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Ettevõtte lühikirjeldus 

Väätsa Prügila AS paikneb Järvamaal, Türi valla territooriumil, Roovere külas ca 13 km 
kaugusel Paide linnast lääne pool. Prügilasse pääseb Väätsa - Roovere mnt. 350 m pikkuse 
juurdepääsutee kaudu. Tihedam asustus asub ca 500 m kaugusel. Lähemad üksikud elamud  on 
ca 225 m kaugusel loodes. Lähimateks küladeks on Piiumetsa ja Roovere, kus elab alla 100 
inimese. Suurem asula Väätsa paikneb 6 km kaugusel, kus asub lasteaed, kool ja muud 
ühiskondlikud hooned. Vahetus läheduses pinnaveekogusid ei ole. Lähim pinnaveekogu Lintsi 
jõgi asub ca 250 m kaugusel.  

 

AS Väätsa Prügila asukoht 

Väätsa prügila rajati koostöös Järva maakonna ja Taani konsultatsioonifirmaga COWI, ühise 
tegevuse aluseks oli nende maade keskkonnaministeeriumite vaheline koostööleping. Prügila 
ehitustööd teostas 1999 - 2000 aastal  AS Merko Ehitus. Prügila avati pidulikult 15.11.2000.a. 
Prügila territoorium on kokku ca 33 ha. Välja on ehitatud 4 ladestusala kogupindalaga 4,5 ha. 
Territooriumil on prügila käitamiseks vajalikud hooned ja rajatised, kaalusild, kontorihoone, 
töökoda ja garaaž, tootmishooned ja jäätmete töötlusalad, prügilagaasi kogumisjaam ja tõrvik 
ning reovee käitlusrajatised. Territooriumil on kaks kompostimisväljakut, millest suurimal 
toimub aunkompostimine ja väiksemal köögijäätmete vastuvõtmine, tugiainega segamine ja 
hügieniseerimine EnviCont konteineris. 

Prügila planeeritud täituvuse aeg on  30 aastat. Kogu territoorium on piiratud aiaga, värav on 
lukustatav. Prügilas on ööpäevane mehitatud valve, lisaks on paigaldatud valvekaamerad. 
Avatud on prügila 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. 

AS Väätsa Prügila omanikeks on kolm Järvamaa omavalitsust, Järva ja Türi vald ning Paide 
linn. AS Väätsa Prügila tööd juhib viieliikmeline nõukogu ja üheliikmeline juhatus. Keskmine 
töötajate arv 2019.a. oli 39 töötajat. AS Väätsa Prügilas on juurutatud ning toimib ISO 14001 
keskkonnajuhtimissüsteem ja ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteem. Prügilale on väljastatud 
keskkonnakompleksluba L.KKL.JA-24491. Vastavalt kehtivale keskkonnakompleksloale on 
tootmisvõimsuseks kuni 125 000 tonni jäätmete ladestamine aastas, kokku 780 000 tonni. 
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Vaade Väätsa prügila ohtlike jäätmete ruumile  ja sorteerimishoonele (Foto Toomas Laimets) 

Tegevuse lõpetamisel suletakse prügila nõuetekohaselt ja teostatakse nõutav järelhooldus. 
Täitunud ladestusalad kaetakse kattekihtidega, mis vähendab jäätmemassi imenduva 
sademevee kogust ning takistab jäätmete laialilendumist ja näriliste, lindude liigipääsu 
jäätmetele. Prügilakehast kogutakse drenaaži abil kokku nõrgvesi. Samuti kogutakse kokku 
nõrgvesi ladestus- ja hoiualadelt ning kompostimisväljakult. Nõrgvesi juhitakse edasi 
puhastisse. Tekkiva prügilagaasi kogumiseks on paigaldatud gaasikogumise torustik. Kogutud 
prügilagaas kasutatakse hoonete kütmiseks või põletatakse tõrvikus. Kuni ladestusala lõpliku 
sulgemiseni jätkatakse seiret vastavalt kehtiva keskkonnaloa ja muude õigusaktide nõetele. 
Teostatakse veeseiret (nõrgvesi, heitvesi, põhjavesi, pinnavesi Lintsi jõest), prügilagaasi seiret 
ja ladestusalade seiret (lademe vajumine).  

Väätsa prügila projekteeritud kattekonstruktsioon koosneb järgmistest kihtidest (jäätmetest 
alates): 

1. gaasikogumis- ja tasanduskiht; 

2. hüdroisolatsioon (vettpidav kiht); 

3. mineraalne kaitsekiht; 

4. mineraalne kattekiht; 

5. mineraalne kasvukiht koos taimestikuga. 
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Prügila järelhooldel on peamisteks indikaatoriteks prügilagaasi- ja nõrgvee tekke ja 
kontsentratsiooni andmed. Tekkekoguste ja kontsentratsioonide vähenemisel, harvendatakse 
esmalt seiresagedust ning stabiliseerunud prügila puhul lõpetatakse suletud ladestusala 
järelhooldus. Nõrgvee kui prügilagaasi tekke intensiivsuse vähenemisel vähendatakse ka 
käitlussüsteemide võimsust. Prügilagaasi kogumisel minnakse aktiivsest käitlusest passiivsele 
üle siis kui mõõtmine enam ei näita olulist gaasiteket, mida on võimalik põletada. Kuna prügila 
territoorium on piiratud metsaga, siis ei ole suletud ladestusalad kaugelt jälgitavad ning kui 
mõnest punktist võib suletud jäätmeladestu osa ka näha, siis ei torka haljastatud küngas muust 
maastikust eriti silma. 

 

Ülevaade tegevusest, toodetest ja teenustest 

Väätsa Prügila AS põhitegevuseks on tava- ja ohtlike jäätmete vastuvõtt ja käitlus, sh jäätmete 
ladestamine. Peamised tegevusvaldkonnad: 

• tavajäätmete ladestamine; 
• taaskasutavate jäätmete kogumine ja sorteerimine; 
• jäätmekütuse tootmine; 
• elektri- ja elektroonikajäätmete käitlemine; 
• vanarehvide käitlemine; 
• ohtlike jäätmete kogumine ja käitlemine; 
• ehitus- ning lammutusjäätmete kogumine ja käitlemine; 
• autotransporditeenuste osutamine; 
• prügilagaasi kogumine ja kasutamine;  
• nõrgvee kogumine ja puhastamine; 
• reostunud pinnase ja reoveesette kompostimine; 
• köögi- ja aiajäätmete eraldi kogumine ja komposti tootmine; 
• jäätme- ja keskkonnajaamade teenindamine; 
• taaskasutatavate jäätmete kogumiskonteinerite ja multiliftkonteinerite (vahetuskastide) 

rent. 

Väätsa prügilas on manuaalne sorteerimisliin, kus sorteerime liigiti kogutud pakendijäätmetest 
välja komposiit-, värvitud- ja värviline klaas-, erinevat liiki plasti-, paber-, kartongi-, 
alumiiniumi- ja metallpakendid. Eraldi kogutud kile, paberi- ja papijäätmed sorteerime samuti 
manuaalselt ja pressime pakkidesse või spetsiaalsesse multiliftkonteinerisse. 

Toodame taaskasutamiseks mittesobivast paberi-, papi-, kile- ja plastijäätmetest prügikütust. 
Töödeldud puidujäätmed purustame ja anname üle vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele, 
töötlemata puidu hakime ning kasutame kompostimisel tugiainena. Inertsed ehitus-
lammutusjäätmed sorteerime ja purustame erineva suurusega fraktsioonideks ja kasutame 
prügilas ehitustegevuses. Elektri- ja elektroonikajäätmed samuti vanarehvid anname üle 
vastavale tootjavastutusorganisatsioonile või nende koostööpartnerile. Metallijäätmed anname 
üle metallijäätmete käitlemisega  tegelevatele ettevõtetele. Klaasi-, paberi-, papi- ja 
plastijäätmed sorteerime liigiti ja anname ümbertöötlevale tööstusele tooraineks.  Biojäätmetest 
toodame kvaliteetset ja sertifitseeritud komposti, mida müüme ümberkaudsetele põllumeestele 
ja aiandushuvilistele.  
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Lisaks kasutame prügilas elektrienergiat, prügilagaasi, põhjavett, kogume ja puhastame 
nõrgvett. Lepingu alusel teeme koostööd erinevate tootjavastutusorganisatsioonidega. 
Teostame ohtlike jäätmete, elektri-, elektroonika- ning suurjäätmete kogumisringe. Olulisel 
kohal meie tegevuses on ka inimeste keskkonnateadlikkuse suurendamine. Võtame vastu 
ekskursioone ning tutvustame huvilistele kaasaegset jäätmekäitlust ning prügila toimimist. 

 

AS Väätsa Prügila keskkonnapoliitika kirjeldus 

Jäätmekäitluse valdkonnas, Väätsa Prügila AS tegevusest tuleneva keskkonnamõju 
minimiseerimiseks, kohustume optimeerima ressursikasutust ning vähendama ja ennetama 
meie tegevustest põhjustatud võimalikku keskkonnareostust. Aktsepteerime kohustumust 
kaitsta igati keskkonda sealhulgas vältida saastamist ning olla vastavuses muude Väätsa Prügila 
AS kontekstist tulenevate spetsiifiliste kohustumustega, sealhulgas vastavuskohustumusega.  

Eelpooltoodu rakendub järgmiste strateegiliste põhisuundade kaudu: 

1. Optimeerime ressursikasutust.  
2. Optimeerime jäätmekäitlust. 
3. Arendame uusi keskkonnaalaseid tegevusi ja otsime koostööpartnereid.  
4. Soovime, et meie keskkonnajuhtimise süsteem on etaloniks meie klientidele ja 

koostööpartneritele, kellelt ootame samatasemelist vastust.  
5. Meie keskkonnajuhtimise süsteemi toimivuse edukus sõltub kõigi meie töötajate 

asjakohasest panusest. 

Keskkonnapoliitika järgimist hindame perioodiliselt sise- ning välisauditite läbiviimisega. 

 

Keskkonnajuhtimissüsteemi kirjeldus 

AS Väätsa Prügilas on rakendatud integreeritud juhtimissüsteem, mis vastab EVS-EN ISO 
9001:2015 ning EVS-EN ISO 14001:2015 standardite nõuetele. Prügila keskkonnaalane 
tegevus vastab rahvusvahelise keskkonnajuhtimise standardi ISO 14001 ning Euroopa Liidu 
keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi EMAS määruse, 1221/2009, 25. november 2009 
nõuetele, mida on muudetud määrustega (EL) 2017/1505, 28.08.2017 ja (EL) 2018/2026, 
19.12.2018, lisad I, II, III ja IV. 

AS Väätsa Prügila integreeritud juhtimissüsteemi käsitlusala on järgmine: jäätmete kogumine, 
käitlemine, ringlussevõtt ja lõppladestamine. Ohtlike jäätmete kogumine.  

Integreeritud juhtimissüsteemi oleme sisse seadnud, dokumenteerinud, ellu viinud ja toimivana 
hoidnud vastavuses standardite EVS-EN ISO 9001:2015, EVS-EN ISO 14001:2015 ja EMAS 
määruse (EÜ) 1221/2009, muudetud määrustega (EL) 2017/1505 ja (EL) 2018/2026 nõuetega. 
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Keskkonnaaspektide lühikirjeldus 

Väätsa Prügila AS tegevuste, toodete ja teenustega seotud ning integreeritud juhtimissüsteemi 
käsitlusalaga piiritletud keskkonnaaspektide identifitseerimine, dokumenteerimine, olulisuse 
hindamine ning keskkonnaaspekte ja vastavuskohustust sisaldavate tööoperatsioonide ohje on 
Väätsa Prügila AS integreeritud juhtimissüsteemi üheks oluliseks koostisosaks. 

Otsesed keskkonnaaspektid on seotud Väätsa Prügila AS-i enda tegevuse, toodete ja teenustega, 
mida ettevõte otseselt kontrollib:  

1. heitmed õhku 
2. nõrgvesi põhjavette 
3. nõrgvesi pinnavette 
4. heitmed pinnasesse 
5. tahked jäätmed 
6. müra 
7. ressursikasutus (elekter, põhjavee kasutus, seadmete tagavaraosad, kütus, paber) 

Kaudsed keskkonnaaspektid tulenevad Väätsa Prügila AS-i ja kolmandate isikute suhtlemisest, 
mida ettevõte saab mõjutada mõistlikul määral: 

1. toodete olelusring 
2. haldamisega seotud otsused 
3. tarnijad 
4. ostmine ja hankimine 
5. tootevaliku koosseis 

Ettevõttes 2019 aastal läbiviidud keskkonnaaspektide hindamise tulemusena on tuvastatud 
järgmised olulised keskkonnaaspektid, milledel on olelusringi perspektiivi arvestades oluline 
keskkonnamõju. 

 

 

Oluline keskkonnaaspekt Aspektiga seonduv keskkonnamõju, keskkonna 
seisukord 

Heitmed õhku Välisõhu saastamine 
Nõrgvesi põhjavette  Põhjavee reostamine 
Nõrgvesi kanalisatsiooni, 
pinnavette 

Pinnavee reostamine 

Heitmed pinnasesse Pinnase reostamine 
Tahked jäätmed (olme-
jäätmed) 

Jäätmete tekitamine, elukeskkonna halvenemine -  
olmejäätmetega 

Loodusressursside tarbimine Loodusressursside (põlevkivi, vesi) tarbimine, välisõhu 
saastamine, tahkete ohtlike jäätmete (tuhk) tekitamine. 
Loodusressursi varude  vähenemine - põlevkivi 
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Esimene ladestusala, taamal prügirull TANA (Foto Toomas Laimets) 

 

Keskkonnaeesmärgid ja keskkonnakava 

Keskkonnaeesmärgid ja keskkonnaülesanded oleme määranud kindlaks lähtuvalt meie 
keskkonnapoliitikast ja tegevusega seotud olulistest keskkonnaaspektidest. AS Väätsa Prügila 
keskkonnaeesmärkide täitmiseks oleme koostanud keskkonnakava, milles on kirjas eesmärk, 
tegevused, vastutajad, tähtajad ja vahendid. Keskkonnategevuskavad vaatame üle igal aastal 
või vajadusel tihedamini. 

Meie keskkonnaeesmärgid aastaks 2020: 

1. Ressursikasutuse optimeerimine: 

1.1 kasutame kontori- ja garaaži hoone  kütmiseks prügilagaasi ja hoiame kokku  2020.a. 
jooksul võrreldes 2015 aastaga vähemalt 5000 kWh elektrienergiat. 

2. Jäätmekäitluse optimeerimine: 

2.1 ladestame 2020 aastal prügilasse mitte üle 25 % Kesk-Eesti regioonist vastuvõetud 
jäätmevoost 

2.2 taaskasutame 2020 aastal kohapeal kogu jäätmevoost vähemalt 20 %  

2.3 toodame 2020 aastal biolagunevatest jäätmetest (aia-, pargi- ja köögijäätmed) komposti, 
millest 100% vastab  sertifitseerimise käigus kehtestatud nõuetele  

3. Uute keskkonnaalaste tegevuste arendamine ja koostööpartnerite otsimine: 

3.1 arendame uusi keskkonnalaseid tegevusi ja teeme 2020  jooksul vähemalt kolmele 
ettevõttele ettepaneku alustada meiega koostööd. 

4. Keskkonnaalane eeskuju meie klientidele ja koostööpartneritele, samaväärne vastus 
klientidelt ja koostööpartneritelt: 
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4.1 hoiame 2020  aastal keskkonnaalastest ettekirjutustest tingitud kulutused 2019 aasta 
kulutuste tasemel 

4.2 eelistame ISO 14001 ja EMAS sertifitseeritud koostööpartnereid, nende osakaal mitte alla 
50% 

4.3 jätkame avalikkuse teavitamist Väätsa Prügila AS-is kasutusel olevatest kaasaegsetest ja 
keskkonnasäästlikest jäätmekäitluse meetoditest. Reeglina teeme seda ekskursioonide ja 
külastuste vastuvõtmise käigus, vähemalt 300 (õpilast ja täiskasvanut) aastas. 

5. Töötajaskonna panus ja professionaalne tase: 

5.1 hoiame personali keskkonnaalase koolituse kulud - mitte alla 0,2 % ettevõtte käibest 

5.2 korraldame 2020 aasta jooksul prügila töötajatele kord kuus keskkonnaalaseid infotunde. 

Väätsa prügila 2020 aasta keskkonnakava eesmärgid, indikaatorid, tegevused ja tähtajad on 
meie integreeritud keskkonnajuhtimissüsteemi lisa nr 8. 

 

2019 aasta keskkonnaeesmärkide täitmine 

Kasutasime kontorihoone ja garaaži kütmiseks 2019/2020 kütteperioodil prügilagaasi 41046 
m3 ning hoidsime sellega kokku ca 5000 kWh elektrienergiat. 2018/2019 kütteperioodil 
kasutasime kütmiseks 41763 m3 prügilagaasi.  

Ladestasime 2019 aastal Kesk-Eestist vastuvõetud jäätmevoost 20 %, mis on 5 % võrra vähem 
kui planeeritud (eesmärk oli ladestada mitte rohkem kui 25%).  

2019 aastal võtsime vastu 5078 tonni taaskasutatavaid jäätmeid  sellest kohapeal taaskasutasime 
2852 tonni, mis moodustas kogu taaskasutatavate jäätmete kogusest ca 56 %. Eesmärgi, 
taaskasutada kohapeal vähemalt 20%, saavutasime.   

Pidasime aktiivselt läbirääkimisi võimalike koostööpartneritega tegutsemiseks Väätsa Prügila 
kinnistutel. Läbirääkimisi pidasime nelja erineva ettevõttega, kes tegutsesid järgmistes 
tegevusvaldkondades: ehitus-lammutusjäätmete käitlemine; klaasijäätmete ümbertöötlemine; 
biojäätmete käitlemine.  Ettevõtete esindajatele tutvustasime kohapeal Väätsa Prügilat ning 
andsime infot kohapeal olevate võimaluste kohta. 

2019 aastal ja 2020 I poolaastal ei pidanud Väätsa prügila tegema rahalisi kulutusi, et täita 
keskkonnaalaseid ettekirjutusi.  

ISO 14001 sertifitseeritud koostööpartnerite osatähtsus oli eelmisel aastal üle 50%. Kokku 
toodi prügilasse 61722 tonni jäätmeid, sellest ISO omanike poolt anti üle 34383 tonni, mis on 
55%. 

2019 aastal käis meil külas 447 inimest, peamiselt kooliõpilasi. Eesmärk oli võtta vastu 
vähemalt 300 õpilast. 

Personali koolituskulud moodustasid 2019 aastal 0,26 % ettevõtte käibest (10000 eurot), mis 
ületas püstitatud eesmärki 0,06 % võrra.  

2019 aastal toimusid vastavalt planeeritud kavale igakuulised infotunnid töötajatele.  
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Tegevuse vastavus keskkonnanõuetele 

AS Väätsa Prügila ohjab oma käsitlusala piires järgmisi lubasid, litsentse ja registreeringuid: 

1. keskkonnakompleksluba 
2. ohtlike jäätmete käitluslitsents 
3. jäätmeload jäätme- ja keskkonnajaamade teenindamiseks 
4. jäätmeload jäätmete kogumiseks ja veoks maakondades 
5. IT valdkonnas kasutatav litsentseeritud tarkvara 
6. liiklusvahenditele kehtestatud registreeringud 

 

AS Väätsa Prügila on koostanud keskkonnaalaste õigusnõuete loetelu, mis on  välise päritoluga 
dokumenteeritud informatsiooni nimekirjas ja jälgib oma keskkonnaalaste tegevuste vastavust 
nõuetele, milleks oleme koostanud keskkonnaaspektide ning tööoperatsioonide ohje 
protseduuri. 

Olulisematest õigusaktidest tuleb tagada vastavus jäätmeseadusele, tööstusheite seadusele, 
kemikaaliseadusele, atmosfääriõhu kaitse seadusele ja pakendiseadusele.  Samuti tuleb täita 
prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõudeid ning biolagunevatest jäätmetest komposti 
tootmise nõudeid. 

Kohalikul tasandil tuleb meil täita erinevaid õigusakte, mis on kehtestatud nii meie omanike 
kui ka teiste omavalitsuste poolt, kus AS Väätsa Prügila pakub oma teenuseid. Muudatusi 
nõuetes ja seadusloomes jälgitakse pidevalt.  

Koostöös Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetega osaleme jäätmemajandust ning 
keskkonda puudutavate seaduseelnõude väljatöötamisel. 

AS Väätsa Prügilas keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO siseaudit toimus vastavalt 
plaanile 29.05.2020. Läbiviidud siseauditi käigus mittevastavusi ei tuvastatud.  

Keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO korraline järelevalveaudit viidi läbi 26.06.2020.  

Välisauditi tulemusena kinnitati, AS Metrosert poolt, ettevõtte integreeritud juhtimissüsteemi 
jätkuv vastavus standardite ISO 9001, ISO 14001 nõuetele. Mittevastavusi nõuete täitmise osas 
ei leitud. Lähtuvalt auditi tulemustest võib Väätsa Prügila AS jätkata kvaliteedi- ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaatide kasutamist. Seega võime jätkuvalt viidata 
sertifitseeritusele. 

Keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi EMAS määruse nõuetele vastavale juhtimis-
süsteemile üleminekuks viidi läbi siseaudit, 27.08.2020 välise teenusepakkuja poolt, mille 
käigus mittevastavusi ei tuvastatud. 

 

Keskkonnateadlikkus 

Väätsa prügila on alates avamisest korraldanud ekskursioone ja tutvustanud kõigile huvilistele 
prügila tegevusi, kaasaegset jäätmekäitlust ja korraldanud info- ning teabepäevi. Räägime 
külalistele miks on vaja säästa loodusressursse, kuidas vältida ja vähendada jäätmete teket ning 
tarbida mõistlikult. Selgitame, miks on vajalik vähendada koormust keskkonnale ning 
vähendada ladestatavate jäätmete koguseid prügilates.  
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Räägime külalistele jäätmete sorteerimise vajalikkusest, kuidas, miks ja mida sorteerida, toome 
näiteid kuidas jäätmeid taaskasutatakse. Lisaks anname ülevaate ohtlikest jäätmetest, nende 
omadustest ja ohutust käitlemisest. Samuti räägime kuidas väärtustada jäätmeid materjalina või 
energiana. Prügilas on olemas 30 kohaline nõupidamiste ruum – õppeklass.  

2019 aastal külastas Väätsa prügilat 447 õpilast.  

Väätsa prügila töötajad koostanud mitmesuguseid erinevaid trükiseid ja infovoldikuid.  Näiteks 
köögijäätmete eraldi kogumiseks, pakendijäätmete sorteerimiseks, biojäätmete 
kompostimiseks, ohtlike jäätmete käitlemiseks jne. Samuti oleme avaldanud 
keskkonnateemalisi artikleid ajalehtedes ning teinud koostööd televisiooni- ja raadiosaadete 
toimetajatega. 

 
Maaülikooli tudengid prügilas ekskursioonil (Foto Toomas Laimets) 

 

Jäätmete vastuvõtt, ladestamine ja kompostimine 

Kõik vastuvõetud jäätmed kaalutakse ja vajalikud andmed registreeritakse kaaluarvutis. 
Autokaalu pikkus on 12 m ja kandevõime 40 tonni. Regulaarselt teostame kaalu taatlemist. 
Jäätmete arvestus toimub elektroonselt, asjakohased andmed sisestame vastavasse 
arvutiprogrammi. Kõik prügilasse toodud jäätmekoormad kontrollib operaator visuaalselt üle, 
vajadusel eraldame koormast eriliigilised või ohtlikud jäätmed  ning seejärel suuname need 
vastavasse ladustus- või ladestuskohta. Taaskasutamiseks sobivad ja eelsorteeritud jäätmed 
viiakse eraldi ladustusplatsile.  
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Ohtlikud jäätmed võtame vastu ohtlike jäätmete käitlemise ruumis. Kõik ohtlikud jäätmed 
kaalume, vajadusel sorteerime ning paneme spetsiaalsetesse konteineritesse või vaatidesse, 
varustame vastavate etikettidega ning hoiustame, kuni transportimiseni lõppkäitlejale, ohtlike 
jäätmete ruumis. 

Taaskasutamiseks mittesobivad jäätmed ladestatakse. Ladestatud jäätmed tihendame 38 tonnise 
prügirulli TANA abil. Jäätmela kujundamisel jälgime, et oleks tagatud piisav stabiilsusvaru ja 
nõutav nõlvsus. Prügila ladestusala täitumist kontrollime lisaks ladestatavate jäätmete koguse 
määramisele (kaalumine) ka vähemalt üks kord aastas läbiviidava ladestusala geodeetilise 
mõõdistamisega. Mõõdistamise tulemusel määratakse ladestuse maht, nõlvade kalded  ning 
arvutatakse ladestatud prügi tihendus. Nende andmete alusel  hindame prügikehandi stabiilsust. 
Prügilas ladestame üksnes prügilakõlbulikke jäätmeid 

2019 aastal võtsime vastu 61722 tonni jäätmeid. Ladestasime 45637 tonni jäätmeid, sellest 
segaolmejäätmeid 19772 tonni. Ohtlikke jäätmeid võtsime vastu 2564 tonni. 

Köögijäätmete ja reoveesette kompostimine toimub kahel kompostimisväljakul, väiksema 
väljaku pindala on 2 680 m2 ja tootlikkus kuni 1 000 m3 kompostmulda aastas. Suurema 
kompostimisväljaku pindala on 1,2 ha ja seal kompostime aia- ja pargijäätmeid, hoitakse 
tugiainet, toimub komposti järelvalmimine ning valmis komposti ladustamine. Kompostimine 
toimub lihtaunades. Köögijäätmete kompostimine (hügieniseerimine) toimub EnviCont 
konteineris. Kompostimisväljakute põhjad on vett mitteläbilaskvad (asfaltkattega) ning 
sademevesi suunatakse mõlemalt väljakult prügila nõrgvee kogumise süsteemi ja puhastatakse 
pöörosmoosseadmetes. Kompostimise tugiainena kasutame peamiselt hakkepuitu, höövlilaastu 
või puukoort. 2019 aastal realiseerisime sertifitseeritud komposti kokku 400 tonni. Kogu partii 
müüsime kohalikele aiapidajatele ja põllumeestele. Komposti analüüsitulemused olid komposti 
müügi perioodil avalikult üleval ka Väätsa Prügila kodulehel. 

 

Jäätmete taaskasutamisele eelnev sorteerimine 

Jäätmete (pakendijäätmed) taaskasutamisele eelnev sorteerimine toimub manuaalsel 
sorteerimisliinil, kus sorteerijad sorteerivad käsitsi välja erinevaid materjale 
(komposiitpakendit, värvitud- ja värvilist klaasi, erinevat liiki plaste, paberit, kartongi, elektri- 
ja elektroonikajäätmeid, PET pudeleid, metall- ja alumiiniumpakendeid, ohtlikke jäätmeid). 
Vanapaberi- ja papi sorteerimine toimub samuti manuaalselt. Võimaluste piires sorteerime 
olmejäätmetest, nii käsitsi kui ka tehnika abil, välja teatud jäätmeliike nagu suurjäätmed, puit, 
metall, elektroonika-, ehitus- ja lammutusjäätmed, vanarehvid ning ohtlikud jäätmed.  

Samuti sorteerime jäätme- ja keskkonnajaamadest toodud suurjäätmeid, ohtlikke jäätmeid ning 
elektri- ja elektroonikajäätmeid (telerid, arvutid, raadiod, külmikud, pesumasinad, pliidid jm.).  

Ehitusjäätmeid võtame vastu eelsorteeritult, vajadusel toimub järelsorteerimine, mille käigus 
eraldatakse võõrised ja suunatakse need ladestusse. Eelsorteeritud materjalid ladustatakse ette 
nähtud platsidel või  pannakse kogumisvahenditesse, taaskasutatakse jäätmeseaduse alusel või 
antakse üle vastavat keskkonnaluba omavatele ettevõtetele.  
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Pakkidesse pressitud kõvaplast (Foto Toomas Laimets) 

 

Nõrgvee puhastamine  

Keskkonnakaitse seisukohalt on prügila kõige ohtlikum põhja- ja pinnavette sattuda võiva 
nõrgvee tõttu. Seetõttu välditakse igati saastunud vee sattumist põhjavette ning ülevoolu 
pinnavee kraavidesse. Põhjavee seisundi jälgimiseks on rajatud kolm põhjavee seirekaevu. Üks 
puurkaev asub põhjavee ülajooksul ja kaks alajooksul. Kaevude asukohad on kooskõlastatud  
Keskkonnaametiga. Ladestusaladel, kompostimisväljakutel, hoiustamisaladel tekkiv nõrgvesi 
kogutakse kokku ja suunatakse ühtlustusbasseini ning sealt settebasseini ja seejärel puhastisse. 
Alates 2012 aastast kasutame pöördosmoos protsessil põhinevat nõrgvee puhastusseadet. Teine, 
uus pöördosmoosseade on käigus alates  2018 aastast. Kahe seadme hüdrauliline jõudlus on 89 
m³/d. Puhastatud heitvesi juhitakse kuivendussüsteemi peakraavi (Emismäe kraav) kaudu Pärnu 
jõe alamvesikonda kuuluvasse Lintsi jõkke. 2019 aastal oli puhastatud heitvee kogus 35 544 
m³. Puhastusprotsessi tulemusena tekkinud kontsentraat pumbatakse tagasi prügilakehasse.  

Pöördosmoosseadmete tehnoloogilises protsessis kasutatavad kemikaalid:                          

Väävelhape                                                                                                                          
Naatriumhüdoksiid                                                                                                                     
C-pesuaine (sidrunhape)                                                                                                            
A-pesuaine (naatriumhüdroksiid)                                                                                          
Rohib E (Nitrilotrimetüleenetris e fosfoonhape) 
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Nõrgvee maht ja koostis määratakse nõrgvee sissevoolul puhastisse. Nõrgvees määratakse pH, 
lahustunud O2, TOC, fenoolide, raskmetallide (Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Ni, Cr), naftasaaduste ja 
kloriidide sisaldus ning BHT, KHT ja elektrijuhtivus. Sagedus on 1x kvrtalis, v.a raskmetallid. 

Proovid võetakse akrediteeritud proovivõtja poolt ja need analüüsitakse atesteeritud laboris. 
Seire sagedus on üks kord kvartalis.  2019 aastal ettenähtud normidest kõrvalekaldeid ei ole 
tuvastatud.   

Veeseiret teostab OÜ Maves vastavalt kompleksloas sätestatule. Saasteainete kogused ei ületa 
kompleksloas olevaid piirväärtuseid. 

Tabelis 1, on 15. septembril 2020 võetud veeproovide analüüsi tulemused, kus P-6 on nõrgvee 
sisend ja P-8 heitvee väljundnäitajate väärtused. 

 

Kuna kogu prügila heitvesi puhastatakse väga põhjalikult osmoospuhastis ei ole ka 
veekeskkonnale siit märkimisväärset koormust. Pinnavee saastumise risk on võimalik ainult 
ulatuslike ja pikemaajaliste avariide korral, mille toimumise tõenäosus on väga väike.  
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Põhjavee seire andmete alusel olulisi muutusi põhjavee kvaliteedis eelmisel seireperioodil ei 
ole tuvastatud. Pinnas ja põhjavesi prügila ümbruses ei ole reostunud Põhjavees seiratakse 
üldnäitajaid NH4+, KHT, Cl-, NO3-, PHT, SO4-, värvus ja pH. Seire sagedus on üks kord 
poolaastas. 

 

 
Pöördosmoosseade nõrgvee puhastamiseks (Foto Toomas Laimets) 

 

Prügilagaasi kogumine ja kasutamine 

Prügilagaasi kogumiseks ladestusalalt on ehitatud välja kogumissüsteem koos 
kompressorjaama ja põletiga. Prügilagaasi kasutatakse kevad-sügisel ja talvisel perioodil 
kontorihoone, endise elektroonika lammutamise hoone ja garaaži kütmiseks.  

Kogu tekkiva prügilagaasi (kompostimisväljakud ja ladestusalad) kogus on kuni140000 Nm3/a. 
Kütteks kasutatava prügilagaasi keskmine metaani sisaldus oli 2019 aastal 65%.  

Kontorihoone, endise elektroonika lammutamise hoone ja garaaži kütmiseks 2019/2020 
kütteperioodil kasutasime prügilagaasi 41 046 m3. 

Tekkivat prügilagaasi seiratakse vastavalt nõuetele – regulaarselt määratakse 
kogumissüsteemiga kogutava prügilagaasi hulk ja koostis (mõõdetavad komponendid on 
metaan ja hapnik). Mõõdetakse sagedusega vähemalt kord kvartalis. 
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Prügilagaasi hulga mõõtmiseks kasutatakse AS Filter poolt paigaldatud gaasikoguse mõõtureid, 
mis näitavad vastavalt põletisse suunatud gaasihulka m3/h ja katlamajja keskkütteks suunatud 
gaasihulka m3/h. Prügilagaasi koostise määramiseks kasutatakse portatiivset 
gaasianalüsaatorit. Kogutud informatsioon talletatakse arvutis. 

 

 
Prügilagaasi kogumisjaam (Foto Toomas Laimets) 

 

Diiselkütuse ja bensiini tarbimine 

Väätsa prügilas on kasutusel erinev tehnika, prügipress - kompaktor, laadurid ja tõstukid. 
Transporditeenuste osutamiseks on pressautod, tagaluuktõstukiga furgoonauto, multiliftveokid, 
kaubik ja sõiduautod. Kokku on liikuvtehnikat 16 ühikut. Samuti vajavad kütust murutraktor, 
trimmerid, muruniiduk, elektrigeneraator.  Kohapealse tehnika tankimiseks on prügilas 
teisaldatav tankla, mille mahtuvus on 2 m3.  

Kütuste tarbimine 2019 aastal oli järgmine, diiselkütust kasutasime 152 t ja bensiini 3,3 t. 
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Elektrienergia tarbimine  

Suurim osa kasutatud elektrienergiast kulub prügila põhitegevuste tarbeks nagu 
sorteerimishoone ja liinide, garaaži, gaasijaama, pumplate ja nõrgveepuhasti samuti olmehoone 
käigus hoidmiseks. Elektrikatkestuste vältimiseks on alajaama toide kahepoolne. Ekstreemsetes 
olukordades (voolukatkestused jms) on võimalik kasutada elektrigeneraatorit. 

Kokku oli Väätsa prügila elektrienergia tarbimine 2019 aastal 349 312 kWh.  

Uute seadmete ja tehnika soetamisel tutvume põhjalikult erinevate firmade poolt pakutavate 
seadmete hindade ja energiatarbega. Erinevate alternatiivide vahel valides teeme otsuse, 
eelistades võrreldava hinna korral energiasäästlikke seadmeid. Samuti jälgime regulaarselt 
ettevõtte valgustussüsteemi parameetreid ning optimeerime olemasolevate valgustite arvu ning 
energiatarbe. 

 

Vee tarbimine 

Väätsa Prügila AS võtab oma tarbevee puurkaevust katastrinumbriga 14730. Vett kasutatakse 
kontorihoones, tootmishoones ja garaažis olmeveeks. Vett kasutatakse ka tehnikaühikute 
pesemiseks. Tarbevett kasutatakse samuti tsentraalses küttesüsteemis, millega köetakse nii 
kontorit garaaži kui ka tootmishoonet. Tehnika pesemine toimub garaaži juures. 
Tehnoloogilistes protsessides vett ei kasutata. Kokku tarbisime 2019 aastal põhjavett 316 m3. 

Vee tarbimine 2019 aastal oli kokku 316 m3. 

 

Lõhn ja müra 

Lõhna heiteallikateks on ladestusala, kompostimisala, settebassein ja biotiik. Arvestuslik 
hetkeline heitkogus kokku on 13910 OU/s. Kuna käitise heiteallikad töötavad samaaegselt, siis 
on lõhnaainete esinemise sagedust hinnatud kõigi heiteallikate koosmõjus. Arvutuste 
tulemusena on lõhnahäiringu tase 15% aasta lõhnatundidest maksimaalse ulatusega ca 660 m 
kaugusel tootmisala piirist põhjas ning ca 440 m kaugusel tootmisala piirist idas. Lõhnahäiringu 
teoreetiline tase 15 % aasta lõhnatundidest ulatub seejuures lähima elamumaa piiri lähedale ca 
155 m kaugusel tootmisterritooriumi piirist loodes.  

Peamiseks müraallikaks on transport ja prügilas töötav tehnika. Müra tekitavad ka prügilas 
tehtavad laadimistööd. Sorteerimisliin ja selle osad ning jäätmepressid paiknevad kinnistes 
ruumides. Välditakse mürarohkeid tegevusi väljaspool aktiivset (08.00 – 17.00) tööaega. 

Väätsa prügilal puudub vajadus müra seirele, kuna käitise territoorium ei asu müratundlike 
objektide (nt elumajad ja ühiskondlikud hooned) lähedal. 
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AS Väätsa Prügila põhinäitajad 

Arv A tähistab kogu aastast sisendit/mõju ja selle arvväärtust.  Arv B tähistab AS Väätsa Prügila 
kogu aastast väljundit, milleks on 2019. aastal vastuvõetud kõik jäätmeliigid kokku (tuhandes 
tonnis), mis on 61,722. Arv B 2018 aastal 116,697 ja 2017 aastal 82,567.  

 

Tabelis 2 on esitatud keskkonnaalased põhinäitajad ja nende põhjal arvutatud suhtarvud. 

 Tabel 2 

A sisendmõju nimetus Aasta Aastane sisend A Ühik B kogu aastane väljund 
R suhtarv 

A/B 

ENERGIA           

Elektrienergia 

2017 542135 kWh 82,567 6566,001 

2018 488634 kWh 116,697 4187,203 

2019 492786 kWh 61,722 7983,960 

Prügilagaas katel 

2017 48640 Nm3 82,567 589,097 

2018 41763 Nm3 116,697 357,876 

2019 41046 Nm3 61,722 665,014 

VESI           

Põhjavesi 

2017 389 m3 82,567 4,711 

2018 364 m3 116,697 3,119 

2019 316 m3 61,722 5,120 

Nõrgvesi 

2017 26435 m3 82,567 320,164 

2018 25909 m3 116,697 222,019 

2019 35598 m3 61,722 576,747 

OHTLIKUD JÄÄTMED           

  2017 4614 t 82,567 55,882 

Prügilasse toodud ohtlikud 

jäätmed 2018 3498 t 116,697 29,975 

  2019 2608 t 61,722 42,254 

JÄÄTMED           

  2017 53182 t 82,567 644,107 

Prügilasse ladestatud 

jäätmed kokku 2018 81868 t 116,697 701,543 

  2019 45637 t 61,722 739,396 

  2017 31394 t 82,567 380,225 

Teistele isikutele üleantud 

jäätmed 2018 18435 t 116,697 157,973 

  2019 6708 t 61,722 108,681 

  2017 576 kg 82,567 6,976 

Biojäätmed 2018 648 kg 116,697 5,553 

(Väätsa Prügila kontor) 2019 512 kg 61,722 8,295 

  2017 171 kg 82,567 2,071 

Pakendijäätmed 2018 105 kg 116,697 0,900 

(Väätsa Prügila kontor) 2019 104 kg 61,722 1,685 
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  2017 140 kg 82,567 1,696 

Paberi- ja kartongijäätmed 2018 142 kg 116,697 1,217 

(Väätsa Prügila kontor) 2019 139 kg 61,722 2,252 

HEITED           

  2017 7776 t 82,567 94,178 

Metaan CH4, arvestatud 

ümber CO  2 2018 21 t 116,697 0,180 

  2019 482 t 61,722 7,809 

  2017 434,04 t 82,567 5,257 

Süsinikdioksiid CO2 2018 40,423 t 116,697 0,346 

  2019 139,193 t 61,722 2,255 

  2017 468 kg 82,567 5,668 

Süsinikmonooksiid CO 2018 23 kg 116,697 0,197 

  2019 82 kg 61,722 1,329 

  2017 468 kg 82,567 5,668 

Lämmastikdioksiid NO2 2018 23 kg 116,697 0,197 

  2019 82 kg 61,722 1,329 

  2017 0* kg 82,567 0,000 

Vääveldioksiid SO2 2018 2 kg 116,697 0,000 

  2019 7 kg 61,722 0,113 

  2017 0* kg 82,567 0,000 

Vesiniksulfiid H2S 2018 0,1 kg 116,697 0,001 

  2019 1,1 kg 61,722 0,018 

  2017 0* kg 82,567 0,000 

Ammoniaak NH3 2018 0* kg 116,697 0,000 

  2019 364 kg 61,722 5,897 

  2017 0* kg 82,567 0,000 

Dilämmastikoksiid N2O 2018 0* kg 116,697 0,000 

  2019 12 kg 61,722 0,194 

  2017 32 kg 82,567 0,388 

NMVOC Mittemetaansed 

lenduvad orgaanilised 

ühendid 2018 52 kg 116,697 0,446 

  2019 745 kg 61,722 12,070 

MATERJALID           

  2017 60,36 t 82,567 0,731 

Väävelhape 2018 57,54 t 116,697 0,493 

  2019 112 t 61,722 1,815 

  2017 2 t 82,567 0,024 

C pesuaine sidrunhape  2018 1 t 116,697 0,009 

  2019 0,3 t 61,722 0,005 

  2017 5 t 82,567 0,061 

A pesuaine 

Nitrilotrimetüleen-etris 

(fosfoonhape) 2018 5 t 116,697 0,043 

  2019 5 t 61,722 0,081 
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  2017 275 kg 82,567 3,331 

Rohib E 2018 45 kg 116,697 0,386 

  2019 45 kg 61,722 0,729 

  2017 162,11 t 82,567 1,963 

Diiselkütus 2018 172,2 t 116,697 1,476 

  2019 152,17 t 61,722 2,465 

  2017 5,73 t 82,567 0,069 

Bensiin 2018 5,4 t 116,697 0,046 

  2019 3,32 t 61,722 0,054 

BIOLOOGILISE 
MITMEKESISUSEGA 
SEOTUD MAAKASUTUS           

  2017 33,12 ha 82,567 0,401 

Maakasutus, kogu 

territooriumi pindala 2018 33,12 ha 116,697 0,284 

  2019 33,12 ha 61,722 0,537 

  2017 13,1 ha 82,567 0,159 

Vettpidava materjaliga ala 

pindala 2018 13,1 ha 116,697 0,112 

  2019 13,1 ha 61,722 0,212 

*Andmed puuduvad  

 

 
Laadur töötamas sõelkopp-purustiga Allu (Foto Toomas Laimets) 

 

 

 



21 

 

Viited olulisematele õigusaktidele 

Lähtume oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja nende rakendusmäärustest 
ning muudest keskkonnakaitset puudutavatest õigusaktidest. Väätsa prügilal on oluliste 
õigusaktide andmebaas, kus õigusaktid on seotud vastavate  oluliste keskkonnaaspektidega. 
Õigusaktide andmebaasi hoitakse aktuaalsena ning seda uuendatakse vastavalt vajadusele.  

Põhiliste õigusaktide loend, mida Väätsa Prügila on kohustatud täitma: jäätmeseadus, 
atmosfääriõhu kaitse seadus, veeseadus, kemikaaliseadus; tööstusheite seadus ja 

keskkonnaministri 29.04.2004 määrus nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise 
nõuded“.  

Keskkonnaministri 29.04.2004 määrus nr 38 on üks olulisim pürgila käitamist reguleeriv 
õigusakt. See  sätestab muuhulgas järgmised nõuded: prügila rajamise, projekteerimise ja 
ehitamise; jäätmete arvestus ja dokumentatsioon, jäätmete kaalumine; prügila kontrollitusse 
tagamine, keskkonnahäiringute vähendamine, tavajäätmete ladestamine prügilasse; 
prügilakõlblikud jäätmed, taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete eraldamine jäätmevoost; 
prügilagaasi käitlemine, nõrgvee suunamine, kogumine ja käitlemine, pinnase ja põhjavee 
kaitse; jäätmed, mille ladestamine prügilasse on keelatud; prügila või selle osa sulgemine. 

 

Jäätmekäitlussektori keskkonnajuhtimistavad ja näitajad  

Eestis on jäätmekäitlus reguleeritud riiklike ja kohalike omavalitsuste õigusaktidega. Riigi 
jäätmekava on Eesti jäätmehooldust korraldav ja suunav strateegiline arengudokument. 
Valla/linna jäätmekavas on peamiseks hetkeolukorra kirjeldus, jäätmekäitluse planeerimine, 
eesmärkide seadmine ja tegevuskava planeeritavate tegevuste elluviimiseks. Väätsa prügilal on 
olemas arengustrateegia ning sel aastal valmimas uus strateegiadokument perioodiks 2021 – 
2025. 

Kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskiri. Sellega kehtestatakse jäätmetekke vähendamise 
meetmed ja normid jäätmekäitluses. Nõuded jäätmete sorteerimise ning jäätmete kogumise, 
transportimise ja töötlemisega seotud tervise- ja keskkonnakahjustuste ärahoidmiseks kohaliku 
omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil. Jäätmehoolduseeskirjas on kirjas meetmed, mis 
tõhustavad jäätmete liigiti kogumist, nõuded jäätmemahutitele ja jäätmeveokitele. Samuti 
sätestatakse eeskirjas vastutus ja järelevalve. 

Segaolmejäätmete koostise analüüsimine. Segaolmejäätmete koostise määramise uuringuid 
tellib keskkonnaministeerium. Esimene selline uuring tehti 2008 aastal, see hõlmas ka Väätsa 
prügilasse toodud jäätmeid. Teine uuring valmis 2020 aastal. Mõlemad uuringud teostas 
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn). 

Keskkonnateadlikkuse suurendamine. Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegelevad nii 
laste kui ka täiskasvanute keskkonnateadlikkuse suurendamisega ministeeriumi avalike suhete 
osakond, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond, RMK külastuskorralduse osakond ja 
RMK Sagadi looduskool ning Eesti Loodusmuuseum. Lisaks toetab riik keskkonnateadlikkuse 
ja -hariduse valdkonda KIKi keskkonnaprogrammi kaudu. Keskkonnaministeeriumi ning 
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt on koostatud 2018. aastal Keskkonnahariduse ja 
teadlikkuse tegevuskava 2019-2022. Samuti tegelevad keskkonnateadlikkuse ja jäätmealase 
teabe jagamisega kohalike omavalitsuste keskkonnaspetsialistid.  
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Väätsa prügila võtab tasuta vastu ekskursioone, tutvustame külalistele prügilat ja oma tegevusi. 
Samuti esinevad prügila töötajad tasuta haridusasutustes.  

Biojäätmete liigiti kogumine ja kompostimine. Liigiti kogutakse biojäätmeid Paide ja Türi linna 
territooriumil asuvate korrusmajade juurest. Maapiirkondades ning väikemajapidamistes 
kompostitakse valdavalt koduaias. Elanikel on biojäätmeid on võimalik üle anda ka Türi 
jäätmejaamas.  

Väätsa Prügila on kolme omavalitsuse (Paide linn, Türi ja Järva vald) territooriumile 
paigutanud kasutatud riiete kogumiskonteinerid. Omavalitsustes on jäätme- ja 
keskkonnajaamad, mis teenindavad eraisikuid. Kulud kaetakse kohaliku omavalitsuse 
eelarvest, elanikel on teenused tasuta. Lisaks korraldatakse ohtlike jäätmete ja asbestjäätmete 
(eterniit) kogumisringe. 

Väätsa Prügila hinnapoliitika soosib jäätmete sorteerimist ja liigiti üleandmist. 2018 aastal 
ladestati prügilas 81 868 tonni, 2019 aastal 45 637 tonni. Eesmärk on ladestada  jäätmete  20000 
– 25000 tonni aastas. 

 

Keskkonnaaruande kinnitamine 

AS Metrosert, kes on akrediteeritud tõendaja EE-V-0001, kinnitab peale Väätsa Prügila AS 
keskkonnajuhtimissüsteemi ja 2019. aasta keskkonnaaruande kontrollimist, et organisatsiooni 
keskkonnaaruandes esitatud teave ja andmed on usaldusväärsed ja õiged ning vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009, 25. november 2009, organisatsioonide 
vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis nõuetele. 
Käesolevas aruandes on rakendatud Euroopa Komisjoni määrust (EL) 2017/1505, 28. augustist 
2017 ja Euroopa Komisjoni määrust (EL) 2018/2026, 19. detsembrist 2018, milledega muudeti 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 lisad I, II, III ja IV. 

 
Keskkonnaaruanne on kinnitatud 23. novembril 2020.a 

 
Andres Martma 
EMAS tõendaja 
Metrosert AS 
www.metrosert.ee  
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Sõelutud kompostist proovide võtmine (Foto Toomas Laimets) 


