EESTI DIISEL AS
OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLEMISE
KESKKONNAARUANNE 2020

Koostas: Dmitri Gurjev
CEO
Kuupäev 11.05.2021
1

SISUKORD:

SISUKORD: .................................................................................................................................................. 2
ÜLEVAADE ETTEVÕTTEST ........................................................................................................................... 3
EESTI DIISEL AS KESKKONNAPOLIITKA........................................................................................................ 5
KESKKONNAJUHTIMISE STRUKTUUR ETTEVÕTTES .................................................................................... 5
PÕHITEGEVUSE KIRJELDUS ......................................................................................................................... 6
KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEM ............................................................................................................... 10
KESKKONNAASPEKTID JA EESMÄRGID ..................................................................................................... 11
TEGEVUSE VASTAVUS KESKKONNANÕUETELE......................................................................................... 13
ANDMETE ESITAMISE ULATUS ................................................................................................................. 14
ELEKTRI TARBIMINE .................................................................................................................................. 14
VEEKULU TARBIMINE ............................................................................................................................... 14
SOOJUSENERGIA TOOTMINE .................................................................................................................... 14
JÄÄTMEKÄITLUS ....................................................................................................................................... 14
HEITED ...................................................................................................................................................... 15
KESKKONNATEGEVUSE TULEMUSLIKKUSE NÄITAJAD .............................................................................. 15
KESKKONNAARUANDE KINNITAMINE ...................................................................................................... 16

2

ÜLEVAADE ETTEVÕTTEST
Eesti Diisel AS on Eesti kapitalil põhinev ettevõte.
Ettevõte taotleb kemikaalijäätmete käitlemise tegevusluba.
EMASi kohane registreerimise valdkond on kemikaalijäätmete töötlemine.
EMTAK kood: 38221 - Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus.
Jäätmekäitluskoha tegevusliik: U10 - Ohtlike jäätmete käitluskoht.
Eesti Diisel AS tegutseb aktiivselt alates 2018. aasta novembri kuust ning täna
tegutseb kütuste müügi ja hoiustamisega ning valmistab ette kemikaalijäätmete
töötlemist.
2020 aastal ladustati aktsiisilaos 1400 tonni ja müüdi 554 tuhat liitrit vedelkütust.

Varem tegutses Eesti Diisel AS territooriumil Lao tn 14a, 74114, Maardu linn Ecodiesel
OÜ, kes tegeles vanaõlide puhastamisega ja neil oli väljastatud õhusaasteluba nr
L.ÕV/324018, mis kehtis kuni 21.05.2020.
Eesti Diisel AS üürib alates 01.08.2019 Ecodiesel OÜ vara (hooned, seadmed ja
mahutid).
AS Eesti Diisel ei oma ülevaadet Ecodiesel OÜ keskkonnaandmete ja -tulemuslikkuse
näitajate kohta.

Ettevõttel on plaanis alustada 2021 aasta teisel poolel ohtlike jäätmete
ümbertöötlemist.
Ohtlike jäätmete töötlemise plaan on kuni 3500 tonni aastas ja mitte rohkem kui
10 tonni ööpäevas.
Jäätmekäitluskoht asub aadressil Lao 14a, Maardu linnas Kroodi majandus- ja
tööstuspiirkonnas ning on ümbritsetud tootmis- ja ärimaadega.

Kinnistu sihtotstarve on 100% tootmismaa, pindala 2990 m2, millest ehitiste
alune maa 2758 m2.
Territooriumil asuvad tootmishoone, laohoone, jäätmemahutid (tooraine) ja
toodangumahutid. Tooret ja toodangut hoitakse kinnistes mahutites.
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Ohtlike jäätmeid plaanitakse töödelda ümber kogumahus kuni 3500 tonni aastas.
Konkreetsed ümbertöödeldavad jäätmeliigid sõltuvad kättesaadavatest jäätmetest.
Jäätmed puhastatakse ning töödeldakse mehaaniliselt. Valmistoodanguks on erinevad
kütusekompondendid, mille järele on püsiv nõudlus.
Tootmistegevus toetab ringmajandust, võttes taaskasutusse ohtlikud jäätmed,
mis muidu tuleks ohutult kõrvaldada. Taaskasutus annab tootele uue väärtuse ning
vähendab loodusressursside kasutust. Täpsem tehnoloogia ja kasutatavate seadmete
kirjeldus on esitatud järgnevates peatükkides.

Eesti Diisel AS territoorium, Lao tn 14a, Maardu linn

Ettevõttes töötas 2020 aastal ca 6 töötajat.

Ettevõtte tegevusega kaasneb vähesel määral müra, kuid eeldatavalt ei ületa
müratase nõudeid. Eeldatavalt ei kaasne tegevusega vibratsiooni.
Valguse, soojuse, kiirguse ja lõhna reostust ettevõtte tegevusest
ümbruskonnale ei kaasne.
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EESTI DIISEL AS KESKKONNAPOLIITKA
•

Taastöötleme kemikaalijäätmeid, et neid saaks uuesti kasutusse
suunata.

•

Meie kohustus on kemikaalijäätmeid töödelda võimalikult väikse
energiakuluga.

•

Arutame ettevõtte töötajatega keskkonnaalaseid teemasid, et
suurendada keskkonnaalast efektiivsust.

•

Kohustume järgima kõiki meile kohalduvaid Euroopa ja Eesti
Vabariigi ning kohaliku omavalitsuse õigusakte.

•

Meie kõigi kohustus on teavitada juhatajat võimalikest keskkonda
säästvatest lahendustest ja parendusettepanekutest.

•

Meie kohustus on keskkonnategevuse tulemuslikkust pidevalt parandada.

KESKKONNAJUHTIMISE STRUKTUUR ETTEVÕTTES
Ettevõttes EMAS keskkonnajuhtimissüsteemi nõuetekohasuse jälgimise ja pideva
parendamise eest vastutab juhataja. Samuti on juhataja kohustus tagada, et ettevõttes
ollakse valmis hädaolukordadeks ja töötajad oleksid koolitatud hädaolukorras
käitumiseks.
Tootmisprotsessi planeerimise ja läbiviimise eest vastutab tootmisinsener. Samuti on
tootmisinseneri kohustused vastutada tuleohutuse ja töötervishoiu protsesside
nõuetekohasuse eest.
Laopidaja-mehhaanikainseneri kohustuste hulka kuulub toorme nõuetekohase kontrolli
organiseerimine, vastuvõtu aktsepteerimine ja laoarvestuse ning andmete sisestamine
andmebaasi.
Elektrimehaaniku-inseneri töökohustuseks on elektriseadmete ennetav hooldus ja
remonditööd.
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PÕHITEGEVUSE KIRJELDUS
Tooraine kemikaali jääde saadakse peamiselt teistelt jäätmekäitlusettevõtetelt.
Käitlusprotsessi käigus sisendina kasutatavat kemikaali (jäätme) koostis olenemata
töötlusest muutub (R3m, mille käigus esialgsest ainest/toorainest saab teiste
omadustega uus aine) või töödeldakse nii, et ei teostata regenereerimist (R9, mille
puhul toimub aine taastamine).
Tootlusprotsess toimub hermeetilistes seadmestikes. Reaktorite
tühjendamine toimub läbi torustiku pumpade abil või isevoolselt.

täitmine

ja

TOOTMISPROTSESS

Aastas plaanitakse suunata ümbertöötlemisele aineid (vanaõlisid, kütuseõlid) kokku kuni
3500 tonni aastas ning ööpäevas ei töödelda ohtlike jäätmeid ümber rohkem kui 10
tonni. See tähendab, et ööpäevas võib ümber töötlemisele minna üks aine kuni 10 tonni
või mitu ainet kokku kuni 10 tonni. Milliseid jäätmeid parasjagu ümber töödeldakse,
sõltub nende kättesaadavusest. Kõikidele ainetele rakendatakse ühist ümbertöötlemise
tehnoloogiat.

Tootmisprotsessi skeem (A- tähistatud nummerdatud mahutid)
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Sisseostetud
JÄÄTMED 3500 t/a

A21

A20

MIKSER

3% Sorbent SAVI

DEKANTER

Kasutatud SAVI 3%

FILTER

Kasutatud SAVI

VAAKUM SEADE

A22

A23

A1

A2

A3

A4

A6

VALMISTOODE

SISSEOSTETUD JÄÄTMED (TOORAINE)
Kütuse jäägid

Kütusekomponent
(kriteeriumid määruses)
leektäpp 35C

Vanaõlid (5-7)

Õlid - baasiõli

Määrdunud kütteõlid
(5-7)

Puhastatud kütteõlid

VALMISTOODE
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Enne lattu saabumist kontrollitakse jäätmete PCB sisaldust ning kui analüüsi tulemused
on negatiivsed ehk PCB aineid ei leita, võetakse jäätmed lattu jäätmemahutites A20,
A21 (igaüks mahutavusega 200 m3, kokku 400 m3). Kasutatavate jäätmete üheaegne
maksimaalne ladustamiskogus on kokku kuni 50 tonni, ehk ca 55 m3.
Vastavalt konkreetsele jäädele ehk vajadusele, suunatakse jäätmed peale vastuvõtmist
segistisse (mikser) töötlemiseks sorbendiga pleegitaval savil. Savi lisatakse kuni 3%
toote mahust. Pärast jäätmete saviga segamist saadetakse segu dekanterisse
(horisontaalne tsentrifuug) puhastatud segu eraldamiseks määrdunud savist ja teistest
saastavatest ainetest.
Edasi läheb segu kõrgsurve filtrisse (leaf filter), millega eraldatakse savi ja saaste jäägid.
Savi ja sellega saastunud jäägid antakse üle vastavat jäätmekäitlusluba omavale
ettevõttele. Edasi, sõltuvalt vajadusest, peab aine suunama vaakumseadmesse, kus
toimub

kauba/tooraine

valmistoodeteks

jaotamine.

Valmistooted

suunatakse

mahutitesse nr А1, А2, А3, А4 või А6.
Jäätmete ümbertöötlemine toimub aktsiisilaos. Valmistoodang vastab kombineeritud
nomenklatuurile. Saadud kaupadele tehakse REACH registreering.
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Kõik kemikaali ladustamisega seotud mahutid on nummerdatud ning

asuvad

nõuetekohaselt betoneeritud kaitsevannides.

Õli sisaldavad jäätmed lakkavad olemast jäätmed kahel juhul:
1) kui on täidetud kütusekomponendi jäätmeteks oleku lakkamise kriteeriumid (kooskõlas
keskkonnaministri 29.05.2019 nr 19 määrusega) või
2) kui jäätmed lakkavad olemast jäätmed jäätmeseaduse § 21 alusel.
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Jäätmed lakkavad olemast jäätmed, kui need on läbinud taaskasutamistoimingu, kaasa
arvatud ringlussevõtt, ning vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ
(ELT L 312, 22.11.2008, lk 3−30) artikli 6 lõikes 2 sätestatu alusel kehtestatud kriteeriumidele,
mis töötatakse välja kooskõlas järgmiste tingimustega:
1) asja kasutatakse tavapäraselt teatud kindlal eesmärgil;
2) asjal on turg või asja järele on nõudlus;
3) asi vastab konkreetseks otstarbeks ettenähtud tehnilistele nõuetele, õigusnormidele ja
tootestandarditele;
4) asja kasutamine ei avalda negatiivset mõju keskkonnale ega inimese tervisele.

Antud jäätmetest toodetakse järgmised kaubad: naftalahusti ja õlid.
Jäätmete ümbertöötlemine toimub aktsiisilaos.

KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEM
Meie keskkonnaalane tegevus vastab rahvusvahelise keskkonnajuhtimise standardi ISO
14001 ning Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi EMAS (Eco
Management and Audit Scheme) määruse nõuetele.
Jäätmete vastuvõtmisel ja käitlemisel registreeritakse kogu kemikaali liikumine.
Keskkonnajuhtimissüsteemi

üheks

osaks

on

keskkonnalaste

riskide,

oluliste

keskkonnaaspektide ja neist tulenevate keskkonnamõjude väljaselgitamine ning
nendest lähtudes keskkonnaeesmärkide ja - ülesannete määratlemine keskkonnaalase
tulemuslikkuse parandamiseks.
Olulisteks aspektideks loeme neid tegevusi, mis otseselt või kaudselt avaldavad olulist
mõju loodusele, koostööle huvipooltega ning elanike tervisele ja elukvaliteedile aga ka
meie äritegevuse tulemustele.
Keskkonnajuhtimissüsteemi toimimise eest vastutab juhtkond.
Keskkonnategevuste näitajaid mõõdame, seirame vähemalt kord kvartalis ning nende
tulemuste põhjal koostame keskkonnaaruande.
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KESKKONNAASPEKTID JA EESMÄRGID
Eesti Diisel AS tegi kindlaks oma tegevusega seonduvad keskkonnaaspektid, mida
ettevõte saab kontrollida ja mõjutada. Samuti määrati kindlaks tuvastatud aspektide
mõju olulisus.
Eesti Diisel AS tagab olulise keskkonnamõjuga aspektide arvesse võtmise oma
keskkonnaeesmärkide seadmisel ja ajakohastab seda teavet regulaarselt.
Otsesed keskkonnaaspektid on kontrollitavad ning seotud kemikaalijäätmete ja
töötlemisega.
Kaudsed keskkonnaaspektid on Eesti Diisel AS-i puhul seotud kauba tarnetega ning
tarnijate tegevusega.
Hankeprotsessis juurutame järkjärguliselt keskkonnahoidlikke nõudeid. Kaudsete
keskkonnaaspektide puhul hindame, millisel määral me võime neid aspekte mõjutada ja
milliseid meetmeid kasutusele võtta nende mõju vähendamiseks.
Eesti

Diisel

AS-is

on

hinnatud

keskkonnaaspekte

ja

tunnistatud

olulisteks

keskkonnaalasteks aspektideks:
Tabel 1
Eesti Diisel AS keskkonnaaspektid 2020
Keskkonnaaspekt

Keskkonnamõju

Tegevus/ toode

Edasised tegevused

/teenus
Lenduvad
orgaanilised
ühendid (LOÜ)

Atmosfääriõhu
saastamine

Naftasaaduste
käitlemisel „hingab“
atmosfääri
orgaanilisi ühendeid

Naftasaadusi hoitakse
kinnistes mahutites kuid
sealtki eraldub
atmosfääri orgaanilisi
ühendeid.

Heitgaasid

Nafta jt.
kemikaali
produktide
põlemiselt
saastatakse
atmosfääri

Rakendame seadmetele
soojustagastussüsteemid.
Hooldame katlaid
regulaarselt.

Leke maapinda

Vesikonna või
põhjavee reostus
kemikaali
lekkimisel

Tootmisprotsessis
vajatakse
lisasoojust ja katla
kütmisel
raskekütteõliga
saastatakse
atmosfääri.
Mahutite
korrodeerumine või
vigastamine

Kontrollida regulaarselt
mahutite korrasolekut
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Eesti Diisel AS keskkonnaaspektide tähtsuse hindamise kriteeriumide kehtestamisel
pidasime silmas varasemate aastate teavet keskkonnaseisundi kohta, kemikaalijäätmete
töötlemise ja energia kasutamist ning maapinda või õhku juhitavate heitmete ja
jäätmete võimalikkust, keskkonnaalase tegevuse õigusakte, tegevusi, mis põhjustavad
kõige suuremat keskkonnakulu.

Tavaliste tegutsemistingimuste kõrval arvestasime ka elektrienergia seisakuid ja teisi
rikkeid, mis põhiseadmete eeldatava hädaolukorra.
Tabel 2
Eesti Diisel AS keskkonnaalased eesmärgid aastaks 2021
Keskkonnaalane eesmärk

Tulemusnäitaja

Tulemus 2021 aasta lõpus

Täita kõik seadusest,
tulenevaid nõudeid.

0- Mittevastavust
keskkonnaameti poolt

Ettekirjutiste puudumine.
Jäätmeloa väljastamine
ettevõttele.

Taotleme õhusaasteloa
või paikse heiteallika
käitaja registreeringu

Ettevõttel on olemas
õhusaasteluba või on
tehtud paikse heiteallika
käitaja registreering

Ettevõttel on olemas
õhusaasteluba või on
tehtud paikse heiteallika
käitaja registreering

Kütusekulu vähendamine
tehnoloogilises protsessis
ja tehnoloogilises
protsessis soojusvahetite
paigaldamine

Soojusenergia vajaduse
vähendamine kuni 30%

Soojusvahetid on
paigaldatud ja saame
töödelda 30%
efektiivsemalt kemikaali
jäätmeid.

Elektrikulu vähendamine
tehnoloogilises protsessis

Elektirenergia vajaduse
vähendamine kuni 80%

Sageduse regulaatorid on
paigaldatud
elektrimootoritele ja
võimaldavad suurendada
efektiivsust kuni 80%
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TEGEVUSE VASTAVUS KESKKONNANÕUETELE
Meie keskkonnaalast tegevust reguleerivad peamiselt

Eesti riiklikest ja kohalike

omavalitsuste õigusaktidest tulenevad nõuded.
Aastal 2022 1. september hakkab ettevõttele kehtima PVT-alased järeldused
jäätmekäitluse jaoks KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1147, mille vastavust
ettevõte on hinnanud ja nõudeid rakendanud.
Riiklikul tasemel tuleb olulisematest nõuetest tagada vastavus jäätmeseadusele,
atmosfääriõhu kaitse seadusele, veeseadusele, kemikaaliseadusele ning nendel
seadustel põhinevatele alamaktidele.
Ettevõttes on teostatud Lemma OÜ poolt õhuheitmete arvutused ja naftasaaduste kuni
3500 m3 käitluse korral on Eesti Diisel AS-il vajalik taotleda õhusaasteluba kuna LOÜde arv võib ületada kehtestatud nõuet (0,5 tonni aastas).
Arvutus andmed oleks järgnevad:
•
•
•
•

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)
Vesiniksulfiid (H2S)
Metüülmerkaptaan
Aromaatsed süsivesinikud

1,442 t/a
0,0004 t/a
0,00004 t/a
0,043 t/a

Ettevõttes on alustatud õhusaasteloa taotlemist.
Jäätmeseaduse alusel korraldame jäätmete sorteerimist ja taaskasutusse andmist.
Kohalikul tasandil tuleb meil täita eeskirju, mis on kehtestatud kohaliku omavalitsuse
Maardu linna poolt (nt. Maardu linna jäätmehoolduseeskiri).
Täpsemalt on peamised nõuded väljatoodud ja vastavushindamine teostatud ning seda
kajastab ettevõttes fail „7.1 Õigusaktide vastavushindamine“.
Muudatusi nõuetes ja seadusloomes jälgime pidevalt ja ettevõttes kasutab tegevjuht
selleks Minu RT kontot.
Meid puudutavate õigusaktide muudatuste korral antakse neist e-kirja vahendusel teada
ning tegevjuht hindab muudatuste mõju meie tegevusele. Vajadusel võtame juhtkonnas
vastu otsused ja viime sisse muudatused meie protseduuridesse.
Keskkonnaametis registreeritakse 2021 aasta jooksul kas õhusaasteluba või paikse
heiteallika käitaja tegevus.
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ANDMETE ESITAMISE ULATUS
Kuna Eesti Diisel AS on toiminud 2018 aastast, siis keskkonnaalaste teabe ja seire
informatsiooni kajastatakse tarbimise alusel. Kemikaalijäätmete töötlemisega pole
algust tehtud. Nimetatud valdkonnas ei ole kajastatavaid andmeid.

ELEKTRI TARBIMINE
Elektritarbimine on peamiselt seotud ettevõtte olme tegevusega s.h küttega.
Elektrienergia tarbimine 2020 on toodud keskkonnategevuse tulemuslikkuse
näitajate tabelis.

VEEKULU TARBIMINE
Eesti Diisel AS kasutab vett aastas ca 100-130 m3/aastas. Tootmise kaigus vett ei
kasutata.
Vett kasutatakse ainult olmeveena (dušš, joogivesi). Veevõtt toimub ühisveevärgist
(leping Kroodi Vesi OÜ).
Tekkiva olmereovee hulk on võrdne tarbitava vee hulgaga – 100-130 m3/a. Kogu
reovesi suunatakse ühiskanalisatsiooni.

SOOJUSENERGIA TOOTMINE
Tootmisprotsessi soojusenergia saadakse lokaalkatlamajast, mida kasutatakse
peamiselt tootmisprotsessis. Ettevõttel on kolm katelt: kaks katelt Lamborghini
võimsusega 250 kW ja Unical katel võimsusega 750 kW. 2020. aastal kulus 10 m3
raske kütteõli.

JÄÄTMEKÄITLUS
Ettevõttes tekib olmejäätmeid, mida ettevõte sorteerib liikide kaupa vastavalt
Keskkonnaministri 16.01.2007 määrusele nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning
sorditud jäätmete liigitamise alused“.
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Ohtlike

kemikaalide

käitlemisel

hakkab

tekkima

määrdunud

savijäätmeid

maksimaalselt 3% kogumahust ehk ca 105 tonni aastas. Savijäätmed antakse üle
ohtlike jäätmete käitlejale.

Segaolmejäätmete tekkis meil jäätmeid:
2020 - 1900 kg.

Jäätmed kogutakse liigiti selleks ettenähtud konteineritesse ja antakse üle luba
omavale Jäätmekäitlusettevõttele (Muuga Jäätmejaam).

HEITED
Drenaažisüsteemist oli 2020. aasta eest üle antud vett koguses 5 tonni.

KESKKONNATEGEVUSE TULEMUSLIKKUSE NÄITAJAD
Järgnevalt

oleme

välja

toonud

vastavalt

EMAS

nõuetel

keskkonnategevuse

tulemuslikkuse põhinäitajad.
Iga põhinäitaja kohta on esitatud vähemalt 3 elementi:
• arv A, mis tähistab kogu aastast sisendit/mõju vastavas valdkonnas;
• arv B, mis tähistab ettevõtte kogu aastast töötajate hulka;
• arv R, mis tähistab suhtarvu A/B.

Tabel 3
Eesti Diisel AS keskkonnategevuse tulemuslikkuse näitajad 2020
Keskkonnategevuse tulemuslikkuse
põhinäitaja

Aasta

Tarbimine
ehk aastane
sisend (A)

Ettevõttes
ladustatud
naftasaadused

Suhtarv R
(A/B)

Elektrienergia
Elektrienergia, MWh

2020

51,948

1400 0,037 Mwh/t

2020

10

1400

0,007 m3/t

2020

5

1400

0,0035 t/t

Soojusenergia tootmisel kemikaalide kulu
Kütteõli (m3)
Heited
Drenaazist üleantud heitvesi (t)
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Vesi
Vee tarbimine (m3)

2020

80

1400

0,057 t/t

Reovesi (m3)

2020

80

1400

0,057 t/t

2020

1900

1400

1,36 kg/t

2020

0,29

1400

0,0002

Jäätmed
Segaolmejäätmed (kg)
Bioloogiline mitmekesisus
Maakasutus väljendatud ettevõttele
kuuluva kogu maa-alana, ha
Vettpidava materjaliga kaetud ala suurus,

ha/t
2020

0,13

1400

ha

0,00009
ha/t

KESKKONNAARUANDE KINNITAMINE
Metrosert AS, kes on akrediteeritud tõendaja EE-V-0001, kinnitab peale Eesti Diisel AS
keskkonna-juhtimissüsteemi ja 2020. aasta keskkonnaaruande kontrollimist, et
organisatsiooni keskkonnaaruandes esitatud teave ja andmed on usaldusväärsed ja
õiged ning vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009, 25.
november

2009,

organisatsioonide

vabatahtliku

osalemise

kohta

ühenduse

keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis nõuetele. Käesolevas aruandes on
rakendatud Euroopa Komisjoni määrust (EL) 2017/1505, 28. augustist 2017 ja Euroopa
Komisjoni määrust (EL) 2018/2026, 19. detsembrist 2018, milledega muudeti Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 lisad I, II, III ja IV.

Keskkonnaaruanne on kinnitatud 12.05.2021
Janno Semidor
EMAS tõendaja
Metrosert AS
www.metrosert.ee

16

