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Esimene päev: suuname prügi uuele ringile!

Tere tulemast Keskkonnanädala väljakutsele! Meil on hea meel, et oled võtnud vaevaks oma
prügimajandus üle vaadata. Ehk saab midagi paremaks teha? Väljakutse loosis osalemiseks
tuleb oranžidele küsimuste vastused sisestada siia: https://forms.gle/2ZRy31f3p6nY3Cyv9

Täna alustame prügi sorteerimisest, mis on ehk kõige igapäevasem asi, mida keskkonna heaks
teha. Esimene ülesanne ongi üle vaadata ja kirja panna, kuidas sa praegu prügi sorteerid. Mitut
eri liiki prügi sa kogud segaolmejäätmetest eraldi ja mis need on (nt paber ja papp,
segapakendid/pakendid materjali kaupa eraldi, biojäätmed)? (Täida ära esimene küsimus
Formsi keskkonnas, valides sobivad variandid.)

Kahjuks näitab statistika, et olmeprügi sekka jõuab ikka veel liiga palju materjale, mida oleks
saanud uuesti ringlusesse saata või muul moel ära kasutada. Kuidas see käib?
Pakendid:

● Plastpakenditest toodetakse Eestis plastkompsiitmaterjali ning plasthelvestest tehakse
uusi toiduainepakendeid. Tehakse ka kilekotte, terassilaudu, müratõkkeseinu, lillepotte ja
muid aiatarvikuid, kuid ka tekstiilitooteid.

● Klaas: Eestis asetseb üks suurimaid klaasi taaskasutajaid Järvakandis, kus purustatud
ja sorteeritud klaasi kasutatakse uute pudelite ja purkide valmistamiseks.

● Metall (eriti alumiinium) on üks parimaid näiteid ringmajandusest. Alumiiniumi saab
lõpmatult ümber töödelda ja selle juures hoitakse kokku 95% energiast, mis muidu
kuluks maagist tootmiseks. Ka teisi metalle kasutatakse uuesti.

Paber ja papp läheb Eestis Räpina paberivabrikusse, aga ka Eestist kaugemale Klaipedasse ja
isegi Vietnami ja Hiina, millest seal vanapaberile uus elu antakse. Vanapaberit saab uuesti
kasutada mitmeti, alustades joonistuspaberist ning lõpetades ajalehtedest valmivate
munarestidega.
Biojäätmetest tehakse Eestis mulda. Kui saadad oma toidujäätmed prügimäele, satuvad need
muu prügi alla ja jäävad hapnikuta keskkonda. Mullaks muutumise asemel hakkab neist
anaeroobsete bakterite elutegevuse käigus eralduma metaani ja süsihappegaasi, mis katmata
prügimäe korral soodustavad kasvuhooneefekti. Kaetud prügimäel toodetakse neist õnneks
muidugi biogaasi. Eestis tehakse seda viiel prügimäel, kuid kogutud biojäätmetest veel mitte.
Segaolmejäätmed lähevad Eestis kas prügimäele või Iru elektrijaama. Kuigi energia tootmine
on ka päris kaval mõte, ei ole see siiski osa ringmajandusest, mis oleks keskkonna seisukohast
parem variant.

Teine osa tänasest ülesandest on välja uurida, mida teha järgmiste asjadega: halvaks läinud
jogurt, teeküünla ümbris/kest, aegunud ravimid, tühjaks saanud patarei, kilekott, katkised
kõrvaklapid, piima kilepakk, apelsinikoored, tuhk. Esmalt mõtle korra ise, mida nendega teeksid,
seejärel otsi vastuseid kuhuviia.ee (kirjuta otsingusse või vaata lehekülje alumises servas
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https://kuhuviia.ee/
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“Sorteerimisjuhised”), Keskkonnaministeeriumi liigiti kogumise juhendist, Bioneeri jäätmete
sorteerimise juhendist või teistest internetis leiduvatest allikatest.

Kas miski üllatas sind ja mis see oli?
Võimalik, et sul tekkis nüüd mitu küsimust sorteerimise ja prügi edasise teekonna kohta.
Soovitame siinkohal vaadata:
● ERRi lugu "Reisile prügiga", kus reporterid käisid kaameraga koha peal uurimas prügi

teekonda ja kus muuhulgas loo lõpus on lahatud ka prügi sorteerimisega seotud müüte!
● Pakenditest saad lugeda Pakendiringluse kodulehelt.
● Kuidas biojäätmetest muld saab, vaata "Osooni" loost.
● Olmeprügi saatust saad vaadata "Osooni" reportaažist "Olmeprügi jutustab lugu".

Tuleme aga viimaks tagasi sinu koduse sorteerimissüsteemi juurde. Võimalik, et avastasid, et
mõni konteiner on sinu maja eest puudu. Leia oma omavalitsuse kodulehelt ja/või protaalist
kuhuviia.ee, kus asuvad sulle lähimad kogumispunktid. Näiteks Tartu linn on koondanud
jäätmete kogumispunktide info siia. Püüa muuta prügist vabanemine enda jaoks lihtsaks. Linnas
elades ei pea ju pakendeid terve kuu jooksul koguma! Väike jalutuskäik (igati hea sinu
tervisele!) ja prügikott saab tegelikult kerge vaevaga ära viidud.

Võimalik on ka see, et mõne prügi äraviimiseks ei olegi täna häid lahendusi. :( Näiteks
biojäätmete kogumine on Eestis väga ebaühtlane ja sõltubki prügilepingust. Kui sul on võimalik
endal jäätmed aias komposteerida, siis kasuta kindlasti seda võimalust!

Mõned nipid ja väljakutsed veel:
● Sorteerimise juures aitab alati lehekülg kuhuviia.ee. Seal on olemas juhised sorteerimiseks

ja kaardirakendusest saad teada, kus asuvad sulle lähimad kogumispunktid. Muu hulgas on
kaardistatud ehitusjäätmete, elektroonika ja kasutatud riiete kogumispunktid. Ära vii neid
metsa alla ega lase tuttaval seda teha!

● Terved riided ja jalanõud, kontoritarbed, mänguasjad, mööbel, tööriistad, töötav kodutehnika
ja kõikvõimalikud muud kasutuskõlblikud, kuid sulle mittevajalikud asjad, vii mõnda
uuskasutuskeskusesse või anneta neile, kes neid vajavad!

● Kui sinu kodus on ahi, siis muidugi võid paberit ja pappi seal põletada, kuid vaata kindlasti
üle, kas kõik, mida oled harjunud ära põletama, selleks ka tegelikult sobib!!! (Selleks sobib
Bioneeri juhend.)

● Sorteerimine pole jõudnud ka kõikidesse koolidesse ja kontoritesse. Seega kutsume üles
õpilasi seda teemat oma koolis ning töötajaid oma töökollektiivis tõstatama. Võtke koos ette
ja looge oma prügi sorteerimise süsteem! :) Juhiseid selleks leiab Sortimise ABCst.

https://www.envir.ee/sites/default/files/KKO/liigiti_kogumise_juhis_ab_est.pdf
https://bioneer.ee/static/files/071/sortimise_tabel_www.bioneer.ee_katrin_jogisaar.pdf
https://bioneer.ee/static/files/071/sortimise_tabel_www.bioneer.ee_katrin_jogisaar.pdf
https://www.err.ee/820067/reisile-prugiga-kuhu-randab-banaanikoor-parast-prugikasti-viskamist
https://pakendiringlus.ee/mis-saab-pakenditest-edasi/
https://novaator.err.ee/946810/koogijaatmeid-bioprugikasti-pannes-annad-neile-uue-elu
https://novaator.err.ee/260157/osooni-reportaaz-olmeprugi-jutustab-lugu
https://kuhuviia.ee/
https://www.tartu.ee/et/kuhu-jaatmed-viia
https://kuhuviia.ee/
https://bioneer.ee/static/files/071/sortimise_tabel_www.bioneer.ee_katrin_jogisaar.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/vaheleht_kkm_2016_loplik.pdf

