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Taaskasutatavate materjalide 
turunõudlus ja riigi roll.
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Jäätmevaldkonna üldpilt, v.a. põlevkivijäätmed

v Liigiti kogumine – EL-i põhimõtted on toredad! Kogume rohkem liigiti, 
arendame võrgustikke ja ….mis edasi? 

vReaalseks ringlussevõtuks peab olema keegi kuskil, kes selle kogutud 
materjali tooteks teeb ja seejärel peab toodetele olema ka turg!

vHetkel sõltume sisuliselt väliturugudest

v Eestis kohapeal liiguvad ringlusse üksikud jäätmeliigid või väga 
väikesed kogused, kuid suuri arenguid oodata ei ole…
vRiigi poolt puudu või tegemisel reeglid (süsteemne lai arengustsenaarium koos 

mõjutusvahenditega) 

vKOV-del puudu teadmistest ja tahtmisest süsteeme reaalselt toimima panna

vEttevõtjatel ebakindlus investeeringute tegemisel (selged reeglid puudu; ebaaus 
konkurents turul; teadmatus, mis suunas liigub KOV – äkki hakkab homme ise 
oma elenike jäätmeid käitlema
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Jäätmevaldkonna üldpilt, v.a. põlevkivijäätmed 2

v „kõik peitu majandus“ mitte ringmajandus

v Peidame pead liiva alla, kui räägitakse, et Eestis ka jäätmed tekivad 
ning vajavad käitlust

vVõtke neid jäätmeid ringlusse, aga…
v mitte minu läheduses, veel parem kui mitte üldse Eestis

vmaterjalid, mis te seal jäätmetest toodate olgu puhtamad kui looduslikud

v loomulikult me saame aru, et Eesti vajab ringlussevõttu, kuid meie siin 
otsustame mida teha võib või siis mitte. Ah seadus? …ei meie siin ise ikka   
vaatame ja otsustame!

v Iga omavalitsus ise ilu tegija – ah, et kontrollida liigiti kogumist ja nõuda? Ei 
praegu küll ei saa, kohe on valimised tulemas ja me ei saa siin mingeid 
sunnimeetmeid rakendada!
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Ringlussevõtu näited:

Materjalidena metall ja paber:

+ materjal käideldav, kogused piisavalt suured - kõrge positiivse 
väärtusega - lahendused olemas – ringlussevõtt heal tasemel 

- sõltume välisturgudest, välistest mõjutustest haavatav (Soomes 
paberitööstuses streik, Aasia riikide otsuste-turgude mõju)

2019 eksport: paber ca 67 tuh tonni, metallid ca 400 tuh tonni

vMaterjalil on väärtus, riigi poolt reeglid, osaliselt katab kulusid ka 
tootjavastutus, inimeste teadlikkus ja motivatsioon (metall, 
pandipakend), korraldatud jäätmevedu, 
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Näitena mõned probleemsed materjalid 
ringlussevõtu vaates: 

v Määrdunud ja komposiitsed plastid (põllumajandusplastid, pakendid jms) –
materjalina turul negatiivne väärtus, puuduvad väljundkanalid, kuigi „tootjad 
vastutavad“ 

v Tekstiil – materjalil turul negatiivne väärtus, olematud kogused ringlusesse ja 
reaalsed arengud ringlussevõtuks puuduvad

v Kipsplaadid jms – puudub (tootjavastutus)süsteem, hind ringlussevõetuna 2x 
kõrgem kui tänane  väljundkanal prügilas ladestus

v Mineraalsed soojustusmatertjalid – puudub süsteem ja väljundkanalid -
prügila

v Mineraalsed segud ehitusjäätmetest – puuduvad regulatsioonid (määrus 
vms), väljundkanalid (riigi, KOV enda hangetes: kergliiklusteed, 
müratõkkevallid jms)

v Kõvad plastid – üksikutele liikidele on väljundkanalid, ringlussevõtt sõltub 
nafta hinnast

v Puidujäätmed – puudub regulatsioon (määrus vms) 
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Näide potentsiaalsest materjalist:

vBiolagunevad (köögi ja haljastus-) jäätmed – potentsiaal ülisuur, 
üldjuhul liigiti kogutuna võimalik ringlusse võtta 100%

v2019 koguti liigiti ca 56 700 tonni, sellest ringlusesse ca 12 800 tonni 
(määratlemata käitlus ca 20 000 tonni, lattu ca 32 000 tonni)

vOlmejäätmetes sisaldub 2020 uuringu põhjal ca 32% ehk veel ca150 000 tonni 
ressurssi ringlussevõtuks – vaja reaalselt rakendada liigiti kogumine! KOV? Riik?

vKompost  - probleemideks väljundite puudumine ja ebameeldiv lõhn

vBiogaasijaamad – probleemiks suured investeeringud, tasuvus

Kaasneb positiivne  tegur – biolaguneva väljavõtmisel tekkekohas tekib võimalus 
sorteerida segaolmejäätmeid ja saadavaid materjale ringlusse võtta!
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Isegi need liigiti kogutud biojäätmed saavad 
tooteks!

03.11.20 8



Riigi roll taaskasutamise (ringmajanduse) 
vaates: 

vAitaks eesmärgi poole, kuid täna puudu:

vmõistlikud reeglid (vajalikud määrused, seadus, laiem vaade seadustele ja õppele 
(ringmajanduse võtmes, mitte ainult jäätmevaldkond), 

vMõistlikud, selgelt arusaadavad, normaalselt toimivad süsteemid keskkonna- jm 
tegevuslubade taotlemisel 

veeskuju (näit hangetel, planeerimisel jm), 

vJärelvalve, mis reaalselt toimiks rikkumiste ennetamisel (ebaseaduslik ladestamine 
jms)

vKoostöö osapoolte vahel: riik, KOV, ettevõtjad!

v täna olemas, kuid kas viib meid edasi? 

vuhke jutuvada tulevastest euroopa suurepärastest suundumustest

vAndmetega manipuleerimine EL trahvide vältimiseks

vSuhtumine – ärme ise Eestis midagi jäätmetega tee, „säästame keskkonda„ ja 
saadame parem mujale!  Hiina? Aafrika? Türgi?

Pilt järgneval slaidil:
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Riigi roll  ja mõju suunad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ressursikasutuse tõhususe tagamine:  

*Reeglid tootmisjääk –toore kellelgi teisele; 

*Toodete disain ringmajanduse vaates; 

*nö elukestev ringmajanduse koolitamine - 
õppekavad (üli)koolidele, õppeprogrammid 
alates esimesest klassist kuni kõrge vanuseni  

*Riigi ja tema omavalitsuste tegevus toimivate 
süsteemide loomisel tekkinud jäätmete 
ringlussevõtu tagamiseks (seadused, reeglid, 
koolitus-teavitus, kontroll , jäätmete 
hinnapoliitika jms) 

*Tootjatele vastutus toodete ja pakendite eest 
kuni elutsükli lõpuni – selgelt arusaadav, toimiv 
ja kõigile ringmajanduse vaates „keerulistele“ 
materjalidele 

 

 

Kogu ahelat hõlmav pikk plaan, mille põhjal 

Pika plaani põhjal tehakse seadused, kavad, reeglid nii riigile 
endale, kui ka omavalitsustele, ettevõtetele, kogu 
elanikkonnale; 

Sh selged reeglid ja juhised ringlussevõtuks, nõuded ringlusse 
sobivatele materjalidele
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Tänan kuulamast! 
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