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ÜLEVAADE PROJEKTIST
Jäätmete Taaskasutusklaster



Jäätmekäitlejate klastriarendused 2009 - 2015

KLASTRI EELPROJEKTID (arendaja EJKL):

� Komposti tootmine

� Ehitus-ja lammutusjäätmetest ehitusmaterjalide tootmine

01.12.2009 – 29.11.2010

JÄÄTMETE TAASKASUTUSKLASTER (arendaja EJKL)

01.01.2011 – 31.12.2013

JÄÄTMETE TAASKASUTUSKLASTER – jätkuprojekt 
(arendaja EJKL Komptentsikeskus)

01.01.2014 – 31.08.2015

Projekte toetab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondist.



JÄÄTMETE TAASKASUTUSKLASTER –
jätkuprojekt

Projekti kestvus 01.01.2014 – 31.08.2015

Projekti arendab EJKL Kompetentsikeskus MTÜ.

MTÜ EJKL Kompetentsikeskus on kasvanud välja Eesti
Jäätmekäitlejate Liidu projektist "Jäätmete Taaskasutamise Klaster", et
iseseisva organisatsioonina arendada jäätmete taaskasutamist,
jäätmetest kvaliteetsete ja sertifitseeritud toodete valmistamist, jagada
Eesti jäätmekäitlusettevõtete kogemusi jäätmete taaskasutamisel ning
arendada erinevaid projekte (s.h. rahvusvahelisi projekte).



Jäätmete Taaskasutusklaster 

Komposti tootmine

Jäätmekütuste tootmine

Ehitusmaterjalide tootmine



Klastri juhtimine



Projekti meeskond

1. Aivar Lõhmus, Väätsa Prügila AS – esindusõiguslik isik

2. Margit Rüütelmann, projektijuht

3. Allan Pohlak, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, 
projekti arendusjuht

4. Vello Helm, ATI Grupp OÜ

5. Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool

6. Ott Talvik, Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituut



Klastri partnerid, 2014+

Jäätmete Taaskasutusklastris osaleb 22 partnerit

s.h.

� 17 ettevõtet 

� 3 teadus-ja haridusasutust

• Eesti Maaülikool

• Tallinna Tehnikaülikooli teedeinstituut

• Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskus

� Eesti Vee-ettevõtete Liit MTÜ

� EJKL Kompetentsikeskus MTÜ



Valdkondade ülene koostöö

� jäätmekäitlus/taaskasutamine;

� teedeehitus;

� ehitusmaterjalide tootmine;

� veepuhastus ja reoveekäitlus;

� elektri ja soojuse koostootmine.



Projekti eelarve 2014 - 2015

Projekti maksumus 185 714, 00 EUR

Omafinantseering 55 714,08 EUR

EAS’i toetus 129 999,92 EUR

Põhilised kulud – ühisturundus, tootmisvõimsuste jagamine 
ja projektijuhtimine.



STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA 
2014 - 2018

Jäätmete Taaskasutusklaster



MISSIOON ja VISIOON

MISSIOON: Luues loodussõbralikku elukeskkonda, hoides häid 
tootmistraditsioone ja tõstes läbi ühistegevuse jäätmetest 
valmistatud toodete usaldusväärsust, suurendame klastri liikmete 
turuosa nii kodu- kui välisturgudel.

VISIOON: Eesti on aastaks 2022 Euroopa tunnustatud komposti, 
taaskasutatava ehitusmaterjali ning jäätmekütuste tootja ning 
kvaliteetse toodangu ja oskusteabe eksportöör.



Partnerite ühishuvid

� Partnerite vaheline infovahetussüsteem, rahvusvaheline koostöö- ja 
turundusvõrgustik toimib hästi.

� Toodete valmistamisel kasutatakse moodsaid ja kvaliteetset toodangut 
tagavaid tehnoloogiad. 

� Toodetele on kehtestatud valdkonnapõhised ühtsed kvaliteedinõuded. 

� Tootmisprotsessis, mille tulemusena valmivad kvaliteedinõutele 
vastavad ja konkurentsivõimelised tooted, osaleb koolitatud personal.

� Käive ja töötajate arv suureneb, valmistoodangu ekspordimaht kasvab.



Klastri eesmärgid

� Suurendada jäätmete taaskasutamist Eestis. 

� Valmistada jäätmetest mitmesuguseid kvaliteedinõuetele 
vastavaid ja sertifitseeritud tooteid.

� Tugevdada klastri partnerite rahvusvahelist 
konkurentsivõimet.

� Suurendada taaskasutuse teel saadud toodete müüki.



Strateegilised tegevussuunad

Tegevussuund Üldeesmärk

I Ühisturundus Aidata kaasa jäätmetest tooteid valmistavate 
ettevõtete müügi edendamisele nii kodumaal kui 
välisturul

II Mainekujundus Arendada ja levitada ettevõtete ja toodete ühtset ja 
üldist positiivset kuvandit

III Tehnilised 
nõuded ja 
sertifitseerimine

Aidata klastri ettevõtteid kvaliteedi ühtlustamisele ja 
tõstmisele läbi toodetele esitatavate nõuete ja 
standardite

IV Juriidiline tugi Klastri ettevõtete tsentraalne õigusnõu ja juriidilise 
taseme tõstmine

V Õpe ja 
kompetentsid

Arendada klastri ettevõtete töötajate oskusi



Klastri koostöövõrgustik



Rahvusvaheline koostöö

• Õppereiside ja ärivisiitide korraldamine eesmärgiga jätkata koostööd 
rahvusvaheliste partneritega ning leida uusi koostöö- ja 
ekspordivõimalusi.

• Rahvusvaheliste seminaride, ümarlaudade, konverentside 
korraldamine ja kogemuste jagamine Eestis.

• Seminaride ja koolituste (s.h.klastri projekti raames väljatöötatud 
jäätmekäitlusalase täienduskoolituse) korraldamine väljaspool 
Eestit.

• Välisekspertide kaasamine tootearendusse ja ettevõtete töötajate 
koolitamisele.

• Jäätmete taaskasutusklastri eestvedamisel rahvusvaheliste 
arendusprojektide jätkamine (eeskätte Põhjamaade koostöö 
jätkamine) ja uute algatamine. 

• Pidev rahvusvaheline infovahetus seniste koostööpartneritega.



Rahvusvahelised koostööpartnerid

• Euroopa Komposti koostöövõrgustik

• FiBL – Research Institute of Organic Agriculture

• Norra Maanteeamet

• FIR - Euroopa ehitus-ja lammutusjäätmete käitlejaid 
ühendav organisatsioon

• Soome, Rootsi ja Norra jäätmete taaskasutusega tegelevate 
ettevõtete katusorganisatsioonid

• Tokyo Super Eco Town

• Singapuri jäätmekäitlus- ja taaskasutusettevõtteid ühendav 
liit



Koostöö Läänemere piirkonnas

Läänemere piirkonnas on algatatud 2 koostööprojekti:

1. Eesti, Soome, Rootsi ja Norra (Põhjamaade) 
jäätmekäitlus/taaskasutusettevõtete katusorganisatsioonide
koostöö, mille raames pannakse erilist rõhku jäätmetele kui 
ressurssile. Koostöövõrgustikuga on liitumas ka Taani.

2. Sustainable and Innovative Material Management for the 
Construction in Cities – Kestlik ja innovatiivne materjali
kasutus linnaehituses.

Osalejad – Eesti, Rootsi ja Soome taaskasutusklastrid.

Eesmärk on kutsuda ellu Põhjamaade ülene jäätmete
taaskasutusklaster.



Teekond tippu



Margit Rüütelmann

EJKL Kompetentsikeskuse tegevjuht

Jäätmete Taaskasutusklastri projektijuht

margit@recycling.ee

51 30 698

.


