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Ressursse ei jätku

• Materjalide ja energia tarbimine kasvab.
– juba 7 miljardit elanikku.

• Loodusvarasid üha raskem kätte saada.

• Tarbeasjad ühe materjalimahukamad:
– Hambahari ‘kaalub’ ligikaudu 1,5 kg,

– Mobiiltelefon 75 kg,

– Kohvimasin 298 kg,

– Arvuti 1 500 kg.
(Weizsäcker and Lovins, 1997)

• Järeldus: jäätmekäitlus ei ole tulevikus keskkonna 
kaitsmine vaid ‘ellujäämiskursus’.
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Vähendamine 

• Hierarhias esimene ja soosituim, aga edulugusid on vähe. 

• Jäätmete hulk paljudes maades endiselt kasvab.
– On see halb või hea?

• Mida on võimalik teha? 
– Pakendijäätmed,

– Paber,

– Toidujäätmed.



Uued suunad jäätmete kogumisel

• Eesmärgiks:
– Tõhusus, 

– Kokkuhoid jooksvatelt kuludelt, 

– Mugavus,

– Esteetilisus.

• Linnades – vähe ruumi, iga lahendus ei sobi linna.
– Maa-alused kogumissüsteemid, sh erinevate jäätmeliikide jaoks.

– Konteiner on ‘linnamööbel’ → esteetilisus loeb!

• Hajaasustuspaikades – väga harv veokorraldus, 
prognoosimatu täitmissagedus.
– Nutikad konteinerid – tühjendamine märguande peale (ei ole 

regulaarvedu).





Lahus kogutavad jäätmeliigid

• Kas 7 konteinerit köögis? Ei. 

• 2 konteinerit : 
– 1. Märg (orgaanika),

– 2. Kuiv (pakendid).

• 3 konteinerit : 
– 1. Märg (orgaanika),

– 2. Kogu teisene tore,

– 3. Segajäätmed.

• Pakenditega koos hakatakse koguma (loe: on vältimatu) 
üheskoos KOGU jäätmematerjali!
– Hind on kogu lahku sorditud materjalil, mitte ainult pakenditel. 



Automaatsortimistehnoloogiad

• Materjalide  identifitseerimine  sellelt peegeldunud spektri 
alusel (NIR), millele järgneb ballistiline sortimine.

• Optiliselt sorditakse: 
– eri tüüpi plastid PP, PVC, PE,

– eri tüüpi paber,

– segaklaasi murd,

– komposiitmaterjalid (tetrapak).

• Automaatselt sorditakse ka Fe ja Al.

• Lahku sorditud materjalide kvaliteet paraneb, suureneb hind. 

• Häda selles, et Eesti on väike ja jäätmeid vähe!
– Anna jäätmetele lisaväärtus.



Elektri- ja elektroonikaromu (WEEE)

• Tootjad võtavad tagasi KOGU tootenomenklatuuri 
– uut tüüpi jäätmed (i-waste)!

• Edasimüüjad vastutavad kogumise korraldamise eest.

• Eesmärk: 4 kg/inimene*aasta.
– Jäätmed pööningutelt ja keldritest on ühekordne nähtus.

• Minimaalne taaskasutusmäär kuni 80% või 75% seadme 
kohta.

• Oluline: WEEE on haruldaste muldmetallide allikas!!!



Ehitus- ja lammutusjäätmed 
(C&D) Waste

• Tehnoloogiliselt lihtne – materjalide eraldamine 
purustamise, sõelumise ja sortimise abil.

• Kus on turg?

• Saksamaal 2020: C&D katab 15-20% ehitusmaterjali 
turust (Gallenkemper).

• Eestis: EJKL klaster on tänuväärne algatus.



Kompostimine

• Komposti kvaliteet tõuseb, müüakse valmissubstraate ja 
mitte toorkomposti.

• Alusta aunkompostimisest, meelita orgaanilised jäätmed 
enda juurde. Alles siis investeeri kallimasse 
tehnoloogiasse.

• Paljud olemasolevad kompostimispaigad tehakse ümber 
(AD + järelkompostimine).

• Lahku sorditud jäätmetest saadud kääritusjäägi 
järelkompostimine ja väärindamine.

• Detsentraliseeritud kompostimine tiheasustusalal 
(pargid, aiad).

• Koduskompostimine.



Metaankääritamine

• Suurem gaasitoodang protsessi optimeerimise, 
eelkäitlemise, ensüümide ja mikroelementide abil.

• Kooskääritamine (sõnnik, toidujäätmed, setted, mais, 
biojäätmed).

• Paiguta kääritusseade energiatarbija juurde (kuidas 
praegu?).

• Täisautomaatsed ‘standardiseeritud’ kääritusseadmed

• Tulevikus: biogaas MBT jäätmetest.

• Lühidalt: AD tehnoloogia on ennast tõestanud, aga 
protsessi optimeerimiseks on PALJU ruumi. 
AD populaarsus on subsiidiumite küsimus.



Täisautomaatne ‘standardiseeritud’ 
kääritusseade

Stegmann, RECO 2011



Masspõletus 
• Mõnel pool vilets maine (halvad  kogemused, hirm 

emissioonide eest, hind).

• Suitsugaasipuhastus – väga tõhus puhastus ON võimalik.

• Põletamine asendab suures osas ladestamist (elekter ja 
soojus) → sama Eestis.

• Üle 50% põletatakse. Suurlinnade Lemmik. Sobib sinna, 
kus orgaanikat ei tohi ladestada.

• Koldetuha ja lendtuha käitlemine IKKA VEEL problem.

• IRU tekitab Eestis UUE JÄÄTMELIIGI. 
– Tuhk on probleem ja võimalus!

• Tulevik: Vähem masspõletamist, rohkem RDF.

• MBT-RDF jäägid põletatakse masspõletuse abil.



Jäätmekütused, RDF

• Olmejäätmetest toodetakse üha kvaliteetsemat 
jäätmekütust (vähem raskmetalle ja kloori).

• RDF asendab fossiilkütuseid.

• Tulevikus: 
– Koospõletamine nt söekatlamajades (põlevkiviga koos),

– RDF sobib ühe paremini keevkihtseadmetesse (homogeenne, 
ühtleste omadustega),

– RDF põletamine tarbijale lähemal,

– RDF on tooraine, mitte kütus?



Pürolüüs ja gaasistamine

• Tselluloosi lagunemine pürolüüsil: 
(C6H10O5)n → H2 + CO + CH4 + CO2 + CxHy

• Olmejäätmed pürolüüsiks liiga heterogeensed, liiga vähe 
süsinikku. 
– Vali homogeensem lähtematerjal, nt RDF, hakkpuit, kummid.

• Protsess ei ole veel tõhus. 
– Seadmestik ummistub (tõrv).

• Järeldus: põletamine on lihtsam ja odavam, energiatook 
on perem, CO2 bilanss soodsam.

• Kombineeri pürolüüsi, gaasistamist ja põletamist.

• Eestis: unikaalne kogemus põlevkivi töötlemisel. 
– Võta mängu RDF, tooda põlevgaase ja -vedelikke. Eesti Nokia.



Biovesinik

• Orgaanilistest jäätmetes saab toota biovesinikku.

Metaankääritamisel:

• 2-etapiline anaeroobne kääritamine on edukas laboris, 
aga vaja on jõuda täismõõtmetes seadmeteni).

• Areneb vesinikukasutus (vesinikutransport, eelkõige
bussid ja laevad).

Autotööstuse suuremad uuendused tulevad vesiniku vallas

Postimees 28.11.2011



Ladestamine

• Potentsiaalne keskkonnarisk igal juhul (ka suletud 
prügilates).

• Suundumus: vähenda või väldi ladestamist.

• Ladestada võib jäätmete töötlemisl alles jäävaid jääke, nt 
MBT peenfraktsiooni.

• Ladestamise asemel 
RDF + MBT.

• Orgaanikarikka 
fraktsiooni bioloogiline 
töötlemine prügilas. 

Stegmann, RECO 2011



Prügilate sulgemine ja järelhooldus

• Järelhooldusperiood on väga pikk (aastakümned), 
seetõttu kallis.

• Eesmärk: vähenda järelhooldusperioodi (max 30 a).

• Võimalus: prügilademe aeroobne stabiliseerimine.

• Kas prügilaist on 
midagi välja võtta?

Stegmann, RECO 2011



Jäätmevaba ühiskond 
(ZERO-WASTE society)

• Jäätmeid tekib vähe(m).

• Jäätmed võetakse uuesti kasutusele.

• Mitte midagi ei ladestata.

• Kas reaalne?
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Mis saama hakkab?
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Ladestatavate biojäätmete hulk Prognoositud jäätmete hulk

Vanad prügilad suletud!

Saastetasu 14,38 €/t Saastetasu 29,85 €/t

Sortimata prügi 

ei lähe prügilasse!

Väravatasu: 53 €/t 

Väravatasu : 174 €/t

IRU põletustehas

RDF Veolia + Ragn-Sells



Minul jäätmeid ei teki! 

• Tekib, sest jäätmete tekkimist täielikult vältida ei saa 
(ega tohigi)!
– Võib-olla mõistad oma jäätmetega midagi ise ette võtta?

• ☺ Tore kui säästlikult ja loodussõbralikult toimid!
• Selle eest EI TOHI KARISTADA.

– Sa võib-olla ei viska midagi ära? 
� Ei raatsi ‘asjadest’ loobuda?
� Oled ihnuskoi ja ei taha maksta? 
� Kas akumuleerid prügi oma kodus?
� See on LUBAMATU

• Inimesel peab olema õigus asju ära visata! 
– Me ei tohi välja jõuda jäätmete peitmiseni!

– OK, diferentseerime hinna.

– Koostöö jäätmetekitaja, KOV, veo ja käitlusfirma vahel!



‘Jäätmekäitlusteenuste kaubamaja’

• Kasvab uus põlvkond, kelle jaoks Cool võib olla hinnast olulisem. 
Kas oled valmis?

• Tarbija muutub järjest nõudlikumaks. 
• Mugav teenus toob kliente juurde. 



Mida tarbija soovib?

• Muudatused jäätmekäitluses tekitavad võõristust. 
Peame nendega kohanema. 
– jäätmekäitlus ei ole välja mõeldud elanike kiusamiseks. 

– reeglid ei ole välja mõeldud ettevõtete kiusamiseks.

• Jäätmekäitlus peab olema ratsionaalne ja motiveeritud 
tegevus, mida ei tohi teha keskkonna arvel.
– jäätmefirma saab oma kasumi.

– jäätmetekitaja väldib tarbetut raiskamist.

• Unistus – jäätmekäitleja teeb alati KÕIK õigesti ja 
kõigile meelepärasel moel!

• Meie autasu – puhas elukeskkond – väärib mängu!



Uued arengud Eesti jäätmekäitluses 

Tänan!

mait.kriipsalu@emu.ee 


