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• Mis tehtud, mis teoksil

esinejate seas tegid ettekanded ka Heinz

Werner Engel, Gergely Toth Ungari Keskkon-

najuhtimise Assotsiatsioonist ning Raul

Jürgenson BVQI-st. Viimane tõi oma ettekan-

des esile (sertifitseerija seisukohalt vaa-

datuna) põhilisi vigu, mida ettevõtjad tee-

vad keskkonnajuhtimissüsteemi juurutades. 

Kevadsuvel täitis EKJA aktiivselt üht oma

põhikirjalist eesmärki – osales õigusaktide

väljatöötamisel. Ettepanekuid on tehtud

välisõhukaitse ja riigihangete muutmise

seaduse eelnõu ning keskkonnamõju hin-

damise ja keskkonnajuhtimissüsteemi sea-

duse eelnõu kohta. Viimati nimetatu oli ka

ühe EKJA korralise seminari teema, kus eel-

nõust andsid ülevaate keskkonnaminis-

teeriumi esindajad. Tuleb rõõmuga märkida,

et EKJA ettepanekuid on uues seaduses

tõsiselt arvesse võetud.

Kolmas teabeleht käsitleb Euroopa Liidu

energiamaksu temaatikat. Teabelehes tut-

vustatakse kahte olulist Eestis läbiviidavat

keskkonnajuhtimisega seotud projekti.

Koostöös hollandlastega rakendatakse

Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja -audi-

teerimissüsteemi (EMAS) ning Belgia ja

Taani ekspertide toel valmistutakse kasu-

tusele võtma Euroopa Liidu ökomärgis.

Teabelehes kirjeldatud Iru Elektrijaamade

ISO 14001 sertifitseerimine toimus napilt

enne seda, kui Eesti ettevõtted võivad tähis-

tada sajanda ISO 14001 sertifikaadi saamist.

Augustiks 2004 on EKJA liikmete arv kasva-

nud 40-ni.

Ärge unustage külastada EKJA kodulehte

www.ekja.ee. Sealt leiate pidevalt uuenevat

teavet EKJA tegemiste ja laiemalt keskkon-

najuhtimise kohta!

Valdur Lahtvee

EKJA juhatuse esimees

TEABELEHT

SSIISSUUKKOORRDD

KONTAKTID:
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon
Pk 160, 10502 Tallinn
Tel: +372 627 6100
Faks: +372 627 6101
E-post: ekja@ekja.ee
www.ekja.ee
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EEeessttii  KKeesskkkkoonnnnaajjuuhhttiimmiissee  AAssssoottssiiaattssiioooonnii  tteeaabbeelleehhtt

iillmmuubb  kkoollmm  kkoorrddaa  aaaassttaass  nniinngg  oonn  mmõõeelldduudd

aassssoottssiiaattssiioooonnii  lliiiikkmmeettee  jjaa  llaaiieemmaa  üüllddssuussee  tteeaavviittaa--

mmiisseekkss      EEKKJJAA      tteeggeevvuusseesstt      jjaa      kkeesskkkkoonnnnaajjuuhhttiimmiisseesstt..

Tere taas, EKJA liikmed ja keskkonnajuhtimishuvilised!
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EKJA teabelehe väljaandmise toetajad

Vihmane suvi on saatnud meid sügisesse.

Nii nagu lastele kooliaasta, hakkab ka EKJA-l

taas pihta aktiivsem tegevusperiood. Aeg

on käes vaadata, mis on poole aasta jook-

sul juhtunud ning mis ootab meid ees

sügisel.

Kevadel viidi läbi mitmeid huvitavaid kooli-

tusi ja seminare. Ehitusettevõtetele tutvus-

tati ehitustegevusega seotud keskkon-

nanõudeid ja õigusakte ning ehituset-

tevõtte keskkonnategevuse hindamise ja

parandamise meetodeid (ökokaardista-

mine, ehitusmõõdik ehitiste keskkonna-

sõbralikkuse hindamiseks). Meeldivalt osa-

lejaterohke oli ökokaardistamise koolitus.

Uudse ja lihtsa keskkonnajuhtimisvahen-

dina annab ökokaardistamine pildi ette-

võtte keskkonnategevusest ning aitab ra-

kendada lihtsat keskkonnajuhtimissüstee-

mi. Koolituse teises osas anti ülevaate

kodutöödest. Seal osales ka ökokaar-

distamise looja Heinz Werner Engel, kes jäi

eriilmeliste ökokaartidega väga rahule.

Samal päeval toimus rahvusraamatukogus

keskkonnajuhtimisseminar, kus teiste

Valdur  Lahtvee
23. märtsi 
keskkonnajuhtimisseminaril
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Valdur Lahtvee, EKJA juhatuse esimees

EUROOPA LIIDU ENERGIAMAKSUD TAGAVAD EESTILE JÄTKU-
SUUTLIKU MAJANDUSE

Suured energiatootjad on saastetasude ja eriti

CO2 heitetasu maksjatena täna suurimad riigi ja

omavalitsuste keskkonnainvesteeringute ra-

hastajad, samas jäetakse energiatootjad oma

keskkonnaprobleemidega üksi ja nende kesk-

konnaprojektid riigipoolse toeta.

Saaste- ja ressursitasudena riigieelarvesse

laekuva raha jagab riik igal aastal Kesk-

konnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu

kaudu erinevate keskkonnaprojektide toe-

tuseks. KIK-i eelarve oli 2002. aastal ligi 300

miljonit ja nii 2003. a kui ka 2004. a ligi 400

miljonit krooni. Omavalitsuste arvele otse

laekuvad loodusvarade kasutamise tasud kulu-

vad kohalike prioriteetide rahastamiseks.

Põlevkivist elektri tootmine on Eestis suurim

saastaja ning riik on aastakümneid peamiselt

energiasektorist korjatud keskkonnatasude

arvelt subsideerinud vee- ja jäätmeettevõtjaid.

Samas peavad energiaettevõtted tegema ja tee-

vad suuri investeeringuid keskkonnanõuetega

vastavuse saavutamiseks ja tootmise nega-

tiivse keskkonnamõju vähendamiseks.

Ainuüksi Eesti Energia kontserni ettevõtted

maksavad keskkonnatasudena umbes kol-

mandiku KIK-i kaudu jaotatud rahast, kuid

keskkonnaseisundi parendamiseks laekuvaid

vahendeid suunatakse energiasektorisse tagasi

minimaalselt.

Käesoleva aasta esimeses otsustusvoorus

toetas KIK-i nõukogu 518 projekti 230,8 mln

krooniga. Mahukamad  valdkonnad olid:

• veekaitseprogramm (56 projektile 88,8 mln

kr),

• jäätmekäitlusprogramm (62 projektile 54,4

mln kr) 

• looduskaitseprogramm (120 projektile 16,3

mln kr).

Keskkonnaministeeriumi välisõhu kaitse pro-

grammi – teoreetiliselt saaksid sealt raha taot-

leda energiaettevõtted oma keskkonna-

projektide rahastamiseks – KIK-i nõukogu poolt

rahuldatud taotluste maht oli vaid 9,351 mln kr

ehk 4% toetuste kogumahust ja energiaet-

tevõtete esitatud taotlustest rahuldati vaid

kaks kogumahuga 3,18 mln kr, seega tuli 2004.

aasta esimesel poolel vaid häbematult väike –

1,4% – KIK eraldistest tagasi energiasektorisse.

Vaidlemata vastu vajadusele keskkonnavald-

kondi riigi poolt enam rahastada, ei saa ma aru

neist otsustajatest, kes Eesti riikliku keskkon-

nastrateegia prioriteetide reas vee- ja jäätme-

sektorist eespool seisvale energeetika nega-

tiivse keskkonnamõju vähendamisele (KIK-i

välisõhukaitse programmile) ikka ja jälle vee

peale tõmbavad.

Sellest, et elektritarbija veetarbijate heaks

tehtava niimoodi kinni maksab, ei saa vist aru ei

riigi toetusega keskkonnaprogrammide koosta-

jad ega KIK-i nõukogu liikmed, rääkimata tarbi-

jast endast.

Euroopa Liidu liikmesriikides ja enamikus OECD

maades kehtivad teistsugused energiamaksus-

tamise põhimõtted. Nii on kombeks maksusta-

da mitte üksikuid suuri ettevõtteid – nii nagu

praegu Eestis maksustatakse CO2 heitetasuga

vaid suuri ettevõtteid, mille põletusseadmete

nimisoojusvõimsus on kokku üle 50 MW – vaid

energiamaksu peavad maksma ühtemoodi kõik

– fossiilkütuste või neist kütustest toodetud

elektri tarbijad.

Sellega tagatakse võrdne kohtlemine kõikidele

ettevõtetele ja tarbijatele ning neil kõigil tekib

ühtemoodi motivatsioon tõsta energiakasutuse

efektiivsust. Kogutud maksuraha suunatakse

enamasti proportsionaalselt tagasi nii energia-

tootmise keskkonnamõju vähendamiseks kui

ka energiatootmise ja -kasutamise efektiivsuse

tõstmiseks.

Eesti peab oma maksusüsteemi viima vas-

tavusse EL-i energiamaksustamise direktiiviga.

Selle nõuete rakendamise osas läbirääkimised

alles käivad. Sisuliselt tähendaks direktiivis

toodu rakendamine kõikidele kasutatavatele

kütustele või neist toodetud elektrile, vastavalt

kas kütuste kasutamisest või neist elektri toot-

misel tekkivate süsinikuheitmete suhtarvu järgi

diferentseeritud aktsiisimaksu kehtestamist.

Erandeid lubatakse teha energiamahukatele

tootmisharudele ja maksu võib mitte rakendada

taastuvatele kütustele.

Et viia Eesti energiasektor vastavusse EL-i

keskkonnanõuetega, tuleb energeetikaette-

võtetelt kogutavad keskkonnamaksud suunata

proportsionaalselt energiasektorisse tagasi.

Seega tuleks ka kavandatavast energiatoodete

aktsiisimaksust laekuvad vahendid vähemalt

pooles ulatuses taasinvesteerida elektritoot-

mise negatiivse keskkonnamõju vähendamisse

ja energiasäästumeetmete toetamisse. Osa

kavandatavast aktsiisist laekunud vahendeid

oleks mõistlik suunata KIK-i eelarvesse ja osa

sihtotstarbeliselt energiasektorile selle tarbeks

kas majandus- ja kommunikatsiooniminis-

teeriumi haldusalasse loodava energiatõhu-

suse ja taastuvenergeetika toetamise sihtasu-

tuse kaudu.

Osa laekunud energiaaktsiisist tuleb kasutada

toimetulekutoetuste maksmiseks neile sihtrüh-

madele, kelle elatustaset aktsiisi kehtes-

tamisega kaasnev sooja ja elektrihinna tõus

oluliselt halvendab. Et äsja KIK-i programmide

muutmise käigus loodud keskkonnakorralduse

programmi osakaal teiste programmidega võr-

reldes ja sealtkaudu energeetikavaldkonna

keskkonnaprojektide rahastamine oleks tasa-

kaalus energiasektori panusega KIK-i eel-

arvesse, tuleb KIK-i reeglistikku ja programmide

mahtusid muuta.

Milliseks kujuneb Eesti energiamaksude tase ja

struktuur EL-i täisliikmena, ei ole hetkel veel

teada. Täna kehtib suurtele (üle 50 MW soojus-

liku võimsusega) põletusseadmetele ehk elek-

trijaamadele ja katlamajadele saastetasu CO2

heitmetele määraga 7,5 kr/tonn, Saastetasu

seaduse praegu kehtiva redaktsiooni järgi

tõuseb CO2 heitetasu määr alates 1. jaanuarist

2005 tasemele 11,3 kr/tonn.

Keskkonnaministeerium, rahandusministee-

rium ning majandus- ja kommunikatsioonimi-

nisteerium on sarnaselt Euroopa Liidus raken-

datava süsteemiga ette valmistamas saasteta-
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Tabel 1. Eesti Energia Kontserni ettevõtete ressursi ja saastetasud (mln kr)

Tabel 2. Eesti suuremad õhusaastetasu maksjad ettevõtted 
2000. ja 2001. aastal (kr)

Tabel 3. Euroopa riikides rakendatud CO2 maksude määrad

* 1997 ja 1998 on toodud ainult õhkuheitetasud

su asendamist fossiilkütuste kasutamise ja fos-

siilkütustest toodetud elektri tarbimise aktsiisi-

maksuga, mis on diferentseeritud vastavalt

kütuse süsinikuheite suurusele. Kuna EL-i

direktiivis toodud maksude miinimummäärad

on enam-vähem samal tasemel põlevkiviener-

geetikale pandud keskkonnatasude tasemega,

sõltub tulevase süsinikupõhise maksumäär ja

selle mõju majandusele eelkõige  siseriiklikest

prioriteetidest ja otsustajatest. Oluliselt

mõjutab tulevast aktsiisimäära taset ka tarbi-

jate võime kaasnevat hinnatõusu kanda.

Rohkem teavet keskkonnamaksudest
võib saada Eesti Maksumaksjate Liidu
ajakirjast Maksumaksja (juuli/august
2004), mis sisaldab pikemat versiooni
Valdur Lahtvee artiklist ning artikleid
Olavi Tammemäelt (KKM abiminister),
Rait Kaarmalt (Eest Maksumaksjate
Liit), Jaan Apsilt (Balti Keskkonna-
foorum), Tiit Kallastelt (Säästva Eesti
Instituut) jt. 

Toomas Ideon, AS Maves, projektijuht

KESKKONNAJUHTIMIS- JA 
-AUDITEERIMISSÜSTEEMI
(EMAS) JUURUTAMINE EESTIS

2004. aasta sügisel jätkub

Hollandi Majandusministee-

riumi poolt rahastatud projekt

Keskkonnajuhtimis- ja -audi-

teerimise süsteemi (EMAS)

juurutamine Eestis.

EÜ määruse nr 761/2001 ko-

haselt peab igal Euroopa Liidu liikmesriigil olema

süsteem organisatsioonide registreerimiseks, k.a

pädeva asutuse loomine ja teotsemine. Samuti

tuleb liikmesriikidel kindlustada, et toimib tõen-

dajate akrediteerimine. Neid ülesandeid hak-

kavad täitma  vastavalt Eesti Keskkonnaministee-

riumi Info- ja Tehnokeskus ja Eesti Akredi-

teerimiskeskus. 

Projekt abistab nimetatud asutusi organisat-

sioonilistes küsimustes, tööprotseduuride ja

-juhendite koostamisel, samuti annab vastava

koolituse. Kavas on ka kolme organisatsiooni

ettevalmistamine EMAS-i kohaseks registreeri-

miseks. 

Projekt, mis kestab 2005. a lõpuni, haarab laial-

dasemat keskkonnajuhtimissüsteemi koolitust

ettevõtetele ja omavalitsustele. 

Projekti käigus luuakse EMAS-i koduleht

(www.envir.ee/emas), mis sisaldab teavet kesk-

konnajuhtimissüsteemide (EMAS, ISO 14001),

aga ka ökomärgise kohta ning annab juhiseid

EMAS-i rakendamiseks. 

Projekti teostaja on Tauw BV (Holland) ja koha-

likuks konsultandiks on AS Maves.

Lisateave: 
Toomas Ideon
AS Maves 
toomas@maves.ee



Leelo M. Umbsaar, 
KvaliteediKeskuse juhataja

Sirje Siim, Eesti Energia AS, 
keskkonnakaitse spetsialist 
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EUROOPA LILLEKE ON KASVAMA PANDUD

IRU ELEKTRIJAAM SAI ISO 14001 SERTIFIKAADI

Ilusa nimega ökomärgist

Euroopa Lilleke on alates

1. maist võimalik taotleda

ka Eesti toodetele ühistu-

rul pakkumiseks. Ühendu-

se ökomärgis (inglise kee-

les community eco-label)

on 1. astme tunnustus pa-

rimast seosest tootlik-

kuse, kvaliteedi ja  keskkonnasäästlikkuse

vahel terve toote/teenuse olelusringi vältel.

Tutvustame, kuidas keskkonnaministeerium

kui märgise väljaandja selleks valmistub ning

millised on valdkondlikud arengueesmärgid.

Õiguslik taust 
Esimene tõsisem katse üleeuroopalist

ökomärgist juurutada tehti EMÜ määrusega

nr 880/92, mis väljendas liikmesriikide huvi

propageerida tarbijatele väikseima keskkon-

namõjuga toodete eelistamist.

Kuna tootjate huvi jäi tagasihoidlikuks, vaa-

dati kehtinud põhimõtted üle ja võeti vastu

uus määrus nr 1980/2000. See sätestab

täpsemalt ökomärgise väljaandmise toimin-

gud ja väärtustab laialdast konsultatiivprot-

sessi, et soodustada märgisega toodete

turunõudlust.

Tänu määruse otsekohalduvusele hakkab

Eesti õigus sellele üksnes viitama. Ette-

valmistamisel on keskkonnamõju hindamise

ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, mis

kinnitab keskkonnaministeeriumi edasivoli-

tamisõigusega pädevaks asutuseks ning vas-

tutajaks skeemi edukal rakendamisel.

Süsteemne algus
Veebruaris algatas keskkonnaministeerium

projekti Euroopa Liidu liikmesriikide öko-

märgistamisalase kogemuse kasutamiseks.

Projektipartnerid AGRIFOR Consult (Belgia),

COWI (Taani) ja KvaliteediKeskus keskendu-

vad peamiselt kolmele olulisele aspektile:

pädeva asutuse arendamine, tootjate kaasa-

mine ja tarbijate teadlikkuse tõstmine.

18. mail toimunud esimesel huvipoolte semi-

naril tutvustati märgise andmise põhimõt-

teid, olulisi tootegruppe ja senist raken-

duskogemust. Rohke osavõtt ja meedia-

kajastus näitas kõrget huvi teema vastu. Ühise

laua taga arutlesid ettevõtjad, järelevalvajad ja

keskkonnaorganisatsioonid, kuidas nõudluse

tekitamiseks ja tarbijateadlikkuse kasvata-

miseks kõige paremini koostööd teha.

Arengueesmärgid
Vajalik on üles ehitada pädev asutus, mis on

pidevalt arenev, turuolukorraga kursis ja omal

alal kompetentne. Eestis hakkab duaalne juhti-

mine kaasama keskkonnaministeeriumi stratee-

gilisel ning Keskkonnaministeeriumi Info- ja

Tehnokeskuse taktikalisel tasandil.

Koostamisel on olulisemate tegevuste juhendid,

lähiaastate töö-, koolitus- ja marketingiplaanid,

ekspertide ja laborite referentsnimekirjad, huvi-

poolte kaasamisfoorumi tegevuspõhimõtted.

Koostöö ettevõtjatega
Iga märgis on tootjatele huvipakkuv senikaua,

kuni on sellele vastavaid tooteid-teenuseid ja

väärtustatakse nende eelistamist. Aastal 2005

on plaanis keskenduda tekstiili-, paberi- ja

kodukeemiatoodetele, aastal 2006 mööblile,

lakkidele-värvidele ja ökoturismile. Majutus-

teenuste valdkonnas on Euroopa Lilleke heaks

edasiarenduseks EAS Turismiarenduskeskuse

väljaantavatele märgisele Roheline Võti

(http://visitestonia.com/green/) ja Eesti Ökotur-

ismi Ühenduse koordineeritavale märgisele

Ehtne ja huvitav Eesti (EHE, 

http://www.ecotourism.ee/ehe/index.html),

pakkudes võimalust edasiliikumiseks Euroopa

kontekstis.

Otsime huvitatud pilootettevõtteid eespool

nimetatud tootegruppide lõikes, et esimesed

märgised üheskoos praktikasse jõuaksid. Edasi-

ne sõltub juba huvipoolte koostööst kogu prot-

sessitsükli vältel, et võimalikult efektiivselt

kaasata investeeringu-, ekspordi- ja nõustamis-

toetusi keskkonnahoolivuse ning konkurentsi-

võime tõstmiseks.

Lisateave projekti kohta:
Leelo M. Umbsaar,KvaliteediKeskus
leelo.umbsaar@quality.ee 
või Irma Pakkonen, KKM
irma.pakkonen@ekm.envir.ee
Lisateave Euroopa Liidu ökomärgise
kodulehelt: 
http://europa.eu.int/comm/environ-
ment/ecolabel/index_en.htm

koolitusi korraldas Eesti Energia keskkonna-

kaitse peaspetsialist Reigo Lehtla.

Iru Elektrijaam ehitati aastatel 1975–1982, et

varustada Tallinna soojus- ja elektrienergiaga.

Elektrijaama paigaldatud elektriline võimsus on

190 MW ja soojuslik võimsus 825 MW. Iru EJ võib

töötada nii vedel- kui ka gaaskütusel. Elektri-

jaama soojus- ja elektrienergia koostootmise

seadmed on suhteliselt heas seisus. 1999. aastal

ühendati Iru EJ ja Lasnamäe soojustrassid

Tallinna kesklinna soojustrassidega, mis võimal-

das suurendada soojusenergia toodangut pea

kolmandiku võrra ning kasutada ära olemasole-

vad vabad tootmisreservid. Iru EJ on Eesti suurim

soojusenergia tootja ja alates 1999. aastast

töötab elektrijaam ainult maagaasil. Reserv-

kütuseks on masuut.

KKJS juurutamise käigus said elektrijaama

juhtkond ja spetsialistid keskkonnarollid, -vastu-

tused ning -kohustused. Samuti määratleti

olulised keskkonnaaspektid.

Töötati välja ja kehtestati mitmeid Iru EJ-le  vaja-

likke protseduure, näiteks: 

• Iru EJ keskkonnaaspektide hindamise ja

keskkonnategevuskavade koostamise prot-

seduur 

• KKJS auditeerimist korraldav protseduur

• Iru EJ töötajate keskkonnaalaste teadmiste ja

koolitusvajaduse hindamise protseduur

• Iru EJ keskkonnajuhtimissüsteemi mittevas-

tavuse ning korrigeeriva ja ennetava tege-

vuse protseduur

• Iru EJ keskkonnaalaste õigusaktide andme-

baasi ajakohastamise ja õigusaktide järgi-

mise protseduur

• Iru EJ KKJS  ISO 14001 standardi nõuetele vas-

tavuse juhtkonnapoolse ülevaatuse protse-

duur

• Iru EJ seirete teostamise protseduur   

ISO 14001 standardile vastava keskkonnajuh-

timissüsteemi juurutamine Iru Elektrijaamas

eeldab selle süsteemi kasutamist ja arendamist

elektrijaama igapäevatöös ning partnerite puhul

(muude võrdsete tingimuste korral) sertifitseeri-

tud keskkonnajuhtimissüsteemi omavate all-

hankijate ning tarnijate eelistamist.

Elektri ja soojuse tootmine on kompleksloa tege-

vusvaldkonnad. Vastavalt Eesti kompleksloaga

käitiste nimekirjale on Iru EJ taotluse esitamise

tähtaeg 1. jaanuar 2005. Keskkonnajuhtimis-

süsteemi juurutamine oli kasulik eeltöö komp-

leksloa taotluse koostamisele, millega on elektri-

jaamas juba algust tehtud.

Alates Euroopa Liiduga liitumisest tekkis Eesti

ettevõtjatel ja asutustel võimalus rakendada

Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditee-

rimise süsteem (EMAS). EMAS on üldjoontes sar-

nane ISO 14001-ga sätestades lisanõudmisi kesk-

konnategevuse tulemuslikkusele ning sellest

avalikkuse, huvirühmade ja ametivõimude teavi-

tamisele. 2004. aasta alguses algatas keskkon-

naministeerium kaheaastase projekti koostöös

Hollandiga selle süsteemi juurutamiseks Eestis.

Projekti raames viiakse ellu pilootprojekt, mille

käigus juurutatakse EMAS ka Iru Elektrijaamas.

30. juunil 2004 väljastas AS Metrosert  Iru

Elektrijaamale keskkonnajuhtimissüsteemi

ISO 14001 sertifikaadi, mis hõlmab elektri ja

soojuse koostootmist. Sertifikaat kehtib

kolm aastat, mille jooksul sertifitseerimisfir-

ma teostab järelvalvet Iru EJ keskkonnaalase

tegevuse üle.

ISO 14001 standardile vastava keskkonnajuh-

timissüsteemi (KKJS) juurutamine Eesti Energia

AS-is algas 2002. aasta aprillis. Iru Elektrijaamal

oli plaanis võtta süsteem kasutusele ja sertifit-

seerida hiljemalt 2004. aasta lõpuks. Tegelik töö

Iru EJ KKJS juurutamisel algas 2003. aasta juulis,

kui elektrijaama  tehnikaosakonda asus kesk-

konnakaitse peaspetsialisti ametikohale Kai

Peet. KKJS juurutamist koordineeris ja vajalikke



Väljaanne tutvus-

tab lihtsalt ja aru-

saadavalt Euroopa

Liidu keskkonna-

juhtimis- ja -au-

diteerimissüstee-

mi (EMAS) ja selle

rakendamise etap-

pe. Humoorikate

karikatuuridega

illustreeritud trü-

kis sisaldab in-

formatsiooni ISO

14001 ja EMAS-i kohase keskkonnajuhtimissüs-

teemi erinevustest, EMAS-i registreerimise eelis-

test ja EMAS-i rakendamise tugistruktuuridest

Eestis.

Raamatut saab tasuta EKJA-st ja Säästva
Eesti Instituudist
seit@seit.ee 
tel: 627 6100
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EMAS VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTETELE:
10 INIMEST, 10 PÄEVA, 10 LEHEKÜLGE

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (SME-d)

mängivad Euroopa majanduses olulist rolli. Üle

53% tööjõust (u 80 mln inimest) töötavad SME-

des ning annavad üle poole Euroopa käibest.

Seetõttu on oluline pöörata keskkonna-

küsimuste puhul tähelepanu just SME-dele ning

leida soodsaid ja lihtsaid meetodeid nende

keskkonnategevuse parandamiseks. Üks selli-

ne vahend on ökokaardistamine.

Ökokaardistamine on visuaalne ja lihtsalt kasu-

tatav keskkonnajuhtimisvahend, mis aitab ette-

võttel välja selgitada oma tegevustest, toode-

test ja teenustest tulenevaid keskkonna-

probleeme ja -mõjusid. Ökokaardistamist kasu-

tavad Euroopas ja kogu maailmas paljud

huvirühmad, nt ametiühingud, keskkonnakon-

sultandid (EMAS-i või ISO 14001 standardi

nõuete rakendamiseks SME-des) ja tuhanded

SME-d. Ökokaardistamise uus versioon – EMAS

Easy – võimaldab ettevõttel lihtsalt ja vähese

dokumentatsiooniga juurutada ka standardi-

seeritud keskkonnajuhtimissüsteemide (ISO

14001, EMAS) nõuetele vastav juhtimissüsteem. 

Belgia keskvalitsuse rahastatava programmi

"Ressursid" (Resources) raames julgustati

SME-sid ühiskoos töötama ISO 14001/EMAS-i

nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi

juurutamise suunas jäätmekäitluse valdkon-

nas. Projekti tulemusena sertifitseeriti 2003.

aasta detsembris Belgias kaks ettevõtet, kes

toetusid keskkonnajuhtimissüsteemi raken-

damisel ökokaardistamise uuele versioonile.

Uus lähenemine annab ettevõtetele võimaluse

oma keskkonnajuhtimissüsteemi dokumentee-

rimiseks 10 leheküljel, kusjuures EMAS-i

kohane keskkonnaaruanne mahub ainult

kahele lehele. Tavaliselt sisaldab ettevõtete

keskkonnaaruanne kuni 50 lehekülge. 

Heinz Werner Engel, Ecoconceil, Belgia
Harri Moora, SEI-Tallinn, 
programmijuht

Euroopa Komisjon on algatamas projekti, mille

käigus tutvustatakse ökokaardistamise uut ver-

siooni – EMAS Easy – viies uues liikmesriigis:

Eestis, Lätis, Leedus, Ungaris ja Poolas. Projekti

käigus juurutatakse igas nimetatud riigis kuni

kümnes ettevõttes EMAS-i nõuetele vastav

keskkonnajuhtimissüsteem kasutades öko-

kaardistamise uut versiooni. Kõigil ettevõtetel,

kellel on huvi nimetatud projektis osaleda, pa-

lume ühendust võtta EKJA-ga (ekja@ekja.ee).

Rahvusvaheline Keskkonnajuhtimise
Organisatsioon (INEM) on koostöös
Euroopa Komisjoniga koostanud abiva-
hendi EMAS-i juurutamiseks väikeette-
võtetes (EMAS toolkit for small organisa-
tions). Nimetatud vahend on mõeldud
just SME-dele ning on kättesaadav
INEM-i ja Euroopa Liidu EMAS-i
kodulehel: 
http://www.inem.org/new_toolkit/com
m/environment/emas/toolkit/index.htm

Our environmental policy

Concerned to preserve the environment for future generations, Retrival commits
itself, beyond current legislation, to a continual improvement of the environment
and of its protection.

We will focus our efforts on the following items:

- To integrate our site into its urban and landscape environment

- To improve our management of flows and our storage policy in order to reduce its
impact on the environment

- To train and make each of us aware of her/his responsabilities regarding her/his
working methods and their impact on the environment

- To favour materials reuse before entering the recycling process; to favour recycling
to landfilling

- To consider prevention as an essential theme in our thinking and in our actions,
both internally and towards our clients

- To manage risks through information, communication  and signalling

- To become a model in environmental matters for our clients and for our part
ners 

- To convince each of us to represent individually the whole Retrival team

For Retrival’s team

October 6, 2003
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Name of the company RETRIVAL
Foundation date 30/05/19997
Contact person Thibault Jacquet
E-mail retrival@retrival.be
Registered office rue de l’usine n° 1 – 6010 Couillet
Place of business rue de la Providence n° 116 - Marchienne
Tel. 071/63 10 10
Fax 071/31 88 16
Website www.retrival.be
NACE code 37100
VAT No. BE-460 796 619
Turnover (€) 1,228,409.96 euros
Average number of employees/year 23
Surface in m2 1900 m2
Activity sector Non-dangerous waste recycling

Size small-scale  Industry Services

Type of urban area  Mixed Residential Industrial

Priority direct and indirect environ-
mental aspects

Energy (fuel, heating oil, gas, electricity)

Waste (prevention, collection and disposal)

Soil and storage

Air, dusts, odours, noise

Environmental risks

Workers’ health-security

Buying policy

Workers’ training

RETRIVAL’s most significant environmental aspects are to be found in
the following activities:
- sorting of non-hazardous industrial waste
- sorting of waste of electrical and electronic equipment (WEEE)
- material storage
- collection of paper waste, WEEE, bulky waste, parks and gardens
waste

Name and signature Date 29/10/2003 Next statement         January 2005

1/ To reduce by 5% the fuel consumption of our vehicle fleet

2/ To increase by 30% the tonnage of waste treated within our
recycling activity
3/ To raise our ecological supplies to 20% of the annual budget

4/ To reduce by 10% the amount of final waste sent to landfills

5/ Intensive, proactive and on-going cooperation with our clients,
in order to improve waste storage and management
6/ To increase by 30% the number of training hours per person per
year

X X

X

Retrival is a vocational integration company that has created 30 jobs since its foundation. The company acts on various industrial sites in the
Walloon Region, in 3 sectors: waste management, enhancement and greening of sites and refurbishment of industrial sites. Retrival is a member
of a network of social economy undertakings, Ressources asbl, and is recognized by Recupel (a non-profit organization coordinates the collection
and the recycling of WEEE throughout Belgium).

Retrival creates jobs in the environmental sector, in a spirit of social economy and sustainable development. With its environmental policy, it com-
mits itself to acting for environmental protection and pollution prevention and to going further than legal requirements in this respect. The compa-
ny supports a process of continual improvement and will carry out the environmental programme described below.

Our Environmental Managemment System (EMS) is applicable to all of Retrival’s activities. It takes the distinctiveness of social economy into
account and is based on the systematical approach of Ecomapping. Our environmental manager  is in charge of planifying, realizing
and controling of the EMS, which is participative, informal but rigorous. It implies an on-going training-action of all workers. The EMS
is put into place in constant cooperation with Ressources asbl. It shares a common and identical documentation system with this net-
work. Ressources asbl intervenes regularly for legal compliance and also helps with internal audits, training courses and the management review.
External communication is managed actively by Retrival and Ressources asbl. For more information, see http://www.retrival.be/emas.htm

Environmental strategic objectives from 12/2002
until 12/2005

Significant impacts

+ Mobile works

To evaluate the significant environmental impacts of its activities,
Retrival uses the « FLIPO » criteria, i.e. :
- materials and ressources flow
- legal requirements
- environmental impacts
- company’s practices 
- workers’ opinion

Resources used
2002  2003           Trends

Waste
- Treated waste (non-hazardous, WEEE,...) 11 082 T      10 066 T    ☺
- Recycled waste flows 94,5%      95,6%        ☺
- Reused waste (WEEE, furniture,...) 0,3%         0,3%       �
- Landfilled final waste 5,2%         4,1%        ☺
- Number of recycled waste flows 10 10            �
Water consumption by worker 1,4 m3/w    0,92 m3/w    ☺
Energy
- Heating oil (canteen + adm) 20 l/m2 15 l/m2      �
- Fuel oil (vehicles) 47 000 lit      25 103 lit      ☺
- Oxygen (metals cutting) 19 140 m3 4 060 m3 ☺
- Propane (metals cutting) 3 720 kg      1 441 kg       ☺
- Electricity (canteen + adm) 609 kWh/w 404 kWh/w    �
Transport
- Number of vehicles in service 7  9 �
- Waste transported by train 81 %        93 %          ☺
- Waste transported by road 19 %          7 %          �
Soil and storage
- Concrete storage surface 37 %       37%           �
- Number of environmental incidents treated  5             5              �
- Permanent fuel stock in tank 4 000 l         4 000 l         �
Air, dusts, odours, noise 0 complaints   0 complaints    �

More information on performance indicators on
http://www.retrival.be/emas.htm

Eco-efficiency indicators

- kg of treated waste  / 1000 € of turnover

- kg of final waste  / 1000 € of turnover

- litres of fuel oil / 1000 € of turnover

Environmental Statement 2003
B

Environmental management indicators
2002  1,2,3 tri  2003     Trends

Sound environmental management
- Number of environmental actions 0 6 ☺
- Environmental communications towards        0 5  ☺
clients and suppliers

- Environmental communications followed       0 80 % ☺
by concrete on-site measures

- Proportion of expenses for purchase of       11 % 10,5% �
ecological supplies/total expenses for purchase of supplies

Staff training
- Training before hired 6 months/FTE  6 months/FTE     �
- Training of hired staff 2h/FTE     9,6 h/FTE     ☺
- Awareness-raising/training on env.            1,5 h/FTE 4,8 h/FTE      ☺
EMS audits
- Number of internal environmental reviews     0 8 ☺
- Number of external environmental reviews   0 2 ☺

Social indicators
2002  1,2,3 tri  2003     Trends

Jobs
- Number of jobs created 6 0  
- Number of jobs for reuse 2 pers / 26 T   2 pers / 30 T �
- Number of jobs for recycling 10 pers/11.082 T 10 pers/10.066 T        �
Participation to local employment
- Complaints from neighbours 0 0 ☺
- Jobs created within a 5-km radius 24 24 ☺
- Number of schools supported by our activities  5 5 ☺
- Number of involvements with local authorities 4 4 ☺

Main achievements in 2002 and 2003

N° STRATEGIC OBJECTIVE
5, 4 • Clean-up and tidying-up of our operation site
4 • Introduction of a collective sorting system for internal waste for the administration and workers’ premises
2 • Small ADR certification for WEEE collection
6 • Training of manual workers and employees raised to 4,8 hours per full-time equivalent

1, 3 • Purchase of a truck equipped according to EURO-4 standards
5 • Cross-dialogue with the main clients (Carsid, Cockerill Sambre,...)
5      • Support to 5 local sustainable development initiatives

Validation statement
Based on the organization audit, the visits on its site, interviews with
employees and on an analysis of the documents, data and information,
AIB-VINÇOTTE International, as an environmental certification body,
accredited by Belcert under No. B-017-EMAS, has concluded:
- that the policy, the programme, the management system, the
environmental analysis and the environmental audit procedure as well
as the environmental statement are conform to REGULATION (EC) No
761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March
2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community
eco-management and audit scheme (EMAS).
- that the data and information mentioned in the
environmental statement are reliable and that they
cover every environmental question that is
significant for this organization.

ir. P. Olivier
President of the Certification Commission
November 3, 2003 B-RW-000013

Environmental targets for 2004
(100% basis = activity factor on 31/12/2002)

Industrial relations Introduction of a guide of good practices
Waste 3%-reduction of the amount sent to landfills

Increase of the tonnage of treated wood waste
Energy 1.5%-reduction of fuel oil consumption
Ecological purchases 10%-increase of ecological purchases
Training Training on environmental and security risks

To develop an environmental behaviour indicator

More information on the action programme and implemented actions on
http://www.retrival.be/emas.htm or by email at retrival@retrival.be

Kordustrükina on

ilmunud venekeel-

ne Keskkonnajuhti-

missüsteemi käsi-

raamat.

Käsiraamat sisal-

dab kõiki keskkon-

najuhtimissüsteemi

(KKJS) rakendamise

etappe, alates es-

masest keskkonna-

ülevaatusest ning

lõpetades süsteemi valmisoleku hindamisega

(auditeerimine) ja sertifitseerimiseks ettevalmis-

tamisega. Peale selle tutvustatakse saastuse

vältimise põhimõtet ja uusi keskkonnajuhtimis-

suundumusi, mida saab kasutada organisat-

siooni keskkonnategevuse arendamiseks ja

täiustamiseks. 

Käsiraamat pakub vajalikku informatsiooni mitte

ainult tootmisettevõtetele ja teistele organisat-

sioonidele, vaid ka keskkonnaametnikele, kesk-

konnaaudiitoritele ja -konsultantidele ning üli-

õpilastele, aidates neil mõista keskkonnajuh-

timissüsteemi olemust ja toimimist.

Käsiraamatu hind on EKJA liikmetele
100 krooni, teistele 250 krooni.
Raamatut saab tellida SEI-Tallinnast.
EKJA liikmed saavad käsiraamatu EKJA

kaudu.

Keskkonnajuhtimissüsteemi
käsiraamat (vene keeles)

Samm-sammult EMAS-i
registreerimiseni

TRÜKISED

Jäätmekäitlus- ja haljastusettevõtte Retrival keskkonnaaruanne ja -poliitika



8.–10. septembrini ja 4.–6. oktoobrini korraldab

Balti Keskkonnafoorum järjekordselt kaheosalise

koolituse ettevõtte kemikaaliriski juhtimisest. Koo-

lituse sihtrühma kuuluvad Eesti, Läti ja Leedu ette-

võtted. Eesmärk on anda ülevaade integreeritud

kemikaaliriski juhtimisest ning selle vahenditest. 

Lisateave: Kitty Kislenko 
Balti Keskkonnafoorum
kitty.kislenko@ekm.envir.ee
tel: 660 4643 või www.ekja.ee

29. septembrist 1. oktoobrini toimub Hamburgis

Saksa Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni

(B.A.U.M.; www.baumev.de) 20. tegevusaastale

pühendatud konverents. B.A.U.M. on Rahvusva-

helise Keskkonnajuhtimise Organisatsiooni

(INEM) asutajaliige ning Euroopa vanimaid ja

suurimaid organisatsioone, mis tegeleb ette-

võtluse ja keskkonnaga seotud valdkonnaga. 

2. oktoobril toimub Hamburgis Rahvusvahe-

lise Keskkonnajuhtimise Organisatsiooni (INEM;

www.inem.ee) liikmete üldkoosolek. EKJA-d,

INEM-i tegevliiget, esindab juhatuse esimees

Valdur Lahtvee.

7. oktoobril toimub Eesti Rahvusraamatukogus

EKJA liikmetele ja laiemale üldsusele poolepäe-

vane keskkonnajuhtimisalane seminar, mille viib

läbi Euroopa üks tunnustatumaid keskkonna-

juhtimiseksperte Matthias Gelber. Seminari

pealkiri on Keskkonnajuhtimissüsteemide edasi-

arendused: väärtus, visioon ja integreerimine.

Käsitletakse järgmisi teemasid: majanduslik kasu

ettevõtte keskkonnajuhtimisest, ISO 14001 viima-

sed arengud, tarneahela juhtimine, säästva aren-

gu tähendus ettevõtetele jne. EKJA liikmetele on

seminar tasuta, teistele 500 krooni. Detailsem

päevakava paikneb EKJA kodulehel. Registree-

rimistähtaeg on 1. oktoober.

Lisateave ja registreerimine: ekja@ekja.ee
tel: 627 6116

14. oktoobril võõrustab EKJA Soome Keskkonna-

juhtimise Organisatsiooni (YJY; www.yjy.fi).

Külastuspäeva jooksul tutvuvad YJY liikmed EKJA

tegevusega, kohtuvad EKJA liikmete ja keskkon-

naministeeriumi esindajatega. 

15. oktoobril toimub keskkonnajuhtimissüsteemi

standardi ISO 14001 koolitussarja kolmas kooli-

tuspäev, mille korraldajad on Säästva Eesti

Instituut ja EKJA. Koolitussari on mõeldud

kõikidele tootmis- ja teenindusettevõtetele, kes

oma teadmisi sel alal täiendada soovivad. Kahel

esimesel koolituspäeval tutvustati, kuidas ISO

14001 standardi juurutamist organisatsioonis

ette valmistada, kavandada ja ellu viia. Kolmas

koolitus puudutab keskkonnajuhtimissüsteemi

toimimist, kontrolli ja korrigeerivaid tegevusi

ning juhtkonnapoolset ülevaatust (päevakava ja

23. märtsil toimus Rahvusraamatukogus EKJA

liikmete üldkoosolek. Anti ülevaade 2003. aasta

tegevusest, kinnitati 2004. aasta teise poole te-

gevuskava ja eelarve. EKJA juhatuses muudatusi

ei tehtud. EKJA tegevliikmed saavad üldkoos-

oleku protokolliga tutvuda kodulehe sisevõrgus. 

23. märtsil toimunud keskkonnajuhtimissemina-

ril esinesid ettekannetega Heinz Werner Engel

Rahvusvahelisest Keskkonnajuhtimise Organisat-

sioonist, Gergely Toth Ungari Keskkonnajuhtimi-

se Assotsiatsioonist, Raul Jürgenson BVQI-st jt.

Ettekanded on osaliselt kättesaadavad EKJA

kodulehel.

15. mail võttis EKJA ette metsaistutusaktsiooni

Türi metskonnas (RMK toel). Vaatamata vihmase-

le ilmale oli osalejaid 15 ning avaldati soovi kor-

raldada samasugune üritus ka järgmisel aastal.

26. mail toimus Keskkonnafoorum 2004, mida

aitas korraldada ka EKJA. Keskkonnafoorumi

teemad olid roheline maksureform, riigi ja

ettevõtete vahelised suhted ning jäätmema-

jandus. Ettekanded on saadaval Eesti Avaliku

Halduse Instituudi kodulehel: 

http://www.eahi.ee/foorumid/foorum.php?f
ID=61

16. juunil toimunud EKJA korralise seminari

teema oli keskkonnamõju hindamise ja kesk-

konnajuhtimissüsteemi seaduse eelnõu. Peale

suure hulga EKJA liikmete, olid kohal ja vastasid

küsimustele keskkonnaministeeriumi keskkon-

nakorralduse ja -tehnoloogia osakonna esinda-

jad. Uues seaduses on arvesse võetud mitut EKJA

ettepanekut.

9. septembril korraldas Rootsi Eksportnõukogu

Tallinnas Reval Hotel Olümpias seminari Rootsi

jäätmekäitluse ning joogi- ja heitveetöötluse

kogemustest. Ettekannetega esinesid Eesti kesk-

konnaministeeriumi esindajad ning mitmed

Rootsi ettevõtted. Ettekanded on saadaval

Rootsi Eksportnõukogu kodulehel: 

http://www.swedentech.swedishtrade.se/?pa
geid=466

osalemistingimused on kirjas EKJA kodulehel).

Registreerimistähtaeg on 8. oktoober.

Lisainformatsioon ja registreerimine: 
Karin Räägel
Säästva Eesti Instituut 
karin.raagel@seit.ee 
tel: 627 6105

20. oktoobril korraldab keskkonnaministeerium

Euroopa Liidu ökomärgise (Euroopa Lilleke) kam-

paanianädala raames kõikidele huvilistele (toot-

jad, eksperdid, laborite esindajad jt) seminari,

mis tutvustab Euroopa Liidu ökomärgise taot-

lemise võimalusi, märgistusprioriteete ja koost-

öövõimalusi. 

Lisateave: Irma Pakkonen
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorral-
duse ja -tehnoloogia osakond
Irma.Pakkonen@ekm.envir.ee
tel: 627 3055

21. oktoobril korraldab Eesti Kaubandus-Töös-

tuskoda (KTK) ettevõtete sotsiaalse vastutuse

alase (Corporate Social Responsibility) konve-

rentsi. Konverentsi kava on täpsustamisel.

Huvilistel tasub vaadata KTK kodulehte:

www.koda.ee

26.–29. oktoobrini toimub Eesti Näituste messi-

keskuses VII rahvusvaheline keskkonnatehnika-

ja -tehnoloogiamess "Keskkond 2004". Samal

ajal toimub messikeskuses puhastus- ja kor-

rashoiumess "Cleanest 2004", mis keskendub

keskkonnasõbralikele ja -säästlikele puhas-

tustehnoloogiatele. 

Lisateave Eesti Näituste kodulehel:
www.fair.ee

4. ja 18. novembril toimub kaheosaline

ökokaardistamise koolitus, mille viib läbi Säästva

Eesti Instituut. Esimeses osas tutvustatakse

ökokaardistamise meetodit ja ökokaartide koos-

tamist. Räägitakse ka keskkonnaalasest suhtlu-

sest ja infovahetusest, lühikesest keskkonnaaru-

andest ning lahendatakse ülesandeid. Kodutööna

koostavad osalejad ökokaardi(d) oma ettevõtte

kohta. Teisel koolituspäeval annavad osalejad

ülevaate kodutöödest. Töid hinnatakse ning

koolituse eduka läbimise puhul premeeritakse

osalejaid tunnistusega.

Lisateave ja registreerimine: 
Viire Viss
Säästva Eesti Instituut
viire.viss@seit.ee
tel: 627 6116

11. novembril toimub ISO 14001 keskkonnajuh-

timissüsteemi koolitussarja neljas, siseaudiitorite

koolitus.

Lisateave: 
Karin Räägel
Säästva Eesti Instituut
karin.raagel@seit.ee
tel: 627 6105

25. novembril toimub EKJA korraline seminar.

Teema täpsustub. 

NB! EKJA korralised seminarid toimuvad iga
teise kuu viimasel neljapäeval.

MIS TEHTUD? MIS TEOKSIL?

LIIKMED

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liik-

meskond koosneb tegevliikmetest ja toetajaliik-

metest. Tegevliige on ettevõtlusega tegelev jurii-

diline isik, riigiasutus või omavalitsus, kes tun-

nistab ja järgib assotsiatsiooni põhikirja ning

maksab liikmemaksu. Tegevliikmel on üldkoos-

olekul hääleõigus. 

Toetajaliige on juriidiline või füüsiline isik, kes

on huvitatud assotsiatsioonis aktiivselt või pas-

siivselt tegutsemisest ja osalemisest ühisüri-

tustel. Toetajaliikmel ei ole üldkoosolekul

hääleõigust, kuid ta maksab liikmemaksu.

Liikmeks astumise infot leiab EKJA kodulehelt.
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Trükitud ümbertöödeldud paber-

ile looduslike õlide ja vaikude

baasil valmistatud värvidega.
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