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Homse hoidjad
Foto: Tõnn Tuvikene

Hea lugeja!
Kliimamuutustega kohanemisel ja toimetulekul on üks võtmetegur kahtlemata tehnoloogia
arendamine, mille abil saab nutikalt ja süsteemselt vähendada inimtegevuse mõju
keskkonnale. Uued kaasaegsed tehnoloogiad aitavad meil säästa ressursse ja parandada
keskkonna taluvusvõimet.
Eestis on juba olemas arvestatav hulk keskkonna heaks töötavaid tehnoloogilisi lahendusi
ning käib tõhus koostöö erinevate asutuste vahel, et toetada uute ideede tekkimist ning
elluviimist. Selleks, et oskaksime oma igapäevaseid tarbimisvalikuid tehes kasutada just uusi
innovaatilisi võimalusi, tuleb nende arendamise kõrval suurendada ka teadlikkust.

Heatsynci lahendus
aitab spaadel energiat
kokku hoida
Tõenäoliselt murrab iga spaaomanik praegu pead,
kuidas energiakriisis hakkama saada. Appi tuleb iduﬁrma
Heatsync arendatav spaade energiasäästu lahendus,
mis aitab kokku hoida kuni 15 protsenti energiast.
Tekst: Kristina Traks

K

aks aastat tagasi tegeles Tallinna
Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna magistrant Kaspar Trankmann oma magistritööga, mille
raames uuris Mustamäe Elamus
Spa energiakasutust. Maailmas ei olnud sel
ajal veel energiakriisi ning energia kokkuhoiust ainult räägiti. Trankmann oli aga
leidnud idee iduettevõtte loomiseks.
Idee uurimustööks on veelgi vanem,
selleni jõudis Trankmann juba 2018.
aasta suvel, kui spaa oli veel ehitusjärgus. Magistritöö algne idee oli spaa
energiatõhustamine, kuid töö käigus ei
saanud autor mööda vaadata ka sisekliima analüüsimisest. Tekkis kenake
andmebaas ning töö tulemusena jõudis
Trankmann järeldusele, et spaahoone
energiakasutust annaks muuta palju efektiivsemaks.
2021. aasta kevadel pani ta aluse iduﬁrmale Heatsync. Meeskonda kuuluvad
koolikaaslased ülikoolist. Ettevõte tegeleb
spaakeskuste sisekliima kontrolli ja energiakasutuse mõõdistamisega. Andurite
abil luuakse süsteemne ülevaade spaakeskuse tehnosüsteemide toimimisest, sealhulgas basseinivee soojusest, aurustumise
intensiivsusest, ventilatsioonisüsteemi
õhuparameetritest, saunade sisse- ja väljalülitumisest ning duššide hallvee ja basseinide filtripesuvee soojusmahtuvusest.
Kogutud andmete põhjal saab välja töötada
konkreetsele spaale sobivad lahendused
energiasäästuks. Tegemist on täiesti

uutmoodi lähenemisega, sest tavapäraselt
teevad spaades tehnilisi lahendusi erinevad
osapooled. Näiteks ventilatsiooni-, basseinija küttetehnikud, kuid nemad keskenduvad
kitsalt enda töölõigule ega vaata energiakasutust terviklikult.

Ligi 50 spaad ja ujulat

Seetõttu leiad siit lehest põnevad lood uudsetest ettevõtmistest, mis on erinevate
rahastusallikate ja toetuste abil Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel tehtud ja
ka tegemisel. Seda nii suurtes ettevõtetes, iduﬁrmades, kohalikul tasandil, koolides kui ka
rohekiirendites. Paraku mahub neljale leheküljele ainult väike osa. Kahtlemata on häid
näiteid veel ja veel – seda nii KIKi toel tehtuna kui ka Eestis laiemalt.
Inspireerivat lugemist!
Keskkonnainvesteeringute Keskus

vatt eelmise hooaja võitja. Võidu tõi ettevõttele asjaolu, et lühikesel võistlusperioodil oli
neil ette näidata juba teatavad tulemused
ehk pilootprojekt Mäetagusel. 10 000-eurost
auhinnaraha kasutab meeskond vajaliku riistvara soetamiseks ning arendustegevusega
seonduvateks teenusteks.
Negavati projektijuht Anni Raie sõnul
kõnetas Heatsync ideekonkursi žüriid
sellega, et nad pakuvad lahendusi energiamahukate ettevõtete toetamiseks.
„Energiakriisi olukorras on sellised lahendused veel eriti oodatud, rääkimata selle
olulisusest rohepöördes. Kuigi tiim alustab
spaakeskuste energiatõhususele kaasaaitamisega, siis nägi žürii seal ka väga head
skaleerimise võimalust, kuna energiamahukaid ettevõtmisi on ju teisigi ja seda
mitte ainult Eestis,“ sõnab Raie. „Lisaks
analüüsib Heatsync andurite ja spetsialistide abiga juba olemasolevat tehnoloogiat
ning leiab kohti, kuidas neid efektiivsemaks muuta.“

Mis on
Negavatt?
• Roheideede konkurss
18–30aastastele.
• Oodatud on nii tooted, teenused
kui ka kampaaniad.
• Üheksa aasta jooksul 520 ideed.
• Auhinnarahad: I koht – idee
elluviimiseks 10 000 eurot,
II koht – 5000 eurot ja
III koht – 3000 eurot.
• Uus, kümnes juubelihooaeg
stardib juba veebruaris ning
võitjad selguvad juunis.
• Miks osaleda? Sisukas koolitusprogramm, mentorid, tagasiside,
kindel ajaraamistik, kontaktid
ning auhinnarahad.
• Korraldajad: KIK ja Keskkonnaministeerium.

Eestis on ligi 50 spaad ja ujulat. Need kuuluvad
suure energiatarbega hoonete klassi ning neil
ei ole nõudeid energiakasutuse vähendamiseks, küll aga on nad eriti praeguses energiakriisi kontekstis aktiivselt otsimas lahendusi
energiasäästuks. Suurem spaakeskus tarbib
soojust ja elektrienergiat summaarselt 7500
megavatt-tundi aastas, mis rahaliselt teeb üle
miljoni euro.
Hetkel viib Heatsync läbi pilootprojekti
Mäetaguse mõisahotell von Roseni spaas.
Kaspar Trankmann selgitab, et Mäetagusel
on pidevalt reaalajas mõõdistamas neli
andmete kogumise punkti ja nende põhjal
arendatakse andmetöötlusplatvormi ja
lisatakse andureid. Lisaks teeb Heatsync
Eesti spaakeskusi haldavate ettevõtetega intervjuusid, et selgitada välja, kuidas
kogutavaid sisekliima ja energiaandmeid
kõige paremini visualiseerida. „Energiahindade tõusuga on huvi meie pakutava
lahenduse vastu kasvanud nii olemasolevates kui ka ehitatavates spaades,“
sõnab Trankmann.

Negavati võidu tõid
käegakatsutavad tulemused
Lühikese aja jooksul on Heatsync palju
jõudnud. Ta on roheideede konkursi Nega-
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Praktiline
taastuvenergiaõpe
Kääpa põhikoolis

Klaasijäätmetest
valmib uudne
ehitusmaterjal
Raplamaal Eesti ajaloolises klaasipealinnas Järvakandis
tegutseb tehas, mis toodab klaasijäätmetest maailmas aina
enam populaarsust koguvat uuenduslikku ehitusmaterjali
– klaasvahtkillustikku.
Tekst: Kristina Traks

G

reen Gravelsi klaasvahtkillustiku tehas avati tänavu aasta
alguses. Tehas kasutab toorainena lehtklaasi jäätmeid, mille
ringlussevõtu võimalusi on
erinevalt taaraklaasist olnud seni vähe. Klaas
jahvatatakse ja küpsetatakse gaasiahjus
poorseks massiks, millest valmibki kergkillustik teede ja hoonete ehituseks.
Järvakandi tehas on viimase kümnendi
Eesti suuremaid investeeringuid jäätmete
valdkonnas. Vahtklaasist valmistatud kergkillustik on ka hea näide ringmajanduse
tootest. Projekti maksumus on enam kui
5,5 miljonit eurot, millest 3,9 miljonit tuli
KIKi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi
vahenditest.
Green Gravelsi juhatuse liige Tanel
Tammela ütleb, et alates tänavu veeb-

ruarist tegutseva ettevõtte start on olnud
küllalt keerukas. „Kui esialgu olid pigem
tehnoloogilised mureküsimused, siis aasta
teine pool on toonud ülikõrged energiahinnad. Paratamatult on klaasijäätmete
ümbertöötlemiseks vaja kasutada energiat
– nii gaasi kui ka elektrit. Kui energiahindade tõusu tõttu kasvab tootehind järsult,
ei ole inimeste jaoks enam primaarsed
märksõnad „rohepööre“, „ringmajandus“
ja „puhas keskkond“. Aga just nendele
märksõnadele toetub meie tegevus,“
räägib ta.

Kergkillustik otsib kohta Eesti turul
Ettevõte ekspordib enamiku toodangust
ning Tammela sõnul on nad hästi vastu
võetud Skandinaavia turgudel. Seevastu
Eesti turul läheb enese tõestamisega
ilmselt kauem aega, kuna klaasist toodetud
kergkillustikku ei ole siin kunagi pakutud

Uudne tehnoloogia
vähendab koormust Tartu
linna reoveesüsteemile
A. Le Coqi viimaste aastate suurim roheinvesteering –
tehnoloogilise pesuvee käitluse süsteem – vähendab oluliselt
tehase keskkonnajalajälge. Selle uudse süsteemiga on
joogitööstus kestlike ning keskkonnahoidlike valikute tegemises
suunanäitajaks joogi- ja toiduainetööstuses laiemalt.
Tekst: Kristina Traks

U

ue pesuvee käitluse süsteemi
ehitus lõpetati tänavu augusti
lõpus. Selle kasutusse võtmine
võimaldab joogitööstusel
nutikalt toota oma heitveest
biogaasi ja samal ajal vähendada linna
kanalisatsiooni suunatava heitvee reostuskoormust kuni 80 protsenti. Koos uudse
süsteemiga rajati tehase territooriumile ka
lahkvoolne kanalisatsioon, mis tähendab,
et pesu-, olme- ja sademevesi suunatakse
eraldi torudesse. See võimaldab suunata
sademevee otse linna kollektorisse, kus on
selle ainuõige koht.
Energiakriisi kontekstis valmis investeering joogitööstuse jaoks väga õigel ajal.
Valminud süsteemi abil on plaan katta kuni
15 protsenti kogu tehase soojusenergiavajadusest. Sellega väheneb nii maagaasi tarbimine kui ka ettevõtte süsiniku jalajälg.

Eesti toidutööstuses kasutatakse sarnast
biogaasi tootmise tehnoloogiat veel Salutaguse pärmitehases ja Estoveri piimatööstuses. A. Le Coq on esimene toiduettevõte, mille nutika pesuvee käitlussüsteemi
väljavool on ühendatud linna ühiskanalisatsiooni süsteemi. Ettevõtte tehnoloogiline pesuvee käitluse süsteem töötab kui
kohtpuhasti, selle lahendus on kompaktne,
täisautomaatne ja integreeritud olemasolevate tootmisüksuste juhtimise ning jälgimise
süsteemi.

Kuidas saab pesuveest energia?
Esimeses etapis eraldatakse tootmises
tekkinud heitveest settiv mass, mis saadetakse ringmajanduse partnerile Ilmatsalu
biogaasijaamale biometaani tootmiseks.
Allesjäänud lahustunud orgaanikast toodetakse anaeroobses kääritis kohapeal ettevõtte
enda tarbeks biogaasi. Nende tegevuste
tulemusena vähendatakse oluliselt koormust Tartu linna reoveesüsteemile.

Mis tunne oleks oma kätega valmis teha päikeseenergiaseade?
Võrumaal asuva Kääpa põhikooli üheksandik Sandro Kinsigo
ongi seda juba teinud – suve hakul valmis noormehe käte
all päikesepaneeliga nutipink, millega saab teha põnevaid
katseid ja päikese jõul telefone laadida.

Foto: Green Gravels

ning projektides ei kirjeldata seda materjali kui tõsiseltvõetavat kergtäite alternatiivi. „Soomes, Rootsis ja Taanis on kergkillustikku kasutatud aastakümneid ning
majade ja taristuobjektide isolatsiooni ja
kergtäitena on selle kasutamine igapäevane,“ selgitab ta.
Kergkillustik on üks kergemaid puistetäitematerjale, olles samal ajal tugev.
Lisaks lihtsale kasutamisele on see nii
kerge – u 200 kg/m³ –, et seda saab transportida tavalise kivimaterjaliga võrreldes
kuni seitse korda suurema koormana. Klaasijäätmetest valmistatud kergkillustikku
kasutatakse laialdaselt taristuehituses,
(tagasi)täitena. Tootel on head soojustusja dreenimisomadused. Näiteks saab seda
kasutada objektidel, mis on madala kandevõimega või kus on külmakergete oht.
Kergtäide on asendamatu maalihkeohtlikele pinnastele ehitades.

Roheline mõtteviis eeskujuks
Projekti sisu – väärindada tootmises tekkivat
pesuvett nii, et selles leiduvast orgaanikast
saab energiaallikas – kannab ka laiemat keskkonnahoidlikku sõnumit, millega ettevõte on
omas valdkonnas teerajaja. Tehnoloogilise
pesuvee käitluse süsteemi valmimine on üks
osa A. Le Coqi keskkonnalubadusest muuta
maailm paremaks ja puhtamaks paigaks.
Joogitööstus on seadnud endale eesmärgiks vähendada süsinikujalajälge ning investeerinud viimastel aastatel viis miljonit eurot
just sellest põhimõttest lähtuvalt.
„Ettevõte pingutab järjepidevalt selle nimel,
et tuvastada ja lahendada kitsaskohti ning
säästa ressursse,“ ütleb KIKi ressursitõhususe
projektikoordinaator Reet Utsu. „Ringmajanduse põhimõtetele tugineva tootmise võti
seisnebki just järjepidevuses. See on vajalik
selleks, et jätkata seatud rohehüpet toetavate sihtide seadmist ka tulevikus,“ lisab Utsu.

Pikaajaline ja laialdane
kasutuskogemus
Veel saab klaasist tehtud kergkillustikku
kasutada elamuehituses, torude/trasside
soojuskadude vähendamiseks, vahelagede
ja vundamentide soojustamiseks. Kasutuskohaks on ka haljastus – klaasvahtkillustikust on võimalik rajada mitmetasapinnalist
haljastust, kuna toote varikaldenurk on kuni
45 kraadi. „Kasutame toodangu valmistamisel nii pudeli- kui ka lameklaasi jääke,
mis siiani lükati lihtsalt prügilasse, kuid
nüüd lakkab jääde olemast ja sellest tekib
täiesti uus toode,“ sõnab Tammela.
Maailmas valmistab sarnast toodet vaid
umbes 20 tehast. Kõige agaramalt kasutatakse klaasvahtkillustikku Ameerika
Ühendriikides. Euroopas on kergkillustikku
kasutatud hoonete ja taristuehituses heade
kogemustega üle veerandsajandi.

Ettevõtte eesmärk on asendada ühes
aastas umbes 184 930 kuupmeetrit
maagaasi kohapeal toodetud biogaasiga ja
vähendada reovee hulka suunatavate tootmisjääkide osa kuni 80 protsenti. Kõikide
nende tegevuste tulemusena väheneb
A. Le Coqi aastane süsinikujalajälg võrreldes
2020. aastaga üle 8000 tonni aastas.
Kokku investeeris ettevõte tehnoloogilisse pesuvee käitluse süsteemi üle kolme
miljoni euro, millest 1,1 miljonit eurot oli
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus läbi
KIKi ressursitõhususe toetuse.

• KIK on Euroopa Regionaalarengu
Fondi vahenditest toetanud 182 ettevõtte ressursitõhusat investeeringut
67 miljoni euroga.
• Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF) saavad
tööstusettevõtted peatselt toetust
kogusummas üle 23 miljoni euro.
Ettevõtted ootavad rahastusotsuseid.
• Loodetavasti juba 2023. aastal
avaneb Euroopa Liidu vahenditest
uus 34,5 miljoni eurone toetus
tööstus- ja teenindussektori ressursitõhususe tõstmiseks.

Tehnoloogilise pesuvee käitluse hoone avamine
augustis 2022. Foto: Jaak Jänes
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Tekst: Kristina Traks

S

eadeldis on üks osa suuremast taastuvenergia projektist,
mis Kääpa põhikoolis käimas
on. Idee autor ja eestvedaja on
kooli loodusainete õpetaja Aiki
Jõgeva. „Projekti kaasatud eksperdi Robert
Mägi ettepanekul läheneti teemale praktiliselt ning nii saigi alguse toona 8. klassi poisi
Sandro loovtöö,“ räägib Jõgeva.
Sandro ehitas ratastel õppevahendi,
millel saab päikesepaneeli asendit muuta
vastavalt sellele, kust suunast päike paistab.
Kogutud energiat kasutatakse nutiseadmete laadimiseks. Põneva atribuudi ehitamisel aitasid nõu ja jõuga kaasa eksperdid
Solarﬂow’st ning Tsenterist.

Päike, tuul ja vesi
Päikesepaneeliga nutipink on rohetehnoloogia projekti esimene pääsuke. Idee
on projektiga õpetada õpilasi põhjalikult
tundma kolme taastuvenergiaallikat –
päikest, tuult ja vett – ning teha seda praktilisel viisil. Näiteks on kavas kooli rõdule
loodusklassi juurde paigaldada päikesejaam,

mida saab õppevahendina kasutada aine- ja
huviringides.
Kooli juurde kerkib tehnikahuviliste
õpilaste ja eksperdi abil õppeotstarbeline
tuuleturbiin. Hüdroenergia saladusi saavad
lapsed õppida tuulikute, vesirataste ja liikurite mudelite abil, mis on plaanitud valmis
meisterdada tehnoloogiatundides ja huviringides. „Algklassid teevad neid oma
tundides. Kasutame taaskasutatavat materjali, et pöörata tähelepanu ka sellele, et iga
asja tootmiseks kulutatakse ühel või teisel
moel energiat,“ selgitab Jõgeva.
Projektist ei puudu veidi teoreetilisem
ja mängulisem osa – toimuvad temaatilised loengud ja õpitoad, leiutamislaborid
ja õppekäigud. Juba detsembris minnakse
õppekäigule Hellenurme vesiveskisse, mis
on ainus töötav vesiveski Eestis. „Saame
seal selgitusi veski töötamisest ja jahvatatud jahust leivakakkusid küpsetada,“
sõnab Jõgeva. „Plaanis on minna veel
kevadel suurt Kurenurme päikeseparki
vaatama ja kui õnnestub, siis ka mõne
tuuleturbiini juurde.“

Eestis valminud
generaatorid toodavad
elektrit vesinikust
Tallinnas tegutsev iduettevõte PowerUp Energy Technologies
valmistab vesinikul töötavaid elektrigeneraatoreid, olles selle
tehnoloogiaga pioneer kogu maailmas. KIKi toel on teoks
saamas projekt, millega puhtal energial töötavad generaatorid
paigaldatakse Namiibia ja Pakistani sidemastide juurde
tagavara vooluallikateks.
Tekst: Kristina Traks

E

ttevõtmise eesmärk on rohel i s e t e hno lo o g i a s i i rd a m i ne
arengumaadesse ja elektritootmise töökindlamaks muutmine.
PowerUp Energy Technologiesi
juht ja asutaja Ivar Kruusenberg selgitab,
et mõlemas riigis on elektrienergiaga probleeme ja stabiilsus puudub. „Kuna vahepeal
vool kaob, siis meie generaatorid aitavad
seal tagada stabiilse elektrienergiaga
varustatuse,“ sõnab ta. Kokku nelja gene-

raatori tarne peaks toimuma järgmise aasta
esimeses pooles.
Kruusenbergi sõnul on ettevõtte jaoks
tegemist esimese projektiga väljaspool
Euroopat. „Mõlemad riigid on meile atraktiivsed. Namiibia on maailmas üks eesrindlikumaid vesinikuriike, kus seatakse üles
massiivset vesinikutootmist. Nad on tehnoloogilises mõttes väga edumeelsed ja
uutele toodetele ka vastuvõtlikud,“ räägib
Kruusenberg. Pakistani nimetab Kruusenberg võimaluste maaks, mida kutsutakse
lausa uueks Araabia Ühendemiraatideks.

Rohetehnoloogia läheb väga korda
Kääpa põhikoolis õpivad uudishimulikud ja
aktiivsed lapsed, keda keskkonnateemad
külmaks ei jäta. KIKi toel on koolis tehtud
palju projekte ja käiakse tihti loodushariduslikel õppekäikudel. „Mulle endale on keskkonnateemad ülimalt südamelähedased
ja projekti laiem eesmärk on kasvatada
õpilastes teadlikkust rohetehnoloogiatest,“ selgitab Aiki Jõgeva. Tema sõnul
on õpilased asjast huvitatud ja tulevad
hästi kaasa, sest energiateemad on järjest
päevakajalisemad.
„Noored saavad aru, et muutused
peavad toimuma. Nii tekib neil ka küsimusi, millele vastuseid otsida,“ sõnab
Jõgeva. „Kooli tegevuse eesmärk ongi
luua lastele ja noortele võimalused eluks
vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks. Meile on oluline leida seoseid õppeainetes omandatud teadmiste ja praktilise
elu probleemide vahel, arendada loovust,
analüüsioskust, kriitilist mõtlemist, aga ka
algatusvõimet, käelisi oskusi ja koostööd, et
leida lahendusi keskkonnaprobleemidele.“

Vesinikutehnoloogiaid võib igapäevakasutuses kohata autodes, kuid vesinikul
töötavaid elektrigeneraatoreid toodab kogu
maailmas vaid ühe käe sõrmede jagu ettevõtteid. Eesti-USA idufirma on vesinikugeneraatorite tehnoloogiat arendanud viis
aastat ning praeguseks on alanud generaatorite tootmine ja müük. „Energiakriisi tõttu
on meil äärmine vajadus riigiti iseenda eest
seista. Vesinik on biogaasi kõrval Euroopas
üks väheseid kütuseid, mida suudame ise
toota,“ selgitab ta. „Praegu on väga magus
aeg seda laadi tehnoloogiate arendamiseks
ja müügiks, sest meil on uusi lahendusi vaja
rohkem kui kunagi varem.“

Vesinik-elektrigeneraatorist tuleb
vaikselt voolu
Energiakriisiga seoses on palju räägitud
energiajulgeolekust ning alternatiivsetest
elektri tootmisviisidest, olgu siis diiselgeneraatorite, päikesepaneelide või tuule
abil. „Meie lahenduseks on kütuseelemendil
põhinev elektrigeneraator. Kütuseelement
on seade, mis muundab hapniku ja vesiniku
keemilise reaktsiooni abil soojuseks, elektriks ja veeks,“ märgib Kruusenberg. Vesinikul töötavat generaatorit saab kasutada
mistahes kohas, kus praegu kasutatakse
diisel- või bensiinigeneraatorit.

• KIKi abil on õpilaste rohetehnoloogia
projekt käimas 50 koolis.
• Projektide toetussumma on enam
kui 486 000 eurot.
• Roheprojekte veavad teiste hulgas
Varbla kool, Vormsi lasteaed-põhikool, Ahtme kool, Pärnu-Jaagupi
põhikool, Elva gümnaasium ja
Koeru keskkool.
• Loodetavasti saavad koolid 2023.
aasta kevadel taas toetust küsida.
• Toetusraha tuleb heitmekaubanduse
süsteemist ning toetuse töötas välja
Keskkonnaministeerium.

KIKi rohetehnoloogia teadlikkusega
tegelev projektikoordinaator Ulvi Tuisk
ütleb, et oluline on lastele maast madalast
õpetada, kuidas säästa ressursse, kasutada
taastuvaid energiaallikaid ja taaskasutada
materjale. „Praegu koolis käivad noored on
10–15 aasta pärast ise otsustajad ja poliitikakujundajad,“ sõnab ta ja lisab, et koolid
teadvustavad aina enam vajadust tegeleda
rohetehnoloogiate rakendamisega.

Vesinikul töötaval elektrigeneraatoril on
lisaks CO2 emissiooni puudumisele veel
plusse: sellel töötav generaator ei mürise
ega tekita lõhna. „Seda võib panna kasvõi
kööki. Kaalult oleme seadme teinud sellise,
et oleks inimjõul tõstetav. Vesinikugeneraator
on hooldusvaba, vaid siis, kui teda kasutatakse tolmuses keskkonnas, tuleb aeg-ajalt
ﬁltrit vahetada,“ räägib Kruusenberg.

Teisi aidates aitame ka ennast
KIKi arenguriikide kliimaprojektidega
tegelev projektikoordinaator Ööle Janson
ütleb vesinikugeneraatorite projekti kohta,
et toetuse abil aidatakse Namiibia ja Pakistani elanikel tulla toime kliimamuutustega.
See tähendab nii muutuste leevendamist
kui ka nende mõjudega kohanemist. „Kuna
keskkonnateemad ei tunnista riigipiire,
siis aidates teisi aitame ka iseennast. Tihti
on muutused nähtavamad ja nende mõju
suurem just nendes riikides, kus elanike
toimetulek keerulisem,“ sõnab ta.
KIK andis Pakistani ja Namiibia projekti
jaoks toetust 150 026 eurot. Riik on toetanud
kokku 23 Eesti ettevõtte-asutuse projekti
arenguriikides kogusummas üle 3,7 miljoni
euroga. Loodetavasti avaneb uus taotlusvoor
juba selle aasta lõpus või uue alguses. Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium
rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

SISUTURUNDUS

Nutiprügikastid, mis
räägivad ja kunagi üle ei aja
Mis oleks, kui prügikast sinuga suhtleks, ei ajaks iialgi üle,
taipaks ise prügi kokku pressida ja annaks jäätmekäitlejale
aegsasti teada, kui vajab tühjendamist? Keilas on sellised
prügikastid linnaruumis kasutusel juba üle aasta ja
inimesed armastavad neid.
Tekst: Kristina Traks

„M

u lapsest on saanud
prügiasjatundja, kes
tunneb kaugelt teiselt
poolt teed need
prügikastirobotid ära.
Hoiame lausa mõnda kommipaberit nende
jaoks, sest nii tore on kuulda „aitäh, et sa
prügi maha ei visanud!“,“ jagab oma kogemust kaheaastase Lisette ema.
Keila abilinnapea Inge Angerjas kinnitab,
et pärast WasteMate’i prügikastide paigaldamist on linnas liikuvate inimeste sordipõhine
jäätmete paigutamine ettenähtud prügikastidesse selgelt suurenenud ning prügikastid
on ennast hästi õigustanud. Projekti üks
eesmärke ongi pakkuda sorteerimisvõimalust avalikus ruumis – parkides, spordi- ja

mänguväljakutel – ja teha seda innovaatiliste lahenduste abil. „Elanikud tulevad üha
rohkem kaasa. Hästi palju elevust on õpilaste
ja noorema põlvkonna seas, sest prügikastid ju tänavad, kui neid avada. See on
äratanud suuremat huvi jäätmete panemisele just nendesse prügikastidesse,“ sõnab
Angerjas. Positiivne on ka see, et prügi jõuab
tõepoolest kastidesse, need ei aja üle ning
ümbruses ei vedele enam lahtist prügi.

Oma elu elavad prügikastid
Eelmisel sügisel paigaldati KIKi toel Keilasse
39 WasteMate’i nutiprügikasti. Tegemist on
tehnika viimase sõnaga mitmel moel. Prügikastidel on päikesepaneelid ja päikeseenergiaga laetav aku. Energiat läheb prügikastil
vaja selleks, et vajadusel jäätmed kokku

Saaremaa esimesest
rohekiirendist võrsusid
jumekad äriideed

T

änavu veebruari keskpaigas
kogunes Saaremaal hulk alustavaid ja tulevasi iduettevõtjaid
kogukondlikule häkatonile, kus
ühe päeva jooksul tegeleti intensiivselt taastuvenergeetika, põllumajanduse
ja metsanduse ning transpordi rohemajanduse äriideedega.
Programmi läbi viinud agentuuri Baltic
Innovation Agency ﬁnantseerimisteenuste

valdkonnajuht Kadri Uus sõnab, et Saaremaal esitatud ideed olid väga mitmekesised ja erinäolised. Näiteks pakuti välja
parkimiskoha broneerimist veesõidukitele
sadamates, õlleraba väärindamist, „ujuva
maa“ tehnoloogia rakendamist põllumajanduses, aga ka glamuurse ökomajutuse
loomist, kodumajapidamiste ja ettevõtete
energiajalajälje mõõtmist, punavetikate
paremat kasutuselevõttu ja ravimtaimede
väärindamist.

Mida toob tulevik
rohekiirenditele?
KIKil ja Keskkonnaministeeriumil on taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF) käivitamisel uudne toetusskeem
rohetehnoloogia iduettevõtetele. See koosneb nii
arengukiirendite programmist viies fookusvaldkonnas kui
ka iduettevõtetele mõeldud taotlusvoorust, et toetada
prototüüpide arendamist ja tehnoloogiate katsetamist.
Tekst: Kati Raudsaar

Hüvasti, prügi üle ajavad kastid!
Sarnane tehnoloogia on mujal maailmas
kasutusel juba aastaid, kuid siinmail uudne.
Keila projekt on esimene Baltimaades. Idee
paigutada linnaruumi nutiprügikastid sündis
Inge Angerja sõnul igapäevasest vajadusest.

Kogukond loob väärtuse

Iga suur asi saab alguse ideest. Kuid selleks, et idee
idanema läheks, võib selle algataja vajada toetust,
julgustust ja nõu. Saaremaal pandi rohemajanduse esimeses
kiirendiprogrammis kasvama hulk põnevaid ideid, millest nii
mõnigi on tänaseks juba jõudsasti edasi arenenud.
Tekst: Kristina Traks

pressida, täituvust jälgida, õigel ajal prügivedaja kutsuda ning kastide täitjaid tänada. See
prügikast ei aja kunagi üle. Sõltuvalt jäätmete
sordist pressib kast need 5–8 korda kokku, mis
tähendab, et 120-liitrisesse prügikasti mahub
500 liitrit jäätmeid. Seega saab kaste tühjendada harvemini ning nõnda kokku hoida
prügiauto sõitudelt.
Kasutajaportaalis on nähtav iga prügikasti
asukoht ja see, kui palju on selles parasjagu
jäätmeid. Prügikasti ajalugu salvestatakse
ning nendest andmetest (täituvuse kiirus,
tühjenduste sagedus, hooldused) tekib väärtuslik andmebaas, mille põhjal saab teha jäätmemajanduse korralduses vastavaid samme.
Selge see, et iga asi töötab kõige paremini siis, kui seda õigesti kasutada. Prügi
sisestatakse vaikselt sulguvast täiteluugist,
mida saab avada nii käe kui ka jalaga. Oluline
on sinna panna märgistuse järgi ettenähtult
segaolme- ja biolagunevad jäätmed eraldi.
Kõige populaarsem segaolme prügikast asub Keila jaama juures – seda on aasta
jooksul avatud 8300 korda, kast on prügi
kokku pressinud 1045 korda ja prügiauto on
seda tühjendamas käinud 33 korda.

J

Kiirendi põhiprogrammis osales kokku
üheksa meeskonda ning programmi lõpetas
edukalt seitse. „Tagasiside nii osalejatelt kui
ka partneritelt oli väga positiivne. Tegu oli
Saaremaa esimese kiirendiprogrammiga ja
osalejad tõid välja, et on omaette väärtus
Saaremaal sellises formaadis koos teiste
ettevõtlike inimestega kohtuda,“ räägib
Uus. „Projekt õnnestus väga hästi alustuseks seetõttu, et korraldajate (Baltic Innovation Agency, Kuressaare Edukontor,
Eesti Taastuvenergia Koda ja Buildit Green)
omavaheline klapp oli suurepärane. Lisaks
olid meil kogenud ja inspireerivad esinejad
– mentorid nii Saaremaalt kui ka Eesti startup-kogukonnast ja kaugemaltki.“

Ideed arenevad edasi
Mis on aga saanud esimeses kiirendiprogrammis osalenud ideedest? „Kolm
parimaks valitud meeskonda, st energiajalajälje tiim, erinevate punavetikasaaduste
arendamisega tegelev Vetik ja NaabriNeti
kogukonnaplatvorm tegutsevad oma algatustega edasi,“ sõnab Uus. NaabriNeti soov
on luua uudne kogukonnaplatvorm, mis

ärgmisest aastast kuni 2026. aastani
viiakse Eestis läbi viis erinevat arengukiirendit, mis on suunatud erinevatele
fookusvaldkondadele. Need aitavad
iduettevõtetel arendada rohetehnoloogia lahendusi alates ideekorjest kuni investorküpse iduettevõtteni. Kiirendid hõlmavad muu
hulgas materjaliteaduse, ressursside väärindamise,
kemikaalide kasutuse vähendamise, energeetika
ja liikuvuse teemasid.
Kiirendite puhul on üldjuhul tegu mitu kuud
kestva arenguprogrammiga, kus põhirõhk on
prototüübi arendamisel. Kiirendi läbiviija aitab
iduettevõtteid nii oma toote või teenuse tehnoloogilisel arendamisel kui ka koolitab neid ettevõt-

Foto: Maret Lepiksaar
„Saime sõnumeid täitunud prügikastidest
pargis või mänguväljakul. Linnaruumis on
selline pilt häiriv,“ sõnab ta.
Angerja sõnul on Keila kogemuse kohta
nutiprügikastidega küsinud juba ka mõned
teised omavalitsused. Samuti on Keila
jaganud kasutuskogemust taaskasutusorganisatsiooniga, kelle ideeks on nutiprügikastid paigutada bensiinijaamadesse. „Palju
häid sõnu on ka jäätmevedajalt. Hiirekliki abil
saab vaadata, milliseid kaste on vaja tühjendada ja milliste juurde ei ole veel mõtet
sõita. See on kindlasti rahasääst,“ räägib
Angerjas. „Nutiprügikastid on ka töökindlad.
Talvine kasutuskogemus näitab, et akud
peavad meie kliimas kenasti vastu.“

toetab samas kogukonnas elavate inimeste
omavahelist suhtlust ja ressursside jagamist. HarborIni tiim, kes tegeleb sadamate
broneerimissüsteemiga, jõudis aga Ajujahi
parima 20 hulka.
Tänaseks on kiirendi idee edasi arenenud ning sel sügisel toimub juba
järgmine kiirendiprogramm fookusega
rohemajandusele ja IT-le.

Kas ainult Saaremaal?
Rohelisele iduettevõtjale pakuvad toetust
ja abi mitmed rohekiirendid ja häkatonid üle
Eesti. Tihtipeale on just süsteemne lähenemine, mõtete vahetamine ja moraalne tugi
see viimane tõuge, mida tulevane ettevõtja
alustamiseks vajab.
KIK on lisaks Saaremaa häkatonile
toetanud mitmeid teisi rohetehnoloogiate arendamisele suunatud programme,
nagu näiteks Builditi rohekiirendi, Prototron
ja Prototron Junior, TalTechi merevaldkonna
häkaton, Tehnopoli kasvuprogrammning maailma suurima roheliste äriideede
konkursi ClimateLaunchpad 2022 Eesti
vooru.

lusteemadel. Samuti aidatakse kaardistada võimalikke rahastusallikaid ja lihvitakse raha kaasamiseks
vajalikke oskusi. Kiirendites lähenetakse iduettevõtete arenguvajadustele võimalikult personaalselt.
Olulist rolli mängivad eksperdid, kes jagavad praktilisi nõuandeid ning toetavad teekonnal. Üheks
oluliseks kiirendi väärtuseks on võrgustik.
KIK korraldab selle aasta lõpus ja järgmisel
aastal hanked, et leida viie arengukiirendi korraldajad. „Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis saame
juba kevadel esimese kiirendi kohta rohkem informatsiooni jagada. Jälgige KIKi kanaleid,“ ütleb
roheinnovatsiooni projektijuht Laura Gredzens.
„Iduettevõtetele suunatud taotlusvoor on plaanis
avada 2023. aasta teises pooles,“ lisab ta.

