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15.-17.mail 2018 osales Eesti Jäätmekäitlejate Liidu delegatsioon 
Münchenis toimuval maailma tähtsaimal keskkonnaalasel messil IFAT 
2018. IFAT on erialamess, mille raames tutvustatakse vee-, reovee, 
jäätmekäitluse ja jäätmete taaskasutuse valdkonna innovaatilisi lahen-
dusi ja uusi pakutavaid teenuseid, kaasaegse keskkonnatehnika kasu-
tusvaldkondi ning nende arendusi kõige laiemal rahvusvahelisel tasemel.
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu koosseisus osales 32 inimest, mis näitab 
ettevõtjate tõsist huvi uute ja innovaatiliste tehnoloogiate vastu.
Eksponendina võttis messist osa 3305 ettevõtet 58 riigist. Kokku külastas 
IFAT 2018 üle 141 000 inimese 160 riigist. Mess IFAT toimub Münchenis 
iga kahe aasta tagant ning järgmine mess toimub 4.-8.mail 2020.
IFAT’i raames toimus Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD) üldkoosolek 
ja seminar.  Üldkoosolekul lepiti kokku 2018-2019.aasta prioriteetsei-
maks teemaks ringmajanduse edendamine.

10.-12. august

EJKL suvepäevad

16.-22. september

Gruusia välisvisiit

2.-4. oktoober

Ohtlike jäätmete käitleja 

pädevuskoolitus

21. november

Jäätmepäev

6.-8. november 

Rohe- ja 

ringmajanduse mess 

Ecomondo,

Itaalias, Riminis



Eesti delegatsiooni võõrustasid nii Islandi Tööstu-
settevõtete Föderatsioon kui ka erinevad jäätmekäitlu-
settevõtted. Islandi majandus tugineb turismil, alumi-
iniumi tootmisel ning lamba ja hobuse kasvatusel. 
Euroopa Liit on seadnud jäätmete taaskasutamisele 
sihtarvud, mille kohaselt aastaks 2020 tuleb korduska-
sutada ja/või materjalina ringlusse võtta 50% segaol-
mejäätmetes sisalduvast metallist, paberis ja papist, 
plastist ja klaasist. Kuigi Island ei ole Euroopa Liidu liige 
juhindub riik ikkagi Euroopa Liidu poolt korduskasu-
tusele ja materjalina ringlussevõtule seatud sihtarvud-
est. Täna suunab Island korduskasutusse ja materjalina 
ringlusse 33% segaolmejäätmetest. 

Euroopa Liidu poolt seatud sihtarvude saavutamise kõige suuremaks väljakutseks on kujunenud just turism. Islandit 
külastavate turistide arv on viimastel aastatel märgatavalt tõusnud ja eelmisel aastal võttis Island vastu ligi 2,5 miljonit 
turisti. Islandlased on väga keskkonnahoidlikud ning seega sõltub korduskasutuse ja materjalina ringlussevõtu sihtar-
vude täitmine just turistide teadlikkusest ja soovist jäätmeid sortida. Reykjavikis toimunud seminaril jagas Eesti kogemu-
si jäätmetest toodete valmistamisel ja serti�tseerimisel Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse tegevjuht 
Margit Rüütelmann. Täna on Eestis võimalik käidelda jäätmeid nii, et läbi serti�tseerimisprotsessi on võimalik jäätmetest 
saada tooted.  Näitena võib tuua nii biolagunevatest jäätmetest komposti, reoveesettest valmistatud komposti kui ka 
purustatud betooni. Eesti delegatsioon külastas Islandil ettevõtteid, mis tegelevad jäätmetest toodete valmistamisega.

Reykjaviki piirkonnas asuv ettevõte Furu�ís toodab 
ehitus-ja lammutusjäätmetes olevast puhast puidust 
puidupelleteid, mida kasutatakse loomade allapanuks. 
Põhilised toote tarbijad on kohalikud lamba- ja 
hobusekasvatajad, kuid väikestes kogusteks ekspordib 
ettevõte oma toodangut ka Fääri saartele. Kuna Islandi 
majanduse üheks tugisambaks on loomakasvatus, siis 
on väga olulisel kohal põllumajandusest pärineva 
põllumajanduskile ümbertöötlemine.
Ettevõte Pure North, kogub kokku riigis tekkiva põlluma-
janduskile ning kasutab geotermaalvett ja -soojust 
põllumajanduskilede pesemiseks ja kuivatamiseks. 
Põllumajanduskile purustatakse, pestakse, kuivatatakse 
ja seejärel pallitakse. Kui täna lähevad pallid ekspordiks, 
siis ettevõtte juhtkonna sõnul juba kuu aja pärast on 
ettevõttel võimekus toota plastigraanuleid. 

Jäätmekäitlusettevõtete esindajad käisid tutvumas Islandi jäätmekäitluse korraldusega ja tutvustasid Eestis taaskasutat-
avatele materjalidele loodud serti�tseerimissüsteemi. 12.-17.juunini viibis Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompeten-
tsikeskuse delegatsioon Islandil ja tutvus 330 000 elanikuga saareriigi Islandi jäätmekäitluse korraldusega ning jagas 
Eesti kogemusi jäätmetest valmistatud toodete serti�tseerimisel.  Välisviisidil osalesid 17 ettevõtte/asutuse ning Eesti 
Jäätmekäitlejate Liidu ja EJKL Kompetentsikeskuse esindajad, kokku 34 omaala spetsialisti.

JÄÄTMEKÄITLUSETTEVÕTETE ESINDAJAD KÄISID TUTVUMAS
ISLANDI JÄÄTMEKÄITLUSE KORRALDUSEGA



Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmeskond on 2018. aastal suurenenud nelja ettevõtte võrra. Uuteks liitujateks on Hiiumaa 
Prügila OÜ, Scanwaste OÜ, NutriLoop OÜ ja Moya OÜ.

SCANWASTE OÜ (http://scanwaste.ee/) on jäätmekäitlusettevõte mis tegeleb jäätmete vahendamise, sorteerimise ja 
taaskasutusse suunamisega. Ettevõte on valmis vastu võtma kile- ja papijäätmeid. 

HIIUMAA PRÜGILA OÜ (http://www.hiiuprygila.ee) on Hiiumaa omavalitsuse äriühing, mis on loodud Hiiumaa jäätme-
hoolduse korraldamiseks ning arendamiseks. Osaühingu peamiseks ülesandeks on Hiiumaa jäätmejaama haldamine. 

NUTRILOOP OÜ (https://nutriloop.org/) põhitegevusaladeks on jaemüük posti või interneti teel ning tavajäätmete tööt-
lus ja kõrvaldus. Müügis on peamiselt erinevad komposterid ja muu kompostimisega seonduv varustus. Uueks arene-
vaks suunaks peavad biolagunevate jäätmete vedu ja väärindamist, muuhulgas erinevate väetiste tootmist. Selle tarvis 
on renditud Jõelähtmele vajalikud ruumid koos õuealaga.
Ettevõtte tootevalikus on NutriLoop´i poolt hoolikalt testitud kompostimistarvikud kodusteks oludeks. Samuti projek-
teerivad ja ehitavad ka keerukamaid biojäätmete kogumis- ja käitlussüsteeme.

MOYA OÜ (http://www.moya.ee/) tegeleb aktiivselt keskkonnahoiuks paremate tingimuste ja võimaluste loomisega. 
Pandipakendiga seotud tegevused: pandimärgisega pakendite kogumine, maksumärgita pakendite kogumine, taaraau-
tomaatide hooldus ja uuendus.
Peamine tegevusala on taaratagastusautomaatide müük, rent ja hooldus. Ühtlasi haldab Moya pakendipunkte ning 
pakume sise- ja välispuhastusteenust üle kogu Eesti.

EJKL UUED LIIKMED – SCANWASTE OÜ, HIIUMAA PRÜGILA OÜ, 
NUTRILOOP OÜ, MOYA OÜ

Tallinna Tehnikakõrgkooli ringmajanduse ja tehnoloogia instituudi tudengid Katrin Vene ja Grethe-Johanna Ploompuu 
kaitsesid tänavu kevadel lõputööd tervishoiuasutuses tekkivatest jäätmetest. Lõputööd said koostatud koostöös Eesti 
Jäätmekäitlejate Liiduga ning tööde koostamisel külastati valitud Eesti tervishoiuasutusi (SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA 
Pärnu Haigla, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Järvamaa Haigla AS).

Lõputööde eesmärgiks oli läbi töötada 2001. aastal koostatud tervishoiujäätmete käitlemise juhendmaterjal Eesti 
tervishoiuasutustele ning teha ettepanekud uue juhendmaterjali väljatöötamiseks.

Lisaks sellele valmis rõiva ja tekstiili instituudi tudengi, Laura-Ly Lotamõis, lõputöö teemal „Tekstiilijäätmte käitlemine 
Eestis“. Lõputöö käsitleb puudulikku ülevaadet tekstiilijäätmete käitlemisest Eestis. Töö raames keskenduti Eestis tegut-
sevatele tekstiiljäätmeid koguvatele, sorteerivatele, ringlusesse saatvatele ning ümbertöötlevatele ettevõtetele. Uurim-
isprobleemina käsitleti puudulikku ülevaadet tekstiiljäätmete käitlemisest Eestis.

Lõputöödega on võimalik tutvuda Tallinna Tehnikakõrgkooli kodulehel ning pöördudes Eesti Jäätmekäitlejate Liidu 
tegevteenistuse poole.

KOOSTÖÖS EJKL/EJKL KOMPETENTSIKESKUSEGA VALMISID
TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLI DIPLOMITÖÖD



Artikli autor Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Kaupo Heinma

Keskkonna hea kvaliteedi säilitamine on vajalik meie kõigi heaoluks ja arenguks. Ammutame sealt kogu materjali, mida 
vajame erinevate toodete ja teenuste tarbimiseks ning lõpuks jõuab kõik meie tegevusest ülejääv ringiga tagasi kesk-
konda.  Igaüks meist osaleb selles ringluses ja seega saame igapäevaste otsustega määrata, kui palju ja kuidas me kesk-
konda mõjutame. Kestliku arengu saavutamegi mõtestatud tegevusega, mis arvestab keskkonnaga. Keskkonnakorral-
duse osakond pakub selleks vajalikke arukaid valikuid, mõistlikke käitumisviise ning tööriistu, sest keskkonnakorraldus 
on keskkonnahoidu arvestav süsteemne lähenemine. Keskkonnakorralduse osakonna põhiülesanne on korraldada kesk-
konnaauditi, keskkonnajuhtimissüsteemide, keskkonnahoidlike riigihangete, keskkonnamõju hindamise, keskkon-
namõju strateegilise hindamise, keskkonnaseire, keskkonnatasude, keskkonnavastutuse ning ühtse ringmajandus- ja 
jäätmepoliitika väljatöötamist ja elluviimist.
Keskkonnakorralduse osakond asub 6. korrusel.

Kaupo Heinma (juhataja, 623) – osakonna juhtimine.

Aire Rihe (nõunik, 620) – Kestliku tarbimise ja tootmise edendamiseks majanduslike meetmete kujundamine, keskkon-
natasude seaduse õigusloome, ÜRO tasandi rahvusvaheliste keskkonnaküsimuste ja 2030 Tegevuskava ning kestliku 
arengu ellurakendamise koordineerimine Keskkonnaministeeriumis, sh EL rahvusvahelistes töörühmades osalemine, 
globaalse keskkonnapakti protsessi Eesti kontakt.

Aivi Aolaid-Aas (nõunik, 621) – keskkonnatasude, sh saastetasu asendamise ja keskkonnavastutuse koordineerimine.

Görel Grauding (peaspetsialist, 625) – metallijäätmete, puidujäätmete ning ehitus- ja lammutusjäätmetega seotud 
küsimused ning jäätmelubade, registreeringute ja jäätmearuannetega seotud teemade koordineerimine.

Ivo Krustok (nõunik, 626) – teadus- ja arendustöö koordineerimine teadusasutuste, teiste ministeeriumite ja rahvusva-
heliste teadus- ja arendusteemaliste võrgustikega; keskkonnaministeeriumi ja allasutuste teaduse- ja arenduse 
programmi koordineerimine.

Jaana Merisaar (projektijuht, 624) – ettevõtete ressursitõhususe toetusmeetme teavitustegevuste ning energia- ja 
ressursijuhtimise spetsialistide koolituste koordineerimine ja elluviimine.

Karen Silts (peaspetsialist, 624) – keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide ning EL ökomärgise „Lilleke“ koor-
dineerimine; KeM EMAS koordineerimine; keskkonnahoidlike riigihangete koordineerimine ja õigusloome; Aasta Kesk-
konnasõbraliku Ettevõtte konkursi korraldamine ja Euroopa Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursi koordinaator Eestis; 
jäätmealane teavitus; Vaba Tahte Lepingute koordineerimine. 

Kerli Rebane (nõunik, 627) –  üldine tootjavastutuse valdkonna koordineerimine (probleemtooted ja nendest tekkinud 
jäätmed ning pakendid ja pakendijäätmed)

Kristel Murumaa (peaspetsialist, 625) – biolagunevate jäätmete, reoveesette ning jäätmete lakkamise ja kõrvalsaa-
dustega seotud teemade koordineerimine.

Marika Lillemets (peaspetsialist, 608a) – EL struktuurivahendite administreerimine (ettevõtete ressursitõhusus, 
jäätmed, keskkonnaseire);

Maris Malva (peaspetsialist, 610) – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise valdkond 
(õigusloome ja siseriiklikud menetlused). Samuti keskkonnamõju hindamise litsentside teema (koordineerimine ja 
juhteksperdi litsentside väljastamine). Planeeringute osas seisukohtade ja kooskõlastuste andmine.

Mihkel Krusberg (nõunik, 608a) – EL struktuurivahendite administreerimine (ettevõtete ressursitõhusus, jäätmed); 
ringmajanduse, sh plasti strateegia valdkonna koordineerimine; erinevate rahastusallikatega (EL, EMP) seotud tege-
vused. 

Rainer Persidski (nõunik, 610) – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise valdkonna 
üldine koordineerimine ning õigusloome; piiriüleste mõju hindamiste menetlused (piiriülese keskkonnamõju hindamise 
(Espoo) konventsiooni rakendamine); valdkondlikud EL ja rahvusvahelised töögrupid.

Reet Talkop (nõunik, 613) - Keskkonnaseire üldkoordineerimine ning õigusloome, piiriveekogude ühiskomisjoni seire, 
hinnangu ja rakendusuuringute töörühma Eesti poole juhtimine, rahvusvahelistes seirealastes töögruppides osalemine 
ja ettepanekud uute seirepraktikate rakendamiseks, seirealane nõustamine ja riikliku keskkonnaseire allprogrammide 
uuendamises osalemine.
 
Rene Rajasalu (nõunik, 627) – üldine jäätmevaldkonna koordineerimine, sh prügilad, ohtlikud jäätmed, jäätmete 
riikidevaheline vedu ning KOV jäätmealased teemad. Järelevalvet puudutavad teemad. 

Täitmata ametikohad (seisuga 06.06.2018)
Nõunik – Teaduse- ja arendustegevuse koordineerimine (rahvusvaheline suund)
Peaspetsialist – KOV seotud jäätmekäitlus
Peaspetsialist – ökoinnovatsioon
Peaspetsialist – vabatahtlikud meetmed ning teavitustegevus (lapsehoolduspuhkusel)

KESKKONNAMINISTEERIUMI KESKKONNAKORRALDUSE
OSAKONNA TÖÖKORRALDUS



EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIT MTÜ

Liidu eesmärk on üleriigiliselt korraldada jäätmekäitluse 

oma liikmete ühishuve. 

WWW.EJKL.EE

EJKL KOMPETENTSIKESKUS MTÜ

suuremate jäätmete taaskasutusega tegelevate 

jäätmete materjalina ringlusesse võtule ja jäätmetest 
toodete valmistamisele.

WWW.RECYCLING.EE

22.mail 2018 võttis Euroopa Komisjon vastu ringmajanduse paketi, mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas 14. 
juunil 2018.
Ringmajanduse pakett kehtestab olmejäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise ja materjalina 
ringlussevõtu sihtarvud:

2025. aastaks 55%
2030. aastaks 60%
2035. aastaks 65%

Ringmajanduse pakett seab sihtarvud ka pakendijäätmetele aastateks 2025 ja 2030.

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 hiljemalt 31. detsember 
2024. 

Liikmesriigid peavad jäätmepaketi nõuded/sätted oma õigusruumi üle võtma kahe aasta jooksul.

EUROOPA KOMISJON VÕTTIS VASTU
RINGMAJANDUSE PAKETI
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