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Sissejuhatus
Uuring „Jäätmete ringlussevõtuks ettevalmistamise ja ringlussevõtu parimate praktikate kaardistus“ on
koostatud OÜ Alkranel poolt Keskkonnaministeeriumi tellimusel. Uuringuga kaardistati jäätmete
ringlussevõtuks ja korduskasutuseks ettevalmistamisel kasutatava praktika hetketase Eestis. Jäätmekäitluse
praktikate kaardistamise peamiseks eesmärgiks on määrata kindlaks ühtsed põhimõtted, millest saab
riigiabi taotluse koostamisel ja hindamisel lähtuda (vt täpsemalt ptk 1. Uuringu taust ja eesmärk).
Uuringus kaardistati järgmiste jäätmeliikide praktikaid: ehitus- ja lammutusjäätmed (jäätmeliigid koodidega
17 01 03, 17 01 07 ja 17 08 02); klaasijäätmed (koodidega 16 01 20, 16 02 15 08, 16 02 16 10, 17 02 02, 19
12 05, 20 01 02); plastijäätmed (koodidega 02 01 04, 16 01 19, 16 02 16 09, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39);
suurjäätmed (koodiga 20 03 07); biolagunevad jäätmed (koodidega 19 08 05, 20 01 08, 20 02 01);
tekstiilijäätmed (koodidega 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 09, 16 01 22, 19 12 08, 20 01 10, 20 01 11);
pakendijäätmed (koodidega 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09);
rehvid (koodidega 16 01 03, 19 12 04 01); patareid ja akud (koodidega 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06
04, 16 06 05, 20 01 33, 20 01 34).
Jäätmekäitluse praktikate kaardistamine hõlmas eneses jäätmekäitlusettevõtete jäätmelubade ja
keskkonnakomplekslubade ning vastavate lubade taotluste läbitöötamist ning struktureeritud intervjuude
läbiviimist. Kogutud andmete põhjal koostati jäätmekäitluse praktikate kirjeldused.
Käesolev uuringu lõpparuanne koosneb järgmistest osadest:
1)
2)
3)
4)
5)

Uuringu kokkuvõte
Uuringu tausta ja eesmärgi kirjeldus
Uuringus kasutatud andmete ja metoodika kirjeldus
Eestis hetkel kasutusel olevad jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuse parimad praktikad
Uuringus käsitletud jäätmeliikide ringlussevõtuks ja korduskasutuseks ettevalmistamisel
kasutatavate praktikate kirjeldused
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1. Uuringu kokkuvõte
Käesoleva uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eesti jäätmekäitlejate parimad praktikad jäätmete
ringlussevõtul või ringlussevõtuks ja korduskasutuseks ettevalmistamisel.
Kuna Euroopa Regionaalarengu Fondist antav struktuuritoetus „Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt
konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus”
tegevuste „Jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise
toetamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks on vähese tähtsusega abi või riigiabi, mille puhul peab
investeering arendama tehnoloogiat, mis tõhustavad jäätmete ringlusse- ja korduskasutusse võttu
võrreldes tavapärase protsessiga.
Seni puudus ülevaade jäätmete ümbertöötlemiseks kasutatavatest praktikatest Eestis, mistõttu on oluline
see kaardistada ning lähtuda seejuures eelkõige Eesti kontekstist ja Eestis rakendatavatest jäätmekäitluse
tehnoloogiatest. Seega on uuringu üldiseks eesmärgiks määrata kindlaks ühtsed põhimõtted, millest
tulevikus struktuuritoetuste taotlemisel lähtuda.
Uuringu raames viidi läbi intervjuud kokku 47 jäätmekäitlusettevõttega, kes käitlevad ühel või teisel moel
erinevaid jäätmeliike (ehitus- ja lammutusjäätmed, klaasijäätmed, plastijäätmed, suurjäätmed,
biolagunevad jäätmed, tekstiilijäätmed, pakendijäätmed, rehvid ning patareid ja akud).
Neist ehitus- ja lammutusjäätmeid käitlevaid oli 11. Ehitus- ja lammutusjäätmete standardseks
käitlusprotsessiks on kujunenud sorteerimine – sorteeritakse välja kõik taaskasutatav või ümbertöödeldav
materjal. Selliseks materjaliks on metallijäätmed, plastijäätmed, klaasijäätmed ja puidujäätmed.
Väljasorteeritavad jäätmed suunatakse edasisele käitlusele vastava jäätmegrupiga koos. Sorteerimisel
järele jäänud kivi, pinnas, betoon ning plaadid ja keraamika ja ka kipsijäätmed purustatakse ning saadav
killustik kasutatakse pinnase täiteks või teede ehituseks. Purustatud ehitus- ja lammutusjäätmed, mida
soovitakse kasutada ehitusmaterjalina, peavad vastama erinevatele kehtivatele standarditele. Sortimisega
saavad käitlusettevõtted enamjaolt ise hakkama, kuid purustusteenus tellitakse tihti sertifitseeritud
teenuspakkujalt sisse, kes tagab kliendile ka kvaliteetse standardiseeritud materjali.
Sertifitseerimistunnistusega ehitus- ja lammutusjäätme käitlejaid, kellel on endal seadmed olemas, oli
antud uuringu valimis üks. Üks ettevõte annab enda poolt toodetud killustikule kaasa tootmisohje
deklaratsiooni, kolm ettevõtet tagavad selle vastavuse Eesti Vabariigi standarditega, viiel ettevõttel puudub
sertifikaat (nemad kasutavad purustatud ehitusjäätmeid tagasitäitena või käitise territooriumil), kolm
ettevõtet tellivad teenuse sisse sertifitseeritud ettevõtjalt. Sisuliselt puudub kaardistamise andmetel hea
lahendus kipsipõhiste ehitusmaterjalide ringlussevõtuks. Puhtaid ja läbivettimata ning muudest
ehitusjäätmetest eraldi liigiti kogutud kipsplaadijäätmeid oleks võimalik saata Soome ringlussevõtmiseks
uute kipsplaatide tootmiseks.
Klaasijäätmeid käitlevaid ettevõtteid oli 4, kellele lisandusid klaaspakendijäätmete käitlejatena 7 ettevõtet.
Klaasijäätmed jõuavad käitlusettevõttesse tihtipeale koos teiste jäätmetega: segapakendi koosseisus,
ehitusjäätmete hulgas, autolammutuses demonteeritud romusõidukite klaasina või ehitus- ja
lammutustegevuse käigus tekkinud lehtklaasi jäätmetena. Kuna Eesti klaasijäätmete ringlusse suunajad
võtavad vastu juba eelsorditud materjali, on klaasijäätmete käitlus jaotatud erinevate ettevõtete vahel –
klaasijäätmete kogujad, sorteerijad, purustajad ja puhastajad ning lõpptoote tootjad. Sellest tulenevalt on
sorteerimisele keskendunud ettevõtetel olulisimaks arengupotentsiaaliks arendada oma tehnoloogiat
sorteerimisvaldkonnas. Hetkel toimub klaasi sorteerimine esmase käitleja juures sorteerimisliinil käsitsi.
Ehitusjäätmetest välja sorditav materjal sorditakse kas kinnisel alal või „konteinerist-konteinerisse“
meetodil, tootmisjäägid ladustatakse vastu võttes eraldi muudest jäätmetest. Täisautomaatset sortimisliini
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esmase käitleja tehnoloogilises protsessis ei ole esindatud. Pärast klaasijäätmete välja sorteerimist antakse
jäätmed üle ettevõtetele, kes valmistavad jäätmed ette ümbertöötluseks – klaas purustatakse (vajadusel
puhastatakse) ning sorditakse värvi alusel. Eestis on üks ettevõte, kus on kasutusel automaatne optiline
klaasijäätmete sorteerimine ning üks ettevõte, kellel on automaatne sortimisliin, purustamine ning
puhastus.
Üks ettevõte tegeleb Eestis ka elektri- ja elektroonikaseadmete klaasosadega (16 02 16 10): keskendutud
on kineskoopidelt klaaside demonteerimisele ja kineskoopklaasi lasertehnoloogiaga poolitamisele.
Toodetavatele klaasitükkidele otsitakse hetkel väljundit, millest üheks võimaluseks on dekoratiivklaasist
ehitustoodete tootmine (hetkel lõplik ringlusse suunamise rakendus aga puudub). Eestis on olemas klaasi
lõpptooteks ümbertöötlusvõimalus vaid valgel klaasil – lehtklaasil ning valgel klaaspakendil. Eestis
toodetakse klaasijäätmetest klaastaarat ühe ettevõtte poolt. Lisaks kasutatakse klaasipuru (nii
klaaspakenditest, ehitus- ja lammutusjäätmetes sisalduvast klaasist, kui ka romusõidukite klaasist)
ehituskivide ja plokkide tootmisel osaliselt liiva asendajana, sel juhul on lisaks pakendiklaasile kasutatavad
ka romusõidukite klaasijäätmed ja ehitus-lammutusjäätmetest pärinevad klaasijäätmed.
Plastijäätmete käitlus sõltub suuresti plastiliigist ja jäätmeliigist. Näiteks on pakendijäätmeid laialt
sorteeritud ning ringlusse suunatud. Keerulisem on aga põllumajandusest pärit plastijäätmetega, kuna
viimased on määrdunud, märjad ja sisaldavad võõriseid. Ettevõtjad tõid välja, et käitlemine pole olemuselt
keeruline, kuid on tülikas ja aeganõudev. Teiseks probleemseks jäägiks on romusõidukitest pärit
plastijäätmed, millele kasutust ei ole Eestis leitud. Materjal kogutakse kokku ning saadetakse riigist välja,
välismaisele töötlejale. Nii samuti elektroonikast pärit plastiga, mis sisaldab ohtlikke aineid. Kõrgeimaks
plastijäätmete käitluseks on plastpakendi, kile ümbertöötlemine – sorteerimine automaatsel liinil, ning
edasine käitlus, mis hõlmab endas granuleerimist ning uute toodete tootmist. Praktiliselt kõik
plastijäätmete käitlejad, kes tegelevad kas plastipuru, -graanulite või plastist lõpptoodete tootmisega,
eelistavad puhast ja plastimargi järgi eelsorditud materjali. Sellisele materjalile on turgu nii Eestis, kui ka
välisriikides. Vaid üks ettevõte suudab lõpptoote tootmisel kasutada ka plastijäätmeid, kus on eri
plastimarkide segu. Määrdunud plastijäätmeid on aga raskem edasi töödelda või turustada.
Uuringusse kaasatud suurjäätmete käitlejaid oli 5 ning kõigil oli üks probleem – suurjäätmed on valmistatud
väga erinevatest materjalidest, mis teeb käitluse aega nõudvaks ning kulukaks. Sellegipoolest on põhiliseks
käitluseks suurjäätmete demonteerimine – eemaldatakse töötlemata puit, töödeldud puit, metall ning
tekstiil. Jäätmed püütakse demonteerida nõnda, et tekkivatele jäätmeliikidele oleks käitlus. Keeruline
protsess aga põhjustab osade jäätmete ladestamisele suunamise (tekstiil, poroloon jmt). Osaliselt
suunatakse aga suurjäätmed ka demonteerimata otse ladestamisele. Käesoleva uuringu tulemusena võib
öelda, et suurjäätmed on ringlussevõtu mõttes üheks lahendamata jäätmeliigiks Eesti jäätmekäitluses.
Ringlusesse suunatakse vaid osaliselt metall ja vähesel määral klaas. Puitu suunatakse osaliselt
taaskasutamisse energiatootmise näol. Vähesel määral suunatakse suurjäätmeid (vanamööblit) ka
korduskasutusse, kui mööbliese on veel kasutamiseks kõlblik, kuid see toimub suuresti väljaspool
jäätmekäitlejate tegevust.
Biolagunevate jäätmete käitlusprotsessid on Keskkonnaministeeriumi määrustega selgelt määratletud.
Reoveesettele kehtivad keskkonnaministri 30.12.2002 määrus nr 78 „Reoveesette põllumajanduses,
haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded” ja keskkonnaministri 19.07.2017 määrus nr 24
„Reoveesettest toote valmistamise nõuded“ ning muude biolagunevate jäätmete kompostimisele
keskkonnaministri 08.04.2013 määrus nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“. Kui
kompost on vastavalt sertifitseeritud, on õigus käitlejal lasta valmiskompost turule. Võimalik on siiski
suunata reoveesetet ringlusesse lähtuvalt keskkonnaministri 30.12.2002 määruse nr 78 nõuetest. Eestis
enam kasutavaks biolagunevate jäätmete kompostimismeetodiks aunkompostimine ja parimaks praktikaks
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on membraankompostimine, üks ettevõte kasutab ka vermikompostimist. Olmereovee puhastussetete
käitluses on Eestis parimaks praktikaks biogaasi tootmine metaankäärituse teel ja kääritusjäägist komposti
tootmine. Vähesel määral kasutatakse reoveesette metaankäritusel ka muid biolagunevaid jäätmeid.
Biosütt või muid tooteid uuringu tulemuste kohaselt olmereovee puhastussetetest Eestis ei toodeta.
Peale suurjäätmete on teiseks probleemseks jäätmegrupiks jäätmete ringlusse suunamise osas
tekstiilijäätmed. Tekstiilijäätmed koosnevad erinevatest tekstiilmaterjalidest ning nt rõivaste puhul
erinevatest osadest (nööbid, lukud, trukid, kleebised jm). Tavapärastes jäätmepurustites ei ole võimalik
tekstiilijäätmeid purustada, sest tekstiiliribad jäävad purusti hammaste külge ja kerivad ennast ümber
purusti rullide ning takistavad seeläbi purusti tööd. Tehnoloogiliselt on tekstiili purustamiseks lahendus
olemas, mida rakendatakse Eestis vatiini ja vähesel määral puuvillase kanga tootmisjääkidele, mis
suunatakse ümbertöötlusse ja uue vatiini tootmisse. Seal toimub tekstiili teradega lõikamine, mis lõikab
pikad tekstiilribad tükkideks, seejärel toimub tekstiilitükkide purustamine sisuliselt kanga kiududeks
rebimise näol. Vanade rõivaste käitlemiseks selline tehnoloogia aga hästi ei sobi, sest lõiketerasid ja
kiududeks rebimise seadmeid lõhuks igasugused kangastele kinnitatud kaunistused (plast, metall, klaas)
ning sulgemisvahendid (lukud, nööbid, trukid). Seega oleks vajalik sarnase tehnoloogia kasutamiseks
vanadelt rõivastelt eelnevalt kõikide võõrkehade eemaldamine, mis oleks kõige paremini teostatav
käsitööna, kuid see oleks väga tööjõumahukas. Kuna parimat käitlusprotsessi pole rõivajäätmetele välja
töötatud, on üks jäätmekäitleja loonud võimaluse koguda erinevaid tekstiilijäätmeid ning suunata need
soodsa hinnaga abivajajatele – tegemist on riidekonteineritega, kuhu saavad kõik inimesed oma esemeid
viia, kui need on puhtad ja kuivad. Jäätmed liiguvad edasimüüjale, kes võtab vastu veel jäätmeid tekstiili
sorteerijatelt. Kasutuskõlbmatu tekstiilijääde suunatakse kõrvaldamisele.
Pakendijäätmete käitlusprotsess on esimeses etapis sarnane kõikide pakendiliikidega – sorteerimine. Eestis
on enamlevinud sorteerimisviis poolautomaatsel sorteerimisliinil käsitööjõu abil, kes korjab pakendi
sorteerimislindilt, lisaks eemaldab paigaldatud magnet metallosised. Eestis on vaid üks ettevõte, kelle
käitlusprotsess on pakendijäätmete käitlemisel peaaegu täisautomaatne, seda plastpakendijäätmete plasti
margi kaupa sortimisel. Teises etapis suunatakse jäätmed töötlejale, kes töötlevad juba sorteeritud
materjali edasi. Eelsorditud plastpakendeid töödeldakse kas plastipuruks või plastgraanuliks (plastimarkide
järgi) või siis toodetakse plastpakendi jäätmetest uusi tooteid. Klaaspakendijäätmed suunatakse valge klaasi
näol Eestis uue klaaspakendi tootmiseks ning värviline klaaspakend suunatakse edasiseks töötlemiseks
välisriikidesse. Paberpakendi jäätmed liiguvad samuti suures osas pallituna välisriikidesse, kuid kasutatakse
osaliselt ära ka Eestis uute pabertoodete tootmiseks, sh ühes ettevõttes koos kompostiitpakendis sisalduva
paberi- ja kartongpakendi jäätmetega. Tekstiilpakendi jäätmed suunatakse kas edasisele käitlusele
välisriikidesse või jäätmekütuse tootmiseks. Metallpakendid suunatakse metalli kokkuostjatele.
Puitpakendite osas toimub vaid puidust kaubaaluste remontimine ja korduskasutamine kaubaalustena.
Muus osas suunatakse puitpakendid üldjuhul kütusena energiatootmisse.
Uuringutulemusena selgus, et rehvide ringlusse suunamine on Eestis marginaalne – peamine
käitlusprotsess on rehvide taastamine või rehvimattide tootmine, vähemal määral rehve purustatakse.
Lõhkamise ohutusmatte toodetakse ainult veoauto rehvidest ning samuti taastatakse (protekteeritakse)
Eestis vaid veoauto rehve. Muud rehvid antakse üle tootjavastutusorganisatsioonile või purustatakse.
Rehvipuru saadetakse osaliselt välismaistele töötlejatele ringlusse suunamiseks, kuid suures osas
välismaale jäätmekütusena. Samuti selgus vestluste käigus, et aastatega väheneb korduvkasutatavate
rehvide hulk märgatavalt, kuna turu on vallutanud ebakvaliteetne nn “hiina rehv“, mis pärast esimest
kulumist enam taastatav ei ole. Seega võib uuringu tulemustel väita, et vanarehvide materjalina ringlusse
suunamine on Eestis seni lahendamata.
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Uuringusihtrühmaks olid ka patarei- ning akujäätmed. Eestis töödeldakse ümber küll pliiakusid, kuid muude
patarei- ja akujäätmete peamiseks käitlusprotsessiks on kokku kogumine, mõneti liigiti sorteerimine,
pakendamine ja edasiseks käitluseks välismaistele lepingupartneritele üleandmine.
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2. Uuringu taust ja eesmärk
Euroopa Regionaalarengu Fondist antakse struktuuritoetus „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline
teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „Jäätmete
ringlussevõtu toetamine” ning „Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” eesmärkide ja
tulemuste saavutamiseks. Struktuuritoetuse saamiseks on keskkonnaminister sätestanud tingimused
määrusega nr 23 „Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste
„Jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” jaoks
avatud taotlemise korral“.
Määruses nimetatud tegevusteks antav toetus on vähese tähtsusega abi või riigiabi, mille andmisel
kohaldatakse Euroopa Komisjoni määruse nr 651/2014 (ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise
kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks ehk üldine grupierandi määrus)
sätteid, mis on seotud keskkonnakaitseks artikli 47 (jäätmete ringlussevõtuks ja korduskasutuseks antav
investeeringuteks ettenähtud abi) alusel antava abiga. Nimetatud määruse artiklis 47 punktid 6 ja 7
sätestavad, et Euroopa Regionaalarengu Fondi investeering peab arendama tehnoloogiaid, mis tõhustavad
jäätmete ringlusse- ja korduskasutusse võttu võrreldes tavapärase protsessiga.
Tänasel päeval puudub ülevaade jäätmete ümbertöötlemiseks kasutatavatest praktikatest Eestis, mistõttu
on oluline see kaardistada ning lähtuda seejuures eelkõige Eesti kontekstist ja Eestis rakendatavatest
jäätmekäitluse tehnoloogiatest.
Tehnika tase on uuringu läbiviimise seisukohast protsess, milles jäätmete taaskasutamine lõpptoote
tootmiseks on majanduslikult tulus tavapraktika. Üldjuhul mõistetakse tehnika taseme all hetke kõige
kõrgemal arengutasemel olevaid tehnoloogiaid, seadmeid, võtteid ja protsesse (n-ö nüüdisaegseid
tehnikaid). Tavapraktikat vaadeldakse kui protsessi, mida jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuse puhul
tavaliselt kasutatakse ning mis on majanduslikult tulus (st kasumlik ja toimib ilma välise majandusliku abita).
Tehnika, mis vastab hetke tehnika tasemele, ei pruugi siiski alati ühtida kõige enam kasutatava tehnikaga.
Jäätmekäitlussektor võib kasutada väga erineval tasemel majanduslikult tulusaid tavapraktikaid ja protsesse mingi jäätmeliigi käitlemisel (ringlussevõtul). Oluline on selliste erineva tasemega tavapraktikate
eristamine (tehnoloogia hetke taseme mõistes) abikõlblike investeeringukulude määratlemisel. Kui
jäätmekäitlussektoris kasutatakse konkreetses valdkonnas erinevaid sama suutlikkusega ringlussevõtu ja
korduskasutuse tavapraktikaid/protsesse, siis tuleks üldjuhul kavandatavat tehnikat võrrelda neist kõige
kõrgemal tasemel (state of the art) oleva tehnikaga (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus SA,
2016).
Jäätmete korduskasutuseks loetakse mis tahes toimingut, mille käigus tooteid või tootekomponente, mis
ei ole jäätmed, kasutatakse uuesti nende esialgsel otstarbel.
Jäätmete ringlussevõtuks loetakse, (kaasa arvatud bioloogiline ringlussevõtt) jäätmete
taaskasutamistoimingut, mille käigus jäätmematerjalid töödeldakse toodeteks, materjalideks või aineteks,
et kasutada neid nende esialgsel või muul eesmärgil. See ei hõlma jäätmete energiakasutust ja töötlemist
materjalideks, mida kasutatakse kütusena või tagasitäiteks.
Käesoleva uuringu peamiseks üldeesmärgiks on määrata kindlaks ühtsed põhimõtted, millest saab riigiabi
taotluse koostamisel ja hindamisel lähtuda. Üldeesmärgi täitmiseks täideti 3 alameesmärki:

10

1. Määrata uuringuga kindlaks jäätmete ringlussevõtuks ja korduskasutuseks kasutatava tehnika
parimad praktikad Eestis.
2. Praktikate kindlaks määramise eesmärk on kirjeldada Eestis hetkel vastavate jäätmeliikide osas
parimat jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuse praktikat.
3. Uuringus käsitletavateks jäätmeliikideks, mille ringlussevõtuks kasutatava tehnika praktikaid
määratakse, on järgmised jäätmeliigid:
− ehitus- ja lammutusjäätmed (jäätmeliigid koodidega 170103, 170107 ja 170802);
− klaasijäätmed (koodidega 160120, 16021508, 16021610, 170202, 191205,
200102);
− plastijäätmed (koodidega 020104, 160119, 16021609, 170203, 191204,
200139);
− suurjäätmed (koodiga 200307);
− biolagunevad jäätmed (koodidega 190805, 200108, 200201);
− tekstiilijäätmed (koodidega 040209, 040221, 040222, 150109, 160122, 191208,
200110, 200111);
− pakendijäätmed (koodidega 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106,
150107, 150109);
− rehvid (koodidega 160103, 19120401);
− patareid ja akud (koodidega 160601, 160602, 160603, 160604, 160605, 200133,
200134).
Oluline on antud uuringus lähtuda eelkõige Eesti kontekstist ja Eestis rakendatavatest jäätmekäitluse
tehnoloogiatest. Eestis parima praktika määratlemisel lähtutakse seega põhimõttest, milline kasutatav
tehnoloogia on hetkel kõrgeimal tasemel jäätmehierarhiast lähtuvalt. Kui jäätmehierarhia mõistes on hetkel
mitu erinevat praktikat samaväärsed, siis kirjeldatakse kõiki samaväärseid praktikaid.
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3. Andmed ja metoodika
3.1.

Uuringus käsitlevate ettevõtete valimi koostamise metoodika

Esimese sammuna oli Eesti parimate praktikate kaardistamiseks vajalik käsitletavate jäätmeliikide põhjal
jäätmekäitlusettevõtete valimi koostamine. Valimi koostamiseks teostati internetiotsing ja tutvuti Eesti
Jäätmekäitlejate Liidu kodulehel oleva infoga. Põhjalikumalt teostati esialgse jäätmekäitlusettevõtete
valimi koostamiseks päringud keskkonnalubade infosüsteemist uuringus käsitletavate jäätmeliikide kaupa.
Samuti määratleti keskkonnalubade infosüsteemist päringute teostamiseks jäätmete taaskasutuskoodid,
millised on potentsiaalselt huvipakkuvad käesoleva uuringu jaoks ning kirjeldavad parimal moel ettevõtte
panust jäätmete ringlusse suunamisel.
Valikusse jäid järgmised jäätmete taaskasutustoimingud:
a) R3o - bioloogiline ringlussevõtt, sealhulgas kompostimine ja muud bioloogilised
muundamisprotsessid;
b) R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri
muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel;
c) R3c - keemiline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali lagundamine algkomponentideks ning nendest
esialgsega analoogse materjali valmistamine;
d) R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende
komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine;
e) R3f - ringlussevõtt toormevaruna ehk jäätmematerjali lagundamine, sealhulgas gaasistamise ja
pürolüüsi teel mis tahes keemilisteks ühenditeks, mis võetakse järgnevalt ringlusse kemikaalidena
uue toote koostises;
f) R4 - metallide või metalliühendite ringlussevõtt või taasväärtustamine;
g) R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja
pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine;
h) R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende
komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine;
i) R5f - ringlussevõtt toormevaruna;
j) R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega
võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine,
kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning
jäätmete olemus või koostis muutub;
k) R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine.
Valimist jäid välja energiakasutusse suunatavad taaskasutuskoodid R1, R12x, ladustamisele suunavad Dkoodid, R13 kood, mille puhul ettevõte ei käitle, paki ümber ega sordi. Samuti ei kaasanud päringusse
taaskasutuskoode (R1, R2, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R11), mis käivad jäätmeliikide kohta, mis ei kuulunud
käesoleva uuringu lähteülesandesse.
Täiendavalt
tutvuti
infosüsteemis
keskkonnakomplekslubadega.

KOTKAS

teadaolevate

jäätmekäitlusettevõtete

Otsing keskkonnalubade infosüsteemis andis uuringu koostajale info käesoleva uuringu eesmärgist
lähtuvalt huvipakkuvate jäätmekäitlusettevõtete osas. Selleks, et saada täiendavat infot ettevõtetes
kasutusel olevate tehniliste lahenduste osas, teostati valikusse jäänud ettevõtete jäätmeloa
taotlusmaterjalide otsing Keskkonnaameti dokumendiregistrist ning salvestati vastavate
jäätmekäitlusettevõtete jäätmeloa taotluste materjalid. Otsing teostati nii Keskkonnaameti uuest
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dokumendiregistrist (http://dhs-adr-kea.envir.ee/), kui ka Keskkonnaameti vanast dokumendiregistrist
(http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535).
Esialgsesse valimisse jäi:
a) Ehitus- ja lammutusjäätmeid käitlevaid ettevõtteid 16;
b) Plastijäätmeid käitlevaid ettevõtteid 71;
c) Suurjäätmeid käitlevaid ettevõtteid 16;
d) Biolagunevaid jäätmeid käitlevaid ettevõtteid 17;
e) Pakendijäätmeid käitlevaid ettevõtteid 35;
f) Vanarehve käitlevaid ettevõtteid 70;
g) Patareisid käitlevaid ettevõtteid 4;
h) Klaasijäätmeid käitlevaid ettevõtteid 70;
i) Tekstiilijäätmeid käitlevaid ettevõtteid 8.
Kokku valiti Keskkonnalubade infosüsteemi ja süsteemi KOTKAS alusel esialgsesse ettevõtete valimisse 307
jäätmekäitlusettevõtet.
Teises etapis töötati läbi ettevõtete jäätmeloa taotlused, jäätmeload, teadaolevad keskkonnakompleksloa
taotlused ja keskkonnakompleksload. Taotlustes ja lubades jälgiti korraldatava jäätmekäitluse selgitust ja
tehnilise varustuse kirjeldust (taotluses tabel 3), tootmistegevuse selgitust koos jäätmete moodustumisega
seotud toorme ning tehnoloogiaprotsesside iseloomustustega (taotluses tabel nr 4) ning jäätmete koostise
ning jäätmekäitlustoimingute ja- tehnoloogia iseloomustust (taotluses tabel nr 5).
Loa taotluste kirjelduste läbivaatamise põhjal otsustati, kas käesolev ettevõte võiks kasutada parimat
praktikatning vastav ettevõte arvestati edasisse uuringu valimisse. Lõplikku valimisse jäi erinevate
jäätmeliikide põhjal kokku 58 jäätmekäitlejat. Edasise töö käigus täpsustati veel ettevõtete nimekirja nende
loa taotluste täpsema ülevaatamise teel. Selle põhjal selgus, et üks ettevõte on pankrotis, üks oli lõpetanud
tegevuse ning kuus ettevõtet jäeti siiski lõplikust kaardistamisest välja, kuna nende tegevus ei erinenud
taotluse andmete põhjal teiste valimis olevate ettevõtete tegevusest. Üks ettevõte jäi peale esmast
vestlust lõplikust valimist välja, kuna ettevõte ei ole oma tegevust alustanud ning üks ettevõte jäi välja,
kuna tema tegevus on alles katsetusjärgus. Sõelale jäi 48 jäätmekäitlejat, kellega planeeriti läbi viia
intervjuud. Üks ettevõte keeldus täielikult intervjuus osalemisest ja ei soovinud ka, et tema tegevust
aruandes käsitletaks (ehitiste lammutustegevus). Seega jäi lõplikusse valimisse alles 47
jäätmekäitlusettevõtet, kellega viidi läbi intervjuud ning kelle tegevust aruandes kaardistati.

3.2.

Intervjueeritud ettevõtted ja intervjuude ettevalmistamine

Keskkonnalubade ja taotluste läbitöötamisel arvestati valimisse 47 ettevõtet. Kuna aga mitmed ettevõtted
käitlesid erinevaid jäätmeliike, ei räägitud ühe ettevõttega vaid ühest jäätmeliigist vaid kõigist, mille
ringlussevõtuks ettevalmistamisega või korduskasutamisega antud ettevõte tegeles.
Intervjuu liigina kasutati antud uuringus struktureeritud intervjuud – enne intervjuude läbiviimist koostati
igale jäätmegrupile intervjuu ankeet (Lisa 1), mis toetas intervjueerijat intervjuu läbiviimisel. Ettevõtetega
kontakteeruti esmalt telefoni teel ning viidi läbi esmane intervjuu, mille järel saadeti kontaktisiku meilile ka
kirjalikus vormis uuringu kirjeldus, põhjus miks ettevõttega kontakteeruti ning Keskkonnaministeeriumipoolne toetuskiri. Kohapeal käidi ettevõtete tegevusega tutvumas ja intervjuusid läbi viimas 12
jäätmekäitlusettevõttes. Ülejäänutega viidi läbi telefoniintervjuud.
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Läbi viidud intervjuude vastuste ning jäätmeloa või keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalide põhjal
koostati praktikate kirjeldused ning käitlusprotsessi plokkskeemid. Käitluskirjelduste võrdluse põhjal
määrati Eestis hetkel kasutusel olev parim praktika, misjärel kontakteeruti selliste ettevõtetega ning lepiti
kokku külastus täpsemateks küsimusteks ning tehnoloogilise protsessiga tutvumiseks.

3.3.

Praktikate kirjelduste koostamise metoodika

Praktikate võrdlemiseks koostati igale ettevõttele käitlusprotsessi kirjeldused, mis koostati jäätmeliikide
alusel. Vastavalt ettevõtete erinevatele käitlusprotsessidele, moodustusid ka erinevad kirjeldused.
Kirjelduste koostamisel lähtuti ettevõtte jäätmeloa taotluses olnud kirjeldustest ning intervjuu käigus
saadud vastustest. Kirjeldustes toodi välja jäätmegrupi käitlus, taaskasutustoimingu kood, kasutatavad
seadmed, lõpp-produkt, sertifikaadi või tootestandardi olemasolu, käitlusprotsessi plokkskeem, ringlusse
suunatavate jäätmete osakaal, käitlusprotsessi võrdlus konkurendiga. Kirjelduse lõpus toodi välja, kas
käitlusprotsess on Eestis potentsiaalselt parim praktika või mitte.
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4. Eestis hetkel kasutusel olevad jäätmete ringlussevõtu ja
korduskasutuse parimad praktikad
4.1.

Ehitus- ja lammutusjäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlejaid on Eestis mitmeid, valimisse sattunud käitlejatest sertifitseeritud
killustikutootjaid, kellel omal seadmed ning purustusvalmidus vaid üks. Seetõttu loeme tema ka parima
praktikaga ehitus- ja lammutusjäätmete käitlejaks. Sisuliselt toimub ehitus- ja lammutusjäätmetest Eestis
hetkel kas pinnasetäite materjalide tootmine või killustiku tootmine, mida kasutatakse ehituses või
teedeehituses, kui see on sobiv looduslikest materjalidest toodetud killustiku asemel. Nimetatud tegevust
kirjeldavad tabel 5.1. (ehitus- ja lammutusjäätmete kirjeldus 1) ning tabel 5.2. (ehitus- ja lammutusjäätmete
kirjeldus 2).
Kui jäätmetest soovitakse toota teedeehituses kasutatavaid materjale või tooteid, peavad need vastama
majandus- ja taristuministri 22. septembri 2014. a määrusega „Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele
esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“ kehtestatud nõuetele. Kui jäätmetest
soovitakse toota ehitusmaterjale või tooteid, peavad need vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri
26. juuli 2013. a määrusele nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele
vastavuse tõendamise kord“. Standard purustatud materjalile, mida ainsana välja toodi: EN
13242:2002+A1:2007 (Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud
täitematerjalid) (Civitta, 2015).
Sisuliselt puudub kaardistamise andmetel hea lahendus kipsipõhiste ehitusmaterjalide ringlussevõtuks.
Paar ettevõtet tõid eraldi välja kipsplaadi jääkide liigiti välja sortimisega seoses, et puhas kipsplaadi jääk on
võimalik saata peale sortimist Soome uute kipsplaatide tootmiseks, kuid materjal peab olema puhas, ei tohi
olla vettinud ja määrdunud. Seega sorditakse ehituse segajäätmetest kipsplaadi tükke eraldi välja
minimaalselt ja Soome uute kipsplaatide tootmisele suunatakse seda samuti minimaalselt või üldse mitte.

4.2.

Klaasijäätmed

Klaasijäätmete puhul saab lugeda parimaks praktikaks mitu erinevat tehnoloogilist lahendust.
Ringlussevõtuks ettevalmistamise osas on parimaks praktikaks Eestis klaasijäätmete puhul tabelis 5.7.
(klaasijäätmete kirjeldus 5) kirjeldatud praktika.
Klaasijäätmete ringlusesse suunamisel on eeskätt klaaspakendite osas parimaks praktikaks uue klaastaara
tootmine (tabel 5.6. - klaasijäätmete kirjeldus 4), kus kasutatakse ära ka vähesel määral lehtklaasi jäätmeid.
Lehtklaasi (ehitus- ja lammutusjäätmetest) ja romusõidukite klaaside ringlusesse suunamisel on Eestis
parimaks praktikaks jäätmetest klaasipuru tootmine ja selle lisamine ehitustoodete sisse osaliselt liiva
asendajana, mida on kirjeldatud tabelis 5.3. (klaasijäätmete kirjeldus 1) ning tabelis 5.8. (klaasijäätmete
kirjeldus 6). Selle tarbeks sobivad nii klaaspakendi jäätmed, romusõidukite klaas, kui ka ehitus- ja
lammutusjäätmetest pärinev klaas.
Elektroonikajäätmetest demonteeritud klaasijäätmete parimaks praktikaks võib lugeda klaasijäätmete
lõikamist ja purustamist. Eestis tegeleb sellega üks ettevõte (tabel 5.4. – klaasijäätmete kirjeldus 2).
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Tinglikult võib ka lugeda romusõidukite klaaside puhul parimaks praktikaks demonteeritud klaaside
varuosadena korduskasutusse suunamist tabel 5.5. (klaasijäätmete kirjeldus 3). Siiski on selliselt
korduskasutusse suunatavate romusõidukite klaaside osakaal kogu massist hinnanguliselt suhteliselt
väikese osakaaluga (Eestis suunatakse 2011-2013 andmete põhjal romusõidukite klaasijäätmeid
korduskasutusse ca 31,9%) (Sõrmus, 2014).

4.3.

Plastijäätmed

Eestis on mitmeid plastijäätmete ümbertöötlejaid, seda alates sorteerijatest kuni plastijäätmetest
lõpptoodete tootjateni välja. On mitmeid ettevõtteid, kes võtavad vastu kas eelsorditud plastijäätmeid või
siis sordivad neid ise plastimarkide järgi ning toodavad plastijäätmetest kas plastipuru või plastgraanuleid
vastavalt plastimargile. Puru või graanul müüakse siis plasttoodete tootmiseks. Seega võib välja tuua, et
plastipuru ja plastgraanulite tootmisel (plastijäätmete ringlussse suunamise ettevalmistamisel) on Eestis
parima praktikaga samaaegaselt tabelis 5.12. esitatud plastijäätmete kirjeldus 4, tabelis 5.11. toodud
kirjeldus 3 ja tabelis 5.13. toodud kirjeldus 5.
Eestis on ka mitmeid plastijäätmete käitlejaid, kes toodavad plastijäätmetest uusi plasttooteid. Toodetakse
erinevaid tooteid. Erinevus on plastijäätmetest uute toodete tootmisel selles, kas plastijäätmed peavad
olema eelnevalt võimalikult puhtad ja kas on vaja eraldada erinevad plastimargid, et uusi tooteid toota. Või
siis on toote tooraineks sobivad ka eri plastimarkide segud, mis võivad olla ka määrdunud. Valdavaks on
siiski see, et plastijäätmed peaksid olema juba eelnevalt liigiti kogutud ja võimalikult puhtad.
Näiteks võib plastijäätmete ringlusesse suunamisel üheaegselt lugeda parimaks praktikaks tabelis 5.15.
esitatud plastijäätmete kirjelduse 7, tabelis 5.9. esitatud kirjelduse 1, tabelis 5.14. esitatud kirjelduse 6.
Tabelis 5.10. esitatud plastijäätmete kirjeldus 2 kirjeldab tootmisprotsessi, kus on lõpptoote tootmiseks
võimalik kasutada eri plastimarkide segu.
Tinglikult võib ka lugeda romusõidukite plastijäätmete puhul parimaks praktikaks demonteeritud
plastosade varuosadena korduskasutusse suunamist (tabel 5.16. – plastijäätmete kirjeldus 8). Siiski on
selliselt korduskasutusse suunatavate romusõidukite plastosade osakaal kogu massist hinnanguliselt
suhteliselt väikese osakaaluga (Eestis suunatakse 2011-2013 andmete põhjal romusõidukite plastijäätmeid
korduskasutusse ca 23,7%) (Sõrmus, 2014).

4.4.

Suurjäätmed

Suurjäätmete käitlusprotsessid on Eestis kõikjal sarnased (tabel 5.17. – suurjäätmete kirjeldus 1) – kus
võimalik, määrdumata kasutuskõlblike suurjäätmete korduskasutusse suunamine, kasutuskõlbmatute
suurjäätmete demonteerimine liigiti, liigiti demonteeritud jäätmete käitlus (nt metall metalli
kokkuostjatele) ning puiduhakke tootmine. Kuna aga suurjäätmed sisaldavad lisaks metallile, puidule ja
klaasile ka tekstiili, porolooni, mille taaskasutusse või ringlusesse suunamine on keeruline, siis jõuavad need
üldjuhul kõrvaldamisele ladestuse näol. Seega, võib öelda, et suurjäätmete osas piirdub jäätmete käitlus
osaliselt korduskasutusse suunamisega, kuid valdavalt on suurjäätmete käitlus ja sealsete materjalide
ringlusesse suunamine Eestis tänasel päeval edukalt lahendamata. Ringlusesse suunatakse vaid osaliselt
metall ja vähesel määral klaas, puitu suunatakse osaliselt taaskasutamisse energiatootmise näol.
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4.5.

Biolagunevad jäätmed

Biolagunevad jäätmed jagunevad oma koostisosadelt ja vastavalt sellele ka töötluselt kaheks: peamiselt
olmereoveesetteid käitlev tehnoloogia ning peamiselt aia- ja haljastusjäätmeid, köögi- ja sööklajäätmeid
sisaldav kompostimisprotsess.
Olmereoveesette käitlejad on klassikaliselt Eestis reoveepuhatsusettevõtted, aga ka mõned prügilad
kompostivad olmereoveesetteid koos muude biolagunevate jäätmetega.
Olmereoveesette käitluse osas võib Eestis parimaks praktikaks lugeda ühelt poolt biogaasi tootmist
reoveesettest, kuhu segatakse vähesel määral ka teisi biolagunevaid jäätmeid (tabel 5.18. – biolagunevate
jäätmete kirjeldus 1 ning tabel 5.19. – biolagunevate jäätmete kirjeldus 2). 2015. aastal läbi viidud uuringu
kohaselt on võimalik metaankääritusel lagundada toormuda orgaanilisest ainest 55% ning liigmuda
orgaanilisest ainest 35% (aqua consult baltic OÜ, 2015). Kääritustanki mõlema – nii toormuda kui liigmuda
juhtimisel, kujuneks keskmiseks lagundatavaks orgaanika osakaaluks 40%-50% (tabel 5.18. – biolagunevate
jäätmete kirjeldus 1 ning tabel 5.19. – biolagunevate jäätmete kirjeldus 2). Olmereovee puhastussetetest
toodetakse küll edukalt biogaasi, kuid materjalina valmiskomposti ringlusesse suunamine on keerukam,
sest uuringus käsitletud ettevõtted ei ole oma valmiskomposti sertifitseerinud. Võimalik on siiski suunata
reoveesetet ringlusesse lähtuvalt keskkonnaministri 30.12.2002 määruse nr 78 nõuetest. Olmereovee
puhastussetete käitluses on Eestis parimaks praktikaks biogaasi tootmine metaankäärituse teel ja
kääritusjäägist komposti tootmine. Biosütt või muid tooteid olmereovee puhastussetetest uuringu
tulemuste kohaselt Eestis ei toodeta.
Aia- ja haljastusjäätmete ning köögi- ja sööklajäätmete osas on Eestis valdavaks jäätmete aeroobne
kompostimine, millest võib lugeda parimaks praktikaks mitut erinevat lahendust – aunkompostimine
membraankompostimise ja sundõhustamise näol (tabel 5.20. – biolagunevate jäätmete kirjeldus 3) ning
aunkompostimine aunade piisavalt tiheda segamise näol (tabel 5.22. – biolagunevate jäätmete kirjeldus 5
ja tabel 5.21. – biolagunevate jäätmete kirjeldus 4), mille tulemusena valmib sertifitseeritud kompost, mida
on võimalik edukalt turustada kompostmullana.

4.6.

Tekstiilijäätmed

Käitlusettevõtetega suheldes selgus, et tekstiilijäätmeid, mis võetakse vastu elanikkonnalt või moetootjatelt
on väga keeruline käidelda nende materjali ebaühtluse ning võõriste sisalduvuse tõttu (lukud, nööbid,
trukid, needid jmt).
Lahendus on leitud vatiini ja vähesel määral puuvillase kanga tootmisjääkidele, mis suunatakse
ümbertöötlusse ja uue vatiini tootmisse. Arvestades hetke olukorda Eestis, on tootmisjääke käitlev ettevõte
parima praktikaga (tabelis 5.23. tekstiilijäätmete kirjelduses 1), kuid see on vaid väga piiratud
tekstiilijäätmete kasutamiseks (puhtad tekstiilitööstuse jäägid – vatiin ja puuvillane kangas).
Muude tekstiilijäätmete osas on parimaks tabelis 5.24. (tekstiilijäätmete kirjeldus 2) esitatud praktika, mis
seisneb sisuliselt ainult tekstiilijäätmete väljasortimises käsitsi sortimisliinil, nende pallimist ja
ringlussevõtuks eksportimist.
Täiendavalt toimub Eestis ka kasutatud rõivaste korduskasutusse suunamine läbi teise ringi kaupluste.
Kasutuskõlbmatud rõivaste jäätmed suunatakse aga valdavalt kõrvaldamisele.
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4.7.

Pakendijäätmed

Klaaspakendite osas on ringlussevõtuks ettevalmistamise parimaks praktikaks Eestis klaasijäätmete puhul
tabelis 5.25. (pakendijäätmete kirjeldus 1) esitatud kirjeldatus.
Klaaspakendite ringlusesse suunamisel on parimaks praktikaks uue klaastaara tootmine (tabel 5.26. pakendijäätmete kirjeldus 2). Vähesel määral kasutatakse ka klaaspakendijäätmeid klaasipuruna
betoontoodete tootmisel.
Plastpakendi ringlussevõtuks ettevalmistamisel on ühelt poolt parimaks praktikaks segaolmejäätmetest
plastpakendi plasti margi aluselt välja sortimine automaatse sortimisliini abil (tabel 5.28. – pakendijäätmete
kirjeldus 4). Teisalt on plastpakendijäätmete ja ka muude pakendijäätmete osas (v.a klaaspakendid)
materjali ringlusse suunamiseks ettevalmistamisel parimaks praktikaks segapakendist pakendimaterjalide
käsitsi sortimisliinil materjalide kaupa sortimine, kokkupressimine ja seejärel edasisele töötlusele
suunamine (tabel 5.29. – pakendijäätmete kirjeldus 5 ning tabel 5.31. – pakendijäätmete kirjeldus 7).
Plastpakendijäätmete ringlussevõtuks on Eestis ka mitmeid ettevõtteid, kes toodavad kas kindlast
plastimargist või erinevate plastide segust lõpptooteid (tabel 5.27. – pakendijäätmete kirjeldus 3 ning tabel
5.34. – pakendijäätmete kirjeldus 12).
Paber- ja kartongpakendi ning komposiitpakendi jäätmete ringlusse suunamisel on Eestis parimaks
praktikaks tabelis 5.35. (pakendijäätmete kirjeldus 11) esitatud kirjeldus, kus toodetakse pakendijäätmetest
uusi pabertooteid.
Lisaks toodetakse paber- ja kartongpakendi jäätmetest segatuna trükikodade jäätmetega ka muid
pabertooteid, näiteks tabelis 5.33. – pakendijäätmete kirjelduses 9 toodud papist kassiliiva kastide
tootmine, tabelis 5.34. – pakendijäätmete kirjelduses 10 toodud soojustusmaterjali tselluvilla tootmine ning
tabelis 5.67. pakendijäätmete kirjelduses 4 toodud munakarpide tootmine. Nimetatute hulgas on siiski
olulisemal kohal trükitööstuse jäätmete ja vanade ajalehtede kasutamine ning väiksemal määral paber- ja
kartongpakendite kasutamine tootes.
Puitpakendite osas selgus uuringu käigus, et korduskasutusse suunatakse puidust kaubaaluseid nende
remontimise teel või katkiste puitaluste materjali osaliselt uute puitaluste tootmiseks ära kasutades (tabel
5.30. – pakendijäätmete kirjeldus 6 ning tabel 5.32. – pakendijäätmete kirjeldus 8). Muude puitpakendite
osas toimub Eestis nende taaskasutusse suunamine energiatootmise näol.
Metallpakendijäätmed suunatakse peale segapakendist välja sortimist metalli kokkuostjatele või otse
lepingupartneritele edasiseks töötlemiseks välisriikidesse.

4.8.

Vanarehvid

Vanarehvide käitluse osas on parimaks praktikaks Eestis veoautorehvide taastamisega (protekteerimisega)
tegelevad ettevõtted, kes suunavad osaliselt rehve korduskasutusse (tabel 5.37. – rehvid kirjeldus 1) ja
allesjäänud kummipuru välismaisele töötlejale.
Samuti suunatakse osaliselt veoautorehve materjalina ringlusesse lõhketööde ohutusmattide tootmise
kaudu ning osaliselt suunatakse rehvipuru välismaale edasiseks käitluseks (tabel 5.38. – rehvide kirjeldus
2).
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Sõiduauto rehve suunatakse autolammutusest parimal juhul korduskasutusse, kui rehvid on veel
kasutuskõlblikud. Muus osas toimub vanarehvi jäätmetega parimal juhul purustamine ning välisriikidesse
energiatootmisena taaskasutusse suunamine. Seega võib välja tuua, et sõiduauto rehvide osas puuduvad
Eestis käesoleval ajal head lahendused jäätmete materjalina ringlusse suunamiseks.

4.9.

Patareid ja akud

Patareide ja akude jäätmete osas on Eestis parimaks praktikaks nende kokku kogumine ja
ümberpakendamine ning välismaisele töötlejale edasiseks käitluseks saatmine (tabel 5.40. – patareide ja
akude kirjeldus 2). Sisuliselt ei toimu patareide ja akude osas ei automaatset sortimist ega ka käsitsi liikide
kaupa sortimist, vaid need antakse välismaisele käitlejale üle patareide ja akude seguna. Mingisugust
täiendavat ettevalmistust materjalide ringlusse suunamise tarbeks ei teostata.
Ainsana toimub Eestis pliiakude ringlusse suunamine (tabel 5.39. – patareide ja akude kirjeldus 1).
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5. Kirjeldused Eestis kasutatavatest jäätmete ringlussevõtu ja
korduskasutuse praktikatest
Alljärgnevalt on esitatud kirjeldused Eestis kasutatavatest jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuse
praktikatest uuringus käsitletud jäätmeliikide kaupa. Peatükis 5.1 on välja toodud parimad praktikad ning
peatükis 5.2 on välja toodud jäätmekäitluse muud praktikad.

5.1.

Ringlussevõtu ja korduskasutuse parimad praktikad

5.1.1. Ehitus- ja lammutusjäätmed (jäätmeliigid koodidega 170103, 170107 ja
170802)
Tabel 5.1. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 1
Jäätmeliigi nimetus:
Ehitus- ja lammutusjäätmed
Jäätmekood:
17 01 03 (Plaadid ja keraamikatooted), 17 01 07 (Betooni-, tellise-, plaadivõi keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06*)
Ettevõte nr:
1
Käitlusprotsessi
Jäätmed kogutakse kokku. Jäätmetest sorteeritakse välja puit, metall,
kirjeldus:
klaas, plast. Puit-, plast- ja metalljäätmed sorteeritakse muudest
jäätmetest, vajadusel lõigatakse suure gabariidilised jäätmed väiksemaks
ning antakse üle nendega tegelevale ettevõttele.
Tellis, kivi- ja betoonjäätmed purustatakse mobiilse purustiga erineva
fraktsiooniga killustikuks, sõelutakse.
Saadud killustik on kasutatav ehitusobjektidel täitepinnasena,
rekultiveerimisel.
Käsitsi ja kopaga sorteerimine, lõikamine, purustamine,
ümberpakendamine, ladestamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste
ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks
on pinnase taaskasutamine.
Mobiilne purusti, kopplaadur, ekskavaator, konteinerid, tõstuk.
Ehituskillustik, sorteeritud materjal.
Jah, tootmisohje sertifikaat (2325-CPR-0117)
Standard purustatud materjalile : EN 13242:2002+A1:2007 (Ehitustöödel ja
tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid).
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Tabel 5.1. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 1
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Kuni 80% ehitusprahi üldmahust võimalik ümber töödelda killustikuks.
Kuni 80% ringlussevõtt.

Ettevõttel endal olemas mobiilne purusti, standardne tootmisprotsess.
Standardiseeritud toode.
Jah, toote toimivusdeklaratsiooniga ehituses kasutatav täitematerjal
(killustik).

*kui jäätmetest soovitakse toota teedeehituses kasutatavaid materjale või tooteid, peavad need vastama majandus- ja
taristuministri 22. septembri 2014. a määrusega „Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende
nõuetele vastavuse tõendamise kord“ kehtestatud nõuetele. Kui jäätmetest soovitakse toota ehitusmaterjale või tooteid,
peavad need vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määrusele nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“.
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Tabel 5.2. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 2
Jäätmeliigi nimetus:
Ehitus- ja lammutusjäätmed
Jäätmekood:
17 01 03 (Plaadid ja keraamikatooted), 17 01 07 (Betooni-, tellise-, plaadivõi keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01
06*), 17 08 02 (Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud
koodinumbriga 17 08 01*)
Ettevõte nr:
3
Käitlusprotsessi
Jäätmed tuuakse ettevõtte platsile, misjärel need kaalutakse ning
kirjeldus:
suunatakse jäätmekäitlusesse. Esmalt jaotatakse jääde suuruse järgi
hunnikutesse, misjärel eemaldatakse betoonijäätmetest armatuur
(sarrusvõrk), jäätmete hulgast sinna mitte sobivad jäätmed (mitte
ehitusjäätmed), jäätmed purustatakse sobivasse fraktsiooni ning
ladustatakse ostuni. Lõpptoodanguks on standardile vastav killustik, mida
on võimalik kasutada tee-ehituses, pinnasetäiteks jms.
Klientuur on põhiliselt Eestis, iga inimene saab osta, kes soovi avaldab.
Sortimine, purustamine, sõelumine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste
ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks
on pinnase taaskasutamine.
Ekskavaator, kivipurusti, lõugpurusti, koonuspurusti, kaal, kopplaadur,
frontaallaadur, sõel.
Killustik.
Kliendile väljastatakse toimivusdeklaratsioon vastavalt Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011, mis vastab majandus- ja
taristuministri 22. septembri 2014. a määrusega „Tee-ehitusmaterjalidele ja
-toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise
kord“ kehtestatud nõuetele (ehitustöödel (välja arvatud kandvad
konstruktsioonid) kasutatav täitematerjal.
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Tabel 5.2. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 2
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:

Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

90-95% ringlussevõtt.

Üle 90% vastuvõetavatest jäätmetest kasutatakse ringlussevõtuna,
purustatakse ning suunatakse tootena kasutusse kas killustiktäitena
ehituses, tee-ehitusse vms.
Kuigi käitluspõhimõte on sama mis konkurentidel, on eeliseks mitmete
teiste ettevõtete ees toimivusdeklaratsiooni olemasolu.
Jah, toote toimivusdeklaratsiooniga ehituses kasutatav täitematerjal
(killustik).
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5.1.2. Klaasijäätmed (koodidega 160120, 16021508, 16021610, 170202, 191205,
200102);
Tabel 5.3. Klaasijäätmed – kirjeldus 1
Jäätmeliigi nimetus:
Klaasijäätmed
Jäätmekood:
15 01 07 (Klaaspakendid), 16 01 20 (Klaas (romusõidukid)), 17 02 02 (Klaas
(ehitus- ja lammutuspraht))
Ettevõte nr:
9
Käitlusprotsessi
Vastu võetakse autoklaas (ainult Triplex klaas), klaaspakend ja klaas
kirjeldus:
ehitusjäätmetest - eraldi kogutakse korduvkasutatav taara, klaasipuru ja
klaas ehitusest - need ei nõua tootmises kasutamiseks mingit eeltöötlust.
Autoklaas purustatakse ning eemaldatakse kile, seejärel suunatakse
tootmisprotsessi.
Klaas purustatakse ühtlaseks massiks, segatakse ning lisatakse vastavalt
vajadusele tootmisprotsessi asendades liiva.
Sorteerimine, kile eemaldamine, purustamine, segamine, tootmine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste
ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks
on pinnase taaskasutamine.
Jäätmepurusti, dosaator, segisti, vibropress, konveier, koguja, kallur, kopplaadur (renditavad), kahveltõstuk (renditavad), multilift-konteinerid
(renditavad).
Valmistoode – betoonplokid ja sillutuskivid, milles kasutatakse osaliselt
klaasijäätmeid liiva asendajana.
Toimivusdeklaratsioon, et sillutuskivid vastavad standardile EVS-EN
1338:2003 + AC:2006 (Betoonist sillutuskivid. Nõuded ja katsemeetodid)
Vastavusdeklaratsioon, et betoonkivid vastavad standardi EVS-EN 7713:2011 (Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 3: Betoonmüürikivid (tiheda ja
kergtäitematerjaliga) nõuetele.
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Tabel 5.3. Klaasijäätmed – kirjeldus 1
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

98% sisse tulevast klaasist suunatakse ringlusesse, 2% autoklaasi kile, mis
suunatakse plastina tootmisprotsessi.

Protsessist väljub valmis toode – betoonplokid ja sillutuskivid.

Jah - Lõpptoote tootmine klaasijäätmete osakaaluga (klaasipuru on liiva
osaliselt asendaja).
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Tabel 5.4.-Klaasijäätmed – Kirjeldus 2
Jäätmeliigi nimetus:
Klaasijäätmed
Jäätmekood:
16 02 16 10
Ettevõte nr:
12
Käitlusprotsessi
Klaasijääde demonteeritakse CRT romude küljest. CRT ehk katoodkiiretoru
kirjeldus:
romudelt demonteeritakse puit, plastik, CRT, trükiplaadid,
elektroonikakomponendid, metallist kinnitid. Katoodkiiretorult
eemaldatakse metallist kinnituselemendid ja paberkleebised.
Katoodkiiretoru koonusklaasi ja paneelklaasi eraldamiseks kasutatakse
laserlõikamist. Laserlõikesüsteem koosneb ühest lõikeasendist,
mõõdistamisest, positsioneerimisest, kahesuunalisest lõikepeast,
laserresonaatorist, jahutist, kontrollkabiinist. Laserlõike süsteemiga
lõigatakse täpselt mööda pliirikast joont, misjärel eemaldatakse
paneelklaasilt fluorestsentskiht käsitsi „tolmuimejaga“. Lõikamise
tulemusena ei jää paneelklaasi külge pliiklaasi. Paneelklaas ja koonusklaas
purustatakse. Paneelklaasi terasuurus peab jääma alla 100 mm, lehterklaasi
tera suurus jääb alla 70 mm. Protsessis tekkiv tolm kogutakse
purustussüsteemidest välja tänu spetsiaalsele purustusmeetodile.
Puhastustrumli puhastusvõimekus on vastavalt nõutud klaasi puhtusele.
Ettekandekonveier, käsitsi demonteerimine, käsitsi paberkleebiste ja
kinnituselementide eemaldamine, laserlõikamine, purustamine,
puhastamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:

Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R5k -- jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist
koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks
ettevalmistamine;
R12y -- jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine;
R12s -- jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid
ning jäätmete olemus või koostis muutub;
R13 -- ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks,
välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine
(eelladustamine) jäätmete tekkekohas.
Laserlõikesüsteem (koosneb ühest lõikeasendist, mõõdistamisest,
positsioneerimisest, kahesuunalisest lõikepeast, laserresonaatorist,
jahutist, kontrollkabiinist), paneelklaasi integreeritud purusti ja
puhastustrummel, lehterklaasi integreeritud purusti ja puhastustrummel,
abivahendid.
Purustatud klaas, millele otsitakse turgu.
Ei.
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Tabel 5.4.-Klaasijäätmed – Kirjeldus 2
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Info puudub.

Ettevõte tegeleb lisaks demonteerimisele ka klaasijäätmete purustamise ja
ümberpakendamisega.
Jah.
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Tabel 5.5 Klaasijäätmed – kirjeldus 3
Jäätmeliigi nimetus:
Klaasijäätmed
Jäätmekood:
16 01 20 (Klaas (romusõidukid))
Ettevõte nr:
18
Käitlusprotsessi
Ettevõtte põhitegevus on romuautode lammutus. Autodelt demonteeritakse
kirjeldus:
esmalt ohtlikud jäätmed, seejärel ohutud jäätmed. Jäätmed sorteeritakse
hinnates nende seisukorda: kasutuskõlblikud klaasijäätmed suunatakse
müüki, kasutuskõlbmatud klaasijäätmed antakse üle edasisele käitlejale.
Demonteerimine, sorteerimine, kasutuskõlblikkuse hindamine,
käitlejale/kliendile suunamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessi
s:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):

R5k – jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate
toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine.
Hoone, kaal, käsitööriistad, konteinerid.

Kasutuskõlblik klaas müüki autode varuosadena. Kasutuskõlbmatu klaas
jäätmekäitlejale.
Ei.

10-30% klaasist korduskasutusse.
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Tabel 5.5 Klaasijäätmed – kirjeldus 3
Võrdlus teiste sama
Spetsialiseerunud ühele kindlale automargile, standardne käitlusprotsess.
jäätmeliigi
käitlemisega
tegelevate
ettevõtetega:
Kas tegemist on
Jah – kasutuskõlblike romusõidukite klaaside korduskasutusse suunamine
parima praktikaga
varuosadena.
Eestis:
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Tabel 5.6. Klaasijäätmed – kirjeldus 4
Jäätmeliigi nimetus:
Klaasijäätmed
Jäätmekood:
15 01 07 (Klaaspakendid), 17 02 02 (Klaas (ehitus- ja lammutuspraht)), 19
12 05 (Klaas (Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus
mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või
granuleerimisjäätmed))
Ettevõte nr:
20
Käitlusprotsessi
Ettevõte tegeleb eeltöödeldud klaasi ümbertöötlemisega. Vastu võetakse
kirjeldus:
liigiti purustatud ja puhastatud klaasijääde (peamiselt klaaspakendi
jäätmed). Enne kui klaasijääde töötlusesse suunatakse, see kuivatatakse ja
valmistatakse ette töötluseks. Järgneb retsepti segamine lähtuvalt uue
klaasi vajalikest omadustest. Kogu materjal suunatakse sulatusvanni ja
sulatusahju. Sulatusahjus viibib klaas kuni mass on täielikult mullivaba ja
ühtlustunud. Sulatusele järgneb vormimine kahes etapis: esimene
vormimise etapp on plunžeriga pressis või puhutakse suruõhuga, teine
etapp on lõplikult puhumisega viimistlemine. Vormimise käigus
langetatakse klaasimassi temperatuuri. Peale vormimist suunatakse klaas
lõõmutusahju, saavutamaks klaasi tugevus. Valmis klaasi pind kaetakse
kuumkaitsega ning vajadusel dekoreeritakse. Pakendamine.
Praak suunatakse tootmisprotsessi algusesse, sellega tagatakse materjali
ringlus, jääki ei teki.
Kaalumine, hoiustamine, segamine, sulatamine, vormimine, lõõmutamine,
kvaliteedikontroll, dekoreerimine/pakendamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R5f - ringlussevõtt toormevaruna.
Sulatusahi, sulatusvann, lõõmutusahi, plunžeriga press, tsüklon,
filtersüsteem, konveierliin, abivahendid.
Klaastaara (uus klaaspakend).
Ei, ettevõtte sisene kvaliteedisüsteem.
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Tabel 5.6. Klaasijäätmed – kirjeldus 4
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

100% vastuvõetavatest klaasijäätmetest ringlusesse.

Jäätmetest toodetakse toode (uus klaaspakend), mis sobib kasutamiseks ka
toiduainetööstuses. Ettevõte ise aga ei valmista klaasijäätmeid ette,
kasutab juba ettevalmistatud jäätmeid.
Jah - Toote tootmine klaasijäätmetest ja materjali otseselt ringlusesse
suunamine.
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Tabel 5.7. Klaasijäätmed – kirjeldus 5
Jäätmeliigi nimetus:
Klaasijäätmed
Jäätmekood:
15 01 07 (Klaaspakendid), 17 02 02 (Klaas (ehitus- ja lammutuspraht))
Ettevõte nr:
21
Käitlusprotsessi
Ettevõte tegeleb klaaspakendi ringlussevõtuks ettevalmistamisega.
kirjeldus:
Klaaspakend kogutakse nii Eesti kui ka välismaistelt jäätmekäitlejatelt.
Jäätmed saabuvad ettevõttesse, need kaalutakse ning valatakse
ladustamisplatsile. Järgneb käsitsi sortimine sortimisliinil – eemaldatakse
klaasijäätmete hulka sattunud suuremad orgaanika tükid, kivid ja plast.
Järgmises etapis toimub metalli eraldamine magnetitega ning sõelumine.
Järgneb klaasi purustamine ning alumiiniumi ja raua eemaldamine ning
kergemate plastmaterjalide eraldamine õhuga puhumise teel. Edasi
transporditakse jäätmed esimesse puhastusprotsessi - kuivatamine ning
esimene mehaaniline puhastamine, sellele järgneb sõelumine ning optiline
sortimine pärast mida on klaaspuru valmis transpordiks edasisele käitlejale.
Lehtklaasi sorteerimiseks kasutatakse olemasolevat liini, kuid seda
kogutakse, sorteeritakse ja ladustatakse klaaspakendist eraldi erinevate
omaduste tõttu.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:

Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid
ning jäätmete olemus või koostis muutub.
Kopp, sortimisliin, magnetid, purusti, sõelumine kummimattidega,
pöörisvooluseade (Eddy Current Separator), mehaaniline puhastamine (2
etappi: kuuma õhuga, labadega), optilised sortöörid, linttransportöör.
Klaasipuru: läbipaistev(valge) (Eestis olevale tootjale), roheline-sininepruun (Inglismaale).
Peenklaasipuru – hetkel jääki.
Orgaanika, kivi, plastik – jääki.
Umbes 80% sissetulevast materjalist on võimalik suunata ringlusse.
Ei. Toodangut valmistatakse vastavalt kliendi vajadustele.
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Plokkskeem:
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Tabel 5.7. Klaasijäätmed – kirjeldus 5
Jäätmetest ringlusesse
80% materjalist suunatakse ringlussevõtuks edasisele käitlejale.
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
Eestis konkurente ei ole. Kasutatakse optilist sortööri, kuivpuhastust.
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
Jah – Klaasijäätmete ringlusse võtmiseks ettevalmistamise puhul kõrgeim.
praktikaga Eestis:
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Tabel 5.8. Klaasijäätmed – kirjeldus 6
Jäätmeliigi nimetus:
Klaasijäätmed
Jäätmekood:
15 01 07 (Klaaspakendid), 17 02 02 Klaas (ehitus- ja lammutuspraht), 19 12
05 (Klaas (Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal
nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või
granuleerimisjäätmed))
Ettevõte nr:
22
Käitlusprotsessi
Ettevõtetelt võetakse vastu juba purustatud klaasijäätmeid. Jäätmed
kirjeldus:
ladustatakse katuse all olevates sulundites kuni taaskasutamiseni – kopp
transpordib purustatud klaasijäätmed (klaasipuru) tootmishoones olevasse
punkrisse, kust edasi kaalutakse ja doseeritakse tootmiseks vajalikud
komponendid vastavalt retseptile kivitoodete tootmiseks sobivasse
segusse.
Edasi liigub kogu materjal transporteri kaudu segumasinasse, sealt edasi
vibratsioonipressi ning kambritesse tahkestuma. Valmistoodang pakitakse
käsitsi.
Ladustamine, transportimine, kaalumine, doseerimine, segamine, valu,
tahkestumine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Kopp, kaal, dosaator, segumasin, vibratsioonipress, valuvormid.
Valmistoode – tänavakivid ja õõnesplokid, milles kasutatakse osaliselt
klaasijäätmeid liiva asendajana.
Tallinna Tehnikaülikooli labori poolne tootmisohje sertifikaat.
Toimivusdeklaratsioon, et sillutuskivid vastavad standardile EVS-EN
1338:2003 + AC:2006 (Betoonist sillutuskivid. Nõuded ja katsemeetodid).

35

Tabel 5.8. Klaasijäätmed – kirjeldus 6
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Ca 100% ringlusesse. Tegemist tootmisprotsessiga, kus kaod tekivad vaid
transportimisel sulunditest tootmishoonesse - kaod loetakse marginaalseks.

Protsessist väljub valmistoode (tänavakivid ja õõnesplokid), mis on valmis
minema turule.
Jah - Toote tootmine osaliselt klaasijäätmetest (klaasipuru on liiva osaliselt
asendaja) ja materjali otseselt ringlusesse suunamine.
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5.1.3. Plastijäätmed (koodidega 020104, 160119, 16021609, 170203, 191204,
200139)
Tabel 5.9. Plastijäätmed – kirjeldus 1
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
02 01 04 (Plastijäätmed (välja arvatud pakendid) põllumajandusest), 15 01
02 (Plastpakendid), 17 02 03 (Plastid (ehitus- ja lammutuspraht)), 20 01 39
(plastid (olmejäätmed))
Ettevõte nr:
6
Käitlusprotsessi
Ettevõttel on võimekus ümber töödelda kõiki eelpool mainitud jäätmeliike,
kirjeldus:
kuid on keskendunud eeskätt plastpakendi ümbertöötlusele. Ettevõte ostab
sisse plastijäätmete kokkupressitud pallid, mille sorteerivad töötajad käsitsi
sortimisliinil. Sortimisliinile järgneb jäätmete purustamine ja pesu. Viimane
koosneb kolmest etapist - eelpesu, järelpesu ja kuivatamine
tsentrifugaalkuivatis.
Järgneb ekstruuderis jäätmete ümbertöötlemine graanuliteks.
Ekstruuderist väljub graanul silosse, kust edasi pakendatakse 1 tonnistesse
Big-Bagidesse. Toodetud graanuleid kasutatakse oma tootmisprotsessis,
millest väljub kiletoode - kilekotid (prügikotid, ka puhtast materjalist
kilekotid), plastiktorud, kilepõlled ning kommunikatsioonide ehituses
kasutatavad hoiatuslindid. Umbes 30% toodangust jääb siseturule ning 70%
läheb välisturule.
Umbes 10% ettevõttesse kogutavatet jäätmetest on jääk ning ei kasutata
ümbertöötluseks.
Käsitsi sorteerimine sorteerimisliinil, purustamine, eelpesu, järelpesu,
tsentrifugaalkuivatus, ekstruuderis töötlemine, pakkimine, sulatamine,
töötlemine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Sortimisliin käsitsi sorteerimiseks, purusti, pesuseade, tsentrifugaalkuivati,
ekstruuder, tootmisseadmed, sh plastiktoote tootmisliin.
Käitlusprotsessist plastikgraanul, mida kasutatakse ettevõtte
tootmisprotsessis plast- ja kiletoodete tootmiseks.
Üldiselt vajalik kindel plastimark, millest teha uus kindlast materjalist toode.
Ei ole.
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Tabel 5.9. Plastijäätmed – kirjeldus 1
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Ettevõtte enda hinnangul 90% vastuvõetavatest jäätmetest läheb
ümbertöötluseks ning suunatakse edasisele käitlejale ringlussevõtuks.
10% vastuvõetavatest jäätmetest on jääk, mis suunatakse lõppkäitluseks
teisele käitlejatele.
Töötlevad jäätmed ümber plastikgraanuliks ning toodavad ise sellest ka uue
plast- või kiletoote.
Jah – lisaks käitlusele valmib ka lõpptoode.
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Tabel 5.10. Plastijäätmed – kirjeldus 2
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
02 01 04 (Plastijäätmed (välja arvatud pakendid) põllumajandusest), 15
01 02 (Plastpakendid), 16 01 19 (Plastid (romusõidukid)), 17 02 03
(Plastid (ehitus- ja lammutuspraht)), 19 12 04 Plastid ja kummi
(Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal
nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või
granuleerimisjäätmed), 20 01 39 (plastid (olmejäätmed))
Ettevõte nr:
7
Käitlusprotsessi
Plastijäätmete käitlusprotsess algab jäätmete kogumisest ja vastuvõtust,
kirjeldus:
millele järgneb kaalumine ning vaheladustamine käitlusprotsessini.
Käitlusprotsess algab kahveltõstukiga jäätmete tõstmisest purustisse,
pärast mida eraldatakse jäätmetest magnetiga metall ning õhkeraldiga
raskemad jäätmed kergematest. Järgneb materjali liikumine ekstruuderisse,
millest väljub plasttoodete tootmiseks kasutatav plastikgraanul.
Plastikgraanul pakendatakse ning suunatakse tootmisesse. Ettevõte
kasutab enda toodetud graanuleid järgmises etapis – tootmises. Graanul
suunatakse ekstruuderisse, kus see taaskord sulatatakse ning suunatakse
matriitsi ning järeljahutusse. Kogu tootmine toimub transporterlintidel.
Purustamine, puhastamine, granuleerimine, sulatamine, vormimine,
jahutamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Lõikur, purusti, sõel, puhur, kaal, ekstruuder, kahveltõstuk, valuvormid,
plastiktoote liin, jahutusvann, abivahendid.
Plastikgraanul 100% ettevõtte siseseks kasutamiseks.
Plastiktoode (plastikust fassaadi ja terrassilauad ning muud plasttooted).
15-20% Eesti siseseks kasutamiseks, 80% välismaisele tarbijale.
Toodang vastavalt kliendi soovidele, oma ettevõtte sisene sertifikaat
kvaliteedi tõendamiseks.

39

Tabel 5.10. Plastijäätmed – kirjeldus 2
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

100% vastuvõetavatest jäätmetest suunatakse edasisele käitlejale/
töötlejale ringlussevõtuks. Tootmises võib kasutada plastijäätmete
segumaterjali.
Parim praktika, kuna saavad oma tootmisprotsessis kasutada ka
plastijäätmete segumaterjali ning lõpptoodang on tarbimiseks valmis
toode.
Jah.
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Tabel 5.11. Plastijäätmed – kirjeldus 3
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
02 01 04 (Plastijäätmed põllumajandusest (välja arvatud pakendid)), 15 01
02 (Plastpakendid), 16 01 19 (Plastid (romusõidukid)), 17 02 03 (Plastid
(ehitus- ja lammutuspraht)), 19 12 04 (Plastid ja kummi (Jäätmete
mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata
sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed)), 20 01
39 (Plastid (olmejäätmed))
Ettevõte nr:
8
Käitlusprotsessi
Ümbertöödeldavad jäätmed ostetakse sisse nii välismaalt kui ka Eestist,
kirjeldus:
eelsorteerituna. Jäätmed liiguvad ettevõttesse, misjärel toimub kaalumine
ning kaheetapiline pesu, millele järgneb jäätmete kuivatamine ning
rebimine. Seejärel liigub jäätmemass termotöötlusse, millest väljub
standardile vastav plastikgraanul (LDPE).
Käsitsi sortimise sortimisliin (võimalik lisada ka automaatne sortliin),
sõelumine, purustamine, rebimine, pesu, kuivatamine, termotöötlus,
pakendamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:

Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Sortimisliin käsitsi sortimiseks, eelpesuseade põllumajanduskile tarbeks,
vee filtreerimise ja puhastussüsteem, rebija, purusti, sõel, kuivati, mahutid,
puhur, tsüklon, kuumaõhu puhur, niiskuseeralduskontrollpaneel,
niiskuseeraldus, tigukruvi, hõõrdepesur, flotatsioonivann, tsentrifuug, õhk
konveiersüsteem, puhvermahuti, lintkonveier, metallidetektor,
abivahendid, segaja, press, ekstruuderliin, pakkimisseade, kaal, kopplaadur,
Big-Bag kottide täitesüsteem.
Plastgraanulid (LDPE).
Üldisele polüetüleen kile tootestandardile vastav toodang graanulite näol
(kilekotid, prügikotid, kilepõlled, hoiatuslindid ja kaablikaitse lindid).
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Tabel 5.11. Plastijäätmed – kirjeldus 3
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):

Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Kogu sisse tulev plastjääde töödeldakse ümber, järele jääb etikett, sisu,
mineraalaines. Vastuvõetava jäätme ja protsessist väljuva toodangu vahe
võib varieeruda - põllumajanduses kasutatava laotuskile korduskasutamisel
saab tooteks kuni 50% vastu võetud jäätmest, pakendimaterjalina
kasutatud kilejäätme puhul saab tooteks kuni 40%.
12 000 tonni toormaterjali kohta kuni 8000 tonni valmistoodangut.
50% laotuskilest suunatakse edasisele töötlejale ringlussevõtuks.
40% plastpakendist suunatakse edasisele töötlejale ringlussevõtuks.
Standardne plastikgraanuli tootmisprotsess.

Jah, ringlusesse suunamiseks ettevalmistamisel parim praktika.
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Tabel 5.12. Plastijäätmed – kirjeldus 4
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
15 01 02 (Plastpakendid), 16 01 19 (Plastid (romusõidukid)), 17 02 03
(Plastid (ehitus- ja lammutuspraht)), 19 12 04 (Plastid ja kummi (Jäätmete
mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata
sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed))
Ettevõte nr:
11
Käitlusprotsessi
Jäätmed (tooraine) võetakse vastu, seejärel sorditakse käsitsi ning
kirjeldus:
purustatakse purustis. Põhiliselt töödeldakse ümber PP- polüpropeeni, PE,
LD-PE, HD-PE – polüetüleeni, mida sorditakse värvide järgi.
Seejärel suunatakse materjal ekstruuderisse, kus materjal sulatatakse,
sulaplast venitatakse niitideks ning lõigatakse graanuliteks. Graanulid
müüakse vaid Eesti töötlejatele.
Sorteerimine, purustamine, granuleerimine, pakendamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Purusti, sõel, lõikur, ventilaator, ekstruuder, suur pakkimisseade, tõstuk,
abivahendid.
Plastgraanul.
Ei.
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Tabel 5.12. Plastijäätmed – kirjeldus 4
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

95% toorainest töötlevad ise ümber.
95% suunatakse edasisele töötlejale ringlussevõtuks.

Tegemist on väikse ettevõttega, kes tagab oma kvaliteedi plasti värvide
kaupa sorteerimisega. Samuti soovivad tootjad kasutada nende toodangut
oma kile tootmisel, kuna on tõestatud materjali kvaliteeti.
Jah, ringlusesse suunamiseks ettevalmistamisel parim praktika. On
analoogne teiste graanulitootjatega. Erinevus värvide järgi materjali
sortimine.
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Tabel 5.13. Plastijäätmed – kirjeldus 5
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
15 01 02 (Plastpakendid), 16 01 19 (Plast(Romusõidukid)) 17 02 03 (Plastid
(ehitus- ja lammutuspraht)), 20 01 39 (Plastid (olmejäätmed))
Ettevõte nr:
12
Käitlusprotsessi
Võetakse vastu eelsorditud jäätmed (kindlad plastimargid), need
kirjeldus:
kaalutakse, millele järgneb suurte elementide tükeldamine ning
purustamine spetsiaalse aeglaste pööretega ning ühe rootoriga purustiga.
Saadud plastipuru pestakse ja kuivatatakse, misjärel suunatakse jäätmed
ekstruuderisse, antud protsessist väljub valmisprodukt – plastikgraanul, mis
suunatakse segurisse. Segur tagab väljuva materjali ühtlase kvaliteedi.
Toodetakse ka plastikpuru - grind. Põhiklientuur on plastikgraanulil Eestis.
Kaalumine, tükeldamine, purustamine, pesemine, kuivatamine,
granuleerimine, segamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Lõikur, purusti, sõel, pesuseade, kuivati, ekstruuder, frontaallaadur,
kahveltõstuk, kaal, abivahendid.
Plastgraanulid – põhiklientuur Eestis;
grind (plastpuru) – välismaisele tootjale Saksamaa, Poola, Soome.
Toote sertifikaat, mis väljastatakse Tallinna Tehnikaülikooli laboris
läbiviidava analüüsi tulemusena.
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Plokkskeem:
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Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

85-95% suunatakse edasisele käitlejale ringlussevõtuks.

Klientide positiivne tagasiside ja nende juures püsimine viitab kvaliteedile,
samuti on neil Tallinna Tehnikaülikooli poolt läbiviidud uuring, mille
tulemuseks oli tootesertifikaat.
Jah, ringlusesse suunamiseks ettevalmistamisel parim praktika, kuid
analoogne teiste samalaadsete praktikatega.
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Tabel 5.14. Plastijäätmed – kirjeldus 6
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
19 12 04 (Plastid ja kummi (Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed,
näiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimisvõi granuleerimisjäätmed))
Ettevõte nr:
15
Käitlusprotsessi
Ettevõte kogub plastijäätmed teistelt ettevõtetelt, aga ka enda tegevuse
kirjeldus:
käigus tekkinud jäätmetest. Sordib need liigiti plastimarkide järgi ning
puhastab need mehaaniliselt, misjärel suunatakse jäätmed
elektrimootoriga plastipurustisse, kus jäätmed purustatakse sobivasse
fraktsiooni ning granuleeritakse.
Plastijäätmed kasutatakse ettevõtte tootmisprotsessis väikeste
plastikdetailide tootmiseks.
Kogumine, sorteerimine, puhastamine, purustamine, sulatamine,
vormimine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R12s – jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid
ning jäätmete olemus või koostis muutub;
R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste
ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks
on pinnase taaskasutamine.
Purusti, sulatusahi, valuvormid, sõel, kaal, abivahendid.
Plastgraanulitest valmistatud lõpptoode (erinevad aknapaigaldustarvikud
ehituses kasutamiseks (kiilud, veeninad, klotsid).
Sertifikaadid TTÜ laboritest.
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Tabel 5.14. Plastijäätmed – kirjeldus 6
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

100% suunatakse edasisele käitlejale ringlussevõtuks.

Jäätmetest valmistatakse lõpptoode, mis jõuab turule.

Jah.
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Tabel 5.15. Plastijäätmed – kirjeldus 7
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
15 01 02 (Plastpakendid), 17 02 03 (Plastid (ehitus- ja lammutuspraht))
Ettevõte nr:
19
Käitlusprotsessi
Ettevõttesse toodavad jäätmed kaalutakse, seejärel sorditakse käsitsi
kirjeldus:
selleks ettenähtud alal, toimub mehaaniline puhastus käsitsi, misjärel
toimub jäätmete purustamine tükkideks ning sulatamine (ekstruuderis)
ning valu. Käitlusprotsessist väljub plastiktoodang, mida kasutatakse
ehituses näiteks plastiktorud, armatuuri tugi. Valmistoodangu kliendibaas
on Eestis, väga vähesel määral välismaal.
Käsitsi sortimine, mehaaniline puhastamine, purustamine, lõikamine,
pressimine, sulatamine, valu.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m- mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel;
R12s- jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid
ning jäätmete olemus või koostis muutub;
R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks,
välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine
(eelladustamine) jäätmete tekkekohas.
Purusti, press, sulatusahi (ekstruuder), tõstuk, valuvormid, abivahendid.
Plasttooted, mis on ehituses kasutatavad (näiteks plastiktorud, armatuuri
tugi, ehituskiilud jm).
EI ole, kuna tegemist on ajutiste toodetega, siis need ei vaja sertifikaati.
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Tabel 5.15. Plastijäätmed – kirjeldus 7
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

95% toodangust läheb ümbertöötlemisse, 95% jäätmetest suunatakse
ringlussevõtuks edasisele töötlejale.

Parim praktika, kuna ettevõttesse siseneb plastikjääde, kuid väljub
valmistoodang (uued plasttooted).
Jah.
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Tabel 5.16. Plastijäätmed – kirjeldus 8
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
16 01 19 (Plastid (romusõidukid))
Ettevõte nr:
13
Käitlusprotsessi
Vastu võetakse vaid sõidukeid, millel on taaskasutatavad varuosad. Varuosad
kirjeldus:
demonteeritakse ning kasutuskõlblikud osad suunatakse varuosadena müüki.
Sõidukilt eemaldatud kasutuskõlbmatud jäätmed suunatakse käitlejale.
Demonteerimine, sorteerimine, ladustamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessi
s:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi
käitlemisega

R5k – jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate
toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine.
Abivahendid.

Sõidukite plastosad varuosadena.
Ei.

Kuni 25% plastosadest korduskasutusse varuosadena.

Ei käitle rohkem, kui varuosadena korduskasutusse suunatavate plastosade
väljasortimine, demonteerib ja korduskasutuseks sobimatud plastosad annab
käitlejale üle.
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Tabel 5.16. Plastijäätmed – kirjeldus 8
tegelevate
ettevõtetega:
Kas tegemist on
Jah – kasutuskõlblike romusõidukite plastosade korduskasutusse suunamine
parima praktikaga
varuosadena.
Eestis:
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5.1.4. Suurjäätmed (koodidega 20 03 07)
Tabel 5.17. Suurjäätmed – kirjeldus 1
Jäätmeliigi nimetus:
Suurjäätmed
Jäätmekood:
20 03 07 (Suurjäätmed)
Ettevõte nr:
23, 24, 25, 26
Käitlusprotsessi kirjeldus: Suurjäätmed kogutakse eraisikutelt ja ettevõtetelt. Suurjäätmed
demonteeritakse liigiti: metall, mis suunatakse metalli kokkuostjale,
demonteeritud puit sorditakse töötlemata ja töödeldud ning valmistatakse
puiduhaket ning klaas, mis antakse üle edasisele käitlejale. Kuna
suurjäätmed sisaldavad ka porolooni, tekstiili mille ringlusse suunamine on
keeruline, suunatakse jäätmed edasi jäätmete kõrvaldajale.
Kaalumine, demonteerimine, sortimine, ümberpakendamine, ladustamine.
R12x -- taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete
segamine;
R12y -- jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine, R12s -jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide
eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine,
tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms),
juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus
või koostis muutub;
R13 -- jäätmete vaheladustamine mis tahes koodinumbriga R1–R12
märgitud toiminguks, välja arvatud jäätmete ajutine kogumiseelne
hoidmine jäätmete tekkekohas.
Kasutatavad seadmed
Kaal, kopp, haarats, tõstuk, multilift konteinerid, konteinerid, puiduhakkur,
jäätmekäitlusprotsessis:
abivahendid.
Jäätmekäitlusprotsessi
Liigiti sorteeritud demonteeritud osad.
saadus/produkt:
Tootestandard või
Ei ole.
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:
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Tabel 5.17. Suurjäätmed – kirjeldus 1
Jäätmetest ringlusesse
Info puudub.
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
Tegemist on standardse käitlusprotsessiga.
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
Jah, tegemist on kõrgeima käitlusviisiga, kus eraldatakse metalle, puitu,
praktikaga Eestis:
plasti ja klaasi suurjäätmete demonteerimise käigus. Siiski jõuab suur osa
jäätmetest ladestamisele.
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5.1.5. Biolagunevad jäätmed (koodidega 190805, 200108, 200201)
Tabel 5.18. Biolagunevad jäätmed – kirjeldus 1
Jäätmeliigi nimetus:
Olmereovee puhastussetted
Jäätmekood:
19 08 05 (olmereovee puhastussetted)
Ettevõte nr:
32
Käitlusprotsessi
Puhastusprotsessist väljunud sete stabiliseeritakse metaantankides,
kirjeldus:
veetustatakse tsentrikpressiga ning suunatakse kompostimisväljakule.
Enne metaantanki juhtimist segatakse omavahel eelsetititest eraldatud
toorsete ja järelsetititest eraldatud jääkaktiivmud. Sete tihendatakse enne
metaantanki juhtimist.
Stabiliseeritud sete on saadud metaantankides anaeroobse kääritamise (15
päeva temperatuuril 37,0°C) abil, mida pärast seda kuivatatakse tsentrikpressi
abil kuni 30%-lise kuivainesisalduseni. Enne tahendamist lisatakse settele
spetsiaalset kemikaali (flokulant), mis hõlbustab vee eraldamist settest.
Kompostimisväljakul segatakse tahendatud sete tugiainega – freesturbaga ning
moodustatakse kopaga kompostaunad. Aunasid segatakse aastas 3 korda
aunasegajaga, pärast mida on valminud haljastuseks ning rekultiveerimiseks
sobiv mullasaadus.
Stabiliseerimine, kuivatamine, kompostimine, segamine.

Kasutatavad
seadmed
jäätmekäitlusprotses
:
Jäätmekäitlusprotses
si saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile
:

R3o - bioloogiline ringlussevõtt, sealhulgas kompostimine ja muud bioloogilised
muundamisprotsessid.
Metaantank, tsentrikpress, kopplaadur, frontaallaadur, aunasegaja, veoautod.

Pinnas.
Sertifikaat puudub.
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Tabel 5.18. Biolagunevad jäätmed – kirjeldus 1
Plokkskeem:

Jäätmetest
ringlusesse või
korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal
(%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi

99% materjalist metaankääritatakse ja kompostitakse ning suunatakse
ringlusesse haljastusse ja rekultiveerimisele.
40 - 50% orgaanikast laguneb biogaasi tootmisel metaaniks, mis kasutatakse
ettevõtte sisestes tehnoloogilistes protsessides. Kogu sette maht väheneb
seejuures kuni 30%.
Tegemist on standardse tootmisprotsessiga.
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Tabel 5.18. Biolagunevad jäätmed – kirjeldus 1
käitlemisega
tegelevate
ettevõtetega:
Kas tegemist on
Jah – biogaasi tootmise osas on.
parima praktikaga
Ei - lõplik valmiskompost ei ole sertifitseeritud toode.
Eestis:
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Tabel 5.19. Biolagunevad jäätmed – kirjeldus 2
Jäätmeliigi nimetus:
Biolagunevad jäätmed
Jäätmekood:
19 08 05 (olmereovee puhastussetted)
Ettevõte nr:
34
Käitlusprotsessi
Reoveepuhastusprotsessist üle jääv jääkaktiivmuda suunatakse
kirjeldus:
anaeroobsesse kääritamisse. Täiendavalt võetakse vastu muid biolagunevaid
jäätmeid, mis samuti suunatakse anaeroobsesse kääritisse.

Esmalt toimub reovees aktiivmuda eelsetitamine, millele järgneb
settetihendus (tihendamine viiakse läbi mehhaaniliselt). Muda juhitakse
läbi kontrollitud purustusseadme ekstsentriliste kruvipumpade abil
tihendamise seadmetele. Enne tihendust lisatakse polümeer doseerivate
pumpadega vastavasse sissevoolutorusse. Tihendatud muda pumbatakse
ekstsentriliste kruvipumpade abil hügieniseerimisele ja edasi
metaantanki.
Vastuvõtujaamas kogutakse ja eeltöödeldakse pumbatavaid väliseid
orgaanilisi jäätmeid. Orgaanilised jäätmed tuuakse vaakumautodega ja
need laetakse vastuvõtutanki gravitatsiooni abil või oma pumbaga. Sealt
pumbatakse jäätmed sukelpumpadega läbi sõelaosa, et eemaldada
takistused, mis kogutakse konteinerisse. Sõela väljavool kogutakse
orgaaniliste vedeljäätmete tanki kust see juhitakse edasi
purustusseadmesse orgaaniliste jäätmete toitepumbani.
Enne metaantanki juhtimist läbivad purusti läbinud tihendatud
reoveesete ja biojäätmed hügienisatsiooni etapi. Patogeensete pisikute
eemaldamiseks kuumutatakse jäätmed üheks tunniks kuni 70 °C. Sissevool
eelsoojendatakse soojusvahetiga. Vesi-muda soojusvahetit toidetakse
sooja veega teisest soojusvahetist (muda-vesi) kus hügienisatsiooni
väljavool jahutatakse metaantanki temperatuuri reguleerimiseks maha.
Täiendav energia sissevoolu soojendamiseks kuni 70 °C tagatakse
kolmanda soojusvahetiga (vesi-muda), mida toidetakse sooja veega
küttesüsteemist. Hügienisatsioon viiakse läbi kolmes soojendatud
kolonnis annus-süsteemina. Ühte kolonni toimub sissevool, teine hoiab
muda ühe tunni jooksul 70 °C ja kolmandast toimub väljavool
ekstsentriliste kruvipumpade abil läbi taasjahutava soojusvaheti
metaantanki.
Metaantankis toimub biogaasi tootmine. Toodetud biogaasi osas toimub
gaasi töötlemine: Desulfurisatsioon viiakse läbi bioloogilise filtri kolonnis,
gaasi kuivatusosa koosneb liivafiltrist puhastamaks gaasi jämedamatest
võõrkehadest ja jahutusaine kuivati. Käideldud gaas kogutakse
topeltmembraaniga gaasimahutisse. Gaasi on mõeldud kasutada elektri ja
soojuse tootmiseks.
Kääritatud muda veetustatakse tahendamise näol. Kääritatud muda
juhitakse gravitatsiooni abil metaantankist mudakogumistanki. Tank on
varustatud aeratsiooni süsteemiga. Aereerimine indutseerib CO2
eraldumist ja sellega muda pH suurenemist, mis omakorda tagab parimad
võimalikud protsessitingimused ilma lisakomponentide lisamiseta
magneesium-ammoonium-fosfaadi (NH4MgPO4 - MAP) sadestamiseks.
Muda segamise tõhustamiseks on lisaks aeratsioonisüsteemile mahutisse
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Tabel 5.19. Biolagunevad jäätmed – kirjeldus 2
paigaldatud ka segur. Mudakogumistankist pumpavad ekstsentrilised
kruvipumbad muda settetahenduse dekanteritesse. Settetahenduse
dekanterite ees doseeritakse polümeer doseeriva pumba abil opereeriva
dekanteri sissevoolu torusse. Settetahendusest lastakse settevesi
gravitatsiooni abil settevee pumplasse, kust settevesi pumbatakse
kuivasetusega tsentrifugaalpumpadega setteveekäitlusse. Tahendatud
sete kukub kruvikonveierisse, mis transpordib muda kahesuunalisse
jaotuskruvisse.

Sete, mis on läbinud tahendamise (ca 50% kuivainet), suunatakse
järelvalmimisse kompostaunadesse. Viimases toimub reoveesette
segamine tugiainetega (turvas või puukoor) ja komposti järelvalmimine
aunades. Kompostiprotsess kestab kuus kuud. Aunu segatakse
minimaalselt üks kord nädalas. Peale kompostiprotsessi lõppu veetakse
toorkompost järelvalmimisaunadesse, kus kõdunemisprotsess toimub
veel mõne aasta jooksul.
Prahi eemaldamine sõelumise teel vastuvõetavate biolagunevate jäätmete
osas, purustus purustussõlmes reoveesette eelsetiti, sette tihendamine,
hügieniseerimine anaeroobne kääritamine ja biogaasi tootmine, metaantaki
läbinud reoveesette ja muude biolagunevate jäätmete sette tahendamine
(veetustamine), kompostimine, järelvalmimine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotses:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:
Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate
ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

R12o - jäätmete taaskasutamisele eelnev bioloogiline töötlus.
Eelsetitid, purustussõlm, pumbad, polümeerid, soojusvahetid,
metaankääriti, hügieniseerimismahuti, dekanter, kompostimisväljak.
Pinnas.
Ei ole.

Vt skeem tabel 5.18 kirjeldus 1.
100% settest metaankääritatakse ja kompostitakse ning suunatakse
ringlusesse haljastuses kasutamiseks.
Eesmärk vähendada biogaasi tootmisega sette kogust 30%.
40-50% orgaanikast laguneb ja muutub biogaasiks, mis kasutatakse
ettevõtte sisestes tehnoloogilistes protsessides.
Tegemist on standardse tootmisprotsessiga.

Jah – biogaasi tootmise osas on.
Ei - lõplik valmiskompost ei ole sertifitseeritud toode.
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Tabel 5.20. Biolagunevad jäätmed – kirjeldus 3
Jäätmeliigi nimetus:
Biolagunevad jäätmed
Jäätmekood:
20 01 08 (Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed), 20 02 01 (Biolagunevad
jäätmed (aia- ja haljastusjäätmed sh kalmistujäätmed))
Ettevõte nr:
25
Käitlusprotsessi kirjeldus: Käitlusprotsess algab peale biolagunevate jäätmete vastuvõttu suuremate
jäätmete purustamisega (nt oksad), seejärel segatakse saadus tugiainega
ning moodustatakse kompostaunad, mis on kaetud membraaniga ja mida
õhustatakse sundõhustamisega. Auna paigaldatakse ka temperatuuri- ja
hapnikuandur. Haigustekitajate hävitamiseks vajalik temperatuur
saavutatakse esialgse kolmenädalase töötlusega, millele järgneb komposti
segamine aunasegajaga ning sõelumine, misjärel moodustatakse taaskord
aunad ning kaetakse membraaniga. Pärast kuut nädalat võetakse aunast
proovid ning kui haigustekitajaid ei ole, suunatakse kompost
järelvalmimisse (mille käigus ka segamine, sõelumine). Sõelumisel
eraldatakse kompostist sideainena kasutatud hakkepuit ja jäätmetes
sisaldunud võõrkehad (kile, plastid jms).
Purustamine, kompostimine, segamine, sõelumine, pakendamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3o - bioloogiline ringlussevõtt, sealhulgas kompostimine ja muud
bioloogilised muundamisprotsessid.
Aunasegaja, sõel, purusti, pakendamisseade.
Kompostmuld.
Kompostile väljastatud sertifikaat (vastavalt keskkonnaministri määrusele
08.04.2013 nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“).
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Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

100% ringlussevõtt.

Lõpp-produktina toodetakse sertifitseeritud kompostmulda, mida on
võimalik turustada.
Jah, kuna membraankompostimine tagab kiirema ja kontrollituma
kompostimisprotsessi.

62

Tabel 5.21. Biolagunevad jäätmed – kirjeldus 4
Jäätmeliigi nimetus:
Biolagunevad jäätmed
Jäätmekood:
20 02 01 (Biolagunevad jäätmed (aia- ja haljastusjäätmed sh
kalmistujäätmed))
Ettevõte nr:
39
Käitlusprotsessi
Ettevõte kasutab oma kompostimisprotsessis vaid aia- ja haljastusjäätmeid,
kirjeldus:
sealhulgas kalmistujäätmeid.
Esmalt toimub vastu võetud jäätmete sortimine käsitsi, mille käigus
eemaldatakse paber, papp, plastik, kile, puit, metall jne.
Ettevõte ei kasuta kompostimisel oksajäätmeid ega puiduhaket. Selline
teguviis tagab ühtlasema komposti valmimise ning ühtlase kvaliteedi.
Kompostimisel kasutatakse aunkompostimise meetodit, kus jäätmed
kogutakse kokku ning segatakse omavahel, seejärel toimub sõelumine
trummelsõelaga, mille käigus eraldatakse nt kalmistujäätmetesse jäänud
võõrised. Seejärel paigutatakse materjal aunadesse. Komposti
monitooritakse pidevalt: mõõdetakse temperatuuri, võetakse analüüse.
Samuti toimub pidev materjali segamine, tagamaks õhustatus ning ühtlane
küpsemine. Segamiseks kasutatakse spetsiaalset vaalusegajat.
Kompostimine võtab aega kuni kuus kuud, pärast mida jääb kompost
järelküpsemisse.
Kogumine, sõelumine, aunade moodustamine, segamine, temperatuuri
mõõtmine, järelküpsemine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3o - bioloogiline ringlussevõtt, sealhulgas kompostimine ja muud
bioloogilised muundamisprotsessid.
Trummelsõel, vaalusegaja, ratasekskavaator, oksapurustaja, frontaallaadur,
kompostimismembraan.
Kompost-muld.
Komposti sertifikaat (vastavalt keskkonnaministri määrusele 08.04.2013 nr
7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“).
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Tabel 5.21. Biolagunevad jäätmed – kirjeldus 4
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

100% ringlussevõtt.

Kasutatakse kompostimisel vaid üht liiki jäätmeid, mis tagab ühtlase kõrge
kvaliteedi lõpp-produktile.
Jah.
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Tabel 5.22. Biolagunevad jäätmed – kirjeldus 5
Jäätmeliigi nimetus:
Biolagunevad jäätmed
Jäätmekood:
19 08 05 (olmereovee puhastussetted), 20 01 08 (Biolagunevad köögi- ja
sööklajäätmed), 20 02 01 (Biolagunevad jäätmed (aia- ja haljastusjäätmed
sh kalmistujäätmed))
Ettevõte nr:
38
Käitlusprotsessi
Kompostimine toimub aunades. Biolagunevad jäätmed segatakse esmalt
kirjeldus:
tugiainega, millele järgneb hügieniseerimine reaktoris. Pärast köögi ja
sööklajäätmete hügieniseerimist kompostitakse need koos aia- ja
haljastusjäätmetega kasutades selleks aunkompostimist: jäätmed kogutakse
kokku ning kogutakse kompostimiseks ettenähtud alale
multiliftautodega/koppadega ning vormitakse aunadeks kasutades selleks
koppa. Kompostaunade segamine toimub aunasegajaga. Komposti
sõelumine toimub renditud seadmetega.
Kogumine, hügieniseerimine, kompostimine, segamine, sõelumine.
R3o - bioloogiline ringlussevõtt, sealhulgas kompostimine ja muud
bioloogilised muundamisprotsessid.
Reoveesetet kasutatakse lisaks kompostimisele ka pinnase tervendamisel,
pinnase tervendamisel segatakse kokku reoveesete, tugiaine ning
reostunud pinnas. Protsess toimub suures hunnikus. Pinnase tervendamise
ajal toimub pidev monitooring analüüside näol. Vajadusel lisatakse tugiainet
või õhutatakse ümber tõstmisega. Protsessis kasutatakse koppa, sõelumine
toimub renditud seadmetega.
Kogumine, segamine, pinnase tervendamine, sõelumine, segamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R5o - pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine,
sh töötlemine bioloogiliste, termiliste, füüsikaliskeemiliste jm meetoditega;
R12o - jäätmete taaskasutamisele eelnev bioloogiline töötlus.
Kopplaadur, frontaallaadur, tõstuk, autokaal, multiliftkonteinerid,
multiliftauto, segaja.
Renditavad: purusti, sõel.
Tervendatud pinnas.
Kompost (sertifikaat).
Kompostile väljastatud toote sertifikaat (vastavalt keskkonnaministri
määrusele 08.04.2013 nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise
nõuded“).
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Tabel 5.22. Biolagunevad jäätmed – kirjeldus 5
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

100% ringlussevõtt.

Standardne tootmisprotsess.

Jah, omab üht kolmest kompostimise sertifikaadist.
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5.1.6. Tekstiilijäätmed (koodidega 040209, 040221, 040222, 150109, 160122,
191208, 200110, 200111)
Tabel 5.23. Tekstiilijäätmed – kirjeldus 1
Jäätmeliigi nimetus:
Tekstiilijäätmed
Jäätmekood:
04 02 22 (Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed)
Ettevõte nr:
40
Käitlusprotsessi
Ettevõte võtab vastu teiste tootmisettevõtete tekstiilijääke ja kasutab enda
kirjeldus:
tootmises allesjäävaid tekstiilijäätmeid.
Käitlusprotsess algab tükeldamisega, jäätmed „söödetakse“
lõikamismasinasse, mis lõikab pikad tekstiilribad tükkideks, seejärel
transportöörlindil transporditakse tekstiilitükid avamispurustamisseadmesse, kus rebitakse ümbertöödeldavad tükid kiududeks,
misjärel pressitakse saadud kiud hüdraulilise pressiga pallidesse (palli kaal
keskmiselt 300-400 kg). Edasi suunatakse saadud pallid tootmisprotsessi.
Saadud pallid söödetakse osade kaupa emulgeerimisseadmesse, mis
valmistab saadud materjali ette kraasimiseks. Kraasimisseadmes toimub
materjali kammimine ning segamine teiste materjalidega. Edasi liigub
segatud materjal moodustajasse, kus ladestatakse õhukeste kihtidena
materjal, suurendades selle paksust. Seejärel venitajas ühtlustatakse
materjali paksus ning suunatakse tunnelahju, kus materjal fikseeritakse.
Järgneb paneelide lõikamine mõõtu ning pakendamine.
Lõikamine, rebimine, pressimine, ettevalmistus, kraasimine, moodustamine,
venitamine, kuumutamine, lõikamine, pakkimine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessi:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide
ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase
taaskasutamine.
Lõikaja, avaja-purustaja, hüdrauliline press, emulgeerimisseade,
kraasimismasin, moodustaja, venitaja, tunnelahi, lõikamine, pakkemasin.
Tekstiilikiud, vatiini paneelid.
Taotlemisel.
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Tabel 5.23. Tekstiilijäätmed – kirjeldus 1
Plokkskeem:

68

Tabel 5.23. Tekstiilijäätmed – kirjeldus 1
Jäätmetest ringlusesse 100% ringlussevõtt (sertifikaadi omandamisel ringlussevõtt).
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
Tegemist niššitootmisega, suunitletud ühele kindlale tekstiilitüübile (vatiin)
jäätmeliigi käitlemisega ning täisteenus jäätme esmasest käitlusest tootmiseni.
tegelevate
ettevõtetega:
Kas tegemist on parima Jah, kuid kitsas valdkond tekstiilijäätmeid ja ainult puhta tootmisjäägina
praktikaga Eestis:
ringlusesse suunatav.
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Tabel 5.24. Tekstiilijäätmed – kirjeldus 2
Jäätmeliigi nimetus:
Tekstiilijäätmed
Jäätmekood:
04 02 09 (Komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiil, elastomeerid,
plastomeerid) jäätmed), 04 02 21 (Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed ), 04
02 22 (Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed), 16 01 22 (tekstiilijäätmed
(romusõidukid), 19 12 08 (tekstiil (jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid)),
20 01 10 (rõivad (olmejäätmed)), 20 01 11 (tekstiil (olmejäätmed))
Ettevõte nr:
24
Käitlusprotsessi
Tekstiilijäätmed kogutakse eraisikutelt ja ettevõtetelt, kaalutakse, ning
kirjeldus:
suunatakse sortmisliinile. Käsitsi sortimisliinil sorditakse tekstiilijäätmed liigiti,
võimalusel eraldatakse tootmisjäägid muust tekstiilijäätmest. Viimane
võimaldab tekstiilijäätmetele laiemad käitlusvõimalused. Sortimisele järgneb
materjali pressimine pallideks. Korduskasutuseks kõlbmatu tekstiilijääde
suunatakse jäätmekütuse tootmiseks.
Sorteerimine, puhastamine, pressimine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessi
s:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R12s – jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide
eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine,
tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul
kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis
muutub;
R12x – taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete
segamine;
R12y –jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine.
Käsitsi sortimisliin, press, kopp, kaal, abivahendid.

Liigiti sorditud tekstiilijäätmed.
Ei.
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Tabel 5.24. Tekstiilijäätmed – kirjeldus 2
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi
käitlemisega
tegelevate
ettevõtetega:
Kas tegemist on
parima praktikaga
Eestis:

Info puudub.

Pikaaegne kogemus, investeeringud kaasaegsetesse masinatesse.

Jah, kuna tekstiilijäätmed sorditakse eraldi ja suunatakse osaliselt
ringlusevõtuks välismaale.
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5.1.7. Pakendijäätmed (koodidega 150101, 150102, 150103, 150104, 150105,
150106, 150107, 150109)
Tabel 5.25. Pakendijäätmed - kirjeldus 1
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
15 01 07 (Klaaspakendid)
(käitleb lisaks ka jäätmeid koodiga 17 02 02)
Ettevõte nr:
21 vt kirjeldus ja skeem tabel 5.7. kirjeldus 5
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Tabel 5.26. Pakendijäätmed – kirjeldus 2
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
Ettevõte nr:

15 01 07 (Klaaspakendid)
(käitleb lisaks ka jäätmeid koodiga 17 02 02, 19 12 05)
20 vt kirjeldus ja skeem tabel 5.6. kirjeldus 4
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Tabel 5.27. Pakendijäätmed – kirjeldus 3
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
15 01 02 (Plastpakendid)
(Käitleb lisaks ka jäätmeid koodidega 02 01 04, 17 02 03, 20 01 39)
Ettevõte nr:
6 vt kirjeldus ja skeem tabel 5.9. kirlejdus 1
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Tabel 5.28. Pakendijäätmed – kirjeldus 4
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
15 01 01 (Paber- ja kartongpakendid),15 01 02 (Plastpakendid), 15 01 03
(Puitpakendid), 15 01 04 (Metallpakendid),15 01 05 (Komposiitpakendid), 15
01 06 (Segapakendid),15 01 07 (Klaaspakendid), 15 01 09 (Tekstiilpakendid)
Ettevõte nr:
23
Käitlusprotsessi
Vastuvõetavad jäätmed, sh segaolmejäätmed kaalutakse ning suunatakse
kirjeldus:
sortimisliinile. Sortimisliin koosneb viiest peamisest protsessist: esimene
protsess on eelpurusti, järgneb sõelumine trummelsõelas, sõelutakse alla 60
mm jäätmetükid välja ning suunatakse kas kompostimisele või ladestamisele.
Järgmises etapis eraldatakse plastid mitteplastidest. Mitteplastide puhul
eraldatakse magnetiga metallid, mitte magnetilised metallid ning käsitsi
sorteerimise teel paber/papp, ohtlikud jäätmed ja elektroonika osised. Plastid
liiguvad esimesest optilisest sorteerimisest ballistilisse eraldisse, kus
eraldatakse rasked ja kerged plastid. Viimaseks etapiks on optiline sortimine,
kus eraldatakse plasti liigid markide kaupa. Plasti liigid suunatakse pallipressi,
jääk ladestamisele.
Kaalumine, eelpurustus, sõelumine, optiline sortimine, magnetilise ja mitte
magnetilise metalli eraldamine, plasti eraldamine, ballistiline sortimine,
pressimine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsess
is:
Jäätmekäitlusprotsess
i saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m- mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel;
R12s – jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide
eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine,
tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul
kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis
muutub;
R12y – jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine;
R13 - jäätmete vaheladustamine mis tahes koodinumbriga R1–R12 märgitud
toiminguks, välja arvatud jäätmete ajutine kogumiseelne hoidmine jäätmete
tekkekohas.
Sortimisliin (purusti, trummelsõel, optiline sortöör, magnet, ballistiline eraldi),
press.
Liigiti kogutud jäätmematerjal.
85-90% välisturule.
Ei ole.
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Tabel 5.28. Pakendijäätmed – kirjeldus 4
Plokkskeem:
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Tabel 5.28. Pakendijäätmed – kirjeldus 4
Jäätmetest
85% suunatakse ringlussevõtuks edasisele käitlejale.
ringlusesse või
korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal
(%):
Võrdlus teiste sama
Optiline sorteerimisliin plastpakenditele, mis teeb sellest kõrgeima
jäätmeliigi
plastpakendi praktika Eestis. Samas on probleemiks, et kuna suur osa
käitlemisega
materjalist sorditakse välja segaolmejäätmetest, siis on plastpakendijäätmed
tegelevate
määrdunud ning materjali ringlusesse suunamine raskendatud.
ettevõtetega:
Kas tegemist on
Jah, plastpakendi jäätmete väljasortimise osas segaolmejäätmetest.
parima praktikaga
Eestis:
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Tabel 5.29. Pakendijäätmed – kirjeldus 5
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
15 01 01 (Paber- ja kartongpakendid),15 01 02 (Plastpakendid), 15 01 03
(Puitpakendid), 15 01 04 (Metallpakendid),15 01 05 (Komposiitpakendid), 15
01 06 (Segapakendid),15 01 07 (Klaaspakendid), 15 01 09 (Tekstiilpakendid)
Ettevõte nr:
24 ja 26
Käitlusprotsessi
Pakendijäätmed kogutakse segapakendina eraisikutelt ja ettevõtetelt,
kirjeldus:
kaalutakse, ning suunatakse sortimisliinile. Käsitsi sortimisliinil sorditakse
pakendijäätmed liigiti – paber ja kartongpakend, plastpakend, metallpakend,
komposiitpakend, klaaspakend, tekstiilpakend. Sortimisele järgneb materjali
pressimine pallideks või ümberpakendamine (klaas) ning töötlejale
suunamine.
Puitpakendid kontrollitakse visuaalselt ning mehaaniliselt. Terved puitalused
suunatakse taaskasutusse, parandamist vajavad parandatakse (vahetatakse
katkised lauad, klotsid).
Sorteerimine, puhastamine, pressimine, ümberpakendamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessi
s:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R12x – taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete
segamine;
R12y – jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine;
R12s – jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide
eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine,
tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul
kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis
muutub.
Käsitsi sortimisliin, press, kopp, kaal, abivahendid.

Liigiti sorditud pakendijäätmed.
Ei.
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Tabel 5.29. Pakendijäätmed – kirjeldus 5
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal
(%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi
käitlemisega
tegelevate
ettevõtetega:
Kas tegemist on
parima praktikaga
Eestis:

Info puudub.

Pikaaegne kogemus, investeeringud kaasaegsetesse masinatesse.

Jah, eri pakendimaterjalide liigiti sorteerimine segapakendist, et erinevad
materjalid ringlusesse suunata.
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Tabel 5.30. Pakendijäätmed – kirjeldus 6
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
15 01 03 (Puitpakendid),
Ettevõte nr:
27
Käitlusprotsessi
Kokku kogutakse puitalused nii eraisikutelt kui ka ettevõtetelt. Esmalt
kirjeldus:
toimub sorteerimine nii katuse all kui ka avatud platsil. Jagatakse katkised ja
terved. Terved võetakse korduskasutusse kauba transpordiks, katkised
parandatakse või kasutatakse detaile uute kaubaaluste ehitamiseks.
Katkised kaubaalused tükeldatakse lõigates kasutades tiigersaagi või
tavasaagi, seejärel kasutatakse saadud osi uue kaubaaluse valmistamiseks.
Kasutatakse suruõhul töötavat naelapüstolit. Valmis kaubaalused
ladustatakse platsil kasutusse suunamiseni.
Kogumine, sorteerimine, lammutamine, materjali kasutades uute
samalaadsete toodete ehitamine, parandamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist
koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks
ettevalmistamine.
Saag, tiigersaag, kahveltõstuk, abivahendid.
Korduvkasutatav kaubaalus.
Tootmisohje sertifikaat – 1403 – CPR – 0029.

50-60% korduskasutus.

Peavad enda eeliseks protsessi lihtsust.

Jah, puidust kaubaaluste korduskasutusse suunamise osas.
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Tabel 5.31. Pakendijäätmed – kirjeldus 7
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
15 01 02 (Plastpakendid), 15 01 04 (Metallpakendid), 15 01 07
(Klaaspakendid)
Ettevõte nr:
29
Käitlusprotsessi
Plastpakend kogutakse kaupmehe käest kokku, kes on juba sorteerinud
kirjeldus:
pakendi liigid eraldi. Seejärel toimub käsitsi autodelt laadimine
sorteerimiskohta, kus algatuseks loendusmasinad loendavad pakendid,
seejärel automaatne sorteerimismasin sorteerib plastpakendi värvide kaupa läbipaistev ja värviline, seejärel pressitakse täisautomaatse pressiga pakend
kokku ning tõmmatakse traadiga kinni ning saadetakse edasi käitlemiseks.
100% plastpakend liigub välismaisele ettevõttele. Pressitud materjal
tõstetakse tõstukiga kaubaautole.
Metallpakend kogutakse kaupmehe käest kokku, kes on juba sorteerinud
pakendi liigid eraldi. Seejärel toimub käsitsi autodelt laadimine
sorteerimiskohta, esmalt loendusmasin loeb pakendid, järgneb sorteerimine
– magnetiga eraldatakse teras ja alumiinium. Teras sorteeritakse välja
magnetiga, alumiinium käsitsi. Seejärel pressitakse täisautomaatse pressiga
pakend kokku ning tõmmatakse traadiga kinni ning saadetakse edasi
käitlemiseks. 100% metallpakend liigub välismaisele ettevõttele (Inglismaa).
Pressitud materjal tõstetakse tõstukiga kaubaautole.
Klaaspakend kogutakse kaupmehe käest kokku, kes on juba sorteerinud
pakendi liigid eraldi. Algatuseks toimub klaaspakendi loendamine, tegemist
on manuaalse süsteemiga, kus masinale „söödetakse“ pakend ette
loendamiseks. Seejärel toimub käsitsi autodelt laadimine sorteerimiskohta,
kus algatuseks toimub sorteerimine automaatsel sorteerimisliinil, kus
sorteeritakse klaaspakend värvi järgi - läbipaistev, roheline, pruun. Seejärel
toimub tiivikpurustiga klaasi purustamine ning pakendamine. 100%
klaaspakend liigub välismaisele ettevõttele (30-40% Eestisse). Pressitud
materjal tõstetakse tõstukiga kaubaautole.
Kogumine, sorteerimine, purustamine, pressimine, ümberpakendamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis
:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R12y – jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine;
R12s – jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide
eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine,
tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul
kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või
koostis muutub.
Tõstuk, press, konveierlint, automaatne sorteerimismasin, transporterlint,
purusti, loendusmasin.
Sorteeritud klaaspakend;
Sorteeritud metallpakend;
Sorteeritud plastpakend.
Ei.
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Tabel 5.31. Pakendijäätmed – kirjeldus 7
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):

100% suunatakse ringlussevõtuks edasisele käitlejale, kuna vastu võtakse
vaid puhas materjal, mis on juba eelnevalt sorditud ning materjali tüübiti
kokku kogutud.

Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate
ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Läbimõeldud süsteem, süsteemsus saab alguse juba kaupmehe juurest, kus
on kindlate nõuetega pakendi vastuvõtu seadmed, sealt edasi liigub juba
taaskasutatav materjal ettevõttesse, kus toimub järelsortimine ning
ettevalmistamine materjali ringlussevõtuks või taaskasutuseks.
Jah.
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Tabel 5.32. Pakendijäätmed – kirjeldus 8
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
15 01 03 (Puitpakendid)
Ettevõte nr:
47
Käitlusprotsessi kirjeldus:
Ettevõtetelt ja eraisikutelt võetakse vastu kasutatud kaubaaluseid.
Kaalutakse/arvestatakse tüki põhiselt, kogutakse spetsiaalsele katuse
alusele alale, kus toimub mõõtude järgi sorteerimine, sellele järgneb
kaubaaluste lõikamine, katkiste osade asendamine. Seejärel pakitakse
käsitsi ning ladustatakse platsil kliendi tulekuni.
Vastuvõtmine, sorteerimine, parandamine/ümberehitus (materjali
kasutades uute samalaadsete toodete tootmine), ladustamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:

R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist
koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks
ettevalmistamine.
Kahveltõstuk kaaluga, lõikur (tiigersaag, saag, lammutussaag),
abivahendid.
Toode: Taaskasutatud materjalist kaubaalus.
Ei.

Vt skeem tabel 5.30 kirjeldus 6.

Jäätmetest ringlusesse või
korduskasutusse suunatava
materjali ligikaudne
osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:

Hinnanguliselt 50-60% korduskasutusse.

Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Jah, puidust kaubaaluste korduskasutusse suunamise osas.

Standardne käitlusprotsess.
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Tabel 5.33. Pakendijäätmed – kirjeldus 9
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
15 01 01 (Paber- ja kartongpakendid)
Ettevõte nr:
48
Käitlusprotsessi kirjeldus:
Ettevõtte toormaterjal kogutakse 75% ulatuses trükitööstustelt ning 25%
pakendijäätmetest. Tootmisprotsess jaguneb kaheks: osalt sorditakse
ning pakendatakse valmis paberijäätmed, mis suunatakse edasi teistele
tootjatele ning üks osa, mis kasutatakse ära ettevõtte enda
tootmisprotsessis.
Käitlus algab jäätmete kaalumisega ning eelsortimisega, kus käsitööjõul
sorditakse materjal paberi klassi järgi liigiti. Seejärel lükatakse tõstukiga
paberimass transportöörliinile, mis viib materjali pallipressi. Pressitud
pallid liiguvad transportöörliinil omakorda hoonest välja ladustamisalale,
kus hoiustatakse materjali edasisele töötlejale üleandmiseni.
Ettevõte toodab ka ise paberimassist tooteid: eelnevalt sorditud
paberijäätmed suunatakse purustisse (10-15% kogu vastuvõetavast
materjalist), kus paber purustatakse tükikesteks ning edasi
transporditakse mahutitesse, kus see segatakse veega. Veega segatuna
pumbatakse vastavalt vajadusele paberimass kuumpressi, kust väljub
juba valmis toode.
Käsitsi sorteerimine, pressimine, ladustamine, purustamine, segamine,
kuumpressimine, pakendamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:

Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine
selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul
otstarbel.
Pallipress, purusti, segaja, kuumpress, transportöörlint, rokla, laadur,
tõstuk, abivahendid.
Liigiti sorteeritud ja pallideks pressitud paberijääde – 90-95% välisturule
Skandinaavia, Euroopa.
Pabermassist valmistatud toode (pressitud pappkarbid kassiliiva
kastidena) – 100% välisturule.
Standardi EN 643:2014 (Paper and board - European list of standard
grades of paper and board for recycling) alusel paberi liigiti sortimine.
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Tabel 5.33. Pakendijäätmed – kirjeldus 9
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse või
korduskasutusse suunatava
materjali ligikaudne
osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

85% materjalist suunatakse ringlussevõtuks edasisele käitlejale.

Täpsem paberiliigitus sortimisel paberi klasside järgi, mis võimaldab
enam paberit ümber töödelda.
Lisaks ringlussevõtuks ettevalmistusele toodavad ka ise lõpptoodet, mis
jõuab turule.
Jah, paberi klasside kaupa liigiti sortimise osas ning uue lõpptoote
tootmine mh kartongpakendist.
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Tabel 5.34. Pakendijäätmed – kirjeldus 10
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
15 01 01 (Paber- ja kartongpakendid)
Ettevõte nr:
49
Käitlusprotsessi
Enne kui kogu materjal suunatakse masintöötlusesse, sorditakse see käsitsi
kirjeldus:
üle. Materjal liigub spetsiaalsesse masinasse, mille tööprotsessid on
järgmised: eelpurustamine, hakkimine, veski, metalli eraldaja,
järelpurustus, tolmu eraldamine, soolaga rikastamine, pakendamine,
pakendist õhu eemaldamine.
Tootmisesse sobib kõik paber ja kartongmaterjal, mis ei ole määrdunud ja
mis ei sisalda kriiti.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Käsitsi sortimisliin, purusti, hakkur, veski, metalli eraldaja, tolmu eraldaja,
rikastaja, pakendaja, abivahendid.
Tselluvill 70% Eesti turule.
Tootjasertifikaat;
Soojusjuhtivussertifikaat EN 12667 og ISO 8302;
Tuleohutussertifikaat EVS-EN 13501-1:2007+A1:2009.
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Tabel 5.34. Pakendijäätmed – kirjeldus 10
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

97% materjalist suunatakse ringlussevõtuks edasisele käitlejale.

Pakendijäätmetest soojustusmaterjalide tootmine.

Jah – paber- ja kartongpakendi jäätmetest uue toote (soojustusmaterjali)
tootmine.
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Tabel 5.35. Pakendijäätmed – kirjeldus 11
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
15 01 01 (Paber- ja kartongpakendid), 15 01 05 (Komposiitpakendid)
Ettevõte nr:
43
Käitlusprotsessi
Pakendijäätmed purustatakse pulperveskis ja seejärel sorteeritakse eri
kirjeldus:
materjalid sõelumise teel (hõõrutakse pakendijäätmeid, mis eemaldab kile,
peno jm kerge materjali paberimassist välja), seejärel suunatakse mass
kuivpurustisse ning rootoritega märgpuhastisse. Mass liigub läbi 3 mm
avade. Järgneb massi puhastamine tsüklonites, kus eraldatakse teibid, kiled,
foolium ja klambrid. Vahepeal toimub massi puhastamine erinevate
sõeladega. Järgneb kergpesur, kus eemaldatakse kile, mida varasematest
protsessidest kätte ei saanud. Järgneb massi pesemine „pesumasinas“, kus
raske aines vajub põhja ning kerge tõuseb pinnale. Kerge aines suunatakse
koheselt ladestamiseks üleantavate jäätmete hulka. Paberimass suunatakse
aga pressi ning kuivatisse. Protsessist väljub kartongtorudele keritud
pruunikas paber, mis lõigatakse lõpptooteks vajalikku mõõtu.
Kogu protsessis kasutatav vesi on suletud süsteemis.
Kuivpurustus, märgpurustus, sõelumine, puhastamine, segamine,
pressimine, kuivatamine, rullimine, lõikamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:

Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Purusti, mahutid, tsüklonid, kergpesur, „pesumasin“, paberimasin (press,
kuivatus, rullimine), lõikur, sõelad.
Paber, kartongist pakkenurgad.
20% Eesti turule.
80% välismaisele turule (Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Taani, Belgia, Austria,
Poola, Sloveenia, Saksamaa).
FSC, ISO.
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Tabel 5.35. Pakendijäätmed – kirjeldus 11
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):

Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Paber- ja kartongpakendist suunatakse 96-97% ringlussevõtuks edasisele
käitlejale.
Komposiitpakend 85-90% edasisele käitlejale ringlusse võtuks.
Kogu toodangust 80% liigub välismaisele ettevõttele (Rootsi, Soome, Taani,
Belgia, Austria, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Norra, Sloveenia, USA),
20% Eestisse.
Kaasaaegne tootmine, lai tooraine kasutusvõimalus (vaid niiskuskindlaid
materjale ei ole võimalik kasutada).
Jah, paberpakendite ja komposiitpakendite ringlusse suunamise osas.
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Tabel 5.36. Pakendijäätmed – kirjeldus 12
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmeid
Jäätmekood:
15 01 02 (Plastpakendid)
(käitleb lisaks ka jäätmeid koodidega 02 01 04, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20
01 39)

Ettevõte nr:

7 vt kirjeldust ja skeemi tabel 5.10. kirjeldus 2
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5.1.8. Rehvid (koodidega 160103, 19120401)
Tabel 5.37. Rehvid – kirjeldus 1
Jäätmeliigi nimetus:
Vanarehvid
Jäätmekood:
16 01 03 (Veoautorehvid)
Ettevõte nr:
57
Käitlusprotsessi
Rehvid tuuakse ettevõttesse, sorteeritakse kasutuskõlbmatud
kirjeldus:
kasutuskõlblike hulgast. Kasutuskõlbmatud antakse üle
tootjavastutusorganisatsioonile.
Kasutuskõlblikud rehvid taastatakse. Esmalt rehvipind karestatakse,
misjärel määritakse rehvipinnale kummiliimi, lõigaakse protekteeritav lint
parajaks ning asetatakse rehvile. Rehv pakendatakse ning suunatakse
vulkaniseerijasse, kust väljub protekteeritud rehv.
Sortimine, karestamine, liimimine, lõikamine, vulkaniseerimine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Abivahendid, (vulkaniseerija) autoklaav, kaal, karestamispink, protektorlindi
paigaldamise pink SIO, rehvi kontrollpink.
Kummipuru, taastatud (protekteeritud) rehvid.
Kummipuru saadetakse välismaisele tootjale Saksamaale, taastatud rehvid
lähevad müüki.
Jah, taastatud rehvi sertifikaat no CoP- C15021.
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Tabel 5.37. Rehvid – kirjeldus 1
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:

Hinnangulist protsentuaalset osakaalu ei osatud pakkuda, kuna palju on
rehve, mida ei saa taastada ning lähevad tootjavastutusorganisatsioonile.
Suhe rehvipuru ja taastatud rehviga on 1 : 2,5.

Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Jah, rehvide korduskasutusse suunamine rehvide taastamise
(protekteerimise) läbi.

Standardne tootmisprotsess.
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Tabel 5.38. Rehvid – kirjeldus 2
Jäätmeliigi nimetus:
Vanarehvid
Jäätmekood:
16 01 03 (Vanarehvid)
Ettevõte nr:
54
Käitlusprotsessi
Vastu võetakse sõiduautorehve, erirehve, veoautorehve. Sõiduautorehvid ja
kirjeldus:
erirehvid purustatakse ning suunatakse välismaisele töötlejale.
Rehvimatte toodetakse vaid veoautorehvidest. Esmalt lõigatakse
rehvilõikuspingil rehviküljed, külgedelt eemaldatakse terastross ning
suunatakse metallikokkuostu. Järele jäänud küljed purustatakse. Protekteeritud
lint poolitatakse giljotiiniga, misjärel saadud ribad stantsitakse. Stantsitud
aukudest punutakse läbi terastrossid, mille abil „tõmmatakse“ rehvimatid
kokku. Kogu punumisprotsess toimub käsitööjõul.
Kaalumine, sorteerimine, purustamine, lõikamine, teras eemaldatakse,
stantsimine, punumine, pingutamine.

Kasutatavad
seadmed
jäätmekäitlusprotses
s:
Jäätmekäitlusprotses
si saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile
:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Rehvilõikuspink, purusti, lõikur (giljotiin), stantsid, kaal, abivahendid.

Rehvipuru välismaisele töötlejale.
Rehvimatt (lõhketööde matt) välismaisele tarbijale.
Soome, Rootsi, Saksamaa, Norra.
Ei.
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Tabel 5.38. Rehvid – kirjeldus 2
Plokkskeem:

Jäätmetest
ringlusesse või
korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal
(%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi
käitlemisega
tegelevate
ettevõtetega:
Kas tegemist on
parima praktikaga
Eestis:

100% suunatakse ringlusesse edasisele käitlejale (rehvipuru) ringlusse võtuks
või valmis tooted (rehvimatid) kliendile tarbimiseks. Rehvimatid välismaisele
turule, rehvipuru välismaisele töötlejale.

Tegelevad lisaks rehvimattide valmistamisele ka rehvide purustamisega, mida
teised rehvidest lõhketööde ohutusmatte tootvad ettevõtted ei tee.

Jah.
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5.1.9. Patareid ja akud (koodidega 160601, 160602, 160603, 160604, 160605,
200133, 200134)
Tabel 5.39. Patareid ja akud – kirjeldus 1
Jäätmeliigi nimetus:
Patareid ja akud
Jäätmekood:
16 06 01 (Pliiakud), 20 01 33 (Patareid (Olmejäätmed))
Ettevõte nr:
17
Käitlusprotsessi
Ettevõtte käitlus on suunitletud pliiakude käitlemisele. Esimeses etapis
kirjeldus:
akud purustatakse ning eraldatakse tootelt metall ning vibrosõelaga
pliipasta. Järgneb ainete separeerimine (raskemetallid, PVC,
polüpropüleen). Eemaldatud elektrolüütide neutraliseerimine toimub
naatriumsulfaadiga.
Ainete separeerimisel eraldatud ained suunatakse erinevatesse
käitlusprotsessidesse – polüpropüleen ja PVC lähevad plasti töötlusesse,
purustamine, granuleerimine.
Raskmetalle kasutatakse nii pliisulamite valmistamiseks, kui ka saadetakse
välismaisele töötlejale.
Pliipasta eraldamisele järgneb pliipasta desulfeerimine, mille tulemusena
väljub protsessist naatriumsulfaat ning plii. Naatriumsulfaat kuivatatakse
ning kristallid suunatakse edasiseks kasutuseks Eesti tootjale.
Protsessist saadud plii aga rafineeritakse ja sulatatakse. Protsessi lõppproduktiks on pliikangid, mis pakitakse pakkemasinas.
Purustamine, neutraliseerimine, separeerimine, sulatamine, rafineerimine,
granuleerimine, pakendamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R4 - metallide või metalliühendite ringlussevõtt või taasväärtustamine.
Purusti, separaator, haamerveski, vibrosõel, sulatusahi, valuvormid.
Pliikangid välismaisele töötlejale (Poola, Saksamaa, Itaalia, Soome, Rootsi).
Naatriumsulfaat – Eestis paiknevale tootjale (Kehra).
Granuleeritud polüpropüleen välismaisele tootjale (Poola).
Toodang vastavalt kliendi soovidele.
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Tabel 5.39. Patareid ja akud – kirjeldus 1
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas on tegemist parima
praktikagaEestis:

90% materjalist suunatakse ringlussevõtuks edasisele töötlejale.
4% plastik – välismaisele ümbertöötlejale.
6% räbu – ladestusse.
Eestis pole konkurente, ainuke akude käitlusega tegelev ettevõte.

Jah.
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Tabel 5.40. Patareid ja akud – kirjeldus 2
Jäätmeliigi nimetus:
Patareid ja akud
Jäätmekood:
16 06 02 (Ni-Cd-patareid ja –akud), 16 06 03 (Elavhõbedat sisaldavad
patareid), 16 06 04 (Leelispatareid (välja arvatud koodinumbriga 16 06
03* nimetatud patareid)), 16 06 05 (Muud patareid ja akud), 20 01 33
(Patareid (Olmejäätmed)), 20 01 34 (patareid ja akud, mida ei ole
nimetatud koodinumbriga 20 01 33* (Olmejäätmed)
Ettevõte nr:
26
Käitlusprotsessi
Patareid kogutakse kokku nii ettevõtetelt kui võetakse vastu ka eraisikutelt.
kirjeldus:
Patareid kaalutakse ning ladustatakse välismaisele töötlejale saatmiseni.
Kaalumine, ümberpakkimine, ladustamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas on tegemist parima
praktikagaEestis:

R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine.
Kaal, kahveltõstuk, ladu, abivahendid.
Ümberpakendatud patarei- ja akujäätmed.
Ei.

Käitlemiseks ettevalmistav tegevus, 100% jäätmetest liigub välismaisele
töötlejale (ringlussevõtuks ettevalmistamine).

Standardne käitlusprotsess.

Jah.
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5.2.

Ringlussevõtu ja korduskasutuse muud praktikad

5.2.1. Ehitus- ja lammutusjäätmed (koodidega 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02)
Tabel 5.41. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 3
Jäätmeliigi nimetus:
Ehitus- ja lammutusjäätmed
Jäätmekood:
17 01 07 (Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole
nimetatud koodinumbriga 17 01 06*)
Ettevõtte nr:
5
Käitlusprotsessi
Ettevõte kogub ehitusjäätmed objektidelt, aga ka ettevõtjatelt, kes toovad
kirjeldus:
neile jäätmed ise. Seejärel toimub esmane sorteerimine kopaga, jaotatakse
puit, metall, betoon/kivi.
Sorteerimisele järgneb sõelumine – sõelumine on kahes etapis. Esmalt
sõelutakse suured betooni-, tellise- või plaaditükid välja, mis purustatakse
renditud purustiga. Esmase purustamise järel eraldatakse purustatud
betoonijäätmetest metallarmatuur.
Seejärel toimub peenem sõelumine, kus sõelutakse väiksemad kivid välja –
kivid purustatakse.
Sõelumisest järele jäänud pinnasmaterjali on võimalik kasutada
täitematerjalina. Vähem kasutatakse haljastuses (sel juhul peab sõelumisel
saadud materjal vastama sertifikaadil esitatud nõuetele).
Sortimine kopaga, sõelumine, purustamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Kopp (ettevõttel endal), multilift veok, purusti, sõel (kaks viimast renditakse
sisse), tõstukid, kopplaadur (endal olemas).
Killustik, sõelutud pinnas.
Vastab ettevõtte kinnitusel tootestandardile, kuid ettevõte ei olnud valmis
täpsustama millisele standardile.*
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Tabel 5.41. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 3
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

95% kogu vastuvõetavast ehitusmaterjalist läheb taaskasutusse.
Ca 100% betoonist/kivist suunatakse ringlusesse standardile vastava
killustikuna.
Protsess on standardne, eelisteks pikaaegne kogemus jäätmekäitluses.

Ei – suuremalt jaolt pinnasetäiteks, peamised seadmed taaskasutuseks
ettevalmistamiseks renditud.

*kui jäätmetest soovitakse toota teedeehituses kasutatavaid materjale või tooteid, peavad need vastama majandus- ja
taristuministri 22. septembri 2014. a määrusega „Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende
nõuetele vastavuse tõendamise kord“ kehtestatud nõuetele. Kui jäätmetest soovitakse toota ehitusmaterjale või tooteid,
peavad need vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määrusele nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“.
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Tabel 5.42. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 4
Jäätmeliigi nimetus:
Ehitus- ja lammutusjäätmed
Jäätmekood:
17 01 03 (Plaadid ja keraamikatooted), 17 01 07 (Betooni-, tellise-, plaadi- või
keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06*), 17
08 02 (Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga
17 08 01*)
Ettevõte nr:
41
Käitlusprotsessi
Jäätmed kogutakse kokku, kaalutakse, toimub esmane sorteerimine selleks
kirjeldus:
ettenähud alal – kas kinnises hoones või välitingimustes. Vajadusel
demonteeritakse metall, puit suunatakse puiduhakkurisse ning põletusse,
metall aga tootjavastutusorganisatsioonile.
Välja sorteeritav klaas ja plast antakse üle käitlejale.
Kivi ja betoon kasutatakse käitise territooriumil tagasitäiteks.
Nt käsitsi sortimine, purustamine, edasi suunamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis
:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse

R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete
segamine;
R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide
eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine,
tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul
kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või
koostis muutub;
R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine.
Multiliftautod, konteinerid, purustaja, bullerjan ahi, kopplaadur,
frontaallaadur, tõstukid, abivahendid.
Puiduhake, metallijääde, pinnase täitematerjal.
Ei.

Puiduhake kasutatakse sooja tootmiseks ettevõtte siseselt – osakaalu info
puudub.
Metall suunatakse metalli kokkuostjale – osakaalu info puudub.
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Tabel 5.42. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 4
suunatava materjali
Kivid ja betoon kasutatakse ettevõtte territooriumil tagasitäiteks – osakaalu
ligikaudne osakaal (%): info puudub.
Plasti- ja klaasijääde antakse üle edasisele käitlejale – 90% protsenti
sorteeritavast materjalist suunatakse ringlusesse materjalina.
Võrdlus teiste sama
Standardne tootmisprotsess. Inertne materjal kasutatakse täiteks oma
jäätmeliigi käitlemisega territooriumil.
tegelevate
ettevõtetega:
Kas tegemist on parima Ei – huvipakkuvaid jäätmeid ei suunata korduskasutusse või ringlusesse.
praktikaga Eestis:
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Tabel 5.43. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 5
Jäätmeliigi nimetus:
Ehitus- ja lammutusjäätmed
Jäätmekood:
17 01 03 (Plaadid ja keraamikatooted), 17 01 07 (Betooni-, tellise-, plaadivõi keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01
06*), 17 08 02 (Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud
koodinumbriga 17 08 01*)
Ettevõte nr:
42
Käitlusprotsessi
Jäätmed kogutakse kokku, kaalutakse. Esmalt sorditakse jäätmetest puit,
kirjeldus:
metall, plast, klaas ning antakse üle vastavat jäätmeluba omavale
ettevõttele. Sorteerimisel kasutatakse kahveltõstukit. Kivid, betoon ja
pinnas purustatakse ning sõelutakse lähtudes fraktsiooni suurusest.
Ladustatakse üleandmiseni sorteeritult aunades. Betooni purustamiseks
tellitakse teenuspakkuja, kes tagab killustikule kvaliteedi ning sertifikaadi.
Purustatud ja sõelutud materjal müüakse ehitusettevõtetele.
Kaalumine, sortimine käsitsi ning kahveltõstukiga, purustamine, sõelumine,
ladustamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid
ning jäätmete olemus või koostis muutub;
R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks,
välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine
(eelladustamine) jäätmete tekkekohas;
R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist
koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks
ettevalmistamine.
Kahveltõstuk, purusti, sõel, telfer, autokaal, põrandakaal.
Sorditud ehitusmaterjal (killustik).

Teenuspakkuja poolt antav sertifikaat.
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Tabel 5.43. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 5
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Info puudub.

Standardne käitlusprotsess.

Ei.

103

Tabel 5.44. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 6
Jäätmeliigi nimetus:
Ehitus- ja lammutusjäätmed
Jäätmekood:
17 01 03 (Plaadid ja keraamikatooted), 17 01 07 (Betooni-, tellise-, plaadivõi keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06*)
Ettevõte nr:
38
Käitlusprotsessi
Vastu võetakse nii eelsorditud ehitusjäätmed kui ka sortimata
kirjeldus:
ehitusjäätmed. Ehitusjäätmeid ettevõte ise enam ei sordi, kui just suuri ja
kergesti eraldatavaid osi ehitusprahis ei esine. Seejärel suunatakse
segaehituspraht ladestamisele, liigiti kogutud ehitusjääde aga
vaheladustatakse purustamise teenuse tellimiseni. Ehitusjäätmed, mis on
liigiti kogutud purustatakse, purustatud materjali kvaliteet tagatakse
teenuspakkuja sertifikaadiga. Hiljem purustatud materjali ostjale antakse
kaasa tunnistus, kuhu on märgitud materjali omadused.
Kogumine segaehitusjäätmetena, ladustamine, kogumine liigiti,
vaheladustamine, purustamine liigiti.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:

R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste
ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks
on pinnase taaskasutamine.
Kopplaadur, frontaallaadur, tõstuk, autokaal, multiliftkonteinerid,
multiliftauto.
Renditavad: purusti, sõel.
Killustik ehitusjäätmetest.
Purustusteenust pakkuva ettevõtja poolne tunnistus kliendile toote
kvaliteedi kohta.
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Tabel 5.44. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 6
Jäätmetest ringlusesse
35% ringlussevõtuks.
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
Standardne tootmisprotsess.
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
Ei – tellitav teenus, ei oma seadmeid.
praktikaga Eestis:
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Tabel 5.45. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 7
Jäätmeliigi nimetus:
Ehitus- ja lammutusjäätmed
Jäätmekood:
17 01 07 (Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole
nimetatud koodinumbriga 17 01 06*)
Ettevõte nr:
25
Käitlusprotsessi
Jäätmete käitlusprotsess algab ehitusjäätmete kogumisest, kaalumisest ning
kirjeldus:
sortimisest. Välja sorteeritakse metall, puit (töötlemata ja töödeldud). Metall
antakse üle metallikokkuostu ning puit purustatakse puiduhakkemasinaga
ning suunatakse kompostimisse.
Ülejäänud ehitusjäätmed suunatakse ladestusse.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis
:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate
ettevõtetega:

R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide
ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase
taaskasutamine.
Kaal, puiduhakkemasin, konteinerid, kopp, multiliftautod.

Metall, puiduhake.
Sertifikaat puudub.

5% materjalist ringlusesse, mis suunatakse komposti.

Tegemist on standardse tootmisprotsessiga. Samas uuringus huvipakkuvaid
ehitus- ja lammutusjäätmeid ei suunata ringlusesse.
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Tabel 5.45. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 7
Kas tegemist on parima Ei.
praktikaga Eestis:
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Tabel 5.46. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 8
Jäätmeliiginimetus:
Ehitus- ja lammutusjäätmed
Jäätmekood:
17 01 03 (Plaadid ja keraamikatooted)
Ettevõte nr:
26
Käitlusprotsessi
Jäätmed võetakse vastu, kaalutakse ning sorteeritakse väliplatsil kopaga.
kirjeldus:
Eraldatakse puit, kivi, plast ja metall. Kivi, sh plaadid ja keraamikatooted
purustatakse kivipurustiga, metall suunatakse kokkuostu, puit purustatakse
ning kasutatakse energiatootmiseks, plast kogutakse kokku ja pressitakse.
Sorteerimine, purustamine, pressimine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:

R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid
ning jäätmete olemus või koostis muutub;
R12y- jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine;
R12x- taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete
segamine;
R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks,
välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine
(eelladustamine) jäätmete tekkekohas.
Kopp, frontaallaadur, haarats, multiliftkonteinerid, magnet, alumiiniumi
eraldaja, press.
Killustik, sorteeritud metall, ehitusplast, puiduhake.
Ei.
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Tabel 5.46. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 8
Jäätmetest ringlusesse
5-7% materjalina ringlusesse.
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
Olemas mobiilne alumiiniumieraldaja, kaasaegsed tingimused.
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
Ei.
praktikaga Eestis:
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Tabel 5.47. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 9
Jäätmeliigi nimetus:
Ehitus- ja lammutusjäätmed
Jäätmekood:
17 01 03 (Plaadid ja keraamikatooted), 17 01 07 (Betooni-, tellise-, plaadivõi keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01
06*), 17 08 02 (Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud
koodinumbriga 17 08 01*)
Ettevõte nr:
24
Käitlusprotsessi
Ehitusjäätmed kogutakse erinevatest jäätmejaamadest, välja sorditakse
kirjeldus:
puit, klaas, plast, metall – kogu ringlusse suunatav materjal. Sorteerimisel
kasutatakse kopplaadureid, ekskavaatoreid. Eraldi kogutakse ka betoon,
pinnas, tellised. Materjal puhastatakse vajadusel mehaaniliselt ning
sõelutakse väiksemad fraktsioonid välja. Suuremad osised purustatakse
mobiilse purustiga. Pärast purustamist toimub teiskordne sõelumine,
vajadusel purustatakse materjal veel kord väiksemateks osisteks ning
suunatakse edasisele käitlejale, töötlejale või objektile.
Sorteerimine, puhastamine, sõelumine, purustamine, ümberpakendamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R5m- mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste
ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks
on pinnase taaskasutamine;
R12s- jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid
ning jäätmete olemus või koostis muutub;
R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine.
Kivi ja betoonipurusti, mobiilne lõugpurusti, universaalne purusti, mobiilne
sõel, trummelsõel, varbsõel, roomikekskavaator, frontaallaadur,
metallkonteinerid kattega ning katteta.
Betoonkillustik, kivikillustik, sõelutud pinnas.
Killustik peab vastama Eesti Vabariigi standarditest tulenevatele nõuetele.
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Tabel 5.47. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 9
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Kivi, betoon ja pinnas kasutatakse käitise territooriumil.
Protsentuaalset kogust ei avaldata. Taaskasutus ja 0% ringlussevõtt.

Pikaaegne kogemus, investeeringud kaasaegsetesse masinatesse.

Ei.
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Tabel 5.48. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 10
Jäätmeliigi nimetus:
Ehitus- ja lammutusjäätmed
Jäätmekood:
17 01 03 (Plaadid ja keraamikatooted), 17 01 07 (Betooni-, tellise-, plaadivõi keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06*),
17 08 02 (Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud
koodinumbriga 17 08 01*)
Ettevõte nr:
23
Käitlusprotsessi
Vastuvõetavad jäätmed kaalutakse ning sorditakse liigiti. Välja sorditakse
kirjeldus:
kõik taaskasutatavad materjalid: klaas, plast, puit, kivi, metall, betoon,
tellised, pinnas. Materjal, mis on kasutuskõlbmatu, suunatakse ladestusse,
plast suunatakse sortimisliinile, töötlemata puit hakitakse ning lisatakse
kompostile. Kivi, betoon, tellis ja pinnas jääb järgmisesse protsessi purustamisesse. Purustatakse erineva fraktsiooniga materjaliks. Esmalt
sõelutakse välja suuremad osised, mis purustatakse, seejärel sõelutakse
taaskord ning purustatakse. Materjali fraktsiooni läbimõõdu puhul
arvestatakse kliendi sooviga.
Kaalumine, sorteerimine, purustamine, ladestamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m- mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel;
R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid
ning jäätmete olemus või koostis muutub;
R12y- jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine;
R12x- taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete
segamine;
R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks,
välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine
(eelladustamine) jäätmete tekkekohas.
Purusti, sõel, haarats, kopp, puiduhakkemasin, kaal, abivahendid.
Killustik, sorditud materjal.
Ei ole.
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Tabel 5.48. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 10
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

80% taaskasutuseks. Ringlussevõtt 0%.

Standardne käitlusprotsess, puudub sertifikaat. Kasutatakse enamjaolt oma
territooriumi korrastuseks.
Ei.
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Tabel 5.49. Ehitus- ja lammutusjäätmed – kirjeldus 11
Jäätmeliigi nimetus:
Ehitus- ja lammutusjäätmed
Jäätmekood:
17 01 07 (Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole
nimetatud koodinumbriga 17 01 06*)
Ettevõte nr:
4
Käitlusprotsessi
Hoone lammutamisel tekkivatest jäätmetest sorteeritakse välja puit,
kirjeldus:
metallid, eterniit, kõik mis ei ole betoon ning suunatakse edasi käitlejale või
tootjavastutusorganisatsioonile. Betoonijääde purustatakse aga kindlasse
fraktsiooni ning müüakse kliendile või suunatakse objektile pinnasetäiteks.
Lammutamine, sorteerimine käsitsi, järelsortimine, purustamine,
peenestamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Ekskavaator, kivipurustaja (renditav seade), kallurauto, multiliftauto,
laadur, sorteerimishaarats, betoonipurustaja, hüdrohaamer (renditav
seade), haaratsid, eelpurustaja, hüdraulilised käärid.
Betoonikillustik.
Vastab Eesti Vabariigis kehtestatud ehitusmaterjali nõuetele.

Umbes 70-80% lammutusest saadavatest jäätmetest läheb betoonikillustiku
valmistamiseks.
70-80% ringlussevõtt materjalina.
Standardne tootmisprotsess.

Ei, kuna ringlussevõtu osakaaal väiksem, kui tabelis 5.1. ja 5.2. toodud
ehitusjäätmete kirjeldustes 1 ja 2. Samuti pole ettevõte esitanud
toimivusdeklaratsiooni betoonkillustikule.
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5.2.2. Klaasijäätmed (koodidega 160120, 16021508, 16021610, 170202, 191205,
200102)
Tabel 5.50. Klaasijäätmed - kirjeldus 7
Jäätmeliigi nimetus:
Klaasijäätmed
Jäätmekood:
15 01 07 (Klaaspakendid), 16 01 20 (Klaas (romusõidukid)), 17 02 02 (Klaas
(ehitus- ja lammutuspraht)), 19 12 05 (Klaas (Jäätmete mehaanilise töötlemise
jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-,
kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed)), 20 01 02 (Klaas (olmejäätmed))
Ettevõte nr:
Käitlusprotsessi
kirjeldus:

42
Jäätmed kogutakse kokku, kaalutakse, sorditakse käsitsi teiste jäätmete seast
välja – kuna klaasijäätmed ei ole ilmastikutundlikud käideldakse need
asfaltkattega väliplatsil. Jäätmed ladustatakse käitlusettevõttele üleandmiseni.
Kaalumine, käsitsi sortimine, ladustamine.
R12s- jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide
eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine,
tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul
kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis
muutub;
R13- ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja
arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine
(eelladustamine) jäätmete tekkekohas;
R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate
toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:

Tõstuk, telfer, autokaal, põrandakaal, pneumaatilised käsitööriistad.

Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:

Sorditud klaas. Ei sordita värvide põhiselt.
Kasutuskõlblikud romusõidukite klaasijäätmed müüakse varuosadena ja
suunatakse korduskasutusse.
Korduvkasutuseks sobimatud klaasijäätmed antakse üle teistele käitlejatele.
Ei.

Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
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Tabel 5.50. Klaasijäätmed - kirjeldus 7
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate
ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Info puudub.

Käsitsi sortimine.

Ei.
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Tabel 5.51. Klaasijäätmed – kirjeldus 8
Jäätmeliigi nimetus:
Klaasijäätmed
Jäätmekood:
15 01 07 (Klaaspakendid), 16 01 20 (Klaas (romusõidukid)), 17 02 02 (Klaas
(ehitus- ja lammutuspraht)), 20 01 02 (Klaas (olmejäätmed)).
Ettevõte nr:
26
Käitlusprotsessi
Klaasijäätmed sorteeritakse muude jäätmete hulgast välja (ehitusjäätmetest,
kirjeldus:
pakendijäätmetest), misjärel sorditakse need omakorda värvide alusel.
Sortimine toimub käsitsi sortimisliinil. Pärast sortimist antakse
romusõidukitelt eemaldatud klaas välismaisele töötlejale ning klaaspakend,
lehtklaas Eestimaisele käitlejale.
Käsitsi sorteerimine sortimisliinil, vaheladustamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis
:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse

R12s- jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide
eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine,
tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul
kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või
koostis muutub;
R12y- jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine;
R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete
segamine.
Sorteerimisliin käsitsi sorteerimisega, magnet, kopplaadur, kahveltõstuk,
kopp.
Sorteeritud klaasijäätmed. Antakse üle teistele ettevõtetele, kes toodavad
klaasist uusi tooteid.
Ei.

97% materjalist suunatakse edasisele käitlejale ringlusse võtuks.
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Tabel 5.51. Klaasijäätmed – kirjeldus 8
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
Standardne käitlusprotsess.
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate
ettevõtetega:
Kas tegemist on parima Ei.
praktikaga Eestis:
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Tabel 5.52. Klaasijäätmed – kirjeldus 9
Jäätmeliigi nimetus:
Klaasijäätmed
Jäätmekood:
15 01 07 (Klaaspakendid), 16 02 16 (Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt
eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15*), 19 12
05 (Klaas (Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal
nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või
granuleerimisjäätmed), 20 01 02 (Klaas (olmejäätmed)
Ettevõte nr:
25
Käitlusprotsessi
Klaasijäätmed kaalutakse ning sorditakse käsitsi sortimisliinil, misjärel need
kirjeldus:
pakendatakse ning suunatakse edasisele käitlejale.
Klaaspakend suunatakse edasi Eesti kokkuostjale ning lehtklaas suunatakse
Eesti töötlejale.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:
Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning
jäätmete olemus või koostis muutub;
R12y- jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine;
R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks,
välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine
(eelladustamine) jäätmete tekkekohas.
Sortimisliin käsitsi sorteerimisega, konteinerid, furgoonauto.
Ümberpakendatud ja sorteeritud klaas. Antakse üle teistele ettevõtetele,
kes toodavad klaasist uusi tooteid.
Sertifikaat puudub.

Vt skeem tabel 5.51 kirjeldus 8.
Ligi 100% materjalist suunatakse ringlussevõtuks edasisele käitlejale.

Tegemist on standardse tootmisprotsessiga.

Ei.
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Tabel 5.53. Klaasijäätmed – kirjeldus 10
Jäätmeliigi nimetus:
Klaasijäätmed
Jäätmekood:
15 01 07 (Klaaspakendid), 16 01 20 (Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt
eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15*), 17 02
02 (Klaas (ehitus- ja lammutuspraht)), 19 12 05 Klaas (Jäätmete mehaanilise
töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-,
purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed), 20 01 02 (Klaas
(olmejäätmed))
Ettevõte nr:
24
Käitlusprotsessi
Klaasijäätmed kogutakse eraisikutelt ja ettevõtetelt, kaalutakse, ning
kirjeldus:
suunatakse sortimisliinile. Käsitsi sortimisliinil sorditakse klaasijäätmed
liigiti – pakend, ehitusklaas, tootmisjääk, autoklaas, misjärel need
pakendatakse ümber ning transporditakse koostööpartnerile.
Sorteerimine, puhastamine, sõelumine, ümberpakendamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:
Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste
ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks
on pinnase taaskasutamine;
R12s- jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid
ning jäätmete olemus või koostis muutub;
R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine.
Sortimisliin käsitsi sorteerimisega, kopp, kaal, abivahendid.
Sorteeritud klaasijäätmed. Antakse üle teistele ettevõtetele, kes toodavad
klaasist uusi tooteid.
Ei.

Vt skeem tabel 5.51 kirjeldus 8.
Hinnanguliselt suunatakse edasisele käitlejale 95% jäätmetest
ringlussevõtuks, millest enamus läheb eksporti.

Pikaaegne kogemus, investeeringud kaasaegsetesse masinatesse.

Ei.
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5.2.3. Plastijäätmed (koodidega 020104, 160119, 16021609, 170203, 191204,
200139)
Tabel 5.54. Plastijäätmed – kirjeldus 9
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
16 01 19 (Plastid (romusõidukid)), 16 02 16 (Kasutuselt kõrvaldatud
seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02
15*)
Ettevõte nr:
18
Käitlusprotsessi
Ettevõtte põhitegevus on romuautode lammutus. Autodelt demonteeritakse
kirjeldus:
esmalt ohtlikud jäätmed, seejärel ohutud jäätmed. Jäätmed sorteeritakse
hinnates nende seisukorda: kasutuskõlblik plastijääde suunatakse kliendile
varuosana korduskasutuseks, kasutuskõlbmatu jääde suunatakse luba
omavale käitlusettevõttele.
Demonteerimine, sorteerimine, kasutuskõlblikkuse hindamine,
käitlejale/kliendile suunamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessi:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:
Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate
ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

R12s- jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide
eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine,
tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul
kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või
koostis muutub;
R13- ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks,
välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine
(eelladustamine) jäätmete tekkekohas;
R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine.
Hoone, kaal, käsitööriistad, konteinerid.
Korduskasutuseks kasutuskõlblik plastijääde kliendile müüki
(korduskasutuseks sõiduki varuosana).
Kasutuskõlbmatu plastijääde antakse üle käitlusettevõttele.
Ei.

Vt skeem tabel 5.50 kirjeldus 7.
Info puudub.

Spetsialiseerunud ühele kindlale automargile, standardne käitlusprotsess.

Ei.
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Tabel 5.55. Plastijäätmed – kirjeldus 10
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
15 01 02 (Plastpakendid), 16 01 19 (Plastid (romusõidukid)), 16 02 16
(Klaas(Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole
nimetatud koodinumbriga 16 02 15*)), 17 02 03 (Plastid (ehitus- ja
lammutuspraht)), 20 01 39 (plastid (olmejäätmed))
Ettevõte nr:
42
Käitlusprotsessi
Jäätmed kogutakse kokku, kaalutakse, sorditakse – korduskasutuseks
kirjeldus:
kasutuskõlblikud jäätmed eraldatakse kasutuskõlbmatutest ning müüakse
kaubana. Kasutuskõlbmatud suuregabariidilised jäätmed lõigatakse
väiksemaks, plastijäätmed pressitakse ning ladustatakse käitlejale
üleandmiseni.
Kaalumine, käsitsi sortimine, pressimine, ladustamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:
Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

R12s- jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning
jäätmete olemus või koostis muutub;
R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks,
välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine
(eelladustamine) jäätmete tekkekohas;
R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist
koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks
ettevalmistamine.
Tõstuk, telfer, press, autokaal, põrandakaal, pneumaatilised käsitööriistad.
Korduskasutuseks sobivad romusõidukite plastosad müüakse varuosadena.
Sorditud, pressitud jäätmed.
Ei.

Vt skeem tabel 5.50 kirjeldus 7.
Info puudub.

Standardne käitlusprotsess.

Ei.
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Tabel 5.56. Plastijäätmed – kirjeldus 11
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
15 01 02 (Plastpakendid), 19 12 04 (Plastid ja kummi (Jäätmete
mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata
sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed))
Ettevõte nr:
Käitlusprotsessi
kirjeldus:

28
Tootmisprotsessi jaoks on vajalik eelpurustatud plastpakend ning
kummipuru. Ostetakse sisse kindla fraktsiooniga jääde. Seejärel segatakse
plastipuru kummipuruga ning suunatakse ekstruuderisse, kus segu
sulatatakse ning valatakse valuvormidesse. Protsessist väljub toode –
murukärg-kõnniteeplokid.
Vastuvõtmine, ladustamine, segamine, ekstruuderis sulatamine, valu.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Traktor, segaja, punker, kaal, valuvorm, ekstruuder.
Toode: murukärgplokk.
Tootmisohje sertifikaat 1403 – CPR – 0167.
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Tabel 5.56. Plastijäätmed – kirjeldus 11
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

100% võetakse ringlusse, kasutades seda uue toote valmistamisel.
95% Eesti turule, 5% Soome turule.
Kasutavad plastijäätmed uue toote tootmiseks.

Ei, kuna ostetakse sisse juba eelpurustatud plastijäätmed ja kummipuru.
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Tabel 5.57. Plastijäätmed – kirjeldus 12
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
15 01 02 (Plastpakendid), 16 01 19 (Plastid (romusõidukid)), 17 02 03
(Plastid (ehitus- ja lammutuspraht)), 20 01 39 (plastid (olmejäätmed))
Ettevõte nr:
26
Käitlusprotsessi
Plastijäätmed sorteeritakse muude jäätmete hulgast välja
kirjeldus:
(ehitusjäätmetest, pakendijäätmetest (elanikelt, ettevõtetelt)). Sortimine
toimub käsitsi sortimisliinil, pärast sortimist toimub materjali pressimine
pallideks.
Käsitsi sorteerimine sortimisliinil, pressimine, vaheladustamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

R12s- jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid
ning jäätmete olemus või koostis muutub;
R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine;
R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete
segamine.
Sorteerimisliin käsitsi sortimisega, alumiiniumi eraldaja, ekskavaator,
dosaatorsõel, magnet, kopplaadur, automaatne press, kahveltõstuk, kopp,
abivahendid.
Pallitud plastijäätmed.
Ei.

97% ettevõtetelt saadud plastijäätmetest suunatakse ringlussevõtuks
edasisele käitlejale.
60% elanikelt saadud plastijäätmeid suunatakse edasisele käitlejale
ringlusesse võtuks.
Ülejäänud suunatakse jäätmekütuse valmistamiseks.
Standardne käitlusprotsess.

Ei.
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Tabel 5.58. Plastijäätmed – kirjeldus 13
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
15 01 02 (Plastpakendid), 16 01 19 Plastid (romusõidukid), 17 02 03
(Plast(Ehitus- ja lammutuspraht)), 19 12 04 (Plastid ja kummi (Jäätmete
mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata
sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed)), 20
01 39 (Plastid (olmejäätmed))
Ettevõte nr:
9
Käitlusprotsessi
Vastu võetakse plastijäätmed, esimeses etapis jäätmed purustatakse,
kirjeldus:
seejärel suunatakse plastipuru ekstrusioonmasinasse, kus jäätmed
segatakse retseptis olevate toorainetega ning kuumutatakse teatud
temperatuurini. Ekstrusioonmasinast väljuv mass on veidi tahenenud ning
parajalt jahtunud, et seda oleks võimalik käsitsi vormidesse panna. Materjal
pressitakse vibropressiga vormi. Vormi jahutatakse jahutusveega.
Kuna ehitusmaterjalis olevale plastile ei ole esitatud nõudeid ei ole
tootmisprotsessi materjali suunamiseks vajalik selle eelnev pesu ega ka
kuivatamine. Toodete valmistamisel jäätmeid ei teki, kogu praak
suunatakse tagasi esimesse tootmisetappi, kus see purustatakse ning
lisatakse tootmissegusse.
Purustamine, segamine, sulatamine, vormidesse valu, pressimine,
jahutamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Jäätmepurusti, dosaator, segisti, vibropress, konveier, koguja, kallur, kopplaadur (renditavad), kahveltõstuk (renditavad), multilift-konteinerid
(renditavad).
Ehitustoode (sillutuskivid), kus on segus osaliselt ära kasutatud
plastijäätmeid ning mis vastab Eesti Vabariigis kehtestatud ehitusmaterjali
nõuetele.
Toimivusdeklaratsioon, et sillutuskivid vastavad standardile EVS-EN
1338:2003 + AC:2006 (Betoonist sillutuskivid. Nõuded ja katsemeetodid).
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Tabel 5.58. Plastijäätmed – kirjeldus 13
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

100% ringlussevõtt.
Vastu võetakse juba eelsorditud jäätmed.

Protsessist väljub valmis toode (tänavakivid ehk sillutuskivid).

Ei, kuna ei teki uus plasttoode, vaid plastijäätmeid kasutatakse vähesel
määral ehituskivide tootmisel segus.
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Tabel 5.59. Plastijäätmed – kirjeldus 14
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
15 01 02 (Plastpakendid), 16 01 19 (Plastid (romusõidukid)), 19 12 04
(Plastid ja kummi (Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks
nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või
granuleerimisjäätmed)), 20 01 39 (plastid (olmejäätmed))
Ettevõte nr:
16
Käitlusprotsessi
Jäätmed kogutakse ettevõtjatelt kokku, vajadusel sorditakse käsitsi
kirjeldus:
plastkastides eri plasti markide järgi, misjärel plastijäätmed purustatakse
purustiga ja sulatatakse ning granuleeritakse ekstruuderis. Pakkimine
toimub otse ekstruuderist Big-Bagidesse.
Lisaks plastgraanulitele toodetakse ka plastipuru, mida müüakse
välismaistele ettevõtetele.
Jäätmeid hoiustatakse laos ja asfaltplatsil.
Plastipuru liigub enamasti Lätti, vähem Eestisse. Plastgraanulid liiguvad nii
Eestimaisele tootjale, kui ka välismaisele tootjale.
Kaalumine, käsitsi sortimine, purustamine, sõelumine, granuleerimine,
pressimine, pakkimine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Abivahendid, jämepurusti, peenpurusti, sõel, press, ekstruuder, kaal,
kopplaadur, frontaallaadur, tõstukid.
Plastgraanulid ja plastipuru.
Ei.
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Tabel 5.59. Plastijäätmed – kirjeldus 14
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%)
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega

98% suunatakse ringlussevõtuks edasisele töötlejale.
Plastipuru liigub enamasti Lätti, vähem Eestisse. Plastgraanulid liiguvad nii
Eestimaisele tootjale, kui ka välismaisele tootjale.

Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Ei, standardne tootmisprotsess. Ei valmistata uusi valmistooteid vaid
lõpptoodanguks on plastipuru ja -graanulid.

Ei, standardne tootmisprotsess.
Väike ettevõte, kes on spetsialiseerunud üksikutele klientidele ning suunab
ringlusse tagasi 98% toormaterjalist.
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Tabel 5.60. Plastijäätmed – kirjeldus 15
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
15 01 02 (Plastpakendid), 16 01 19 (Plastid (romusõidukid)), 17 02 03
(Plastid (ehitus- ja lammutuspraht)), 19 12 04 (Plastid ja kummi (Jäätmete
mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata
sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed)), 20 01
39 (plastid (olmejäätmed))
Ettevõte nr:
14
Käitlusprotsessi
Jäätmed sorteeritakse ettevõtte esisel platsil liigiti plasti markide järgi,
kirjeldus:
samuti eemaldatakse ebasobivad jäätmed käsitsi. Seejärel toimub
suuremate plastosade tükeldamine ning seejärel liigub plastijääde
purustisse ning olenevalt kliendi soovist ka granuleerimisse või
peenpurustusse. Toote omadused kontrollitakse vastavalt kliendi soovile.
100% sisse tulevast jäägist valmistatakse korduskasutuseks ette. Lõppprodukt pakitakse Big-Bagidesse.
Osa jäätmetest liigub ettevõtetele tagasi, osa läheb aga soovijatele turul.
Välismaistest tootjariikidest, kes toorainest huvitatud on: Baltikum, Poola,
Saksamaa.
Sorteerimine, purustamine, granuleerimine, pakendamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Purustajad (4), veski-purustaja (1), granuleerimisseade (1), kaal, veoauto,
tõstuk, rokla, sõel, tefler, abivahendid, mootorsaed.
Lõpp-produktiks on plastipuru või plastgraanulid.
Toodang vastab kliendi soovidele.
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Tabel 5.60. Plastijäätmed – kirjeldus 15
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

100% suunatakse ringlussevõtuks edasisele töötlejale Eesti, Läti, Leedu,
Poola ja Saksamaa turgudele.

Lojaalsed kliendid, oma arendatud abisüsteemid protsessi optimeerimiseks.
Standardne tootmisprotsess. Ei valmistata uusi valmistooteid vaid
lõpptoodanguks on plastipuru ja -graanulid.
Ei, tegemist on standardse tootmisprotsessiga. Ei valmistata uusi
valmistooteid vaid lõpptoodanguks on plastipuru ja -graanulid.
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5.2.4. Biolagunevad jäätmed (koodidega 190805, 200108, 200201)
Tabel 5.61. Biolagunevad jäätmed – kirjeldus 6
Jäätmeliigi nimetus:
Biolagunevad jäätmed
Jäätmekood:
19 08 05 (olmereovee puhastussetted), 20 01 08 (Biolagunevad köögi- ja
sööklajäätmed), 20 02 01 (Biolagunevad jäätmed (aia- ja haljastusjäätmed
sh kalmistujäätmed))
Ettevõte nr:
23
Käitlusprotsessi
Kompostimisprotsess algab biolagunevate jäätmete vastuvõtuga, kus need
kirjeldus:
kaalutakse ning registreeritakse. Järgneb jäätmete purustamine ja
segamine, misjärel lisatakse materjalile tugiaine ning moodustatakse
kompostaunad, mis kaetakse kompost membraaniga. Kompostimisperioodil
toimub iganädalane temperatuuri mõõtmine ning segamine kord kuus.
Pärast kindlate temperatuuride saavutamist võetakse kompostist analüüsid.
Analüüside tulemusel otsustatakse, kas kompostimisprotsessi on vaja
pikendada, lisada tugiainet või võib kompost edasi sõelumisse ning
järelvalmimisse minna. Pärast järelvalmimist saadud pinnas pakendatakse.
Kaalumine, purustamine, segamine, kompostimine, sõelumine,
järelkompostimine, pakendamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel;
R3o - jäätmete taaskasutamisele eelnev bioloogiline töötlus.
Jäätmepurustaja, purustaja, kopplaadur, trummelsõel, temperatuuri andur,
komposti kate.
Kompostmuld.
Ei ole.
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Tabel 5.61. Biolagunevad jäätmed – kirjeldus 6
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

100% ringlusesse kompostmullana haljastuses kasutamiseks.

Standardne käitlusprotsess, puudub sertifikaat.

Ei.
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Tabel 5.62. Biolagunevad jäätmed – kirjeldus 7
Jäätmeliigi nimetus:
Biolagunevad jäätmed
Jäätmekood:
20 02 01 (Biolagunevad jäätmed (aia- ja haljastusjäätmed sh
kalmistujäätmed))
Ettevõte nr:
37
Käitlusprotsessi
Enne kompostimist jäätmed purustatakse purustajaga. Materjal
kirjeldus:
ladustatakse aunadesse, misjärel esimese etapina segatakse komposti iga
kolme päeva järel kuni temperatuur jääb alla 25 kraadi. Seejärel jäetakse
järelvalmimisse silo/komposti katete alla kuni kolmeks kuuks. Valmimise
järel sõelutakse saadud kompost ning pakendatakse.
Lisaks kasutatakse vermikompostimist – vihmaussidega. Klientidelt
kogutakse aia – ja haljastusjäätmed kokku, purustatakse ning lükatakse
kokku aunadeks, misjärel jäetakse aunad seisma ning vihmaussid tegelevad
kompostimisega. Hiljem jäetakse materjal silo/komposti katete alla
järelküpsema. Seejärel saadud komposti- ja mullatoode pakendatakse ning
suunatakse edasi turule.
Purustamine, kompostimine, segamine, sõelumine, pakendamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3o - bioloogiline ringlussevõtt, sealhulgas kompostimine ja muud
bioloogilised muundamisprotsessid.
Purustaja, vertikaalne kuumkomposter, vihmaussid, tööstuslik segur, sõel,
konveier, pakendaja, traktorid, kahveltõstuk.
Komposti- ja mullatoode.
Ei.
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Tabel 5.62. Biolagunevad jäätmed – kirjeldus 7
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Ettevõttesse jõudvad aia -ja haljastusjäätmed kompostitakse. Sõelumisel
ilmnevad suuremad haljastusjäätmed suunatakse uue ringiga tagasi
komposti. 100% ringlusesse kompostmullana haljastuses kasutamiseks.
Kasutavad vihmaussidega kompostimist ning vertikaalset kuumkomposterit.

Ei, kuna ei ole sertifitseeritud kompost.
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5.2.5. Tekstiilijäätmed (koodidega 040209, 040221, 040222, 150109, 160122,
191208, 200110, 200111)
Tabel 5.63. Tekstiilijäätmed – kirjeldus 3
Jäätmeliigi nimetus:
Tekstiilijäätmed
Jäätmekood:
16 01 22 – (Tekstiilijäätmed (romusõidukid))
Ettevõte nr:
18
Käitlusprotsessi
Ettevõtte põhitegevus on romuautode lammutus. Autodelt
kirjeldus:
demonteeritakse esmalt ohtlikud jäätmed, seejärel ohutud jäätmed.
Jäätmed sorteeritakse hinnates nende seisukorda: kasutuskõlblikud
tekstiilijäätmed suunatakse müüki, kasutuskõlbmatud tekstiilijäätmed
antakse üle käitlejale.
Demonteerimine, sorteerimine, kasutuskõlblikkuse hindamine,
käitlejale/kliendile suunamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:
Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

R3k – jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate
toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine;
R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist
koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks
ettevalmistamine.
Hoone, kaal, abivahendid, konteinerid.
Kasutuskõlblikud tekstiilijäätmed müüki;
kasutuskõlbmatu tekstiili jäätmekäitlejale.
Ei.

Vt skeem tabel 5.50 kirjeldus 7.
Info puudub.

Spetsialiseerunud ühele kindlale automargile, standardne käitlusprotsess.

Ei.
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5.2.6. Pakendijäätmed (koodidega 150101, 150102, 150103, 150104, 150105,
150106, 150107, 150109);
Tabel 5.64. Pakendijäätmed – kirjeldus 13
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
15 01 02 (Plastpakendid)
Ettevõte nr:
22
Käitlusprotsessi
Ettevõtetelt võetakse vastu juba purustatud jäätmeid. Jäätmed
kirjeldus:
ladustatakse big-bag kottides asfaltkatte või tänavakividega kaetud alal
taaskasutamiseni – kopp transpordib purustatud plastijäätmed
tootmishoones olevasse punkrisse, kust edasi kaalutakse ja doseeritakse
tootmiseks vajalikud komponendid vastavalt retseptile. Edasi liigub kogu
materjal transporteri kaudu segumasinasse, sealt edasi vibratsioonipressi
ning kambritesse tahkestuma. Valmistoodang pakitakse käsitsi.
Ladustamine, transportimine, kaalumine, doseerimine, segamine, valu,
tahkestumine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Kopp, kaal, dosaator, segumasin, vibratsioonipress, valuvormid.
Valmistoode – tänavakivid ja õõnesplokid, milles kasutatakse osaliselt segu
valmistamisel ka plastijäätmeid.
Tallinna Tehnikaülikooli labori poolne tootmisohje sertifikaat.
Toimivusdeklaratsioon, et sillutuskivid vastavad standardile EVS-EN
1338:2003 + AC:2006 (Betoonist sillutuskivid. Nõuded ja katsemeetodid).
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Tabel 5.64. Pakendijäätmed – kirjeldus 13
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

100% ringlussevõtt.

Protsessis taaskasutatakse 100% vastuvõetavatest jäätmetest, protsessist
väljub valmis toode, mis on valmis minema turule.
Ei, kuna ei valmi uus plasttoode, vaid plastpakendi jäätmeid kasutatakse
vähesel määral kivitoodete tootmisel segus.
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Tabel 5.65. Pakendijäätmed – kirjeldus 14
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
15 01 07 (Klaaspakendid)
Ettevõte nr:
27
Käitlusprotsessi kirjeldus:
Klaasi taaskasutamiseks ettevalmistatavatelt ettevõtjatelt kogutakse
kokku juba eelpurustatud klaaspakend. Klaaspakend peab olema kindla
fraktsioonilise läbimõõduga, et see oleks betooni valmistamisel
kasutatav. Vajadusel klaasipuru puhastatakse mehaaniliselt, võetakse
ebasobiv materjal välja ning segatakse laaduriga.
Toormaterjal ladustatakse tootmishoone vahetusläheduses materjali
tootmisesse kaasamiseni. Toormaterjal transporditakse laaduritega
punkrisse, sealt edasi liigub materjal segusõlme, kus vastavalt retsepti
nõuetele doseerib masin erinevad komponendid. Pärast segu segamist
liigub materjal valuvormidesse. Segu transportiv masina osa (transporter)
vormib sobilikud betoonplokid, mis jäävad kuivama.
Kogumine, ladustamine, segamine, valu, kuivamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste
ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks
on pinnase taaskasutamine.
Laadur, segumasin, transporter, valuvorm, abivahendid.
Betoontoode (nt õõnesplokid, fassaadikivid, sillutuskivid, äärekivid).
Jah.
Tootmisohje sertifikaat – 1403 – CPR – 0029.
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Tabel 5.65. Pakendijäätmed – kirjeldus 14
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse või
korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

100% ettevõttesse liikuvast materjalist kasutatakse tootmisprotsessis ära.
Ringlussevõtt 100%.
10% toodangust liigub välisturule (Läti), 90% jääb koduturule.
Peavad edukuse võtmeks protsessi lihtsust. Jätkusuutlikus seisneb kogu
materjali kasutuses, seda uue toote valmistamiseks.
Ei, toimub küll segamine uue toote sisse, aga ei ole uue klaastoote
tootmisega tegemist. Klaasipuru kasutatakse ehitusplokkide tootmisel
osaliselt liiva asendajana.
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Tabel 5.66. Pakendijäätmed – kirjeldus 15
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
15 01 04 (Metallpakendid), 15 01 07 (Klaaspakendid)
(Käitleb lisaks ka jäätmeid koodiga 15 01 02 Vt kirjeldust ja skeemi tabel
5.56.)
Ettevõte nr:
28
Käitlusprotsessi
Metallipuru ja klaasipuru ostetakse ettevõttesse sisse, kindlas fraktsioonis.
kirjeldus:
Ettevõte ise ei tegele jäätmepurustusega. Kopaga transporditakse metallija klaasipuru punkrisse, kust doseeritakse vastavalt retsepti kogustele
betoonisegusse. Tulemuseks kiudbetoon, mille segu valatakse
valuvormidesse. Protsessist väljub betoontoode.
Vastuvõtmine, ladustamine, segamine, ekstruuderis sulatamine, valu.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse

R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste
ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks
on pinnase taaskasutamine.
Traktor, segaja, punker, kaal, valuvorm.
Betoontoode (nt betoonplokid).
Tootmisohje sertifikaat 1403 – CPR – 0167.

100% ringlussevõtt uue toote valmistamisel.
95% Eesti turule, 5% Soome turule.
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Tabel 5.66. Pakendijäätmed – kirjeldus 15
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
Kasutavad jäätmeid osaliselt ära uue toote tootmiseks.
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
Ei, toimub küll segamine uue toote sisse, aga ei ole uue klaas- või
praktikaga Eestis:
metalltoote tootmisega tegemist. Klaasipuru kasutatakse ehitusplokkide
tootmisel osaliselt liiva asendajana ja metallipuru täiendava tugiainena.
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Tabel 5.67. Pakendijäätmed – kirjeldus 16
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
15 01 01 (Paber- ja kartongpakendid)
Ettevõte nr:
58
Käitlusprotsessi
Võetakse vastu peamiselt trükitööstuse jääke, vana ajalehepaberit,
kirjeldus:
kontoripaberit, kartongi ja lainepappi.
Käitlusprotsess algab paberikiu ja vee segamisega hüdrosegistis.
Hüdrosegistis valmib mass, kus on 3% paberikiudu ja 97% vett. Segamisel
saadud mass juhitakse vahepaaki, kus toimub massi automaatne
doseerimine mikserisse. Mikseris toimub pidev segamine hoidmaks massi
kvaliteeti ühtlasena. Edasi juhitakse mass kuumpressi, kus kolmeastmelise
pressimise tulemusena vormitakse toode. Pressimisest väljub juba valmis ja
kuiv toode. Pressimisel eraldunud vesi suunatakse protsessi algusesse
paberimassi valmistamiseks. Järgneb valmistppdangu automaatsetel
masinatel pakkimine ning markeerimine.
Segamine, doseerimine, pressimine, kuivatamine, pakkimine,
markeerimine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Hüdrosegisti, magnet, press, markeerimisseade, etikeerimisseade,
pakendamisseade.
Munakarbid.
20% Eesti turule.
80% välisturule (Läti, Leedu, poola, Soome, Rootsi).
Sertifikaat nr 1408752.
Pakendite valmistamine munade pakendamiseks.
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Tabel 5.67. Pakendijäätmed – kirjeldus 16
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

100% ringlussevõtt.

Kvaliteet: tugevam kui konkurentide poolt valmistatud materjal, hingav
materjal, loodusesse jõudes laguneb täielikult.
Ei, kuna valdav osa kasutatavast materjalist ei ole paber- ja
kartongpakendid, vaid on trükitööstuse jäätmed ja vanad ajalehed.
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Tabel 5.68. Pakendijäätmed – kirjeldus 17
Jäätmeliigi nimetus:
Pakendijäätmed
Jäätmekood:
15 01 04 (Metallpakend)
Ettevõte nr:
44
Käitlusprotsessi
Metallpakend kogutakse kokku või võetakse vastu koos muude
kirjeldus:
metallijäätmete, nii autoveokitega kui rongiga. Protsess algab
kiirguskontrolliga, millele järgneb materjali kaalumine ning sorteerimine.
Metallijäätmed kogutakse eraldi konteineritesse, kaalutakse eraldi ning
ladustatakse üleandmiseni.
Kiirguskontroll, kaalumine, sorteerimine, kaalumine, ladustamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokk-skeem:

R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks,
välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine
(eelladustamine) jäätmete tekkekohas;
R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid
ning jäätmete olemus või koostis muutub;
R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine;
R4 - metallide või metalliühendite ringlussevõtt või taasväärtustamine.
Kiirgusseade, kaal, konteinerid, kopp, tõstuk, abivahendid.
Liigiti sorteeritud metall.
Ei.
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Tabel 5.68. Pakendijäätmed – kirjeldus 17
Jäätmetest ringlusesse
100% metallpakendist antakse ringlussevõtuks üle töötlejale.
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
Otsene ühendus välismaise töötlejaga, pikaaegne kogemus, investeeringud
jäätmeliigi käitlemisega
masinatesse. Standardne käitlusprotsess.
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
Ei.
praktikaga Eestis:
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Tabel 5.69. Plastijäätmed – kirjeldus 18
Jäätmeliigi nimetus:
Plastijäätmed
Jäätmekood:
15 01 02 (Plastpakendid),
Käitleb lisaks ka jäätmeid koodidega 16 01 19, 19 12 04, 20 01 39)
Ettevõte nr:
16 vt kirjeldus ja skeem tabel 5.59. kirjeldus 6
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5.2.7. Rehvid (koodidega 160103, 19120401)
Tabel 5.70. Rehvid – kirjeldus 3
Jäätmeliigi nimetus:
Vanarehvid
Jäätmekood:
16 01 03 (vanarehvid)
Ettevõte nr:
13
Käitlusprotsessi
Ettevõtte põhitegevus on romuautode lammutus. Vastu võetakse vaid
kirjeldus:
sõidukeid, millel on taaskasutatavad varuosad. Varuosad demonteeritakse
ning suunatakse varuosadena müüki. Sõidukilt eemaldatud
kasutuskõlbmatud vanarehvid suunatakse tootjavastutusorganisatsioonile.
Käsitsi sortimine, visuaalne hindamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:
Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

R12y – jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine;
R12s – jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid
ning jäätmete olemus või koostis muutub;
R13 – jäätmete vaheladustamine mis tahes koodinumbriga R1–R12
märgitud toiminguks, välja arvatud jäätmete ajutine kogumiseelne
hoidmine jäätmete tekkekohas.
Abivahendid.
Kasutuskõlblik vanarehv kliendile müüki, kasutuskõlbmatu vanarehv
tootjavastutusorganisatsioonile edasiseks käitluseks.
Ei.

Vt skeem tabel 5.16 kirjeldus 8.
60% suunatakse ringlusesse ettevõtte enese hinnangul kogu romusõidukist.
Vanarehve suunatakse osaliselt korduskasutusse.

Ei käitle, demonteerib ja annab üle.

Ei.
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Tabel 5.71. Rehvid – kirjeldus 4
Jäätmeliigi nimetus:
Vanarehvid
Jäätmekood:
16 01 03 (vanarehvid)
Ettevõte nr:
18
Käitlusprotsessi
Ettevõtte põhitegevus on romuautode lammutus. Autodelt
kirjeldus:
demonteeritakse esmalt ohtlikud jäätmed, seejärel ohutud jäätmed.
Jäätmed sorteeritakse hinnates nende seisukorda: kasutuskõlblikud
vanarehvid suunatakse müüki, kasutuskõlbmatud vanarehvid antakse üle
tootjavastutusorganisatsioonile.
Demonteerimine, sorteerimine, kasutuskõlblikkuse hindamine,
käitlejale/kliendile suunamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:
Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

R12s – jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning
jäätmete olemus või koostis muutub;
R13 – jäätmete vaheladustamine mis tahes koodinumbriga R1–R12
märgitud toiminguks, välja arvatud jäätmete ajutine kogumiseelne
hoidmine jäätmete tekkekohas.
Hoone, kaal, käsitööriistad, konteinerid.
Kasutuskõlblik vanarehv kliendile müüki, kasutuskõlbmatu vanarehv
tootjavastutusorganisatsioonile edasiseks käitluseks.
Ei.

Vt skeem tabel 5.16 kirjeldus 8.
Info puudub.

Spetsialiseerunud ühele kindlale automargile, standardne käitlusprotsess.

Ei.
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Tabel 5.72. Rehvid – kirjeldus 5
Jäätmeliigi nimetus:
Vanarehvid
Jäätmekood:
16 01 03 (vanarehvid)
Ettevõte nr:
26
Käitlusprotsessi
Vanarehvid võetakse vastu, kaalutakse, purustatakse ning ladustatakse
kirjeldus:
kottides välismaisele töötlejale saatmiseni. Rehvipuru läheb
jäätmekütuseks.
Kaalumine, purustamine, pakendamine, ladustamine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

R12x – taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete
segamine;
R12y – jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine;
R12s – jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud
komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine
(purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine,
granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid
ning jäätmete olemus või koostis muutub.
Kaal, purusti, kahveltõstuk, abivahendid.
Rehvipuru, mis läheb taaskasutamisele energia tootmise näol
(jäätmekütuseks).
Ei.

100% energiakasutusse, suunatakse välismaisele töötlejale.

Materjali ei suunata ringlusesse, vaid selle lõppkasutus on energiatootmine
välismaise töötleja juures.
Ei.

150

Tabel 5.73. Rehvid – kirjeldus 6
Jäätmeliigi nimetus:
Vanarehvid
Jäätmekood:
16 01 03 (vanarehvid)
Ettevõte nr:
50
Käitlusprotsessi
Ettevõte tegeleb veoauto rehvide taastamisega. Rehvid kogutakse
kirjeldus:
transpordiettevõtetelt kokku, taastatakse kasutuskõlblikud rehvid ning
saadetakse kliendile tagasi. Kasutuskõlbmatud rehvid antakse üle
tootjavastutusorganisatsioonile, kes hoolitseb rehvide käitlemise eest.
Ettevõtte taastamisprotsess algab rehvide hindamisega - kasutuskõlblikud
ja kasutuskõlbmatud. Seejärel lihvitakse kasutuskõlblikelt kulunud pind,
ning pressitakse peale paari mm vahekumm, millele paigaldatakse
rehviliimiga sobivas mõõdus protektorlint. Järgneb vulkaniseerimine, mille
käigus protektorlint sulatatakse rehvi külge. Järele jääv rehvipuru pakitakse
tonnistesse Big-Bag kottidesse ning saadetakse välismaisele ettevõtjale
Saksamaal.
Taastatud rehvid jäävad Eestisse 85% ulatuses, aga lähevad ka Soome.
Sorteerimine, visuaalne hindamine, freesimine, pressimine, protekorlindi
paigaldus, vulkaniseerimine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:

Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate
toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine.
Frees, lindi lõikamise laud giljotiiniga, lindi pealepaneku pink,
vaakumkottide paneku pink, vulkaniseerija, abivahendid.
Taastatud (protekteeritud) rehv korduskasutusse - 85% Eesti turule, 15%
välisturule (Soome).
Rehvipuru - 100% välismaisele ettevõtjale.
Kasutuskõlbmatu rehv - tootjavastutusorganisatsioonile.
Ei ole.
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Tabel 5.73. Rehvid – kirjeldus 6
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Umbes 50% toorainest läheb uuesti rehvina ringlusse. Põhjus odavates
kasutuskõlbmatutes rehvides, mis suunatakse
tootjavastutusorganisatsioonile edasiseks käitluseks.
Kvaliteetne tooraine, 20 aastane töökogemus, tugevad töötajad.

Ei.
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Tabel 5.74. Rehvid – kirjeldus 7
Jäätmeliigi nimetus:
Vanarehvid
Jäätmekood:
16 01 03 (vanarehvid)
Ettevõte nr:
53
Käitlusprotsessi
Käitlusprotsessis kasutatakse vaid veoautorehve. Veoautorehvid kogutakse
kirjeldus:
ettevõtetelt, kes tegelevad rehvide müügi või protekteerimisega multilift
konteinerautodega kokku. Hüdrotõstukiga sorteeritaks ebavajalik ning
virnastatakse ettevõtte territooriumile.
Sorteeritakse kasutuskõlblikud ja kasutuskõlbmatud rehvid. Esimesed
kasutatakse rehvimattide tootmiseks. Esmalt lõigatakse rehviküljed
rehvilõikuspingil - need kogutakse kokku ning antakse üle edasiseks
käitluseks. Saadud rehvilindid poolitatakse giljotiiniga ning saadud ribad
stantsitakse. Stantsitud aukudest aetakse läbi terastrossid, mida pingutades
ja punudes saadakse rehvimatid. Pingutamiseks kasutatakse spetsiaalset
kohandatud seadet (edaspidi pingutusseade).
Praak ja kasutuskõlbmatu rehv antakse üle
tootjavastutusorganisatsioonile.
Kogumine, sorteerimine, lõikamine, pingutamine, mattide punumine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel.
Multilift konteinerautod, konteinerjärelhaagis, hüdrotõstuk,
rehvilõikuspink, giljotiin, pingutusseade.
Rehvimatt (lõhketööde ohutusmatt), 100% välismaisele ettevõtjale.
Sertifikaat puudub.
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Tabel 5.74. Rehvid – kirjeldus 7
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse
või korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

90% ringlussevõtt.

Tegemist on standardse tootmisprotsessiga, kuid jääke ei purustata.

Ei.

154

Tabel 5.75. Rehvid – kirjeldus 8
Jäätmeliigi nimetus:
Vanarehvid
Jäätmekood:
16 01 03 (vanarehvid)
Ettevõte nr:
55
Käitlusprotsessi kirjeldus:
Esmalt sorteeritakse mõõdu järgi veoautorehvid, seejärel toimub külgede
lõikamine ning järele jäänud riba poolitamine, misjärel stantsitakse
rehviribadele augud ning pressitakse rehviribad kokku terastraadiga.
Valmisprodukt on rehvimatt, järele jäävad rehvilõiked.
Sortimine, lõikamine, metalltraatide eemaldamine (hetkel ei teostata,
loas sees), stantsimine, pressimine.

Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:
Plokkskeem:
Jäätmetest ringlusesse või
korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine
selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul
otstarbel.
Lõikur, stantsid, tõstuk, elektriline rehvipink, hüdraulilise ajamiga seade
(hetkel pole ja ei kasutata, loas ja taotluses sees), komplekteerimislaud.
Rehvitükid.
Rehvimatid (lõhketööde matid).
Ei.

Vt skeem tabel 5.74 kirjeldus 7.
Hinnanguliselt 80% ringlusesse.

Kuigi käitluspõhimõte on sama mis konkurentidel, on kvaliteedi märge
kindlate klientide olemasolu.
Ei.
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Tabel 5.76. Rehvid – kirjeldus 9
Jäätmeliigi nimetus:
Vanarehvid
Jäätmekood:
16 01 03 02 (veoautorehvid)
Ettevõte nr:
56
Käitlusprotsessi kirjeldus:
Rehvid tuuakse ettevõttesse, seejärel sorditakse käsitsi selleks ette
nähtud alal, seejärel toimub külgede lõikamine. Järele jäävad lõigatud
kaks külge ja protekteeritud lint. Järelejäänud külgedest eraldatakse
terastraat. Tekkinud protekteeritud kummilinti kasutatakse kummimati
tootmiseks.
Kummimati tootmiseks kasutatakse vanarehvidest lõigatud
protekteeritud kummilinte. Toimub ribade poolitamine ning
augustamine. Kummilindile pressitakse ekstsentrikpressiga augud.
Seejärel viiakse augustatud lint sidumislauale, kus nad põimitakse
omavahel kokku 16 mm terastrossiga. Lõpuks terastross pingutatakse
hüdraulilise tõmmitsaga, mille tulemusena pressitakse lindid omavahel
kokku matiks.
Külgedest eraldatud terastraat müüakse metallikokkuostu.
Sortimine, lõikamine, stantsimine, pressimine.
R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine
selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul
otstarbel.
Kasutatavad seadmed
jäätmekäitlusprotsessis:
Jäätmekäitlusprotsessi
saadus/produkt:
Tootestandard või
sertifikaat
saadusele/produktile:

Ekstsentrikpress, küljelõikaja, komplekteerimislaud, hüdrosilinder,
abivahendid, kaal.
Rehvitükid - Tootjavastutusorganisatsioonile.
Rehvimatid (lõhkamistööde ohutusmatid) - välismaisele tootjale Soome.
Ei, neil on standardmõõdud, mis mõõtudes valmistatakse rehvimatte.
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Tabel 5.76. Rehvid – kirjeldus 9
Plokkskeem:

Jäätmetest ringlusesse või
korduskasutusse
suunatava materjali
ligikaudne osakaal (%):
Võrdlus teiste sama
jäätmeliigi käitlemisega
tegelevate ettevõtetega:
Kas tegemist on parima
praktikaga Eestis:

Hinnanguliselt 50% sisse tulevatest jäätmetest läheb mattide tootmiseks
(ringlusesse).

Standardne tootmine.

Ei.
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Kasutatud kirjandus












aqua consult baltic OÜ, 2015. Uuring „Regionaalsete reoveesette käitlemise lahenduste
väljatöötamine ja jäätmete lakkamise kriteeriumite väljatöötamine reoveesette kohta“.
Keskkonnaministeerium, Tartu.
aqua consult Ingenieur GmbH. 2011. Tartu anaeroobse settekäitluse ehitamine. Tehnoloogiline
protsessi põhiprojekt.
Jäätmeseadus, 2004. Riigi teataja I osa, nr 9 art.52.
Keskkonnaameti dokumendiregister (uus). [e-andmebaas] http://dhs-adr-kea.envir.ee/.
Keskkonnaameti
dokumendiregister
(vana).
[e-andmebaas]
http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535.
Keskkonnalubade
infosüsteem
(KLIS).
[e-andmebaas]
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=avalik_stat_koond&act=avalik_info&u=20140516142055.
Keskkonnaotsuste infosüsteem (KOTKAS). [e-andmebaas] https://kotkas.envir.ee/permit_registry .
Civitta, 2015. „Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlusnõuete mõju analüüs“. Keskkonnaministeerium,
Tallinn.
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus SA, 2016. Euroopa Komisjoni määruse nr 651/2014
artiklis 47 toodud mõistete selgitused“. Moora. H. SEI-Tallinn SA.
Sõrmus.S, 2014. „Autoromude käitlemine ja taaskasutamine Eestis“. TTÜ Tartu kolledž. Säästva
Tehnoloogia õppetool. Magistritöö materjalide taaskasutuse erialal.
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Lisad
Lisa 1. Struktureeritud intervjuu ankeedid
Ettevõtte nimi _______________________________________
Biolagunevad jäätmed

19 08 05 Olmereovee puhastussetted

20 01 08 Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

20 02 01 Biolagunevad jäätmed (Aia- ja haljastusjäätmed sh kalmistujäätmed)
1) Mis tegevusi tehakse jäätmete korduskasutuseks või ringlussevõtuks ettevalmistamiseks, mis
käitlusprotsesse rakendatakse?















vastuvõetava materjali sortimine käsitsi _____________________________________
vastuvõetava materjali sortimine sortimisliinil ________________________________
sette tahendamine ja tihendamine _________________________________________
kuivatamine ___________________________________________________________
purustamine ___________________________________________________________
lõikamine/tükeldamine __________________________________________________
sõelumine ____________________________________________________________
granuleerimine ________________________________________________________
kokkupressimine _______________________________________________________
kompostimine (biol) ____________________________________________________
anaeroobne käitlus (biogaasi tootmine) _____________________________________
pürolüüs _____________________________________________________________
segamine osaliselt uue toote sisse _________________________________________
muu toodete tootmine __________________________________________________

2) Mis on lõppsaadud/produkt

tekib toode, mida müüakse _____________________________________ (mis toode)

haljastusmuld (biol) ____________________________________________________

aiamuld ______________________________________________________________

jäätmekütus (kas graanulid)? _____________________________________________

pinnasetäite materjal ___________________________________________________

Muu ___________________________________________________________________
3) Mis on kasutatavad seadmed?

käsitööriistad __________________________________________________________

sortimisliin ____________________________________________________________

purusti _______________________________________________________________

sõel __________________________________________________________________

segur ________________________________________________________________

press _________________________________________________________________

kaal __________________________________________________________________

dosaator _____________________________________________________________

aunkompostimimine -plats (biol) __________________________________________

membraan või kottkompostimine –plats (biol) ________________________________
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trummelkomposter (biol) ________________________________________________
aunasegaja (biol) _______________________________________________________
frontaallaadur(biol) _____________________________________________________
kopplaadur (biol) _______________________________________________________
metaantank (biol) ______________________________________________________
katusealune valmiskomposti laoplats _______________________________________
lageda taeva alune valmimiskomposti laoplats _______________________________
nõrgvee ja sademeveepuhasti _____________________________________________
nõrgvee suunamine kanalisatsiooni ________________________________________
järelkompostimine peale metaantanki ______________________________________
muud ________________________________________________________________

4) Kellele/kuhu antakse jäätmed edasi?

tekib toode, mida müüakse _____________________________________ (mis toode)
____________________________________________________________________________

müüakse edasi Eesti töötlejale (kellele) _____________________________________
____________________________________________________________________________

müüakse välismaisele töötlejale (kuhu riiki) __________________________________
____________________________________________________________________________

muu _________________________________________________________________
5) Kui palju läheb ca protsentuaalselt (jäätmemassist) materjalina korduskasutuseks või
ringlusesse?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel edukam?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______
7) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel jätkusuutlikum?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______
8) Kas ettevõttel on olemas oma protsessi Plokkskeem ja kas nad on valmis seda jagama? Kui jah,
siis mis aadressile saata vastav e-kiri palvega meile Plokkskeem saata
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____
9) Kas ettevõtte käitlusprotsessi lõppsaadusele on väljastatud tootesertifikaat või vastab see
mõnele tootestandardile? Kui jah, kas olete valmis meile sertifikaati või tootestandardi
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tunnistust jagama või ütlema sertifikaadi või standardi numbri. Kui jah, siis mis aadressile saata
vastav e-kiri palvega meile vastav info saata.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____
10) Kas on otstarbekas kohal käia?

jah

ei
Kommentaarid:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___
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Ettevõtte nimi _______________________________________
Ehitus- ja lammutusjäätmed

17 01 03 Plaadid ja keraamikatooted

17 01 07 Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud

17 08 02 Kipsipõhised ehitusmaterjalid
11) Mis tegevusi tehakse jäätmete korduskasutuseks või ringlussevõtuks ettevalmistamiseks, mis
käitlusprotsesse rakendatakse?

liikide kaupa käsitsi sortimine mingil alal ____________________________________
____________________________________________________________________________

liikide kaupa demonteerimine_____________________________________________

liikide kaupa käsitsi sortimine sortimisliinil___________________________________

liikide kaupa automaatne sortimine sortimisliinil______________________________

pesu_________________________________________________________________

kuivatamine ___________________________________________________________

mehhaaniline puhastamine ______________________________________________

purustamine tükkideks __________________________________________________

purustamine pulbriks ___________________________________________________

granuleerimine ________________________________________________________

lõikamine/tükeldamine __________________________________________________

sõelumine ____________________________________________________________

kokkupressimine _______________________________________________________

pürolüüs _____________________________________________________________

sulatamine ja valu (valamine) _____________________________________________

segamine osaliselt uue toote sisse _________________________________________

muu toodete tootmine __________________________________________________
12) Mis on lõppsaadud/produkt

tekib toode, mida müüakse _____________________________________ (mis toode)

killustik ______________________________________________________________

pinnasetäite materjal ___________________________________________________

kasutatakse uute ehitusplaatide tootmiseks _________________________________
____________________________________________________________________________

kasutatakse uute ehituskivide tootmiseks ___________________________________
___________________________________________________________________________
 Muu ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
13) Mis on kasutatavad seadmed





käsitööriistad __________________________________________________________
sortimisliin ____________________________________________________________
pesuseade ____________________________________________________________
purusti _______________________________________________________________
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lõikur ________________________________________________________________

frees ________________________________________________________________

sõel _________________________________________________________________

segur ________________________________________________________________

press ________________________________________________________________

sulatusahi ____________________________________________________________

valuvormid ___________________________________________________________

stantsid ______________________________________________________________

frontaallaadur _________________________________________________________

kopplaadur ____________________________________________________________

kaal __________________________________________________________________

dosaator _____________________________________________________________

muud ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
14) Kellele/kuhu antakse jäätmed edasi?

tekib toode, mida müüakse _____________________________________ (mis toode)
____________________________________________________________________________

müüakse edasi Eesti töötlejale (kellele) _____________________________________
____________________________________________________________________________

müüakse välismaisele töötlejale (kuhu riiki) __________________________________
____________________________________________________________________________

muu _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
15) Kui palju läheb ca protsentuaalselt (jäätmemassist) materjalina korduskasutuseks või ringlusesse?
Oluline täpsustada, kas läheb ainult taaskasutuseks pinnasetäiteks.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
16) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel edukam?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
17) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel jätkusuutlikum?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________
18) Kas ettevõttel on olemas oma protsessi Plokkskeem ja kas nad on valmis seda jagama? Kui jah,
siis mis aadressile saata vastav e-kiri palvega meile Plokkskeem saata
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______
19) Kas ettevõtte käitlusprotsessi lõppsaadusele on väljastatud tootesertifikaat või vastab see
mõnele tootestandardile? Kui jah, siis kas nad on valmis meile sertifikaati või tootestandardi
tunnistust jagama või ütlema sertifikaadi või standardi numbri. Kui jah, siis mis aadressile saata
vastav e-kiri palvega meile vastav info saata.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______
20) Kas on otstarbekas kohal käia?

jah  ei
Kommentaarid:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________

164

Ettevõtte nimi _______________________________________
Pakendijäätmed

15 01 01 Paber- ja kartongpakendid

15 01 02 Plastpakendid

15 01 03 Puitpakendid

15 01 04 Metallpakendid

15 01 05 Komposiitpakendid

15 01 06 Segapakendid

15 01 07 Klaaspakendid

15 01 09 Tekstiilpakendid
1) Mis tegevusi tehakse jäätmete korduskasutuseks või ringlussevõtuks ettevalmistamiseks, mis
käitlusprotsesse rakendatakse? Erineva pakendiliigiga võib kaasneda erinev tegevus. Juurde
märkida vaja, millega mida tehakse

liikide kaupa käsitsi sortimine mingil alal ____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

liikide kaupa demonteerimine_____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

remontimine/parendamine, et toode oleks uuesti kasutatav (nt puitpakendid)
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

liikide kaupa käsitsi sortimine sortimisliinil___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

liikide kaupa automaatne sortimine sortimisliinil______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

pesu_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

mehhaaniline puhastamine ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

kuivatamine ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

purustamine tükkideks __________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

purustamine pulbriks ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

lõikamine/tükeldamine __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

sõelumine ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

granuleerimine ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

kokkupressimine _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

kompostimine (puitpakend?) _____________________________________________
____________________________________________________________________________

pürolüüs _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

sulatamine ja valu (valamine) _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

vormi stantsimine ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

segamine osaliselt uue toote sisse _________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

muu toodete tootmine __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

jäätmekütuse tootmine (sel juhul pole korduskasutus või ringlus)_________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2) Mis on lõppsaadud/produkt? Kas tekib toode – graanulid, puru, kokkupressitud materjal või mingi
uus metall- või paber- või muu toode?
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15 01 01 Paber- ja kartongpakendid _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15 01 02 Plastpakendid
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15 01 03 Puitpakendid ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15 01 04 Metallpakendid _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15 01 05 Komposiitpakendid ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15 01 06 Segapakendid _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15 01 07 Klaaspakendid
_________________________________________________________________________________
15 01 09 Tekstiilpakendid
__________________________________________________________________________________
3) Mis on kasutatavad seadmed

















käsitööriistad __________________________________________________________
sortimisliin ____________________________________________________________
pesuseade ____________________________________________________________
kuivati _______________________________________________________________
purusti _______________________________________________________________
lõikur ________________________________________________________________
frees _________________________________________________________________
sõel __________________________________________________________________
segur ________________________________________________________________
press _________________________________________________________________
sulatusahi _____________________________________________________________
valuvormid ___________________________________________________________
stantsid ______________________________________________________________
frontaallaadur _________________________________________________________
kopplaadur ____________________________________________________________
kaal __________________________________________________________________
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dosaator ______________________________________________________________

muud ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
4) Kellele/kuhu antakse jäätmed edasi?

tekib toode, mida müüakse _____________________________________ (mis toode)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

müüakse Eesti töötlejale (kellele) __________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

müüakse välismaale (kuhu riiki) ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

muu _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5) Kui palju läheb ca protsentuaalselt (jäätmemassist) materjalina korduskasutuseks või ringlusesse?
Oluline täpsustada, kas läheb ainult taaskasutuseks pinnasetäiteks.
15 01 01 Paber- ja kartongpakendid _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
15 01 02 Plastpakendid
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
15 01 03 Puitpakendid ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
15 01 04 Metallpakendid _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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15 01 05 Komposiitpakendid _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
15 01 06 Segapakendid ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
15 01 07 Klaaspakendid
_______________________________________________________________________________
15 01 09 Tekstiilpakendid
_______________________________________________________________________________
6) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel edukam?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
7) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel jätkusuutlikum?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
8) Kas ettevõttel on olemas oma protsessi Plokkskeem ja kas nad on valmis seda jagama? Kui jah,
siis mis aadressile saata vastav e-kiri palvega meile Plokkskeem saata
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______
9) Kas ettevõtte käitlusprotsessi lõppsaadusele on väljastatud tootesertifikaat või vastab see mõnele
tootestandardile? Kui jah, siis kas nad on valmis meile sertifikaati või tootestandardi tunnistust
jagama või ütlema sertifikaadi või standardi numbri. Kui jah, siis mis aadressile saata vastav e-kiri
palvega meile vastav info saata.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______

10) Kas on otstarbekas kohal käia?
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jah  ei

Kommentaarid:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

170

Ettevõtte nimi _______________________________________
Patareid ja akud

16 06 01* Pliiakud

16 06 02* Ni-Cd patareid-akud

16 06 03* Elavhõbedat sisaldavad patareid

16 06 04 Leelispatareid (välja arvatud koodinumbriga 16 06 03* nimetatud patareid)

16 06 05 Muud patareid ja akud

20 01 33* Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning
sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid (olmejäätmed)

20 01 34 patareid ja akud, mida pole nimetatud koodinumbriga 20 01 33* (olmejäätmed)
1) Mis tegevusi tehakse jäätmete korduskasutuseks või ringlussevõtuks ettevalmistamiseks,
milliseid käitlusprotsesse rakendatakse?














liikide kaupa käsitsi sortimine mingil alal ____________________________________
liikide kaupa demonteerimine_____________________________________________
liikide kaupa käsitsi sortimine sortimisliinil___________________________________
liikide kaupa automaatne sortimine sortimisliinil______________________________
mehhaaniline puhastamine ______________________________________________
purustamine tükkideks __________________________________________________
purustamine pulbriks ___________________________________________________
granuleerimine ________________________________________________________
lõikamine/tükeldamine __________________________________________________
sulatamine ja valu (valamine) _____________________________________________
sõelumine ____________________________________________________________
kokkupressimine _______________________________________________________
muu toodete tootmine __________________________________________________

2) Mis on lõppsaadud/produkt?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
3) Mis on kasutatavad seadmed












käsitööriistad _________________________________________________________
sortimisliin ____________________________________________________________
purusti _______________________________________________________________
lõikur ________________________________________________________________
sõel _________________________________________________________________
segur ________________________________________________________________
press _________________________________________________________________
sulatusahi _____________________________________________________________
valuvormid ___________________________________________________________
stantsid ______________________________________________________________
frontaallaadur _________________________________________________________
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kopplaadur ____________________________________________________________

kaal __________________________________________________________________

dosaator ______________________________________________________________

muud ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
4) Kellele/kuhu antakse jäätmed edasi?

tekib toode, mida müüakse _____________________________________ (mis toode)

jääde antakse üle/müüakse Eesti töötlejale (kellele) __________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

jääde antakse üle/müüakse välismaa töötlejale (mis riiki) _______________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

muu _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5) Kui palju läheb ca protsentuaalselt (jäätmemassist) materjalina korduskasutuseks või ringlusesse?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel edukam?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
7) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel jätkusuutlikum?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________
8) Kas ettevõttel on olemas oma protsessi Plokkskeem ja kas nad on valmis seda jagama? Kui jah,
siis mis aadressile saata vastav e-kiri palvega meile Plokkskeem saata
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______
9) Kas ettevõtte käitlusprotsessi lõppsaadusele on väljastatud tootesertifikaat või vastab see
mõnele tootestandardile? Kui jah, siis kas nad on valmis meile sertifikaati või tootestandardi
tunnistust jagama või ütlema sertifikaadi või standardi numbri. Kui jah, siis mis aadressile saata
vastav e-kiri palvega meile vastav info saata.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______
10) Kas on otstarbekas kohal käia?

jah  ei
Kommentaarid:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________
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Ettevõtte nimi _______________________________________
Klaasijäätmed

16 01 20 Klaas (romusõidukid)

16 02 15 08* Ohtlikke aineid sisaldavad klaasosad (Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude
seadmete ja aparaatide jäätmed)

16 02 16 10 Klaasosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 08* (Elektri- ja
elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jäätmed)

17 02 02 Klaas (ehitus- ja lammutuspraht)

19 12 05 Klaas (Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata
sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed)

20 01 02 Klaas (olmejäätmed)

15 01 07 Klaaspakendid
1) Mis tegevusi tehakse jäätmete korduskasutuseks või ringlussevõtuks ettevalmistamiseks, mis
käitlusprotsesse rakendatakse?

liikide kaupa käsitsi sortimine mingil alal____________________________________
___________________________________________________________________________

liikide kaupa demonteerimine_____________________________________________

liikide kaupa käsitsi sortimine sortimisliinil__________________________________

liikide kaupa automaatne sortimine sortimisliinil______________________________

pesu_________________________________________________________________

kuivatamine __________________________________________________________

mehhaaniline puhastamine _______________________________________________

purustamine tükkideks __________________________________________________

purustamine pulbriks ___________________________________________________

lõikamine/tükeldamine __________________________________________________

sõelumine ____________________________________________________________

granuleerimine ________________________________________________________

kokkupressimine _______________________________________________________

sulatamine ja valu (valamine) _____________________________________________

segamine osaliselt uue toote sisse __________________________________________

muu: toodete tootmine __________________________________________________
2) Mis on lõppsaadus/produkt










tekib toode, mida müüakse ______________________________________(mis toode)
klaastaara _____________________________________________________________
aknaklaas _____________________________________________________________
autoklaas _____________________________________________________________
ehituskivi _____________________________________________________________
ehitusplaat ____________________________________________________________
pinnasetäite materjal ____________________________________________________
klaasipuru, mis müüakse teistele käitlejatele__________________________________
klaasipuru

3) Millised on kasutatavad seadmed



käsitööriistad __________________________________________________________
sortimisliin____________________________________________________________
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pesuseade ____________________________________________________________

kuivati _______________________________________________________________

purusti _______________________________________________________________

lõikur ________________________________________________________________

frees _________________________________________________________________

sõel__________________________________________________________________

segur ________________________________________________________________

press_________________________________________________________________

sulatusahi _____________________________________________________________

valuvormid ___________________________________________________________

stantsid ______________________________________________________________

frontaallaadur _________________________________________________________

kopplaadur ____________________________________________________________

kaal__________________________________________________________________

dosaator ______________________________________________________________

transporter ____________________________________________________________

segumasin_____________________________________________________________

vibratsioonipress_______________________________________________________

muud ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4) Kellele/kuhu antakse jäätmed edasi?

tekib toode, mida müüakse _________________________(mis toode, Eesti/välisturg)

klaasipuru müüakse Eesti töötlejale (kellele)_________________________________

klaasipuru müüakse välismaale (kuhu riiki)__________________________________

sorteeritud klaas müüakse Eesti töötlejale (kellele) ____________________________

sorteeritud klaas müüakse välismaale (kuhu riiki)_____________________________

muu _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5) Kui palju läheb ca protsentuaalselt (jäätmemassist) materjalina korduskasutuseks või ringlusesse?
Oluline täpsustada, kas läheb ainult taaskasutuseks pinnasetäiteks.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel edukam?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel jätkusuutlikum?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8) Kas ettevõttel on olemas oma protsessi Plokkskeem ja kas nad on valmis seda jagama? Kui jah,
siis mis aadressile saata vastav e-kiri palvega meile Plokkskeem saata
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9) Kas ettevõtte käitlusprotsessi lõppsaadusele on väljastatud tootesertifikaat või vastab see mõnele
tootestandardile? Kui jah, siis kas nad on valmis meile sertifikaati või tootestandardi tunnistust
jagama või ütlema sertifikaadi või standardi numbri. Kui jah, siis mis aadressile saata vastav e-kiri
palvega meile vastav info saata.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10) Kas on otstarbekas kohal käia?

jah  ei
Kommentaarid:
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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Ettevõtte nimi _______________________________________
Rehvijäätmed

16 01 03 Vanarehvid (romusõidukid)

19 12 04 01 Purustatud või tükeldatud vanarehvid
1) Mis tegevusi tehakse jäätmete korduskasutuseks või ringlussevõtuks ettevalmistamiseks, mis
käitlusprotsesse rakendatakse?

liikide kaupa käsitsi sortimine mingil alal ____________________________________

liikide kaupa demonteerimine_____________________________________________

remontimine/parendamine, et toode oleks uuesti kasutatav (nt protekteerimine)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

liikide kaupa käsitsi sortimine sortimisliinil___________________________________

liikide kaupa automaatne sortimine sortimisliinil______________________________

pesu_________________________________________________________________

kuivatamine ___________________________________________________________

mehhaaniline puhastamine ______________________________________________

purustamine tükkideks __________________________________________________

purustamine pulbriks ___________________________________________________

lõikamine/tükeldamine __________________________________________________

sõelumine ____________________________________________________________

granuleerimine ________________________________________________________

kokkupressimine _______________________________________________________

pürolüüs _____________________________________________________________

sulatamine ja valu (valamine) _____________________________________________

segamine osaliselt uue toote sisse _________________________________________

muu toodete tootmine __________________________________________________
2) Mis on lõppsaadud/produkt

kummipuru või graanulid ________________________________________________

kummitükid ___________________________________________________________

uued rehvid ___________________________________________________________

kummimatid ___________________________________________________________

(spordi)väljakute kattematerjal ____________________________________________

jäätmekütus (sel juhul pole ringlus) ________________________________________

muu _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Mis saab rehvis oleva metalliga __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3) Mis on kasutatavad seadmed


käsitööriistad __________________________________________________________
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sortimisliin ____________________________________________________________

pesuseade ____________________________________________________________

kuivati _______________________________________________________________

hakkur _______________________________________________________________

purusti _______________________________________________________________

lõikur ________________________________________________________________

frees _________________________________________________________________

sõel __________________________________________________________________

segur ________________________________________________________________

press ________________________________________________________________

vulkaniseerija _________________________________________________________

sulatusahi ____________________________________________________________

valuvormid ___________________________________________________________

stantsid ______________________________________________________________

frontaallaadur _________________________________________________________

kopplaadur ____________________________________________________________

kaal __________________________________________________________________

dosaator ______________________________________________________________

pakkimisseade _________________________________________________________

muud ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________

4) Kellele/kuhu antakse jäätmed edasi?

tekib toode, mida müüakse _____________________________________ (mis toode)

rehvipuru ____________________________________________________________

graanulid müüakse Eesti töötlejale (kellele) __________________________________

graanulid müüakse välismaale (mis riiki) ____________________________________

muu _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5) Kui palju läheb ca protsentuaalselt (jäätmemassist) materjalina korduskasutuseks või ringlusesse?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
6) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel edukam?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
7) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel jätkusuutlikum?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________
8) Kas ettevõttel on olemas oma protsessi Plokkskeem ja kas nad on valmis seda jagama? Kui jah,
siis mis aadressile saata vastav e-kiri palvega meile Plokkskeem saata
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______
9) Kas ettevõtte käitlusprotsessi lõppsaadusele on väljastatud tootesertifikaat või vastab see
mõnele tootestandardile? Kui jah, siis kas nad on valmis meile sertifikaati või tootestandardi
tunnistust jagama või ütlema sertifikaadi või standardi numbri. Kui jah, siis mis aadressile saata
vastav e-kiri palvega meile vastav info saata.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______

10) Kas on otstarbekas kohal käia?

jah  ei
Kommentaarid:
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Ettevõtte nimi _______________________________________

Jäätmekoodid, mis käitlemisel
Suurjäätmed

20 03 07 Suurjäätmed (olmejäätmed, sh mööbel)
1) Mis tegevusi tehakse jäätmete korduskasutuseks või ringlussevõtuks ettevalmistamiseks, millised
käitlusprotsesse rakendatakse?

liikide kaupa käsitsi sortimine mingil alal ____________________________________

liikide kaupa demonteerimine_____________________________________________

remontimine/parendamine, et toode oleks uuesti kasutatav (nt puitpakendid)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

kuivatamine ___________________________________________________________

mehhaaniline puhastamine ______________________________________________

purustamine __________________________________________________________

lõikamine/tükeldamine __________________________________________________

pürolüüs _____________________________________________________________

sõelumine ____________________________________________________________

kokkupressimine _______________________________________________________

segamine osaliselt uue toote sisse _________________________________________

muu toodete tootmine __________________________________________________
2) Mis on lõppsaadud/produkt

tekib toode, mida müüakse _____________________________________ (mis toode)

Muu ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________
3) Mis on kasutatavad seadmed










käsitööriistad _________________________________________________________
purusti _______________________________________________________________
lõikur ________________________________________________________________
frees _________________________________________________________________
sõel _________________________________________________________________
press ________________________________________________________________
frontaallaadur _________________________________________________________
kopplaadur _______________________________________________________
kaal __________________________________________________________________


muud ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________

4) Kellele/kuhu antakse jäätmed edasi?

tekib toode, mida müüakse _____________________________________ (mis toode)

terved esemed antakse üle abivajajatele ____________________________________
____________________________________________________________________________

valmiskompost (biol) ____________________________________________________

muu __________________________________________________________________
5) Kui palju läheb ca protsentuaalselt (jäätmemassist) materjalina korduskasutuseks või
ringlusesse? Oluline täpsustada, kas läheb ainult jäätmekütuse tootmiseks.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel edukam?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
7) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel jätkusuutlikum?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
8) Kas ettevõttel on olemas oma protsessi Plokkskeem ja kas nad on valmis seda jagama? Kui jah,
siis mis aadressile saata vastav e-kiri palvega meile Plokkskeem saata
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______
9) Kas ettevõtte käitlusprotsessi lõppsaadusele on väljastatud tootesertifikaat või vastab see
mõnele tootestandardile? Kui jah, siis kas nad on valmis meile sertifikaati või tootestandardi
tunnistust jagama või ütlema sertifikaadi või standardi numbri. Kui jah, siis mis aadressile saata
vastav e-kiri palvega meile vastav info saata.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______
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10) Kas on otstarbekas kohal käia?

jah  ei
Kommentaarid:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________
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Ettevõtte nimi _______________________________________
Tekstiilijäätmed

04 02 09 Komposiitmaterjalide (Impregneeritud tekstiili, elastomeeride, plastomeeride) jäätmed
(Tekstiilitöötlusjäätmed)

04 02 21 Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed (Tekstiilitöötlusjäätmed)

04 02 22 Tekstiilpakendid (pakendijäätmed)

16 01 22 Nimistus mujal nimetamata osad (romusõidukite tekstiil)

19 12 08 Tekstiilid (Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, nt nimistus mujal nimetamata
sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed)

20 01 10 Rõivad (olmejäätmed)

20 01 11 Tekstiilid (olmejäätmed)
1) Mis tegevusi tehakse jäätmete korduskasutuseks või ringlussevõtuks ettevalmistamiseks,
milliseid käitlusprotsesse rakendatakse?

liikide kaupa käsitsi sortimine mingil alal ____________________________________

liikide kaupa demonteerimine_____________________________________________

remontimine/parendamine, et toode oleks uuesti kasutatav (nt puitpakendid)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

liikide kaupa käsitsi sortimine sortimisliinil___________________________________

liikide kaupa automaatne sortimine sortimisliinil______________________________

pesu_________________________________________________________________

kuivatamine ___________________________________________________________

mehhaaniline puhastamine ______________________________________________

purustamine ___________________________________________________________

lõikamine/tükeldamine __________________________________________________

sõelumine ____________________________________________________________

kokkupressimine _______________________________________________________

pürolüüs _____________________________________________________________

segamine osaliselt uue toote sisse _________________________________________

muu toodete tootmine __________________________________________________

jäätmekütuse tootmine (sel juhul pole korduskasutus või ringlus)_________________

2) Mis on lõppsaadud/produkt

uus tekstiil ____________________________________________________________

soojustusmaterjal ______________________________________________________

tekstiili tükid/puru ______________________________________________________

muu _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3) Mis on kasutatavad seadmed




käsitööriistad __________________________________________________________
pesuseade ____________________________________________________________
purusti _______________________________________________________________
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lõikur ________________________________________________________________

sõel _________________________________________________________________

segur ________________________________________________________________

press ________________________________________________________________

frontaallaadur _________________________________________________________

kopplaadur ____________________________________________________________

kaal __________________________________________________________________

dosaator ______________________________________________________________

pakkimisseade _________________________________________________________

muud ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
4) Kellele/kuhu antakse jäätmed edasi?

tekib toode, mida müüakse _____________________________________ (mis toode)

Purustatud tektiiljääde müüakse Eesti töötlejale (kellele) _______________________
____________________________________________________________________________

Purustatud tekstiiljääde müüakse välismaale (mis riiki) _________________________
____________________________________________________________________________

muu _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5) Kui palju läheb ca protsentuaalselt (jäätmemassist) materjalina korduskasutuseks või ringlusesse?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________
6) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel edukam?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
7) Mille poolest hindate, et teie jäätmekäitlusprotsess on jäätmete korduskasutusse või ringlusesse
suunamisel jätkusuutlikum?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
8) Kas ettevõttel on olemas oma protsessi Plokkskeem ja kas nad on valmis seda jagama? Kui jah,
siis mis aadressile saata vastav e-kiri palvega meile Plokkskeem saata
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9) Kas ettevõtte käitlusprotsessi lõppsaadusele on väljastatud tootesertifikaat või vastab see
mõnele tootestandardile? Kui jah, kas olete valmis meile sertifikaati või tootestandardi
tunnistust jagama või ütlema sertifikaadi või standardi numbri. Kui jah, siis mis aadressile saata
vastav e-kiri palvega meile vastav info saata.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10) Kas on otstarbekas kohal käia?

jah  ei
Kommentaarid:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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