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Sissejuhatus

Võib öelda, et prügilad ei ole enam ammu kuum teema jäätmekäitluses. Samas ei saa 

nendeta ka veel läbi. Karmide keskkonnanõuete tõttu on prügilad kallid. Omaette 

eesmärgina peab see stimuleerima jäätmete vältimist ja taaskasutamist. Prügi on 

eelkõige ressurss ja seda tuleb kasutada. Nii säästetakse ka esmaseid ressursse. 

Jäätmekäitluse vaieldamatud prioriteedid on vältimine ja taaskasutamine. Prügila on 

selles pingereas konkurentsitult viimane. Jäätmeid päriselt vältida ei ole võimalik, teket 

vähendada aga küll. See eeldab ühiskondlikke kokkuleppeid nii tootjate kui tarbijatega.

Vältida tuleks ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid. Erinevatest materjalidest koosnevate 

pakendite asemel tuleks kasutada ühest materjalist pakendeid. Jäätmetest rääkides tuleb 

rääkida ressurssidest. Jäätmete taaskasutamise vajadus tuleneb otseselt tootmise 

ressursimahukusest, mida võib omakorda iseloomustada nn. "ökoloogilise seljakotiga". 

Ökoloogiline seljakott tähendab seda nähtamatut materjalivoogu, mida toote 

valmistamiseks tegelikult kasutatakse. Näiteks ühe kg raua ökoloogiline seljakott on 15 

kg, hambaharjal 1,5 kg, mobiiltelefonil 75 kg ja 5-gr kuldsõrmusel 2000 kg. 

Olemasolev keskkonnaruum seab arengule piirid. Kuigi jäätmete taaskasutamine ei ole 

täna veel majanduslikult tasuv, on kohustus ressursse säästa ja neid korduvalt kasutada 

ilmne. Kui keskmises Euroopa riigis taaskasutatakse täna üle 50% olmejäätmetest, siis 

Eestis jääb see esialgu 5 - 10 % vahele.

Jäätmed on mis tahes vallasasjad, mille nende valdaja on kasutuselt kõrvaldanud või 

kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema. Jäätmed risustavad keskkonda 

mitmeti ja võivad kahjustada inimese tervist. Jäätmetest ja nende käitlemisest tulenevaid 

kahjulikke mõjusid tuleb vähendada. Jäätmehoolde ees seisavad siin täiesti selged 

ülesanded. Jäätmete koguhulk ei tohiks suureneda, tootmises tekkivate jäätmete kogus 

peaks vähenema, jäätmete liigiti kogumine ja taaskasutamine suurenema ning 

keskkonnale ja tervisele ohtlikke jäätmeid tuleks käidelda nõuetekohaselt.

Taaskasutatavad jäätmed on sellised jäätmed, mida saab uuesti kasutada kas toodangu 

valmistamiseks, töö tegemiseks või energia saamiseks. Taaskasutatavad jäätmed on 

eelkõige vanapaber ja klaas, millest võidakse toota uut paberit või klaasi. Ka 

toidujäätmeid võidakse taaskasutada, näiteks loomatoiduna. Jäätmete taaskasutamisele 

on mitmeid häid põhjendusi. Jäätmeid taaskasutatakse selleks, et säästa looduslikku 

toorainet ja pikendada samal ajal prügila kasutusaega. Näiteks kui kogutakse 70 kg 
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vanapaberit, siis säästetakse sellega üks puu. Jäätmete taaskasutamine tootmises säästab 

energiat, sest neid jäätmeid on toormena juba korduvalt töödeldud. Kui paberit 

toodetakse vanapaberist, siis kulub selleks, võrreldes paberi tootmisega puidust, vaid 

neljandik osa energiast ja kümnendik osa veest. Väheneb ladestuspaikade kahjulik mõju 

keskkonnale, sest jäätmeid veetakse ladestuspaikadesse vähem. Jäätmete 

taaskasutamine suureneb sedamööda, kuidas alustavad tööd uued, jäätmetest saadud 

toorainet kasutavad ettevõtted ja paraneb taaskasutatavate jäätmete kogumine. Aja 

jooksul jõutakse niikaugele, et suurem osa nendest jäätmetest, mis varem viidi 

prügilasse, kasutatakse ära materjalina või energiana.

Eesti jäätmemajandus on viimase kümne aasta jooksul läbi teinud märkimisväärse 

arengu, luues nüüdisaegse jäätmemajanduse arendamiseks vajaliku õigusliku baasi ja 

arendades jäätmemajanduse infrastruktuuri. 1992. aastal vastu võetud jäätmeseadus oli 

üks esimesi keskkonnaalaseid seadusi taasiseseisvunud Eestis. Juba see seadus sätestas 

ELis kehtinud jäätmekäitluse põhimõtted ja jäätmekäitluse hierarhia, milleks on 

kõigepealt jäätmete vältimine (sh. jäätmete ohtlikkuse vähendamine), jäätmete 

taaskasutamine, jäätmete nõuetekohane töötlemine ja alles viimasena jäätmete 

ladestamine prügilasse. 1995. aasta augustis kiitis Riigikogu heaks Eesti ja ELi 

liikmesriikide vahelise Euroopa lepingu, mille alusel esitas Eesti sama aasta novembris 

liitumistaotluse. Läbirääkimiste aluseks ELiga liitumiseks oli Eesti valmisolek võtta 

omaks ELi põhimõtted ja kehtiv seadustik ning rakendada seda liitumisest alates. Seda 

arvestades võttis Riigikogu 1998. aastal vastu järjekorras teise jäätmeseaduse. 1998. 

aasta jäätmeseaduse ja selle alamaktidega võeti üle sel ajal kehtinud ELi jäätmealane 

seadustik ehk jäätmete raamdirektiivid. ELi jäätmealane seadustik on vahepeal 

täienenud mitme uue juhtnööriga, nagu romusõidukite, elektri- ja elektroonikaseadmete 

ning jäätmepõletustehaste direktiivid. Praegu on menetlemisel uus jäätmeseadus, mis 

võtab need juhtnöörid üle.

Eestis on siiani olnud jäätmete kõrvaldamise peamiseks viisiks nende ladestamine 

prügilatesse. Seni oli see kõige lihtsam ja odavam viis jäätmetest lahtisaamiseks, 

kusjuures jäätmete ladestamisel tehtavad kulutused olid minimaalsed või väiksemate 

prügilate puhul neid ei tekkinudki. Kahtlemata tuleb edaspidi tegeleda järjest rohkem 

jäätmete valikkogumise ja taaskasutamisega, millega vähenevad prügilatesse 

ladestatavate jäätmete kogused. Siinjuures on jäätmete taaskasutamise üheks 

võimaluseks jäätmete põletamine energia saamise eesmärgil, mille võimalustest ja 

probleemidest annab ülevaate käesolev töö. Käesoleva töö põhirõhk on suunatud 
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peamiselt jäätmetele, millede põletamine on võimalik, samuti jäätmetele, millede 

põletamine on põlemisel tekkivate ohtlike heitmete tõttu problemaatiline. Eelnevast 

tulenevalt antakse ülevaade jäätmete põlemisel tekkivatest atmosfääriheitmetest ning 

lisaks on käsitletud ka jäätmete taaskasutamisel saavutatava energia kokkuhoiuga 

seotud küsimusi (sh. klaasi- ja metallijäätmete taaskasutamine).
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1. Jäätmete põletamine

Jäätmete põletamisel võib olla kaks eraldi eesmärki, millest üks on jäätmete 

tuhastamine eesmärgiga vähendada jäätmete kogust – jäätmete töötlemise üks viis1. 

Teiseks eesmärgiks on jäätmete energiakasutus, mis on selline jäätmete 

taaskasutamismoodus, kus põletuskõlblikke jäätmeid kasutatakse energia tootmiseks 

nende põletamisel eraldi või koos muude jäätmete või kütusega, kasutades ära tekkinud 

soojuse [definitsioon jäätmeseaduse eelnõust, 1]. Sõltuvalt vajadusest kasutatakse 

selliseid jäätmeid auru, sooja vee või elektri tootmiseks (ka soojuse ja elektrienergia 

koostootmiseks). On hinnatud, et kodumajapidamises tekkivate jäätmete kütteväärtus 

moodustab u. 30% kivisöe kütteväärtusest ning et 100 000 tonni jäätmete põletamisega 

on võimalik toota 7 MW elektrienergiat [2].

Nii jäätmete energiakasutuse kui ka eraldi tuhastamise korral vähendatakse prügilasse 

ladestatavate jäätmete hulka u. 30% ulatuses. Nii tekkib näiteks 100 000 tonni 

kodumajapidamisjäätmete põletamisel 30 000 tonni tuhka, mistõttu mõlema 

eelnimetatud jäätmete töötlemise viisi korral ei saa rääkida jäätmete kõrvaldamisest, 

küll aga jäätmete koguse vähendamisest.

4. detsembril 2000. a. võeti vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/76/EÜ 

jäätmete põletamise kohta, mille eesmärk on vältida või võimaluste piires vähendada 

jäätmete põletamisest tulenevat kahjulikku mõju keskkonnale, eelkõige õhu, pinnase, 

pinna- ja põhjavee saastamist heitmetega ning sellest tulenevaid ohte inimeste tervisele. 

Selle eesmärgi saavutamiseks on jäätmete põletustehastele esitatud ranged 

käitamistingimused ja tehnilised nõuded ning kehtestatud heitmete piirväärtused (vt. 

Tabel 1). Siinjuures eristatakse jäätmepõletustehast ja koospõletustehast [1 ja 4]:

Jäätmepõletustehas on selline jäätmekäitluskoht, mille põhielement on mis tahes 

paikne või teisaldatav tehniline kompleks või seade, mis on ette nähtud jäätmete 

termiliseks töötlemiseks, olenemata sellest, kas põlemisel tekkiv soojus kasutatakse ära 

või mitte. Jäätmepõletustehases toimuvad protsessid hõlmavad nii jäätmete vahetut 

põletamist oksüdatsiooni teel kui ka muid termilisi protsesse nagu pürolüüs, utmine, 

1 Jäätmete töötlemine on nende mehaaniline, termiline, keemiline või bioloogiline mõjutamine, kaasa 
arvatud sortimine ja pakendamine, mis muudab jäätmete omadusi eesmärgiga vähendada jäätmete kogust 
või ohtlikkust, hõlbustada nende käitlemist või kõrvaldamist või tõhustada nende taaskasutamist [1].
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gaasistamine või plasmaprotsessid, tingimusel et termilistes protsessides tekkivad 

ained/kütused (nt. gaas, õlid, koks) järgnevalt põletatakse.

Koospõletustehas on selline jäätmekäitluskoht, mille põhielement on mis tahes paikne 

või teisaldatav tehniline kompleks või seade, mille käitamise peamine eesmärk on 

energia tootmine või toodete valmistamine ning kus jäätmeid kasutatakse põhi- või 

lisakütusena või töödeldakse termiliselt nende kõrvaldamise eesmärgil.

Kui koospõletamine toimub nii, et tehase põhieesmärk ei ole energia või materiaalsete 

saaduste tootmine, vaid üksnes jäätmete termiline töötlemine, siis loetakse seda 

jäätmepõletustehaseks.

Energiasaamise eesmärgil on jäätmete põletamisel kasutusel peamiselt kolme tüüpi 

jäätmepõletustehnoloogiaid. Euroopas on kõige üldisemaks ja tavapärasemaks jäätmete 

mass- põletamine, mille kõrval on oluliselt kasvanud jäätmete keevkihis põletamise 

arendamine ja pürolüüs (sh. gaasistamine).

Tabel 1. Atmosfääriheitmete ööpäeva keskmised piirväärtused

Kogutolm 10 mg/m3

Gaasilised ja aurulised orgaanilised ained, väljendatud orgaanilise 
süsiniku koguhulgana

10 mg/m3

Vesinikkloriid (HCl) 10 mg/m3

Vesinikfluoriid (HF) 1 mg/m3

Vääveldioksiid (SO2) 50 mg/m3

Lämmastikoksiidid (NOx) – olemasolevate põletustehaste puhul, mille 
nimivõimsus ületab 6 tonni tunnis ja uute põletustehaste puhul

200 mg/m3 *1

Lämmastikoksiidid (NOx) – olemasolevate põletustehaste puhul, mille 
nimivõimsus on kõige rohkem 6 tonni tunnis

400 mg/m3 *1

Dioksiinid ja furaanid 0,1 ng/m3 *2

Kaadmium ja selle ühendid (Cd) 0,05 mg/m3 *3

Elavhõbe ja selle ühendid (Hg) 0,05 mg/m3 *3

*1 alates 1. jaanuarist 2007. a.;
*2 kõige vähem 6 ja kõige rohkem 8 tunni keskmised väärtused;
*3 kõige vähem 30 minuti ja kõige rohkem 8 tunni keskmised väärtused.
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1.1 Jäätmete mass-põletamine

Eelnimetatud tehnoloogiatest kõigel lihtsam ja levinum on jäätmete mass-põletamine, 

mille korral segatud jäätmed transporditakse punkrist põlemiskambris asuvale restile. 

Põlemisõhk juhitakse koldesse nii resti alt kui ka pealt. Õhu reguleerimine toimub 

automaatselt ja on väga rangelt kontrollitud saavutamaks jäätmete efektiivset 

põlemisprotsessi rangelt määratud temperatuuril. Vajaliku põlemisprotsessi 

saavutamiseks ja selle täpseks juhtimiseks kasutatakse lisakütusena kas looduslikku 

gaasi või kütteõli. Peamiselt on lisakütus vajalik põletusseadme käivitamisel ja 

seiskamisel ning täiendav kasutamine on vajalik põlemisprotsessi reguleerimiseks 

vastavalt vajadusele. Seade võib olla ettenähtud kas sooja vee või auru tootmiseks. 

Elektrienergia tootmise eesmärgil juhitakse ülekuumendatud aur auruturbiini, mis 

elektrienergia tootmiseks käitab elektrigeneraatori. Hinnanguliselt saab 1 tonni jäätmete 

põletamisel toota 550-650 kWh elektrienergiat või u. 2000 kWh soojust. Süsteemi 

omatarve moodustab u. 10% elektritoodangust.

1.2 Jäätmete keevkihis põletamine

Jäätmete keevkihis põletamise korral on vajalik jäätmete eelnev sorteerimine ja 

purustamine, millega tõstetakse jäätmete kütteväärtust. Sellise eeltöötlemise käigus 

eemaldatakse suuremad mittepõlevad jäätmed (nt. metall). Sorteeritud ja purustatud 

jäätmed juhitakse keevkihti, mis tavapäraselt koosneb liivast ja dolomiidist. Samuti on 

jäätmete keevkihis põlemine tavapärane tavalise keevkihttehnoloogiaga võrreldes, kus 

põlemisõhk juhitakse põlemiskambrisse kihi alt ning sekundaarne õhk ülevalt 

kindlustamaks täielikku põlemist ning hoidmaks rangelt etteantud põlemistemperatuuri. 

Nagu eelnevalt kirjeldatud kasutatakse ka siin seadet sooja vee või auru tootmiseks, 

viimasel juhul kombineerituna auruturbiiniga ka elektrienergia tootmiseks. Keevkihis 

põletamise korral väljub põlemiskambrist koos suitsugaasidega u. 80% tekkinud tuhast, 

mistõttu on äärmiselt oluline puhastada gaasid enne atmosfääri juhtimist. 

Keevkihttehnoloogiaga seadmete võimsused on mõnevõrra väiksemad, kuid selle 

tehnoloogiaga kaasnevad täiendavad kulutused jäätmete eeltöötlemisseadmetesse, mis 

teeb kirjeldatud tehnoloogia võrreldes jäätmete mass- põletamisega kallimaks.
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1.3 Pürolüüs

Võib öelda, et pürolüüs oli 1990-ndate keskel jäätmete töötluses suhteliselt uus 

tehnoloogia, pakkudes lühikese ajaga väga suurt huvi. Üks esimene suurem pürolüüsil 

põhinev seade kodumajapidamisjäätmete töötlemiseks rajati 1997. aastal Saksamaal.

Pürolüüs on jäätmete termilise lagundamise protsess hapnikuvaeses keskkonnas 

temperatuuri piirkonnas 400-800°C. Sellise protsessi käigus toodetakse jäätmetest gaasi 

(peamiselt metaan), õli/vedelkütus ja koks. Toodangu jaotus sõltub pürolüüsi protsessi 

tingimustest. Protsessis toodetud õli saab kasutada nii kütusena kui ka toorainena. 

Tulenevalt erinevate kemikaalide sisaldusest, on toodetud õli üheks sisendiks 

keemiatööstusele. Protsessis toodetud gaas põletatakse põlemiskambris temperatuuril u. 

1250°C. Põlemiskambris toodetud soojus on piisav, et juhtida pürolüüsi protsessi. Auru 

tootmise korral on seadmega ühendatud ka elektrigeneraator. Lisaks gaasile ja õlile võib 

ka tekkinud koksi kasutada kütusena.

Pürolüüsi kui ühe võimaliku jäätmete töötlemise tehnoloogia kasutamisel on võimalik 

töödelda väga erinevaid jäätmeid. Näitena olgu toodud toidujäätmed, plastikud, 

autokummid, kodumajapidamisjäätmed.

Pürolüüsi üheks spetsiaalseks tüübiks on jäätmete gaasistamine, mis toimub vähese 

hapniku juuresolekul.

1.4 Jäätmete põletamise positiivsed küljed

1. saab vähendada prügilatesse ladestatavate jäätmete hulka;

2. soojuse ja elektrienergia tootmisel saab vähendada (kuigi minimaalsel määral) 
fossiilsete kütuste tarbimist, millega vähendatakse mõningal määral CO2
emisiooni atmosfääri;

3. põlemisel tekkivat tuhka saab kasutada nt. teedeehitusel täitematerjalina, millega 
vähendatakse kaevandavate toormaterjalide hulka.

Ühe positiivse näitajana võiks eraldi välja tuua paberi, papi ja kartongi jäätmete 

põletamise energia saamise eesmärgil, millega on võimalik vähendada fossiilsete 

kütuste tarbimist ning järelikult on siin olemas ka väike panus süsinikdioksiidi kui 

peamise kasvuhoonegaasi emissiooni vähendamiseks.

Sarnane mõju on olemas ka biolagunevate jäätmete anaeroobsel lagunemisel, mille 

tulemusel tekkib metaan. Kuid siinjuures tuleb märkida, et tekkiva metaani mõju 

globaalsele soojenemisele on mitmeid kordi suurem CO2 mõjuga võrreldes. Toodud 



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Soojustehnika Instituut

Jäätmed – 11/32 12.06.2003
alternatiivsed energiaallikad

Alan Vaht 

negatiivse mõju vältimise üheks võimaluseks on anaeroobselt lagunevad jäätmete 

põletamine, millega välditakse metaani tekkimist või anaeroobsel lagunemisel tekkiva 

metaani kogumine ja seejärel selle põletamine. Viimane eeldab aga selleks vajalikke 

metaani kogumissüsteemide ehitamist. Eestis on selline metaani kogumissüsteem 

kasutusel tänaseks jäätmete ladestamiseks suletud Pääsküla prügimäel.

Euroopa Nõukogu direktiivis 1999/31/EÜ prügilate kohta on sätestatud, et prügilasse 

ladestatavate olmejäätmete hulgas ei tohi olla biolagunevaid jäätmeid:

- alates 2010. aastast üle 45 massiprotsendi;

- alates 2013. aastast üle 30 massiprotsendi;

- alates 2020. aastast üle 20 massiprotsendi.

1.5 Jäätmete põletamise negatiivsed küljed

1. Investeeringud jäätmepõletustehnoloogiatesse on suure kapitalimahukusega, 
mistõttu investeeringute tasuvusajad on väga pikad ning enamikel juhtudel 
tasuvad end ära vaid pikaajaliste garantiide korral;

2. Heitmetest tulenevatest probleemidest (sh. halvast mõjust inimeste tervisele) 
tulenevalt on väga raske leida sobivat asukohta;

3. sorteerimata kodumajapidamisjäätmete põletamise korral kaob võimalus nendes 
sisalduvate ressursside taaskasutamiseks;

4. mõne atmosfääri juhitud saasteaine lubatud piirkontsentratsiooni ületamine 
põhjustab suurt ohtu inimeste tervisele;

5. Ehki jäätmete põletamisel vähendatakse prügilasse ladestatavate jäätmete 
kogust, tuleb põlemisel tekkiv tuhk ohutult ladestada. Kuna tegemist on kergesti 
lenduva tuhaga, vajab see väga hoolsat keskkonnaohutut ladestamist.

1.6 Atmosfääriheitmed ja mõju tervisele

Jäätmete põletamisel valmistab kõige suuremat muret koos suitsugaasidega atmosfääri 

juhitavad saasteained ning nende mõju elusorganismidele. Peamiseks muret tekitavaks 

probleemiks on jäätmete põlemisel tekkivad dioksiinid, millede kõrval pööratakse 

olulist tähelepanu ka raskemetallheitmetele nagu elavhõbe ja kaadmium. Viimased 

mängivad olulist rolli toiduahelas, kus elavhõbe osutub peamiseks ohuallikaks 

toitumisel kaladest ning kaadmiumi korral on ohuallikateks köögiviljad ja põllusaak.

Viimasel ajal on pööratud väga suurt tähelepanu jäätmete põletamisel tekkivate 

ülipeenikeste osakeste mõjule inimese tervisele. Tervise seisukohalt osutub peamiseks 
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probleemiks selliste osakeste suur oht „tungida“ läbi bronhide kopsudesse, põhjustades 

ägedaid kroonilisi hingamisteede haigusi.

Dioksiinide korral on tegemist äärmiselt toksiliste kloororgaaniliste ühenditega, mis 

moodustuvad, olgugi väikestes kogustes, igasuguste halogeeniühendite põlemisel, 

samuti ka tööstusprotsessides, kus osalevad kloor ja orgaanilised ained. Tuleb märkida, 

et dioksiinid on looduses äärmiselt püsivad. Dioksiin on tavanimetus, mis hõlmab 

polüklorodibenso-para-dioksiine ja polüklorodibensofuraane:

Erinevate klooriasenduste tõttu on neid kokku 210 mürgist ühendit, mille hulgas 12 –

“the dirty dozen”, on eriti ohtlikud. Musternäiteks nende seas peetakse TCCD-d 

(2,3,7,8-tetraklorodibenso-para-dioksiini):

Varsti pärast dioksiinide erakordse tokilisuse avastamist sai tuntuks nende 

kantserogeenne toime, milles dioksiinid ületavad polüklorobifenüüle2. Hiljem avastati 

lisaks teratogeenne (loote väärarengut põhjustav) mõju. Nüüd on aga selgunud, et need 

ühendid toimivad ka organismi immuunsussüsteemile, kutsudes esile mõneti sarnaseid 

nähteid nagu HIV viiruse poolt tekitatud.

Kloori kui ühe saatanliku elemendi kohta on öelnud Saksamaa Kölni Ülikooli professor

Dieter Becher järgmist: „Jumal lõi 91 elementi, inimene umbes tosina ja saatan ainult 

ühe – kloori“.

Dioksiinid kanduvad toitumisahelas läbi taimede loomadele ja edasi inimesele, kuid 

kuhjuvad rasvkoes. Kummalisel kombel, erinevalt loomadest, püsivad dioksiinid eriti 

kaua inimese organismis. Dioksiine peetakse ühtedeks kõige mürgisemateks tuntud 

ainetest. Surmav kogus inimesele on mikrogrammides kehakaalu kg kohta, kuid 
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krooniline mürgistus on samuti üliohtlik, kuna kulgeb mõneti sarnaselt AIDSiga. 

Lubatud päevaseks koguseks täiskasvanuile peetakse 1-5 pg/kg 

(1 pg = 0,000 000 000 001 g), kuid juba arvatakse, et seegi kogus võib olla ohtlik.

Näitena olgu toodud, et Läänemere lõhes sisaldub dioksiine 10-80 pg/g. See on 

sedavõrd väike kogus, et dioksiinide määramine toiduainetes ja keskkonnas osutub 

erakordselt keeruliseks. Proove tuleb tublisti kontsentreerida, mis muudab nendega 

töötamise ülimalt ohtlikuks. Vajatakse erivarustusega laboreid ja väga kvalifitseeritud 

kaadrit. Näiteks Rootsis maksab ühe proovi analüüs dioksiinide suhtes kuni 10 000 

Eurot. Eestis selliseid laboreid veel ei ole.

Kõige enam paiskavad dioksiine keskkonda prügipõletustehased, metallurgiatööstus 

ning paberi- ja tselluloositööstus, samuti ka tsemendi põletusahjud, diiselmootorid, 

reaktiivmootorid, lõke ja metsatulekahjud. Inimese toodetud ja loodusesse paisatud 

dioksiinide hulka hinnatakse sadades tonnides. Rootslased arvavad enda osa olevat 0,5 

kg aastas.

Maailmas otsitakse kloori asendajaid paberi pleegitamiseks, sest dioksiinide kartuses ei 

osteta paljudes maades klooriga valgendatud tualettpaberit, pabermähkmeid jm. 

Kodumajapidamises on väga ettevaatamatu põletada kloori sisaldavaid materjale, 

näiteks polüvinüülkloriidist (PVC) esemeid. Polüetüleeni ja polüpropüleeni põletamine 

on üldjuhul ohutu, kuid ahjudes ja lõketel ei tohiks põletada kunstmaterjalist jalatseid, 

kotte, tundmatust materjalist pudeleid, karpe jm. jäätmeid. Sellega saastatakse 

keskkonda lõkke lähemas ümbruses ning ohustatakse seejuures ka lähedalviibijaid.

Direktiiv 2000/76/EÜ jäätmete põletamise kohta sätestab, et prügipõletustehaseid tuleb 

käidelda selliselt, et tekkiv gaas peab kuumenema pärast viimast põlemisõhu etteannet 

juhitavalt ja ühtlaselt isegi ebasoodsamates tingimustes kaheks sekundiks 

temperatuurini 850°C mõõdetuna põlemiskambri siseseina juures ning selliste ohtlike 

jäätmete põletamisel, mis sisaldavad kloorina väljendatud halogeenitud orgaanilisi 

aineid üle 1%, tuleb vähemalt kaheks sekundiks saavutada temperatuur 1100°C [4]. 

Sellised kõrged temperatuurid ja küllaldane hapnik loovad head tingimused, mille 

juures jäätmete põletamisel tekkivad dioksiinid lagunevad ning samal ajal vähendatakse 

nende taasteket suitsugaasides. Tulenevalt asjaolust, et dioksiinid võivad 

põlemiskambrist väljumisel uuesti moodustuda, tuleb vähendada põlemisgaaside 

viibimise aega temperatuuri piirkonnas 200-450°C, mille juures dioksiinide 

2 Polüklorobifenüülid on kuumuskindlad ja raskestisüttivad vedelikud. Neid kasutatakse kõrgepinge-
trafode isoleervedelikena, soojuskandjatena kõrgtemperatuurseadmetes jm.
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moodustumine on kõige kiirem. Dioksiinide taasmoodustumise protsessile aitab 

oluliselt kaasa ka suitsugaasides sisalduv lendtuhk.

2. Jäätmekäitluse põhimõtted ja
jäätmetekogused Euroopa Liidus

EL-i jäätmekäitluse põhimõtteid saab kõige ilmekamalt kirjeldada alltoodud 

püramiidikujulise hierarhiaga (Joonis 1), kus kõige esimeseks ja peamiseks eesmärgiks 

on jäätmete vältimine (sh. jäätmete ohtlikkuse vähendamine), mille järel tuleb 

maksimeerida jäätmete taaskasutamist. Jäätmekäitluse hierarhias on kolmandal kohal 

jäätmete põletamine minimiseerimaks jäätmete ladestamist prügilasse.

Joonis 1. Euroopa Liidu jäätmekäitluse hierarhia

Jäätmepingerida on koostatud sihiga vähendada keskkonna koormamist ja suurendada 

ringlust. Lisaks tugineb see inimkonna käsutuses olevate ressursside kokkuhoidmise 

põhimõttel. Ei ole kahtlustki, et inimtegevuse tulemusel üha suuremates kogustes 

tekkivad jäätmed väljendavad selgelt nende ressursside tohutut raiskamist nii materjali 

kui ka energia näol ning avaldavad survet keskkonnale. Sellest tulenevalt tuleb eelkõige 

vältida jäätmete tekkimist ning eelistada jäätmete taaskasutamist jäätmete põletamisele 

ja ladestamisele maksimaalsel võimalikul määral.

Tuleb ka märkida, et viimasel ajal on Euroopa Liidus hakatud üha rohkem piirama 

jäätmete põletamist kui üht jäätmete taaskasutamisvõimalust. Jäätmete põletamist 

peetakse võrreldes teiste taaskasutamise viisidega (korduskasutamine, kasutamine 
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materjalina) mitteefektiivseks ja mittesäästlikuks ressursikasutuseks. Jäätmete 

põletamine põhjustab ka õhu saastamist ja tekitab ohtlikke tahkeid jäätmeid (toksilist 

tuhka), mis omakorda nõuab käitlemist.

2.1 Paber, papp ja kartong

Paberjäätmete kogused on olnud aastate lõikes ELis suhteliselt suured, avaldades 

keskkonnale piisavat mõju. Paber (sh. papp ja kartong, samuti paberi- ja papp-

pakendijäätmed, millest on ülevaade antud eraldi) on üks jäätmete liik, kus liikmesriigid 

on jälginud ühenduse strateegiat jäätmekäitluse hierarhias jäätmete taaskasutamise osas 

eelistades seda jäätmete põletamisele ja ladestamisele. Ajavahemikul 1985 – 1990 

kasvas ELis (ka. Norra) paberjäätmete taaskasutamine 36%-lt 40%-le ning 1996. 

aastaks 49%-ni.

Vaatamata paberjäätmete taaskasutamise positiivsele kasvule, ei anna see tegelikust 

olukorrast adekvaatse ülevaate. Pilt muutub oluliselt kui toodud andmeid võrrelda sama 

perioodi paberjäätmete kogusega, mis on samuti kasvanud (vt. Joonis 2, [8]). Joonisel 

on esitatud ka paberjäätmete põletamise ja ladestamise koguste dünaamika, kus 

võrreldes teiste andmetega olulist muutust ei ole toimunud. Nii olid näiteks 

paberjäätmete põletamise ja ladestamise kogused 1990. ja 1995. a. võrdsed so. 32,5 

miljonit tonni. Võrreldes viimaseid 1985. a. andmetega, kui vastav näitaja oli 28,3 

miljonit tonni, on ka siin teatud kasv vaadeldud perioodil siiski aset leidnud.

Joonis 2. Paberjäätmete tootmise, taaskasutamise, põletamise ja ladestamise 
kogused ELis aastatel 1990 – 1996

Vaadeldaval perioodil on ELis oluliselt kasvanud ka paberi kasutamine, kasvades 41 

miljonilt tonnilt 1983. aastal 64 miljoni tonnini aastaks 1996, mis teeb kogu kasvuks 
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56% ehk 4,3% aastas. Liikmesriikide lõikes on paberi kasutamine ühe elaniku kohta 

väga erinev. Näiteks ajavahemikul 1983-1996 oli vastav näitaja Portugalis ja Belgias 

vastavalt 49 ja 260 kg/elanik/aasta.

European Environment Agency poolt teostatud analüüsi kohaselt kasvab paberi (sh 

papp ja kartong) tarbimine 2010. aastaks 44 – 62% võrreldes 1995. a. tarbimisega [9], 

mis tähendab, et kui paberi tarbimise vähendamiseks midagi ette ei võeta, kasvavad 

paberjäätmete kogused 92 – 105 miljoni tonnini. Et paberjäätmete põletamise ja 

ladestamise kogused jääksid 1996. a. tasemele (so 32 mln. tonni) ning eeldades, et 2010. 

aastal tekkib 100 miljonit tonni paberjäätmeid, tuleb taaskasutamisesse suunata u. 68 

miljonit tonni jäätmetest. See aga tähendab, et paberjäätmete taaskasutamine peab 

kasvama rohkem kui 100% ehk rohkem kui 2 miljonit tonni aastas, mille saavutamiseks 

tuleb teha tõsiseid pingutusi.

Confederation Of European Paper Industries (CEPI) 2002. a. andmete järgi kasvas 

paberjäätmete taaskasutamine Lääne Euroopas3 49,7%-lt 2000. aastal 52,1%-ni 2001. 

aastal (EL liikmesriikides 51,9%; vt. Joonis 3; [7]). Samal ajal vähenes paberi tarbimine 

3,3 miljoni tonni võrra ehk 4% ning paberi tootmine vähenes 2,5 miljoni tonni võrra ehk 

2,7%. ELis on 2005. aastaks seatud paberjäätmete taaskasutamise sihiks 56%.

Tabelis Tabel 2 on esitatud energia tarbimine ja atmosfääriheitmed ajalehtede tootmisel 

Rootsis 1994-1995 koos ja ilma paberi taaskasutamiseta. On näha, et erinevus on 

märkimisväärne – energia tarbimine ajalehtede tootmisel paberi taaskasutamisega on 

peaaegu kaks korda väiksem. Sama tuleb öelda ka atmosfääriheitmete kohta. Ehki 

paberi taaskasutamine on keskkonnasõbralikum, on sellel teatud mõju keskkonnale 

ikkagi olemas. Sellest tulenevalt ei ole kahtlustki, et paberi taaskasutamisele tuleb 

pöörata suurt tähelepanu.

3 Lisaks ELi liikmesriikidele on arvestatud ka Norra, Tšehhi, Ungari, Slovakkia ja Šveitsi andmetega.
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Joonis 3. Paberjäätmetest toodetud paberi kasutamise ja taaskasutamise 
dünaamika Lääne Euroopas aastatel 1991 – 2001

Tabel 2. Energia tarbimine ja atmosfääriheitmed ajalehtede tootmisel
Rootsis 1994-1995

Energia tarbimine Atmosfääriheitmed
Soojus 

GJ/tonn
Elektrien. 
GJ/tonn

Kokku
GJ/tonn

CO2
kg/tonn

Lämmastik
g/tonn

Ajalehtede 
tootmine 100%-lise 
taaskasutamisega

5,7 3,2 8,9 14-21 80-220

Ajalehtede 
tootmine ilma 
taaskasutamiseta

5,5 10,6 16,1 12-37 230-420

2.2 Pakendijäätmed

Euroopa Liidu pakendi- ja pakendijäätmekorralduse põhimõtted ja eesmärgid on 

sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 1994. a vastu võetud direktiivis 94/62/EÜ 

pakendi ja pakendijäätmete kohta [5]. EL pakendidirektiivi eesmärkideks on ühtlustada 

pakendi- ja pakendijäätmekorraldust erinevates liikmesriikides, vältides ja vähendades 

kasutatud pakendist jäätmete tekkimist, soodustades pakendi või pakendimaterjali 

taaskasutamist ning kehtestades nõudeid pakendile ja pakendi kasutamisele.

EL pakendidirektiiv on ühelt poolt keskkonnakaitseline direktiiv, kuid teiselt poolt on 

sel suur tähtsus rahvusvahelisele kaubandusele. Kõnealuse direktiivi kohaselt ei tohi 

rahvuslike pakendi ja pakendijäätmete taaskasutussüsteemide rakendamine tuua endaga 
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kaasa tõkkeid ega piiranguid EL liikmesriikide siseturu funktsioneerimisel ning 

ebatervet konkurentsi. See tähendab, et direktiivi ülevõtmisel riigi seadusandlusse ja 

selle elluviimisel peavad nii kodumaise kui imporditava pakendi kohta kehtima 

ühesugused nõuded.

Sarnaselt teistele EL õigusaktidele sätestab pakendidirektiiv rea nõudeid, mille 

liikmesriigid peavad oma vastava seadusandlusega üle võtma ning nõuded, mida iga 

liikmesriik võib lisaks üle võtta. EL jäätmepoliitika kohaselt määrab pakendidirektiiv 

prioriteetseks suunaks eelkõige jäätmete vältimise ja tekkivate jäätmekoguste ning 

nende ohtlikkuse vähendamise, samuti pakendi korduskasutuse ja pakendijäätmete 

taaskasutamise. Direktiiv näeb ette majandusmeetmete rakendamist pakendi ja 

pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi evitamisel. See peab põhinema 

ennetamis- , saastaja maksab- ja tootja-vastutuse põhimõtetel.

Lisaks kehtestab EL pakendidirektiiv nõuded pakendi valmistamise, kasutamise, 

märgistamise ning pakendijäätmete taaskasutamise edendamise ja standardite 

väljatöötamise ning kehtestamise kohta, samuti raskemetallide sisalduse kohta 

pakendites ning pakendialase informatsiooni kogumise, levitamise ja teabesüsteemi 

kohta.

Erinevate kaupade mahutamiseks, kaitsmiseks, säilitamiseks, esitlemiseks, transpordiks 

või turustamiseks kasutatakse erinevat liiki pakendeid, mida võib otstarbe järgi liigitada 

järgmiselt:

- müügipakend – pakend, mis moodustab osa tarbijale või lõppkasutajale 
müügipunktis üleantavast kaubaühikust;

- rühmapakend – pakend, mis on ette nähtud teatud hulga kaubaühikute 
rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas need müüakse koos 
kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või kasutatakse seda vaid kauba 
käsitlemise lihtsustamise, kauba kaitsmise või esitlemise eesmärgil. Selle 
eemaldamine kaubalt ei põhjusta kauba omaduste muutumist;

- transpordipakend – pakend, mis on mõeldud kas ühe kaubaühiku või nende 
grupi käsitlemiseks ja transpordiks eesmärgiga hoida ära füüsilisi kahjustusi 
nende transpordil.

Sõltuvalt pakendi kasutuskordsusest või taaskasutamise korraldusest võib pakendid 

jagada järgmistesse alaliikidesse:

- korduskasutuspakend – pakend, mis on mõeldud ja kavandatud läbima oma 
olelustsükli jooksul korduskasutussüsteemis vähemalt teatud miinimumarvu 
käike või ringe;
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- ühekorrapakend – pakend, mis on mõeldud üksnes ühekordseks 
kasutamiseks;

- taaskasutuspakend – pakend, mida on võimalik taaskasutada;

- tagastuspakend – pakend, mille jaoks on olemas spetsiaalne pakendi-
kogumissüsteem, kusjuures see süsteem ei pruugi olla mõeldud üksnes 
pakendi korduskasutuseks.

Tulenevalt käesoleva töö eesmärgist – käsitleda selliseid jäätmeid, milliste 

käitlemise üheks võimaluseks on energia tootmine – ei ole vaatluse all 

klaaspakend. Ülevaade on antud vaid klaasi taaskasutamisest, millega kaasneb 

energia kokkuhoid.

2.2.1 Paber- ja papp-pakend

Paberi ja eriti papp-pakendi kasutus näitab kasvavat suunda ning nimetatud 

pakendijäätmed moodustavad üldisest pakendijäätmemassist valdava osa. Euroopa 

Liidus hõlmab paber- ja papp-pakend ligikaududu 40% kasutatavast pakendimaterjali 

kogusest. Mõningates Euroopa Liidu riikides arvestatakse siia hulka tavaliselt ka 

kihilisest kartongist joogipakendid, millest hinnanguliselt 80% kasutatakse 

piimapakendiks. Ka paber- ja papp-pakendi koguste hinnangud (statistiliste andmete 

analüüs ja pakendijäätmete uuringud) Eestis näitavad samasuguseid koguseid (koos 

kihilise kartongpakendiga ca 40%).

Paber- ja papp-pakendit, kõige laiema levikuga pakendimaterjali liiki kasutavad 

peamiselt tööstus- ja kaubandusettevõtted müügi- ja rühmapakendina.

2.2.2 Plastpakend

Hinnangute kohaselt on ligikaudu 70% kasutatavatest plastpakenditest valdavalt 

müügipakendid, mis muutuvad jäätmeteks majapidamistes, ning ligikaudu 30% on 

rühma- ja transpordipakendid, mida kasutavad valdavalt ettevõtted oma toodete 

pakendamisel. Euroopa riikides kasutab plastpakendit kõige rohkem toiduainetööstus 

(keskmiselt 54% kogu plastpakendist).

Euroopas on plastpakendi tarbimine kasvanud viimaste aastate jooksul pideval 4-5% 

aastas. Ka Eestis näitab selle pakendiliigi kasutamine ja tekkivate jäätmete kogus 

kasvavat trendi.
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Plastpakendi koguste kohta saab järeldusi teha plastist pakendijäätmete tekke alusel, 

kuna suur osa plastpakenditest on ühekorrapakendid, mis pärast kasutamist muutuvad 

jäätmeteks.

Plastpakendite seas domineerivad polüetüleenist (PE) pakendid. Samuti tõuseb pidevalt 

polüetüleentereftalaat (PET) kasutamine, eriti gaseeritud jookide ning mineraalvee 

pakendamisel. Erinevatest plastiliikidest ja nende osakaalust pakendijäätmetes annab 

ülevaate Tabel 3 [10].

Tabel 3. Plasti liigid ja nende osakaal pakendijäätmetes

Materjal Tähtlühend Osakaal EL-is Osakaal Tallinnas*
PE 55% 59%
LDPE/LLDPE 34%

Polüetüleen

HDPE 21%
Polüpropüleen ehk polüpropeen PP 18% 3%
Polüetüleentereftalaat PET 10% 12%
Polüstüreen PS 8% 18%
Polüvinüülkloriid PVC 7% 1%
Eristamata plastik 7%
* Uuring ”Olmejäätmete koostise valikuline uurimine Eesti erinevates piirkondades”, AS Vaania, 2000. 
Andmed on saadud 4 punkti – Kristiine, Kesklinn, Lasnamäe, Nõmme – keskmistamisel.

2.3 Pakendijäätmete taaskasutamine ja põletamine

Euroopa Liidu pakendidirektiiv (94/62/EÜ) sätestab liikmesriikidele nõude rakendada 

tagasivõtu- ja kogumissüsteem ning vastavad meetmed, mis tagaksid pakendijäätmete 

efektiivse taaskasutuse, selleks et pidada kinni direktiiviga kehtestatud 

taaskasutusmääradest. Et täita EL pakendidirektiivi nõudeid, on kõik EL liikmesriigid 

juurutatud süsteemid pakendijäätmete sorteeritud kogumiseks elanikkonnalt ja 

ettevõtetelt.

Pakendidirektiivi kohaselt peavad kõik EL liikmesriigid taaskasutama tekkinud 

pakendijäätmete kogumassist minimaalselt 50% ja maksimaalselt 65%, kõikidest 

pakendijäätmetest tuleb materjalina ümber töötada minimaalselt 25% ja maksimaalselt 

45%, kusjuures igast pakendimaterjali liigist peab materjalina taaskasutama vähemalt 

15%. Minimaalsed ja maksimaalsed määrad tulenevad pakendijäätmete käitlusega 

seotud kulude optimeerimisest. Põhjaliku ülevaate pakendijäätmete optimaalsetest 

taaskasutusmääradest annab RDC-Environment & Pira International’i poolt teostatud 

vastav uuring, mille kokkuvõtlikud tulemused pakendijäätmete soovituslike 
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taaskasutusmäärade kohta on esitatud tabelis Tabel 4 [12]. Uuringus on arvestatud 

erinevate jäätmekäitlusviisidega seotud kuludega (sh. jäätmete põletamine ja 

ladestamine), mille põhjal on leitud optimaalsed piirid. Pakendijäätmete tegelikest 

taaskasutusmääradest ELis 1997. aastal annab ülevaate Joonis 4. On näha, et jäätmete 

põletamine plastiku ja paberi osas moodustab vastavalt u. 15 ja 5%.

Eeldused pakendidirektiivi täitmiseks liikmesriikides on olnud väga erinevad. Kogutud 

ja taaskasutatud pakendijäätmekogused ja -liigid materjalide kaupa varieeruvad suuresti. 

Mõnes riigis on pikaajaline pakendijäätmete sorteeritud kogumise kogemus ja teatud 

materjalide taaskasutussüsteemid on toiminud juba pikemat aega. Näiteks Austrias, 

Taanis, Soomes, Saksamaal, Hollandis ja Rootsis on toiminud hästi funktsioneeriv 

klaaspakendi korduskasutus- ehk ringlussüsteem, samuti on klaasi ning paber- ja 

pappmaterjali koguti eraldi pikema aja vältel. Kõige raskemad tingimused 

pakendidirektiivi täitmiseks on olnud aga riikides, kus prügi ladestamine prügilatesse on 

olnud peamine jäätmekäitlusviis (näiteks Kreeka, Portugal).

Kõige laiaulatuslikum pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteem toimib Austrias 

ja Saksamaal, ülejäänud riikides on keskendutud eelkõige nendele materjalidele, mida 

on lihtne taaskasutada (seda eelkõige plastpakendi puhul). Kuna taaskasutusmäärade 

tõustes on erinevate pakendimaterjalide ja -liikide sorteeritud kogumine muutunud üha 

kallimaks, siis on osa liikmesriike (nt. Taani, Rootsi, Soome) korraldanud teatud 

pakendimaterjalide (nt erinevad plastmaterjalid), samuti väiksemamõõduliste pakendite 

kogumise ja põletamise energia saamise eesmärgil koos teiste põletuskõlblike 

jäätmetega. Kui pakendijäätmed põletatakse eraldi või koos teiste põletuskõlblike 

jäätmetega, siis ei pea nende kvaliteet olema nii kõrge kui jäätmete ringlussevõtu puhul. 

Lisaks on mõnede materjalide ringlussevõtt seotud suurte lisakulutustega. Sellest 

tulenevalt on jäätmete põletamine üldjuhul odavam jäätmekäitlusviis.

Tabel 4. Pakendijäätmete minimaalsed ja maksimaalsed taaskasutusmäärad

Min. taaskasutusmäär Maks. taaskasutusmäär
Plastik 28% 38%
Teras 60% 75%
Alumiinium 25% 31%
Paber ja papp 60% 74%
Klaas 53% 87%
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Joonis 4. Pakendijäätmete käitlemine ELis 1997. a.

2.3.1 Paber- ja papp

Paberit on pikka aega taaskasutatud, kuna paberi ümbertöötlemine vajab väiksemaid 

investeeringuid kui paberi tootmine esmasest toormest. Paberi taaskasutamine 

materjalina vajab ka vähem energiat kui selle tootmine puidufiibritest. Ent iga 

taaskasutustsükliga paberi kvaliteet väheneb (maksimaalselt võib paber 

taaskasutustsüklis osaleda 4-6 kord).

Peamine probleem taaskasutatud paberi puhul on selle konkureeriv kasutus: põletamine. 

Paberi taaskasutust takistavad ka vanapaberi vähene kogumine, hinna ebastabiilsus, 

suure koguse paberi segamine olmejäätmetega ja subsiidiumid.

2.3.2 Plast

Selle pakendiliigi kasutamine ja tekkivate jäätmete kogus näitab kasvavat trendi. 

Erinevate plastpakendite kogumine, sorteerimine ja taaskasutamine materjalina on kallis 

ning seetõttu valdavalt võimalik vaid lisafinantseerimise abil. Et plasti ümber töötata, 

peab kogutud plastpakendijääde olema puhas.

Plasti taaskasutamine sõltub oluliselt plasti liigist. Majanduslikult kõige efektiivsem on 

plast (PET, PE) pudelite ja konteinerite kogumine ja taaskasutamine., mis aga 

moodustavad vaid ligikaudu 20% turust. Teiste plastikutüüpide (nt kiled) 

ümbertöötlemine on palju kulukam. Kuna plastjäätmeid on väga erinevaid ja nende 
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kõikide kogumine on väga kulukas, on enamus EL liikmesriike keskendunud PEHD, 

PET ja PVC pudelite ja kanistrite kogumisele.

Ümbertöödeldud plastil pole alati samad tunnusjooned, mis toormaterjalil ning 

traditsioonilised mehhaanilised taaskasutamistehnikad, mis põhinevad plastjäätmete 

sulatamisel ja pressimisel, on kulude ja efektiivsuse mõttes piiratud. Taaskasutamisega 

kaasneva madalama kvaliteedi ja tehniliste piirangute tõttu peab plastikule leidma uued 

turud ja kasutusvõimalused.

Sorteeritud plastikul on suhteliselt väike väärtus, kuid sorteerimise ja transportimise 

kulud on üsna kõrged. Seetõttu oleks selle materjali puhul mõttekas rääkida kulust ühe 

sorteeritud ühiku kohta, mitte kulust tonni kohta. Plastiku taaskasutamist takistab ka 

plastist teisese toorme madal hind.

Teatud plastpakendite taaskasutamine on võimalik ka nende kasutamise teel kütusena 

tahkekütuse katlamajades, mida on joogipakendite osas ka praktiseeritud. Enamuse 

plastpakendite kasutamine kütuseks tavalistes tahkekütuse katlamajades aga on rangelt 

välistatud sellega kaasnevate äärmiselt mürgiste heitmete tõttu. Näiteks 

polüvinüülkloriidist pakendid, millesse pakitakse toiduõlisid, šampoone jne.

2.3.3 Puit

Kõige perspektiivsem on sorditud ja ohtlike lisanditeta puidust pakendijäätmete 

põletamine koos muude puidujäärmetega (puukoore, puidutolmu, saepuru, puidust 

ehitusjäätmetega jm) katlamajades.

2.3.4 Klaas

Klaas on üks esimesi materjale, mida on eraldi kogutud ja taaskasutatud, kuna selle 

käigus materjali kvaliteet ei kannata. Klaasipuru sulab väiksemal temperatuuril kui 

esmane klaasmaterjal, seega lisandub materjali säästule ka energiasääst. Klaasi 

taaskasutamissektor kasvab keskeltläbi 10% aastas. Rahvusvaheline klaasimurruga 

kauplemine pole siiski väga kõrgelt arenenud, mille põhjuseks on tõenäoliselt selle 

transportimise kõrged kulud väärtusega võrreldes.
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2.4 Muud jäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmed moodustavad u. 25% kogu ELi jäätmete kogustest. 

Keskkonna seisukohalt on siin probleemiks ehitus- ja lammutusjäätmetes sisalduvad 

ohtlikud ained ja materjalid (nt. asbest, lahustid, töödeldud (immutatud) puit, kemikaale 

sisaldav pakend). Ehitusjäätmeteks on näiteks lõhutud ja vigastatud materjalid, 

ehitusmaterjalide ülejäägid, mis jäävad järgi pärast tööde lõppu, pakendid jne. 

Ehitusjäätmed leiavad taaskasutamist põhiliselt täitena. Betooni- ja kivimaterjalist 

ehitusjäätmeid (telliseid, paneele jm) on võimalik kasutada korduskasutusena. 

Ehituspuidujäätmed on kasutatavad analoogiliselt puidutööstuses tekkivate jäätmetega, 

ka energia tootmiseks. Nagu eelnevalt nimetatud on siin probleemiks jäätmetes 

sisalduvad ohtlikud ained (nt. immutatud puit), mistõttu ehitus- ja lammutusjäätmete 

põletamine on problemaatiline.

Tuleb märkida, et andmed ehitus- ja lammutusjäätmete kohta on väga puudulikud, kuid 

mõningase ülevaate jäätmete käitlemisest (sh. põletamine) annab Joonis 5. On näha, et 

jäätmete põletamise osakaal on minimaalne või praktiliselt olematu. Silma paistab 

Soome eesrindlikkus, kus ehitus- ja lammutusjäätmete käitlusest ligi 20% moodustab 

jäätmete põletamine. Kahjuks puuduvad andmed Soome ehitus- ja lammutusjäätmete 

koostisest, mistõttu on raske anda mingit hinnangut selle kohta.

Joonis 5. Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine ELis
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Metall. Jäätmekäitluses on metall üks vähestest materjalidest, mille taaskasutamise 

protsent on väga kõrge. Metallijäätmeid täielikult vältida ei ole võimalik. Need tekivad 

romusõidukite ja aegunud sisseseade väljavahetamisega. Metalli taaskasutamisel, selle 

sulatamise ning uue toorainena kasutamise näol on oluline koht energia kokkuhoius. 

Metalli tootmine aga metallimaagist on väga energiamahukas ja mitmeastmeline 

protsess, mis koosneb maagi tootmisest, selle ettevalmistamisest (rikastamine – osaline 

lisanditest puhastamine, särdamine – sulfiidsete maakide muutmine oksiidiks) sellele 

järgneb metalli tootmine ja selle lõplik puhastamine.

Metall (Al / raud) jäätmetele (sh ka metall pakendi jäätmete) on kerge turgu leida, kuna 

tal on teises toormena küllaltki kõrge hind. Terase taaskasutamise probleemiks on seal 

kasutatav tina ja kroom. Mõnede protseduuride puhul tuleb need ühendid terasest 

eelnevalt eraldada. Taaskasutatud terast kasutatakse auto- ja ehitustööstuses (ka 

pakendite tootmisel). Teisese toormena kasutatud alumiinium säästab kuni 95% 

energiast, mida on vaja alumiiniumi valmistamiseks toormaterjalist.

Metallide ümbertöötlemisel on järgmised probleemid: materjali kogumisel saadavad 

kogused ja kaasnevad kulud, erineva kvaliteeditasemega metallid, sõltuvus nõudlusest 

nende metallide järele, teatud tüüpi ahjude tehnilised piirangud jäätmete käitlemisel, 

kõrgekvaliteediliste metallijäätmete eksport Euroopast väljapoole ja vastasmõjuna 

madalamakvaliteediliste jäätmete import.

Romusõidukite jäätmetest 25% moodustava mittemetallid ja ülejäänu 75% 

mitmesugused metallid (peamiselt raud ja teras).

Kõige problemaatilisema osa moodustavad mittemetallid, mis on segu plastikust, 

tekstiilist, kummist, klaasist, õlidest ja mitmetest ohtlikest jäätmetest. Viimased on tihti 

saastunud raskemetallide, õlide ja muu ohtliku vedelikuga, mistõttu ei saa neid suunata 

taaskasutamisesse. Samuti on selliste jäätmete põletamine problemaatiline, mistõttu 

enamikus ELi liikmesriikides on meed jäätmed ladestatud prügimäele. Taanis teostatud 

uuringud on näidanud, et hoolikas sorteerimine võimaldab oluliselt vähendada 

raskemetallide sisaldust sellistes jäätmetes, mistõttu põletamine muutub keskkonnale 

vähem ohtlikumaks (Danish Environmental Protection Agency).

European Environment Agency poolt teostatud analüüsi kohaselt kasvab autojäätmete 

arv järgmise kümnendi jooksul tohutu kiirusega. Analüüsi kohaselt kasvavad 

autojäätmete kogused 2010. aastaks 35% 1995. aasta andmetega võrreldes [9].
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3. Jäätmekäitlus Eestis

Jäätmekäitluse olukord Eestis on 1990ndatel aastatel pidevalt paranenud, vaatamata 

olmejäätmete mahu kasvule elaniku kohta aastail 1989-1997, mil ühe elaniku kohta 

tekkis keskmiselt 406 kg olmejäätmeid aastas. Aastail 1997-2000 on olmejäätmete 

kogus elaniku kohta vähenenud, 2000. aastal moodustas see 378 kg inimese kohta. See 

näitab jäätmetekke mõningast stabiliseerumist. Vähenenud on ka üldine jäätmeteke, mis 

on seletatav põlevkivi tootmise ja töötlemise mahu vähenemisega (selles sektoris tekib 

vähemalt 85% Eesti aastasest jäätmemahust).

Jäätmete kogumine, sorteerimine, vedu ja taaskasutamine on suures osas eraettevõtete 

käes. Jäätmekäitlus kui teenus (eelkõige korraldatud jäätmeveo ja kogumise näol) on 

kättesaadav suuremal osal Eesti territooriumist.

Kuigi 1990-aastate alguses vähenes märgatavalt või katkes taaskasutatavate jäätmete 

ehk niinimetatud teisese toorme (paber, papp, klaastaara, kalts) kogumine, on suudetud 

taaskasutatava materjali sorteerimine ja eraldi kogumine teatud jäätmeliikide osas uuesti 

käivitada Siiski on sorteeritud jäätmete kogumissüsteem väiksema ulatusega kui 

jäätmete vedu üldiselt, sest selleks vajalike konteinerite paigaldamine nõuab 

jäätmekäitlejatelt lisainvesteeringuid.

Jäätmekäitlusettevõtted on võimaluste piirides jäätmete sorteerimist ja taaskasutusse 

saatmist korraldanud. Seda eriti jäätmeliikide osas, mille kogumise ja sorteerimise 

kulud on väiksemad kui teisese toorme või energiaallika müügist saadavad tulud. 

Tulude suurus sõltub suures osas ka maailmaturu hindadest: näiteks sorteeritud 

metallijäätmed ja osaliselt ka plastijäätmed eksporditakse. Nende jäätmeliikide 

taaskasutamiseks Eestis puudub vajalik süsteem.

Jäätmete prügilasse ladestamise tingimusi on karmistatud. Alustatud on uute, 

keskkonnaohutust tagavate prügilate rajamist. Paljud prügilad, mis keskkonnanõuetele 

ei vasta, on suletud. Nii suleti tänavu uue keskkonnanõuetele vastava Jõelähtme prügila 

avamisega ka Pääsküla prügila. Valminud on ka Väätsa, Torma ja Uikala piirkondlikud 

prügilad tavajäätmete tarbeks. Ainulaadne on Pääsküla prügilas prügilagaasi kogumine 

elektri- ja soojusenergia tootmiseks.

Riiklik ohtlike jäätmete käitlussüsteem sai alguse 90ndate aastate alguses, mil Taani-

Eesti kahepoolse koostöölepingu raames koostati süsteemi eel- ja tasuvusuuring. Selle 

põhjal on valminud ohtlike jäätmete prügila Vaivaras ja jätkub üleriigilise ohtlike 

jäätmete kogumissüsteemi väljaarendamine.
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Oluline saavutus Eesti jäätmekäitluses on käesoleva aasta alguses valminud ning 60 

mln. krooni maksma läinud Tallinna Jäätmete Sorteerimise Tehas (TJST), mis suudab 

vastu võtta ja sorteerida 50% Tallinna olmejäätmetest ehk 300 tonni ööpäevas. TJST on 

ehitatud eesmärgiga vähendada ladestatava prügi kogust ning aidata võtta taaskasutusse 

materjale, mida saab suunata uuesti töötlemisele.

Jäätmestatistika järgi tekkis 2000. a Eestis 11,6 miljonit tonni jäätmeid, millest 9,9 

miljonit tonni tekkis põlevkivikompleksis. Jäätmete üldkogusest oli ohtlikke jäätmeid 

5,97 miljonit tonni. Viimasest omakorda moodustavad põlevkivi põletamisel ja utmisel 

tekkivad ohtlikud jäätmed 99,7%.

Ligi 85% jäätmetest ladestatakse prügilatesse. Prügilate jaotus vastavalt 

jäätmekäitlusaruannetele oli 1999. aastal järgmine:

- segaolmejäätmete prügilad 221

- tööstusjäätmete prügilad 47

Viimasel ajal on paljud väikesed prügilad suletud. 2002. aasta alguse seisuga jäi 

tegutsema 44 tavajäätmeprügilat, 14 ettevõtete prügilat ja 1 ohtlike jäätmete prügila.

3.1 Olmejäätmed

Olmejäätmed on kodumajapidamises tekkinud jäätmed ning kaubanduses, teeninduses 

või mujal tekkinud oma koostiselt ja omadustelt samalaadsed jäätmed. Olemuselt on 

olmejäätmed heterogeensed ja nende koostis muutuv. Jäätmete koostis sõltub tarbimise 

struktuurist, eluaseme iseloomust ja võimalusest jäätmeid kohapeal sorteerida ning 

käidelda. Selged erinevused on maal ja linnas tekkivate olmejäätmete koostises.

Olmejäätmete koostis sõltub ka aastaajast: sügiseti on biolagunevate jäätmete osatähtsus 

suurem. Maal ja väikeasulates on paremad võimalused biolagunevate jäätmete muudest 

olmejäätmetest eraldamiseks ning kompostimiseks ja põletamiseks, mistõttu 

kogutavates jäätmetes on vähem orgaanilisi aineid ja põlevmaterjali. See muudab 

prügilatesse ladestatavate olmejäätmete koostist nendes piirkondades.

Ulatuslikum olmejäätmete koostise uuring Eesti erinevates piirkondades viidi läbi 2000. 

aastal Tallinna eri linnaosades, Pärnus, Raplas, Aravetel Järvamaal, Kuusalus 

Harjumaal ja Loo asulas Harjumaal. Orgaanilised jäätmed moodustasid keskmiselt 

42,1%, paber, papp ja kartong 25,3%, plast 11,6%, metall 3,8%, komposiitmaterjalid 

3,4%, puit 3,3%, klaas 2,7%, tekstiil 0,9% ja ohtlikud jäätmed 0,2%.
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Käesoleval ajal ladestatakse Eestis hinnanguliselt kuni 550 000 tonni olmejäätmeid 

aastas.

Peamiseks olmejäätmete kõrvaldamise viisiks on ladestamine prügilatesse. 

Kõrvaldatavate olmejäätmete kogused peaksid pidevalt vähenema seoses jäätmete 

taaskasutamise korraldamisega, näiteks sobivate jäätmete kasutamisega lisakütusena 

energia tootmisel, kompostimisega jne.

Olmejäätmete kasutamist energia tootmiseks on uuritud võimaliku alternatiivse 

kütusena taastumatute energiakandjate asendamiseks, seda eriti elektri- ja soojusenergia

koostootmisjaamade arendamisel.

3.2 Pakendijäätmed

Pakendijäätmed on olmejäätmete üks osa. Kaupade turustamise statistikaandmete alusel 

tehtud hinnangu kohaselt on Eestis turustatavate kaupade pakendi üldkoguseks ligi 

250 000 tonni aastas. Pakenditekke ja olmejäätmete koostise uuringud on näidanud, et 

olmejäätmete koostises olevatest paberi- ja papijäätmetest üle 50% moodustab paber- ja 

papp-pakend, klaasijäätmetest ligi 100% on klaaspakend, metalli- ja plastijäätmetest 

ligikaudu 80% moodustavad vastavad pakendijäätmed. Samuti moodustavad 

pakendijäätmed olulise osa puit- ja komposiitmaterjalist. Uuringute alusel võib öelda, et 

pakendijäätmete kaaluosa olmejäätmete üldmassis on ligikaudu kuni 30%. Mahult on 

pakendijäätmete osa isegi ligi 60%.

Hinnangute kohaselt tekkis Eestis 2000. aastal ligikaudu 150 000 tonni 

pakendijäätmeid.

Pakendiregistri andmetel taaskasutati 1999. aastal pakendeid ja pakendijäätmeid 

(ringluspakendina, pakendijäätmete taaskasutamine materjalina ja põletamine) ligikaudu 

103 300 tonni. Sellest moodustas 89 000 tonni ringluspakend (peamiselt klaaspudelid). 

Pakendijäätmeid taaskasutati materjalina 13 425 tonni ja põletati energia saamise 

eesmärgil 875 tonni, mis teeb pakendijäätmete taaskasutamiseks kokku ligikaudu 14 

300 tonni. Seega võib eeldada, et Eestis taaskasutatakse pakendijäätmeid ligikaudu 15% 

pakendijäätmete kogumassist. Viimane on aga oluliselt madalam pakendidirektiivis 

(94/62/EÜ) sätestatud minimaalsest määrast, mis on 50%.

Teatud plastpakendeid on võimalik taaskasutada ka kütusena tahkekütuse katlamajades, 

mida on joogipakendite osas ka praktiseeritud. Enamuse plastpakendite (näiteks 

toiduõli, šampooni jms polüvinüülkloriidist pakendite) kasutamine kütuseks tavalistes 
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tahkekütuse katlamajades on rangelt välistatud sellega kaasnevate äärmiselt mürgiste 

heitmete tõttu.

Plaanitud on nii plastjäätmete kui ka paberi- ja papijäätmete põletamist 

alternatiivkütusena AS Kunda Nordic Tsement pöördahjudes.

3.3 Puidujäätmed

Statistika järgi tekkis 2000. aastal 494 000 tonni puidujäätmeid, millest osa ladestatakse 

prügilatesse, osa taaskasutatakse. Tegelikult on tekkivate puidujäätmete kogus suurem, 

sest neid tekib üle kogu Eesti ja prügilatesse, töötlemisettevõtete territooriumile ning 

seadusvastaselt ladestatud jäätmed statistikas täielikult ei kajastu. Valdav osa neist 

põletatakse või neid kasutatakse kompostimisel.

Ligi 25% tekkivatest puidujäätmetest läheb ekspordiks, 38% kasutab ära jäätmetekitaja 

ja ülejäänud osa annab tekitaja üle teistele ettevõtetele. Põhiline taaskasutamise viis on 

põletamine, ka energiatootmise eesmärgil. Puidujäätmetest põletatakse tekkekohas ca 

40%. Puiduhakke ja –jäätmete kasutamine on viimase aastakümne jooksul pidevalt 

kasvanud. 1992.-1998. aastal suurenes puidujäätmete kasutamine soojusenergia 

tootmiseks 6,5 korda. 1999. aastal töötas küttepuudel ja puidujäätmetel 747 katelt 

koguvõimusega 690 MW. Eesti soojusbilansist kattis puitkütus - jäätmed koos 

küttepuiduga 13%.

Kõige perspektiivsem on sorditud ja ohtlike lisanditeta puidust pakendijäätmete 

põletamine katlamajades koos muude puidujäärmetega (puukoore, puidutolmu, saepuru, 

puidust ehitusjäätmetega jm).

Üsna märkimisväärne kogus puidujäätmeid, eriti puidutolmu, koort, pinnasega 

segunenud ja ohtlikke jäätmeid sisaldavaid puidujäätmeid ladestatakse endiselt ka 

prügilatesse.

3.4 Vanarehvid

Vanarehvide käitlemine on probleemiks paljudes riikides. Keskkonnakaitse seisukohalt 

vastuvõetavaid ja rahvusvaheliselt üheselt tunnustatud lahendusi senini pole. 2000. a 

koguti Eesti ettevõtetes ettevõtete statistiliste aruannete kohaselt 680 tonni vanarehve. 

Tegelikult tekib Keskkonnaministeeriumi tellimusel tehtud uuringu andmetel vanarehve 
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aastas umbes 15 000 tonni. Lisaks veel aastate jooksul ettevõtete territooriumidel ja 

mujal kogunenud ning ladestatud vanarehvid. Täpne ülevaade nende kohta puudub.

Vanarehvide kasutusvõimaluseks on nende põletamine, rehvide materjali 

taaskasutamine toodanguna või kummidest õli tootmine.

Vanarehvide käitlejate seas võib esile tuua OÜ Slops (Tallinn), kus 1999. aastal käideldi 

ja ladestati 1373 tonni vanarehve. Katsetatud on vanarehvide põletamist Kunda Nordic 

Tsement AS pöördahjudes ning Kohtla-Järve ja Narva põlevkivi utmisseadmetes. 

Enamus rehvidest ladestatakse prügilatesse, põletatakse kohalikes katlamajades või 

põletusseademetes.

3.5 Vanaõli

Vanaõli kui ohtliku jäätmeliigi hulka kuulub mistahes kasutuselt kõrvaldatud määrde-, 

kütte-  ja tööstusõli olenemata selle tekkevaldkonnast. Statistika järgi tekkis 1998. aastal 

ligi 10 000 tonni vanaõli. Põhilisteks käitlemismeetoditeks on vanaõli põletamine, 

millele eelneb töötlemine (separeerimine jne). Umbes pool üldkogusest põletatakse 

tekkekoha katlamajades või muudes küttekolletes. Eestis on keskkonnaministri 21. 

aprilli 1999. a. määrusega nr. 45 kinnitatud vanaõli käitlemise kord (RTL, 05.05.1999, 

73, 932). Vanaõli tuleb regenereerida, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning sellega 

ei kaasne ülemääraseid kulutusi võrreldes muude jäätmekäitlusviisidega. Kui 

regenereerimine ei ole võimalik, tuleb vanaõli taaskasutada mingil muul viisil, 

kusjuures vanaõli vahetule põletamisele energia saamiseks tuleb eelistada selle 

taasväärtustamist toorme või materjalina.

Korra kohaselt tohib vanaõli põletada teenustööna jäätmeluba ja ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi omava põletusseadme valdaja. Litsentsi omavates ettevõtetes 

käideldakse ainult pool tekkinud kogusest.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata polüklooritud bifenüüle või terfenüüle (PCBsid) 

sisaldavate vanaõlide käitlemisele. Suurema kui 50 mg/kg PCB sisaldusega vanaõli 

põletamine on keelatud.

Levinud on vanaõli ja teiste ohtlike jäätmete kogumine ettevõtete territooriumile. Suure 

tõenäosusega satub osa neist või ka suunatakse tahtlikult kanalisatsiooni.

Vanaõlide, põlevkiviõli tootmisjäätmete, sealhulgas fuusside ning teiste põletamist 

vajavate vedeljäätmete taaskasutamine energia saamiseks toimub AS Kunda Nordic 
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Tsement tsemendiahjudes. Vanaõli võimalikeks käitluskohtadeks on ka veel Narva 

Õlitehas ja AS Epler & Lorenz põletustehas.
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