ettepaneku 

konteinerite muutmiseks, et lihtsustada 

sorteerimist kalmistu külastajatatele, mis 

omakorda  teeks ka jäätmejaama töö 

kordades lihtsamaks.  

Päeva viimaseks kohaks, mida külastati oli 

Enefit Green AS, mis toodab soojust Tallinna 

Iru elektrijaamas. Soojuse tootmisel 

kasutatakse Eestis tekkivaid 

segaolmejäätmeid. Külastuse käigus nähti 

jäätmete toimetamist kogumispunkti ning 

jäätmete edasist käiku jäätmepõletusahju.  

Viimasel päeval külastati koos Gruusia delegatsiooniga Eesti Pandipakend OÜ-d, kelle ülesandeks on korraldada üle-

eestiliselt pandiga joogipakendite kogumist ja taaskasutamist. Tutvuti ettevõtte tehnika ja igapäeva tööga—alates 

pandiga joogipakendi saabumisest ettevõtesse kuni selle lõppsorteerimiseni. Viimaseks külastatavaks ettevõtteks oli 

Eesti Keskkonnateenused AS, mis tegeleb lisaks jäätmeveole Tallinna tänavate hooldamise ja puhastamisega.  


