
Allan Pohlak

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus

Komposti tootmise seminar

Liigiti kogutud biolagunevad jäätmed vs 
segaolmejäätmed
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Biolagunevate jäätmete teke vs käitlus

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2007 2008 2009

to
n

n
id

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Köögijäätmed Tallinna ja
Harjumaa segaolmejäätmetes

Tallinna Prügilas kompostitud
biojäätmed

Ladestatud biojäätmed



Kompostimine

• Tallinna Prügila kasutab kompostimiseks Saksamaa ettevõtte Comp-Any
suletud kompostimissüsteem Agile, tootlusega 15 000 t/a. Tulevikus
laiendatakse tootlust vastavalt nõudlusele.

• Veterinaar- ja Toiduamet tunnistas tehnoloogia vastavaks Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu määruse (ED) nr 1774/2002, 3. oktoober 2002
artiklis 15 sätestatud nõuetele. Ettevõttele on antud
komposteerimisettevõtte tunnustamine number 01/ABP/KO01.

• Kompostimistehnoloogia võimaldab kompostida: 
- aia ja pargijäätmeid
- koduseid orgaanilisi jäätmeid
- toidu jäätmeid
- III kategooria loomseid jäätmeid



Kompostimine

Komposti vastuvõtuala Kompostimise tehnoloogia



Kompostimine

Enne sõelumist Peale esimest sõelumist

Peale teist sõelumist Peale kolmandat sõelumist



• Orgaanilised jäätmed:

- Orgaaniliste jäätmete liigiti kogumine alles arengu
staadiumis

- Orgaaniliste jäätmete ebastabiilne kvaliteet

• Kompost:

- Välja kujunemata turg kompostile.

Probleemid kompostimisel











Segaolmejäätmete käitlus

• Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses on käivitatud segaolmejäätmetest
jäätmekütuse tootmise liin jõudlusega kuni 120 000 tonni aastas.

• Töötlemise käigus eraldatakse segaolmejäätmetest biolagunev fraktsioon,
inertsed jäätmed, metalli jäätmed ja põlevfraktsioon.

• Kuna hetkel on Eestis veel jäätmekütuse tootmisel tekkivate 
biolagunevate jäätmete käitlus reguleerimata, siis esimeses etapis 
biolagunevad jäätmed ladestatakse.



Segaolmejäätmetest eraldatud 
biolagunevate jäätmete taaskasutamine

• Majanduselt on kõige ebaotstarbekam biolaguneva fraktsiooni
stabiliseerimine ja ladestamine:

- Tõstab jäätmekütuse tootmise hinda ja kahandab jäätmekütuse tootmise
konkurentsi eelist.

- Jäätmetekitaja jäätmeveo kulud ei vähene.

+ Riik saab kasseerida saastetasu



Segaolmejäätmetest eraldatud 
biolagunevate jäätmete taaskasutamine

• Võimalus toota nö praakkomposti, mida saaks kasutada prügilate
sulgemisel, karjääride rekultiveerimisel, maanteede ehitusel haljastuses:

- Riigil jääb saamata saastetasu ja peab hakkama välja töötama vastavaid 
õigusakte. 

- Keskkonnaalasele järelvalve ametile tuleb täiendavalt lisatööd.
- Riigil jääb saamata saastetasu.

+ Prügilate sulgemisel, karjääride rekultiveerimisel, maanteede ehitusel 
haljastuses kaob vajadus kasutada kvaliteetset kasvupinnast.

+ Kasvab jäätmete taaskasutuse määr.
+ Ühes jäätmekäitlus kuludega kahanevad ka jäätmetekitaja kulutused 

jäätmeveole.
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