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Jäätmemajanduse reguleerimise eesmärk on võimalikult palju võtta jäätmeid ringlusesse ja 

taaskasutada neid. Jäätmete ladestamine peaks toimuma viimase võimalusena. Jäätmeid 

õnnestub taaskasutusse suunata aga vaid siis, kui neile on turg või kui neist midagi 

valmistada osataks. Oleks hea kui jäätmetest saadud tooteid kasutataks võimalikult suurel 

hulgal. Üheks võimaluseks on jäätmeist saadud tooteid kasutada avalikus ruumis.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, kas on võimalik kujundada 

linnaruumi, tänavaid, teid ja muid rajatisi keskkonnasäästlikul moel taaskasutatud 

jäätmematerjalist.  

Töös kirjeldatakse materjale, mida on võimalik toota jäätmetest ning kirjeldatakse nende 

toodete kasutusalasid. Leitud materjalid rakendatakse näitena Tallinnas asuva Raadiku 8 

õuekujundusprojektis ning lisati tänavatel ja teedel kasutatavate jäämetest tehtavate 

materjalide loetelu. 

Raadiku 8 õuekujundusprojektis on nimekirjas 35 nimetust materjali-inventari kohta. 20 

kohta leiti, et neid saab asendada jäätmetest tehtuga, viit saab asendada osaliselt, eelkõige 

plastdetaile. Lisaks leiti materjale, mida saab kasutada sõidu- ja kõnniteede ning 

halajasalade rajamisel. 

Jäätmetest tehtud toodetesse suhtutakse sageli eelavamusega, kuid kui sellistele toodetele 

on väljastatud sertifikaadid, tekib võimalus, et Eestis hakatakse jäätmeist valmistatud 

tooteid ka laialdasemalt kasutama. 

Märksõnad: jäätmed, taaskasutus, roheline hange, ringmajandus. 
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The main purpose of waste management is to recycle and recovery of waste as much as 

possible. Disposing of waste at landfill sites should be the last opportunity. Waste can be 

recycled if there is a demand on the market or there is knowledge how to produce new 

materials out of it.  It would be good if products made from waste are used as much as 

possible. One way to use products from waste is to use them in public area.  

The goal of this bachelor`s thesis is to find out if it`s possible to design public cityscape, 

streets, roads and other facilities by sustainable way from recycled waste.  

In this paper the author gives an overview of materials that can be produced from waste 

and describes the usage of these products. Materials described in this paper implemented to 

project of landscape design of Raadiku 8, Tallinn and it`s extended to description of 

materials that can be used on streets and roads.   

In the list of Raadiku 8 landscape design project there are 35 objects. 20 products/materials 

can be replace with recycled products, 5 can be replace partially, mostly plastic. In addition 

to previous, new materials were found that can be used in construction of roads and streets 

and green area.  

People are sceptic regarded to products which are made of recycled materials, but if those 

products are already certified then there is an option to use them more widely in Estonia. 

Keywords: waste, recycling, green procurement, circular economy. 
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SISSEJUHATUS 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada kas ja kuivõrd on võimalik 

kujundada linnaruumi, tänavaid, teid ja muid rajatisi keskkonnasäästlikul moel 

taaskasutatud jäätmematerjalist. 

Eestis on linnaruumi pidevalt uuendatud. Ehitatakse uusi elurajoone sinna, kus varem olid 

põllud ja mets. Renoveeritakse olemasolevaid elurajoone. Hoonete, tänavate ja teede 

ehitamiseks on vaja kaevandada maavarasid, toota ehitusmaterjale ning kasutada selleks ka 

muid ressursse. Ehitusmaterjalide tootmiseks on vaja suurel hulgal toorainet, näiteks 

kaevandatakse liiva, kruusa ja paekivi. Maavarade kaevandamisel rikutakse ulatuslikud 

maa-alad, reostatakse põhjavett, saastatakse õhku ning tuleb tegeleda ka 

kaevandamisjäätmetega. Ka ehitusmaterjalide tootmisega kaasneb suuremal või vähemal 

määral keskkonna reostamine, kas siis kaudselt või otseselt. Näiteks raudbetoontoodete 

valmistamise käigus saastatakse õhku ja vett ning tekivad jäätmed.  

Keskkonnasäästlikum oleks ehitus-lammutusjäätmeid ümber töödelda ning uue linnaruumi 

rajamiseks kasutusele võtta. Ehkki mineraalseid jäätmeid on läbi aegade kasutatud 

täitematerjalina, oleks mõistlikum neist toota suurema tarbimisväärtusega tooted, nt 

lendtuhaka kasutatakse ehitusplokkide tootmisel.  

Inimeste endi elutegevuses tekib ka jäätmeid – Eestis tekkis olmejäätmeid  2014. aastal 

357 kg elaniku kohta [1]. Kuni viimaste aastateni ladestati suurem osa neist prügilaisse. 

See tava on muutumas, sest kõik vanad prügilad on suletud.  

Eestis on käesoleval ajal viis tegutsevat olmeprügilat. Prügila olemasolu tähendab kindlasti 

teatud keskkonnariske, olgu nad rajatud tänapäeva nõuete kohaselt või mitte. Riskideks 

võivad olla: 

 prügilavesi, mis võib reostada põhja- ja pinnavett; 

 prügilagaas, mis on globaalse tähtusega kasvuhoonegaas; 

 hais, eelkõige orgaaniliste jäätmete lagunemisest; 

 lendpraht, mis võib  kanduda prügilast kaugemale; 

 kahjurid (närilised ja putukad) ning linnud; 
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 müra, mis tekib prügiautodest, buldooseritest ja tihendusrullidest ; 

 tolm; 

 pori ja 

 prügilapõlengud [2]. 

Eelpool mainitud keskkonnariskide maandamiseks on Euroopa Liidus ja Eestis otsustatud 

suurendada jäätmete taaskasutamist ning vähendada prügilasse lõppladestusele minevate 

jäätmete kogust. Taaskasutuse all mõistetakse jäätmete kasutamist kasulikul otstarbel 

selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks sellel otstarbel kasutatud, või 

jäätmete ettevalmistamist nende eelnimetatud otstarbel ja viisil kasutamiseks kas tootmises 

või majanduses laiemalt (§ 15 lg 1). [6] Jäätmete ringlussevõtt on jäätmete 

taaskasutamismoodus, kus jäätmetes sisalduvat ainet kasutatakse tootmisprotsessis 

esialgsel või muul otstarbel, kaasa arvatud bioloogiline ringlussevõtt, kuid välja arvatud 

jäätmete energiakasutus ja töötlemine materjalideks, mida kasutatakse kütusena või 

kaeveõõnte täitmiseks (§ 15 lg 4). [6] Jäätmete töötlemine on taaskasutamis- või 

kõrvaldamistoiming, kaasa arvatud jäätmete ettevalmistamine taaskasutamiseks või 

kõrvaldamiseks (§ 16 lg 1) . [6] Korduskasutus on toiming, mille käigus tooteid või 

tootekomponente, mis ei ole jäätmed, kasutatakse uuesti nende esialgsel otstarbel (§ 141). 

[6] 

Põhjused, miks Eestis jäätmeid kuigi palju veel ei taaskasutata on: 

 taaskasutatud materjalidest tooted on kallid. Lihtsam ja odavam on tooteid ja 

ehitusmaterjale valmistada looduslikust toorainest;  

 taaskasutatud materjalidele ei ole turgu või neid ei osata turustada;  

 napib oskusteavet ümbertöötelmistehnoloogiate ja turustamiskõlblike tootegruppide 

kohta, projekteerijad ja hankijad ei tunne uudsete materjalide omadusi ega oska 

neid üles leida; 

 võimalik tarbija suhtub jäätmeist valmistatud toodetesse eelarvamusega, 

kardetakse, et need võivad levitada haigusi ja et tegemist on millegi „räpasega“; 

 juriidilised tõrked, nt soov taaskasutatud materjali ehituses kasutada eeldab 

standardite ja normide olemasolu. Ühtlasi tuleks selliste toodete hankimist 

kirjeldada  (riigi)hankedokumentides; 

 keeruline bürokraatia jäätmetest toote saamiseks.  
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Rohelist mõtteviisi on püütud juurutada  ka riigihangetesse. Riigihangete puhul on välja 

kujunenud uus mõiste – keskkonnahoidlik hange (ka roheline, keskkonnasõbralik, 

ökoloogiline hange). Keskkonnahoidlik hange tähendab valikute tegemisel minimaalse 

keskkonnamõjuga toodete või teenuste eelistamist. Selliste hangete eesmärk ongi tootmise, 

kasutamise ja kasutusest kõrvaldamise keskkonnamõju vähendamine. Keskkonnahoidlik 

riigihange on suunatud avaliku sektori tarbimisele, mille läbi saab tegelikult mõjutada 

erasektorit pakkuma keskkonnahoidlikke tooteid/teenuseid ning rakendama 

keskkonnatehnoloogiaid. [3]  

Teadlikult on linnaruumi keskkonnahoidlike valikute abil püütud arendada mitmel pool 

maailmas.  

Näiteks Rootsis, Stokholmis kujundati vana tööstusalana tuntud linnaosa Hammarby 

Sjöstad uueks, rõhutatult keskkonnasõbralikuks elamurajooniks. Linnaosa kütmiseks  

kasutatakse nii palju kui võimalik taastuvaid kütuseid. Vee- ja reoveepuhastuses 

kasutatakse võimalikult uudseid, sh looduslähedasi tehnoloogiaid. Ühistranspordi 

eelisarendamisega püütakse vähendada autode kasutamist. Kogu linnaruumi arendamisel 

on ehitusmaterjalidena kasutatud keskkonnaohutuid materjale. [4]  

Teise näitena võib tuua New York High Line Ameerika Ühendriikides. Tegu on endise 

raudteega, mis oli tõstetud tänavate kohale postidele, kuid alates 1980. aastast sellel rongid 

enam ei sõitnud ning seda  ähvardas lammutamine. Nüüdseks on sellest kujundatud avalik 

park Manhattanil. [5] See on hea näide, kuidas saab kujundada olemasolevast ehitisest või 

lausa linnaosast, mis enam ei osutu vajalikuks, igati vajalik ja keskkonnasõbralik objekt.  

Käesolevas töös tutvustatakse jäätmetest toodetud materjale, mida saab kasutada teede ja 

tänavate ehitamisel ja renoveerimisel ning linnamööblit, mis on samuti toodetud 

jäätmetest. Materjalid ja tooted asendatakse ühe objekti näitel jäätmetest toodetud 

ehitusmaterjalide ja linnamööbliga. Eesmärk on võimalikult palju asendada tavapäraseid 

materjale ja tooteid. Eeldatakse, et linnaruumi kujundamisel kulub taaskasutatavaid 

materjale korraga palju, mis aitaks sellistele materjalidele luua turgu ja sellega arendada 

taaskasutatavate materjalide tootmist, teisalt aga tutvustaks elanikele uudseid materjale, 

säästlikku elulaadi ja ringmajandust tervikuna.  

Tulemuste osas selgitatakse iga leitud näite kohta nende eeliseid ja puudusi. Loomulikult 

seavad seadused ka piiranguid kasutatavate materjalide kohta, igal pool ei olegi lubatud 



8 

 

kasutada materjale, mis on jäätmetest toodetud. Tulemuste ja arutelu peatükis tutvustatakse 

kõiki leitud matejale täpsemalt ning kirjeldatakse kuhu antud materjalid sobivad, mis on 

nende omadused. Uurimistulemuste rakendamise peatükis rakendatakse leitud materjalid 

Tallinnas, Lasnamäel, Raadiku 8 õuekujunduse projektis ning seda laiendatakse, et näidata, 

kus saab kasutada leitud materjale teede ja tänavate rajamisel.   

Autor tänab  professor Mait Kriipsalu, kes pakkus välja väga huvitava lõputöö teema ning 

asjalike soovitustega osutas abi selle koostamisel.   
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1. JÄÄTMEKÄITLUSE ÜLDISED ARENGUSUUNAD 

EESTIS 

„Riigi jäätmekava 2014–2020“  on kogu jäätmevaldkonda hõlmav arengudokument, milles 

kirjeldatakse olulisemaid jäätmevaldkonna arengu põhimõtteid ja meetmeid koos 

ettenähtava tegevusega järgmiseks seitsmeks aastaks, et kooskõlas teiste asjasse puutuvate 

valdkonna arengukavadega saavutada jäätmeseaduses püstitatud jäätmepoliitika eesmärgid. 

Riigi Jäätmekava 2014-2020 peaeesmärk on jäätmekäitluse hierarhiat jälgiv säästev 

jäätmehooldus, põhimõte saastaja maksab, laiendatud tootjavastutuse põhimõte, 

iseseisvuse ja läheduse põhimõte. Jäätmekäitluse kolm strateegilist eesmärki on: vältida ja 

vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust; võtta jäätmed ringlusse või neid 

muul viisil taaskasutada maksimaalsel tasemel; vähendada jäätmetest tulenevat 

keskkonnariski, tõhustades muuhulgas seiret ja järelevalvet [35].   

Jäätmekäitluse kaugemad eesmärgid on sõnastatud Eesti Keskkonnastrateegias aastani 

2030. Paraku on see arengukava ajale jalgu jäänud, sest selles nähakse ette jäätmete 

ladestamise vähendamine 30 % võrreldes praegusega [32] – eesmärk, mis on tänaseks 

ammu täidetud. Kui 2001. aastal ladestati 74 % tekkinud jäätmetest, siis juba 2011. aastal 

ladestati 42 % jäätmetest [37]. Mõlemad arengukavad näevad ette suurendada jäätmete 

sortimist, taaskasutamist, sh ringlussevõttu, et vähendada kõrvaldavate jäätmete kogust 

võimalikult palju.  

Eelpoolt lühidalt kokku võetud Eesti jäätmepoliitika arengusuunad ühtivad ka „Euroopa 

2020“ strateegias, Euroopa poolaasta  ülevaatel ja Euroopa 7. keskkonnaprogrammil paika 

pandud ringmajanduse põhimõtetega ehk hoida ressursid majanduses, kui toode on 

jõudnud oma kasutuse lõppu, nii et  neid ressursse saaks ikka ja jälle tõhusalt kasutada ning 

luua seega rohkem lisaväärtust. Ringmajanduse all mõistetakse suurema tähelepanu 

pööramist ümbertöötlemisele/taaskasutusele, väärtuslike materjalide kao ennetamist, uusi 

majandusmudeleid, mille aluseks on näiteks ökodisain ja tööstussümbioos, mis aitaksid 

märkimisväärselt vähendada jäätmete teket, uute töökohtade loomist uute 

keskkonnahoidlike ärimudelite läbi, säästvat suhtumist keskkonda ja ressurssidesse. 
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Peamiseks ressursitõhususe indikaatoriks on see juures ressursitootlikus, mille 

saavutatavaks eesmärgiks on seatud 30 %. [36] 

Et seda kõike ühe mehhanismina toimima saada, siis on osutunud vajalikuks muuta EL 

jäätmekäitlusdirektiive. Näiteks vajavad ühtlustamist direktiivides toodud mõisted ning 

tuleb lihtsustada ja täiustada aruandluskohustust [36]. Lisaks on vaja välja töötada  

sihtarvude täitmise jälgimiseks nn varajase hoiatamise süsteem, et see võimaldaks 

jooksvalt hinnata sihtide saavutamist ning õigel ajal rakendada meetmeid kui sihtarve ei 

täideta.  

Eestis reguleerib kogu jäätmemajandust jäätmeseadus koos oma alamaktidega. 

Jäätmeseadus võeti vastu 2004. aastal (RT I 2004, 9, 52) [6] ning seda on korduvalt 

täiendatud. Jäätmeseaduse reguleerimis- ja kohaldamisala on sätestatud  §-s 1 – 

jäätmeseadus sätestab  jäätmehoolduse korralduse, nõuded jäätmete tekke ning jäätmetest 

tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks, sealhulgas meetmed loodusvarade 

kasutamise tõhususe suurendamiseks ja sellise kasutamise ebasoodsa mõju piiramiseks. 

Laiemas mõttes on jäätmeseaduse eesmärk selles, et jäätmeid tekiks võimalikult vähe, 

võimalikult vähe ladestataks prügilatesse, ning võimalikult palju jäätmeid sorteeritaks ja 

kogutaks kokku liigiti. 

Jäätmeseadus (RT I 2004, 9, 52) sõnastab jäätmehierarhia järgnevalt: 

1) jäätmekäitluse eelistatuim meetod on jäätmetekke vältimine; 

2) korduskasutuseks ettevalmistamine; 

3) ringlussevõtt; 

4) muu taaskasutamine nagu energiakasutus; 

5) kõige vähem soovitav meetod on jäätmete kõrvaldamine prügilasse [6]. 

Jäätmehierarhia järgi on näha, et esmane prioriteet on võimalikult vähe jäätmeid tekitada, 

see on ka loogiline, sest siis ei pea leidma lahendusi, mida jäätmetega edasi teha. Kui juba 

jäätmed on tekkinud, siis tuleks neid võimalikult palju sorteerida, kokku koguda ja 

võimalikult palju korduvkasutada ja ringlusse võtta. Jäätmete põletamine näiteks energia 

saamiseks on ka üks võimalus enne kui jäätmeid hakatakse kõrvaldama ehk siis enamasti 

tähendab see ladestamist prügilasse.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/711166
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Pelgalt liigiti kogumisest ei piisa, jäätmematerjal tuleb ka ümber töötada ja kasutusele 

võtta. Jäätmeseaduse alusel tohib jäätmeid (ja neist valmistatud tooteid, millel on 

jäätmestaatus) müüa ainult jäätmeluba omavale isikule. Enne peab jäätmetest saama toode 

ehk muutuma peab jäätmete seisund. Jäätmeseadusega on reguleeritud, mismoodi saab 

jäätmetest toode (ptk 2). Kahjuks Eestis ei ole tehnoloogiad veel piisavalt arenenud, et siin 

oleks jäätmetest laialdaselt uusi tooteid tehtud. Ei ole veel täielikult välja arenenud ka 

süsteem, kuidas käib jäätmeseisundi lõppemise tõendamine ja dokumenteerimine.  

Jäätmete taaskasutamise initsiatiiv võib tulla riigilt (rohelised riigihanked), tellijalt või 

tootjalt. Eestis on jäätmete taaskasutamise propageerimiseks ja uurimiseks moodustatud 

klastreid, nt jäätmete taaskasutuse klaster ja teedeklaster. Klastri all mõistetakse sama või 

sarnase tegevusalaga ettevõtete ühist tegutsemist ühiste eesmärkide nimel, ühiste tegevuste 

kavandamist ja nende elluviimist. Klastrisse kuuluv erasektor on koostöö algataja, kolmas 

sektor (tugiorganisatsioonid) on aktiivne koostööpartner ja avalik sektori roll on luua 

koostööle orienteeritud toetusmehhanismid ja luua lihtsamaid protsesse klastri arenguks 

[7]. 

Jäätmete taaskasutuse klastri eesmärk on suurendada jäätmete taaskasutust, jäätmetest 

kvaliteetsete ja sertifitseeritud toodete valmistamist ning jagada Eesti 

jäätmekäitlusettevõtete kogemusi jäätmete taaskasutamisel.[8]  Klastrisse kuulub 20 

partnerit, mille hulgas on 16 ettevõtet, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikooli 

Teedeinstituut, Eesti Vee-ettevõtete Liit ja Eesti Jäätmekäitlejate Liidu Kompetentsikeskus.  

Teedeklastri üheks tegevusvalkonnaks on teedetaristu ehitamine ja hooldamine ning 

keskkonnasäästlike lahenduste rakendamisega saavutatakse CO2 emissioon [9].  

Kahjuks ei sea ükski EL ega Eesti arengukava sihtarve jäätmetest toodetud materjalide 

kasutusele võtmiseks. Kui jäätmete kogumine, sortimine ja taaskasutamine on riiklikult 

suunatud, siis jäätmetest millegi tootmine on iga ettevõtte enda ülesanne. Jäätmeist saadud 

toodete müümine peaks kulgema rangelt vabaturumajanduse reeglit järele. Nii võib 

juhtuda, et jäätmeist saadud tooted kuhjuvad lattu ega jõua tarbimisse.  
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2. JÄÄTMETEST VALMISTATUD TOOTED 

2.1. Jäätmeseisundi lõppemine 

Jäätmed on mis tahes vallasasi, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on 

kohustatud seda tegema. Äraviskamine tähendab vallasasja kasutuselt kõrvaldamist, 

loobumist selle kasutusele võtmisest või kasutuseta hoidmist, kui selle kasutusele võtmine 

ei ole tehniliselt võimalik, majanduslikest või keskkonnakaitselistest asjaoludest tulenevalt 

mõistlik (§ 2 lg 2) [6]. 

Jäätmeid ei loeta enam jäätmeteks, kui nad läbivad taaskasutamistoimingu ja selle 

tulemusena saadud asi vastab kõikidele järgmistele kriteeriumidele: 

1) asja kasutatakse tavapäraselt kindlal otstarbel; 

2) asjale on olemas kindel turg või selle järele on nõudmine; 

3) asi vastab konkreetseks otstarbeks ettenähtud tehnilistele nõuetele, õigusnormidele ja 

tootestandarditele; 

4) asja kasutamine ei avalda negatiivset mõju keskkonnale ega inimese tervisele.  

Jäätmeid taaskasutusse võtnud ettevõtte tegevus peab olema kirjeldatud jäätmeloas või 

keskkonnakompleksloas (§ 21 lg 4).[6] 

Jäätmeseisundi lõppemise tõendamise olulisemaid tegureid on toote sertifitseerimine 

erapooletu ja pädeva sertifitseerimisasutuse poolt.  

 

 

2.2. Sertifitseerimine 

Jäätmete taaskasutamist takistab mitu asjaolu, nt vähene teadlikkus, töömahukus, uute 

toodete odavus, tahe tegeleda jäätmetega. Üks põhjusi, mis takistab jäätmetest tehtud 

toodete kasutamist on psühholoogilist laadi – kaheldakse toodete kvaliteedis [33]. Selleks, 

et anda tarbijaile kindlustunnet, tuleks jäätmetest tehtud tooteid ametlikus korras 

seadustada, et oleks tagatud nende kvaliteet. Sihtasutus Taaskasutatavate Materjalide 

Sertifitseerimiskeskus asutati selleks, et oleks olemas sõltumatu sertifitseerimisasutus, mis 
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tegeleb komposti sertifitseerimisega ning seeläbi suurendada komposti kasutust [33]. 

Edaspidi loodetakse sihtasutuse alla koguda ka teiste taaskasutatavate materjalide 

sertifitseerimine. Taaskasutamisega tegelevate ettevõtted loodavad nüüd, et seeläbi 

väheneb inimeste teadmatus kasutada jäätmetest valmistatud tooteid. 

Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus SA-le on AS Eesti 

Akrediteerimiskeskuse poolt väljastatud akrediteerimistunnistus komposti 

sertifitseerimiseks [34]. Sertifitseerimise kulgemist on kirjeldatud joonisel nr 1. [38] 

 

 

Joonis 1. Komposti sertifitseerimise kirjeldus  

 

 

2.3. Jäätmetest toodetud materjalid 

2.3.1. Freesasfalt 

Teedelt üles võetud asfalti on võimalik  kasutada uute teede rajamisel. Asfalt freesitakse 

külmalt või soojalt ja segatakse seguris vajaliku täitematerjali ning sideainega. Asfaldipuru 

korduvkasutamiseks kohaldatud seguris kuumutatakse uut täitematerjali nii, et selles 

salvestuv soojus kuumutaks ümbertöödeldava vana asfaldi vajaliku temperatuurini.  
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Põlevkivibituumenit sisaldav asfaldipuru korduvkasutamiseks asfaltsegus ei sobi. 

Põlevkivibituumenit sisaldavaid katteid saab ümber formeerida ainult soojaks seguks. 

Lisatav naftabituumen peab olema suhteliselt vedel, et oleks võimalik segu segada.  

Pidevtoimelise pärivooluga trummelsegurites võib kasutada freesitud asfaldipuru uuest 

asfaldimassist kuni 20%. Vastuvooluga topelttrummelsegurites (korduvkasutatav materjal 

ei puutu kokku leegiga) võib asfaldipuru lisada kuni 50%. Segu laotatakse teele nagu 

tavaline asfaltsegu (joonis 2.) [10]. 

 

Joonis 2. Freesasfaldi paigaldamine [40] 

Freesasfalt on Eestis küllaltki levinud materjal. 

 

 

2.3.2. Kummeeritud asfalt 

Kummeeritud asfalt on asfaldisegu, mille üks olulisemad komponente on rehvipuru (joonis 

3.). Kummi sisaldus asfaldisegus peaks olema vähemalt 15 massiprotsenti,  kuid enamasti 
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lisatakse asfaldisegule 18 kuni 22 massiprotsenti kummipuru [11]. 

 

Joonis 3. Kummeeritud asfalt [41] 

 

Kummipuru saadakse kasutatud rehvide töötlemisel- rehvidest eraldatakse ümbris (kate), 

kangas ja teras. Järgi jäänud kummi jahvatatakse ja kasutatakse asfaldi segus. Ühe miili 

sõidutee kohta saab ära kasutada 500-2000 vanarehvi.  

Kummeeritud asfaldil on mitmeid häid omadusi:  

 paraneb asfaldisegu viskoossus, paraneb elastsus kõrgetel temperatuuridel; 

 kummeeritud asfalt on vastupidavam; 

 kummeeritud asfalt vähendab mõranemist asfaldi kattekihis; 

 vähenevad asfaldi hoolduskulud ; 

 paraneb vastupidavus sõidutee rööplikuks muutumise vastu; 

 paraneb vastupanu mõranemisele ; 

 kasvab sõidutee eluiga; 

 paraneb libisemisekindlus; 

 väheneb müratase. [12, 13]  

Kummeeritud asfalti ei saa paigaldada kui välistemperatuur on alla 13 kraadi ega vihmase 

ilmaga [14]. Kummeeritud asfalti Eestis ei kasutata. 
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2.3.3. Vanaklaasi sisaldav asfalt 

Teekattematerjalina saab kasutada asfalti, mille sisse on segatud klaasipuru – klaasasfalt e 

klaasfalt – ingl. k. glasphalt. Asfaldisegus asendatakse  asfaldi täitematerjal  klaasipuruga  

5 % - 40 mahu %  ulatuses [15]. Tavaliselt lisatakse  klaasfaldi segudesse kuni 15 mahu- % 

purustatud klaasi [16].  

Purustatud klaasiosakeste suurus peab klaasfaldis olema alla 4,75 mm.  Suuremate 

osakestega – 9,5 mm kuni 15,3 mm – klaasipuru võib kasutada teekatte alumistes kihtides. 

Suuremad tükid teekatte pealispinnas muudavad märja teekatte  libedaks [17].  

Kui libedus ei ole probleemiks, näiteks siseruumides, katuse all või kõnniteedes, siis 

muudavad suured klaasitükid klaasfaldi dekoratiivseks (joonis 4.). See võib olla eesmärk 

omaette. 

  

Joonis 4. Vanaklaasi sisaldav asfalt  [42] 

 

Klaasfaldi tegemisel tuleb klaas eelnevalt korralikult puhastada ja purustada. Seejärel 

segada ülejäänud asfaldi seguga kokku (kivid, bituumen jne). Klaasfalt püsib tavaasfaldist 

kauem soojana, tänu sellele saab seda paigaldada ka külma ilmaga. Kuid mahapanduna ta 

ka jahtub aeglasemalt, seega peaks enne liikluse lubamist ootama 24 tundi klaasfaldi 

tardumist.  
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Kuna klaasil on väga sile pind, siis on oluline, et klaasfaldis säiliks vastupidav püsiv 

sidusus, eriti märjana.  Klaasfalt kuivab peale vihma kiiremini, sest klaasiosakesed ei ima 

vett sisse. Klaasfaldi pind peegeldab paremini kui tavaline asfalt ning seetõttu paraneb öine 

nähtavus teedel-tänavatel. [18] 

 

 

2.3.4. Lammutusbetoon ja taaskasutuskillustik tee-ehituses 

Ehitus-lammutusjäätmed sisaldavad enamasti suures osas raudbetoondetaile, betoondetaile, 

kive, telliseid ja krohvi. Et mitte koormata prügilaid ega raisata looduslikke 

mineraalmaterjale, on mõttekas need jäätmed taaskasutada. Enamasti betoon ja raudbetoon 

purustatakse ja kasutatakse täitematerjalina. Purustatud raudbetoonist tuleb eraldada 

armatuurraud ning ülejäänud materjali saab taaskasutada täitmisel või tee aluskihtides. 

Purustatud betooni võib tee aluskihtides kasutada näiteks teede rajamisel, kus 

liiklustihedus on alla 200 auto ööpäevas. Lisaks võib seda kasutada kergliiklusteede, 

jalgrattateede rajamisel. [52] Betoonkillustikku saab kasutada asfaldi segus täitematerjali 

asendaja. Nii jääb kasutamata looduslik materjal.  

Betoonkillustikku saab kasutada pinnase stabiliseerimiseks. Betoonkillustiku, lubja ja 

lendtuha segamisel suureneb aluspinnase  veepidavus, seetõttu saabki seda kasutada 

pinnase stabiliseerimisel. Betoonkillustikku saab kasutada torude aluskihina [19]. 

Eestis võib ühe näite tuua Maanteeameti poolt betoonkillustiku kasutamise kohta. 2011. 

aastal rekonstrueeriti Kostiveres asulasiseseid teid. 425-meetrine katselõik rekonstrueeriti 

taaskasutatud materjalidest – freesitud asfaldiga stabiliseeritud paekillustik asendati 0-32 

mm jämeduse betoonkillustikuga (joonis 5.). Seda materjali ei kasutatud mitte 

täitematerjalina, vaid paigaldatakse otse asfaldikihi alla. Taaskasutatud materjali tarbeks 

purustatakse liigiti kogutud raudbetoondetaile, peamiselt vanu äärekive ja laepaneele. 

Tallinna Tehnikaülikooli teedelaboris kontrolliti kasutatavaid materjale, et need vastaks 

samadele kvaliteedinõuetele, mis looduslikud materjalid.  
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Joonis 5. Kostivere katselõigul betoonkillustiku paigaldamine [20] 

 

Katselõik valimis 2011. aasta novembris. Selle ehitamisel tegid koostööd maanteeameti 

Põhja regioon, Eesti Jäätmekäitlejate Liit projekti „Jäätmete taaskasutusklaster" raames, 

Tallinna Teede AS ja Tallinna Tehnikaülikool. Betoonkillustiku valmistas ATI Grupp AS , 

kelle betoonkillustiku tootmine on sertifitseeritud. [20, 21] 

 

 

2.3.5. Vanaklaas betoonis 

Vanaklaasi saab kasutada lisandina betoonis kahel viisil. Esiteks võib betoonis asendada 

tsementi jahvatatud vanaklaasiga kuni 20 massi %. Osakesed peaksid olema kuni 40 μm, 

soovitatavalt vähem kui 25 μm suurused. Vanaklaasi kasutamine betoonis parandab betooni 

keemilist koostist  ja reaktiivsust. Selle kasutamine parandab betooni  keemilist stabiilsust, 

niiskuskindlust ja vastupidavust [22].  

Teiseks saab vanaklaasi kasutada betoonis kui dekoratiivset välimust andvat lisandit 

(joonis 6.). Dekoratiivse välimuse jaoks betoonis võib kasutada värvi järgi sorteeritud 

vanaklaasi või vanaklaasi segu. Vanaklaasiga saab teha erinevaid mustreid, selleks võib 

kasutada näiteks disainerite või arhitektide abi. Dekoratiivse välimuse jaoks ei ole vaja 

vanaklaas jahvatada. Dekoratiivse välimuse tekitavadki vanaklaasi suuremad tükid 
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betoonis. Sellist vanaklaasiga „kaunistatud“ betooni saab kasutada mitmel pool, siin on 

mõned näited:  

 ehitiste faassaadikatted; 

 monteeritavad seinapaneelid; 

 vaheseinad; 

 põrandaplaadid; 

 seinaplaadid ja paneelid; 

 lifti paneelid; 

 lauaplaadid; 

 pargipingid; 

 istutuskastid; 

 prügikastid; 

 tuhatoosid [23]. 

 

Joonis 6. Vanaklaas betoonis dekoratiivsel eesmärgil [43] 
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2.3.6. Klaasiliiv 

Klaasiliiv on purustatud klaasijäätmetest toodetud liiv (joonis 7.). Seda on hea kasutada 

torude paigaldamisel tihendamismaterjalina. Sobib kasutada tasapinnana betoonplaatide ja 

sillutiskivide alla. Klaasiliiva hea omadus on vett ära juhtida, seetõttu saab seda kasutada 

sadevee süsteemide paigaldamisel. [53] Klaasiliiva saab kasutada liiva asemel ranna-alal, 

golfiväljakutel ja mänguväljakutel[54]. 

 

Joonis 7. Klaasiliiv [55] 

 

 

2.3.7. Vahtklaas  

Sorteerimata vanaklaasist – klaaspakend, tahvelklaas, klaastorud, elavhõbedast puhastatud 

päevavalguslambid, autode tuuleklaasid – saab ümbertöötlemise tulemusena toota 

vahtklaasi. Vanaklaas puhastatakse ja jahvatatakse pulbriks. Pulber kuumutatakse 700-

900oC temperatuuril viskoosseks klaasimassiks, millele lisatakse vahustamiseks 

kaltsiumsulfaati või kaltsiumkarbonaati. Vahustusaine lagunemisel tekkiva gaasi mullid 

suurendavad klaasimassi viiekordseks. Vanaklaasi sisaldus vahtklaasis on 98 

massiprotsenti, 2 massiprotsenti on lisandeid.  

Tänu väikesele tihedusele on teda kerge käsitseda ja töödelda. Vahtklaasi tihedus on 120 - 

250 kg/m3  [24], teistel andmetel 210 kg /m3 +/- 15 % [25]. 

Vahtklaasi saab kasutada tema kerguse tõttu nii täitematerjalina kui ka soojustusmaterjalina 

infrastruktuurides ning ehitiste püstitamisel (joonis 8.). Vahtklaasi toodetakse ka 

plaatidena, seda saab purustada ning sellest vormitakse mitmesuguseid tooteid, sealhulgas 

vahtklaasigraanuleid. Vahtklaasitükid on ka dekoratiivsed ning sobivad asendama 

jalgradadel ja mänguväljakutel kruusa. Vahtklaasi kerguse tõttu on teda hea transportida 

vajalikesse kohtadesse ka suurkottides (bigbag).  
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Joonis 8. Vahtklaasi paigaldamine pinnase täiteks [44] 

 

 

Vahtklaasi kasutusvõimalused: 

 teedel ja tänavatel; 

 jalakäijate ja jalgrattateedel; 

 raudteetammi ehitamisel; 

 müratõkked; 

 torude kraavides; 

 spordiväljakutel; 

 pinnase täiteks; 

 terrassi ja aia katteks. 

 

 

2.3.8. Plastplangud, -prussid ja -lauad 

Eestis toodetav PlastRex on materjal, mis on valmistatud kuumtöötluse läbinud 

kodumajapidamise plastjäätmetest. PlastRex on ilmastikukindel, seetõttu sobib see 

asendama paljudes kohtades puitu. See materjal ei mädane, ei ima niiskust ning on lihtsalt 

puhastatav.  
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Materjali tootmise esimeses tootmisetapis töödeldakse plastpakendid ümber 

plastitööstusele sobivaks tooraineks – ühtsete omadustega graanuliteks. Teises etapis 

toodetakse graanulitest ekstrudeerimisel mitmesuguseid profiilmaterjale. Plastdetailid 

võivad olla mitut värvi ning viimasel ajal on neid hakatud ka puiduimitatsioonkilega 

lamineerima. Üks tonn PlastRex-i aitab kokku hoida 1,66 tonni CO-d, 262 liitrit naftat ja 

23 m3 prügila pinda [39].  

PlastRexi saab kasutada järgmiste toodete valmistamisel (joonis 9.): 

 aiamööbel; 

 aiamoodulid; 

 terrassi aluskonstruktsioonid; 

 lille-ja kompostikastid; 

 prügimajad ja kuurid; 

 liivakastid. 

 

Joonis 9. PlastRex materjalist tehtud lillekastid ja terrass [45] 

 

Plastijäätmeid saab taaskasutada väga mitmeti. Antud töös otsiti tooteid, kus jäätmetest on 

tehtud tänavatel ja haljasaladel vajaminevaid tooteid.  

Plastijäätmetest tehtud tooted ei ima vett, seetõttu ei ole nad vastuvõtlikud seenhaigustele. 

Neid ei kahjusta sipelgad ja muud putukad. Tooteid ei pea värvima ja neid on lihtne 
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hooldada. Plastijäätmetest toodetakse esmalt pressitud materjal ja seejärel tehakse sellest 

tooted: 

 müratõkkeseinad; 

 teeviiidad; 

 teadetetahvlid; 

 prügikastid. 

Plastijäätmetest valmistatakse murukärgesid (joonis 10.), mida saab kasutada haljasaladel 

ning parklates [26].  

 

Joonis 10. Plastkärg, mille tühimikesse kasvab muru [49] 

 

 

2.3.9. Vanarehvid 

Vanarehve saab ümber töödelda eemaldades neist metallkoor, tekstiilkiud, ja seejärel 

rehvid purustada. Üheks võimaluseks on kasutada haljasaladel kummimultši. Seda saab 

kasutada nii aias ja maastikukujundamisel kui ka spordi- ja lastemänguväljakutel (joonis 

11.). Sellel on mitmesuguseid eeliseid tavalise multši ees: see ei lendu, ei tekita 

seenhaigusi, putukatele ei ole see sobiv elukeskkond, see ei pleegi, takistab umbrohu 

kasvamist [27]. 
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Joonis 11. Kummimultši kasutamine laste mänguväljakul [46] 

 

Rehvidest saab külmpressimise teel toota kummimatte (joonis 12.), mis sobivad laste 

mänguväljakutele, rulaparkidele, terrassile ja treppidele. Kummimattidel ja kummimultšil 

hea omadus vähendada põrutusi, seetõttu need sobivadki hästi laste ja spordiga seotud 

rajatistele. Kummimatte on lihtne paigaldada ja neil  puudub vajadus igapäevase hoolduse 

järele ning  neid [28]. Matid sobivad hästi ka majade, kontorite, haiglate jne kõnniteedele 

[29].  

 

Joonis 12. Kummimatid erineva värvusega [50] 
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2.3.10. Komposiitmaterjalid 

Komposiitplastid on materjalid, mis koosnevad polümeersest sideainest (maatriksist) ja 

kiulisest või pulbrilisest sarrusest. Sarrus annab komposiidile jäikuse, tugevuse ja 

mehaanilise vastupidavuse. Sideaine annab väliskuju ja monoliitsuse ning jaotab koormuse 

sarrusele.  

Puitplastkomposiitide sarruseks on peenestatud puit ning sideaineks on reakto- või 

termoplast. Puitplastkomposiit ühendab endas puidu ja termoplasti omadust- see on 

kergesti saetav. Materjal muutub külmaga hapramaks ja kuumaga plastsemaks (aga vähem 

kui tavaplast). Tavaliselt on puitplastkomposiidi segus plasti ja puitu võrdselt ühepalju, aga 

erinevatel toodetel võib segu olla ka erineva koostisega. Enamasti kasutatakse hakkpuidust, 

laastudest ja saepurust saadavat puidutolmu ja -kiudu. Vahel kasutatakse selleks ka 

puitjäätmeid: puitpakendid, ehitus- ja tööstusjäätmed, vanapaberit. Paljud tootjad 

kasutavad ringlusse võetud puitmaterjali ning töödeldud ja taaskasutatavat plasti (näiteks 

PET-pudeleid ja teisi plastikpakendeid). Puitplastkomposiidi valmistamiseks segatakse 

materjalid kokku kõrgel temperatuuril ning seejärel vormitakse.  

Puitplastkomposiitmaterjal on hinnatud just seetõttu, et seda ei pea õlitama, värvima ega 

lakkima. Materjal on kõvem ja kulumiskindlam kui tavaline puit, kuid see ei sobi 

kasutamiseks kandekonstruktsioonides, sest tema paindetugevus on väiksem kui puidul. 

Puitplastkomposiit niiskub aeglaselt ning seetõttu on see materjal ka seenhaigustele 

vastupidavam.  

Puitplastkomposiidi kasutusvõimalused: 

 terrasside, bangalote, paadisildade, välibasseinikerede ja pinkide valmistamisel; 

 avamaa- või veekoguäärsete teede ehitamise (joonis 13.);  

 piirete ja käsipuude ehitamisel. [30] 
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Joonis 13. Puitplastkomposiitmaterjali kasutamine basseini ääres [47] 

 

 

2.3.11. Kompost 

Linnahaljastuses ei ole vaja alati parimate omadustega mulda kasutada. Vähemväärtusliku 

mulla omadusi saab parandada komposti abil (joonis 14.). Kompost on orgaanilise aine 

aeroobsel lagunemisel tekkiv, huumuserikas ja stabiilne lõppsaadus,  looduslik väetis.  

 

Joonis 14. Komposti kasutamine mulla asemel [48] 
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Komposti saab valmistada mitmete lähteainete kombineerimisel:  

 sõnnik;  

 turvas; 

 puulehed; 

 saepuru; 

 reoveesete; 

 aiajäätmed. 

Kõik eelpool nimetatud lähteained on hästi lagunevad, seetõttu saab nendest head 

komposti. Kompostimise paremaks kulgemiseks peab kompostitav mass olema piisavalt 

niiske, sest kuiv keskkond ei sobi mikroorganismidele, samuti ei sobi liigne niiskus, sest 

siis ole massis piisavalt õhku. Et oleks piisavalt hapniku kompostitavas massis, on hea 

lisada sellesse koredat materjali – hakitud puukoort, hakkpuitu, jämedat saepuru. 

Kompostiaunasid segatakse õhutamise eesmärgil. Mikroorganismide tegevuseks on vajalik 

ka õige temperatuur. Alla 5ºC temperatuuriga kompostiaunas mikroorganismide 

elutegevust peaaegu ei toimu. Mikroorganismidele sobib kõige paremini temperatuur 

vahemikus 20-50ºC või 55-70ºC. [31] 

Jäätmeseaduse alusel on välja antud kaks määrust komposteerimise reguleerimiseks: 

1. Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded (keskkonnaministri 

08.04.2013 määrus nr 7) 

2. Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded 

(keskkonnaministri 30.12.2002 määrus nr 78)  

Esimeses neist on määratletud, millest võib komposti teha ning kuidas seda teha. Kus seda 

kasutada võib, selles määruses ei ole sätestatud.  

Teises määruses on paika pandud reoveesette kasutamise kord põllumajanduses, 

haljastuses ja rekultiveerimisel. Haljastuses võib antud määruse kohaselt kasutada setet 

kõrg-või madalhaljastuse rajamiseks või selle parandamiseks haljasaladel või 

haljasvööndites.  
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Esimene sertifikaat biolagunevatest jäätmetest toodetud kompostile on SA 

Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskuse poolt väljastatud 16.03.2016 AS-le 

Väätsa Prügila, kes võib seda nüüd müüa ilma piiranguteta. [51] 
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3. UURING “ROHELISE TÄNAVA“ KONTSEPTSIOONI 

RAKENDAMISEKS RAADIKU 8 NÄITEL 

3.1. Metoodika 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada jäätmetest valmistatud ehitusmaterjale, 

mida kasutada teede ja tänavate rajamisel ning linnamööblit, mis on samuti tehtud 

jäätmetest. Antud tööks vajaliku materjal sai autor peamiselt internetist, kuid leidus ka 

vähesel määral materjale ajakirjas „Keskkonnatehnika“. Peamiselt otsiti materjali 

inglisekeelsete märksõnade järgi. Tihti sai ühest artiklist uusi märksõnu, mida otsingusse 

panna ning sealt omakorda leiti artikleid, mida antud tööga seostada.  

Antud töö on teoreetilist laadi, sest autoril puuduvad teadmised, et enamus leitud 

materjalidest oleks Eestis kasutust leidnud (välja arvatud mõned näited). 

Eelmises peatükis on kirjeldatud leitud materjalide omadusi erinevates 

ilmastikutingimustes ning missuguses valdkonnas on materjale kõige parem kasutada jne.  

Leitud materjalid rakendatakse näitena Tallinnas asuva Raadiku 8 õuekujundusprojektis. 

Antud projekt on küll reaalselt välja ehitatud, kuid autor laiendas seda. Raadiku 8 projekt 

on koostatud õuekujundusena, kuid kuna antud bakalaureusetöö hõlmas ka tänavatel ja 

teedel kasutatavate jäämetest tehtavate materjalide loetelu, siis lisati antud projektile ka 

need tulemused. Eesmärgiks on võimalikult palju materjale ja tooteid asendada materjalide 

ja toodetega, mis on tehtud jäätmetest.   

Töö autor kasutas algandmetena Raadiku 8 õuekujunduse materjali-inventari loetelu. Need 

sisestati tabeli nr 1 veergu 1. Seejärel võrreldi nimekirja ja kirjanduse andmetel leitud 

jäätmetest toodetud materjale ja nendest materjalidest toodetud toodete nimekirju. Kui 

nendes nimekirjades leidus Raadiku 8 projekti nimekirjas olevaid elemente, siis pandi 

tabeli veerus 3 märge „jah“, kui ei leitud jäätmetest toodetud toodete seast vajaminevaid 

elemente, pandi veergu 3 märge „ei“. Kolmandas veerus on märgitud sõna „osaliselt 

plastikosad“ sellisel juhul kui autor leidis, et vajaminev toode on osaliselt toodetud 

jäätmestest, s.t. plastikust toote detaili on võimalik asendada, kuid metallist detaili ei ole 
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võimalik asendada. Veerus neli on loetelu materjalidest, mida autori arvates on võimalik 

antud toote asendamiseks kasutada. Kui leiti, et vajaminevat toodetet/materjali saab 

asendada jäätmetest tehtuga, siis asendati see vastava ühiku hulgaga. Näiteks kui prügikasti 

kohta leiti, et seda saab asendada jäätmetest tehtud tootega, asendati 24 tk. 

Originaalprojektis (Lisa 1.) on kirjeldatud inventari detailselt, näiteks mis värvi peab mingi 

toode olema, mis firma toode on eelistatud. Antud lõputöös toodete detailse kirjeldamisega 

ei arvestatud, sest sellega seataks piirangud jäätmetest toodete leidmisele. 

 

 

3.2 Tulemused 

Käesolevas peatükis tuuakse näitena Raadiku 8 õuekujunduse materjali-inventari loetelu, 

mida autor laiendas sõidu- ja kõnniteede kirjeldamisega. Tabelis 1 on Raadiku 8 

õuekujunduse projekti nimekiri, veerus kaks on toodud vajalike toodete arv ning veerus 

kolm on sõnadega jah/ei kirjeldatud, kas on võimalik asendada uued tooted jäätmetest 

tehtud toodete/materjalidega.  

Raadiku 8 õuekujunduse projektis on eraldi jaotistena pargimööbel, rajatised, laste 

mänguvahendid ja spordivahendid, katendid ja haljastus.  

Tabelis 1 on 35 nimetust. 20-le tootele/materjalile leiti, et neid saab kindlasti asendada 

jäätmetest tehtuga. Viiele tootele/materjalile leiti, et asendada saab neid osaliselt, eelkõige 

plastiku osas. 11 nimetuse puhul leiti, et neid ei ole võimalik asendada. Kaudselt võib ka 

neid 11 nimetust asendada jäätmetest tehtuga, sest enamik neid tooteid on metallist ja 

metallid on enamasti ümbertöödeldavad ja taaskasutatavad.  

Tabel 1. Raadiku 8 Tallinn õuekujunduse projekti nimekiri. Allikas: OÜ Astlanda Ehitus, 

2013 

Materjalide vajadus ja 

ehitustööde mahud 

Kogus Uudsete 

toodetega 

asendamise 

võimalus  

Märkused 

Pargimööbel:       

Seljatoega pink 24 tk jah saab asendada vanaklaasiga kaunistatud 
betooniga, PlastRex materjaliga, 
puitplastkomposiidiga 

Seljatoeta pink 16 tk jah saab asendada vanaklaasiga kaunistatud 
betooniga, PlastRex materjaliga, 
puitplastkomposiidiga 
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Materjalide vajadus ja 

ehitustööde mahud 

Kogus Uudsete 

toodetega 

asendamise 

võimalus  

Märkused 

Maasse kinnitatav 45 L 
mahuga prügikast 

24 tk jah saab asendada vanaklaasiga kaunistatud 
betooniga, PlastRex materjaliga, 
puitplastkomposiidiga 

 
Vaibastange 6 tk ei   

Puude juurekaitse rest 19 tk jah saab asendada murukärjega 

Puude tüvekaitse metallist 19 tk ei   

Lillekast 9 tk jah saab asendada PlastRex materjaliga, 
vanaklaasiga kaunistatud betooniga 

Rajatised:       

Laste mänguväljaku 
piirdeaed 

324 m jah saab asendada 
puitplastkomposiitmaterjaliga, PlastRex 
materjaliga 

Värav: 2-poolne 3 tk jah saab asendada 
puitplastkomposiitmaterjaliga, PlastRex 
materjaliga 
saab asendada 
puitplastkomposiitmaterjaliga, PlastRex 
materjaliga 

Aiapostid: tüüpne 
nelikantpost 

  jah 

Spordiväljaku piire 5m 210 m jah 

Spordiväljaku piire 5m 

Laste mänguvahendid ja 

spordivahendid: 

12 
väravat jah 

  

saab asendada 
puitplastkomposiitmaterjaliga, PlastRex 
materjaliga 

  

  

Kiik 5 tk osaliselt 
plastikosad 

saab asendada 
puitplastkomposiitmaterjaliga, PlastRex 
materjaliga 

Liumägi 1 tk jah saab asendada 
puitplastkomposiitmaterjaliga, PlastRex 
materjaliga 

Liumägi ronimisvõrguga 1 tk jah saab asendada 
puitplastkomposiitmaterjaliga, PlastRex 
materjaliga 

Linnak „Väike vihmapilv“ 1 tk jah saab asendada 
puitplastkomposiitmaterjaliga, PlastRex 
materjaliga 

Vedrukiiged 4 tk ei   
Kaalukiiged 1 tk osaliselt 

plastikosad 
saab asendada 
puitplastkomposiitmaterjaliga, PlastRex 
materjaliga 

Pendelkiik 1 tk osaliselt 
plastikosad 

saab asendada 
puitplastkomposiitmaterjaliga, PlastRex 
materjaliga 

Vedrupoom 1 tk  ei   

Ronila 1 tk osaliselt 
plastikosad 

saab asendada 
puitplastkomposiitmaterjaliga, PlastRex 
materjaliga 
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Materjalide vajadus ja 

ehitustööde mahud 
Kogus  Uudsete 

toodetega 

asendamise 

võimalus  

Märkused 

Seisukarussell 1 tk ei   

Karussell-ronila 1 tk osaliselt 
plastikosad 

saab asendada 
puitplastkomposiitmaterjaliga, PlastRex 
materjaliga 

Karussell 1 tk ei   

Vandaalikindel 
korpallistatiiv 

1 tk ei   

Kompleksredel 1 tk ei   
3x3m liivakast 6 tk jah saab asendada 

puitplastkomposiitmaterjaliga, PlastRex 
materjaliga, liivakasti liiva saab asendada 
klaasliivaga 

Skatepragi trikivahendid 1 tk ei   

Katendid:        

Mängu- ja spordiplatside 
sillutis, tänavakivid, sh 
aluskihid 

700 m2 jah asendada saab freesasfaldiga, 
kummeeritud asfaldiga, vanaklaasi 
sisaldava asfaldiga, vanaklaasiga 
kaunistatud betooniga, vahtklaasiga, 
lammutusbetooni, taaskasutuskillustiku ja 
klaasliivaga 

Murukivi 114 m2 jah asendada saab plastkärjega 

Asfaltkate 675 m2 jah asendada saab freesasfaldiga, 
kummeeritud asfaldiga, vanaklaasi 
sisaldava asfaldiga 

Liiv laste mänguvahendite 
alla turvatsooni 

200 m2 jah asendada saab kummimultši ja 
klaasliivaga 

Laste mänguvahendite 
turvakate (kummikate) 

110 m2 jah saab asendada kummimultši ja rehvidest 
kummimattidega 

Haljastus:        

Muru rajamine 25 300 
m2 

jah saab asendada kompostiga 

Tugevdatud muru 
killustikaluse rajamine 

5330 
m2 

jah saab asendada lammutusbetooni, 
taaskasutuskillustikuga, vahtklaasiga ja 
klaasliivaga 

Parkla-ala tänavapuude 
kastmis-imbtoru ümber 
juurestiku 

19 tk ei   

 

Õuekujundusele lisaks tuleb elamu juures välja ehitada ka kommunikatsioonid ja sõidu- ja 

kõnniteed. Sõidu- ja kõnniteede rajamisel on võimalik kattena kasutada freesasfalti, 

kummeeritud asfalti, vanklaasi sisaldavat asfalti. Lammutusbetooni ja 
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taaskasutuskillustikku ja vahtklaasi saab kasutada katendi aluskihina. Betoonisegus 

kasutatud vanaklaas annab dekoratiivse välimuse.  

Eestis kasutatakse freesasflati, kuid kummeeritud ja vanaklaasi sisaldavat asfalti ei ole 

kasutatud.  

Haljasalade rajamisel saab kasutada komposti ning vanarehvidest toodetud multši. 

Vanarehvidest kummimatte saab kasutada nii kõnniteede rajamisel kui ka mängu- ja 

spordiplatside rajamisel. Vanaplastist murukärgesid saab kasutada nii parklate rajamisel kui 

ka haljasaladel, kus on tallamistihedus suurem. 

Nagu on näha originaalprojeti nimekirjast (lisa 1.) on seal detailselt kirjeldatud 

vajaminevat inventari. Seega peaks juba tellija, projeteerija ja arhitekt projeti algstaadiumis 

mõtlema sellele, et võimalikult palju kasutada taaskasutusmaterjale ja jäätmetest 

valmistatud tooteid. Sest kui on juba paika pandud kriteeriumid, millele peaksid vastama 

inventari tooted ja hiljem selgub, et jäätmetest valmistatud tooted ei vasta nendele 

kriteeriumitele, siis neid ei saa projektis kasutada. 
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KOKKUVÕTE 

Käesolevas bakalaureusetöös tutvustati materjale ja tooteid, mis on tehtud jäätmetest ning 

mida saab kasutada nn rohelise tänava rajamisel. Töö autor otsis võimalikult palju 

jäätmetest tehtud materjale ja tooteid, mida on maailmas ning ka Eestis kasutatud.  

Materjalid, mida autor leidis, on: freesasfalt, kummeeritud asfalt, vanaklaasi sisaldav 

asfalt, lammutusbetoon ja taaskasutuskillustik, vanaklaas betoonis, klaasiliiv, vahtklaas, 

plastplangud, -prussid ja -lauad, vanarehvid, komposiitmaterjalid ning kompost. Antud 

materjale saab kasutada erinevates kohtades ning nendest saab toota erinevaid tooteid.  

Leitud materjalid rakendati näitena Raadiku 8 õuekujundusprojektis. Projekti nimekirjas on 

35 nimetust, 20-le tootele/materjalile leiti asendus jäätmetest toodetud tootele/materjalile, 

viiele leiti osaline asendamine, eelkõige plastiku osas.  Seega on võimalik kujundada 

tänavaid ja teid kasutades jäätmetest valmistatud tooteid päris laildaselt. Eestis on 

kasutatud freesasfalti, lammutusbetooni, taaskasutuskillustik. Eestis toodetakse käesoleval 

ajal vanaplastist PlastRex materjali, murukärgesid, kummimatte ja kummimultši.  

Eestis on jäätmete taaskasutamine sellisel eesmärgil veel küllaltki vähene. Kindlasti 

mängib siin rolli ka Eesti väiksus. Kõike ei saagi ja ei olegi mõttekas järgi teha, mida mujal 

maailmas suuremates riikides on tehtud.  

Käesolevas töös ei arvestatud uudsete materjalide tootmise maksumusega. Tihti võibki 

jäätmete taaskasutamine selle taha jääda, et see ei ole majanduslikult otstarbekas. Aga kui 

võib tekkida erinevate toorainete defitsiit, siis hakatakse kindlasti mõtlema üha enam 

jäätmete taaskasutamisele.  

Keskkonnahoidlike hangete kaudu saaks Eesti riik elavdada jäätmete taaskasutamist 

toodete/teenuste valmistamisel ning tehnoloogiate valmistamisel. Samuti leiab autor, et üha 

enam hakkab rolli mängima ka Eesti ühiskonnas maine. Kindlasti tuleb edaspidi kasuks kui 

ettevõte saab märkida, et ta on võitnud keskkonnahoidliku hanke, sest ka üha enam läheb 

tavakodanikule korda säästlik mõtteviis.  
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Jäätmeseaduses peaks lihtsamaks muutuma see osa, mis reguleerib jäätmetest toote 

saamist. Käesoleval ajal on see liiga keeruline, et tavalisel ettevõtjal tekiks üldsegi huvi 

taaskasutada ja toota jäätmetest materjale/tooteid. Kui jäätmematerjalist on tooted 

valmistatud, siis tuleks pöörata tähelepanu ka nende sertifitseerimisele. Sertifitseerimine 

annab toodete kasutajale kindluse, et tooted vastavad kõikidele normidele ning seeläbi 

võiks kasvada nende toodete tarbimine ehk ühtlasi ka jäätmete taaskasutus. Ringmajanduse 

all mõeldakse samuti, et ümbertöötlemine ja taaskasutus suureneks, et mitte materjale 

ladustada prügilatesse, vaid need kasutusele võtta. Ja üks võimalus ongi toota materjale ja 

tooteid, mida läheb vaja linnaruumi kujundamisel.  

Autori arvates on võimalik, et kui jäätmete puhul saame jätkuvalt rääkida põhimõttest 

„saastaja maksab“, siis hakatakse otsima võimalusi rohkem jäätmeid taaskasutama ja 

nendest tooteid valmistama. Kinnisvaraettevõtted võiksid elamurajoone rajades rohkem 

kasutada taaskasutusmaterjale ning reklaamida seda kui rohelist elurajooni.  
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GREEN STREET 

SUMMARY 

The goal of this bachelor`s thesis is to find out if it`s possible to design public cityscape, 

streets, roads and other facilities by sustainable way from recycled waste. The main 

purpose of waste management is to recycle and recover waste materials as much as 

possible. Disposing of waste should be the last opportunity. Waste can be recycled if there 

is a demand on the market or there is a knowledge how to produce new materials out of it. 

It would be good if products made from waste are used as much as possible. One way to 

use products from waste is to use them in public area which requires large amounts of 

materials, and advertises it in educational purposes.  

In this paper the author gives an overview of materials that can be produced from waste 

and describes the possible usage of those products. Materials which are described here are 

used to replace virgin building materials in a project of landscape design of Raadiku 8 

Tallinn.   

Materials that author found from literature are following: milled asphalt, rubber-containing 

asphalt, glassphalt, demolition concrete and recycled macadam, glass filler in concrete, 

glass sand, foamed glass, plastic blanks, recycled rubber products and compost.  

Materials which were replaceable were implemented into the Raadiku 8 landscape design 

project. Originally there was 35 objects in the project list and during the current research it 

was concluded that 20 products/materials can be fully replaced with recycled materials and 

5 objects, mostly plastic, can be replaced partially. In addition to previous new materials 

were found such as milled asphalt, rubberized asphalt that can be used in the construction 

of roads and streets. Also fine-grinded tyres and compost can be used in landscaping. 

Consumers are often sceptical regarded to products which are made of recycled materials, 

but if those products are already certified then those are used more widely in Estonia. For 

example it is not legal to sell compost if it is not certified, but if it gets quality certificate 

then people do not afraid to buy it and use it anymore. 
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As a suggestion author propose that the part of the Waste Act which regulates the process 

where waste becomes product should be made easier to understand. At present there is no 

interest for companies to re-use wastes or produce new materials from waste because it is 

too difficult to get rid of the waste status. This way of thinking must be changed if we want 

to live more sustainably. Circular economy goal is to use materials and not make waste, but 

if necessary, recycle as much as possible. Green procurement can influence property 

developers to use recyclable products and services.  
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Lisa 1. Tallinna Lasnamäe linnaosas Raadiku 8 kinnistu õuekujunduse ja haljastuse 
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