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Keskkonna kaitsmine 

Juhtpõhimõtted 
 

Vastutustundliku ettevõttena oleme kehtestanud järgnevad KVALITEEDIALASED JUHTPÕHIMÕTTED: 

• Arendada, rakendada ja hoida käigus tööohutus-, keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteeme, 

keskendudes seejuures nende pidevale parendamisele. 

• Seada realistlikke eesmärke ja suurendada teadlikkust, et täita kvaliteedi-, tööohutus- ja 

keskkonnanorme. 

• Pidada kinni kõigist seadustest, määrustest, eeskirjadest, standarditest ja tegevusjuhenditest. 

• Ohjame, võimalusel väldime või vähendame keskkonda ohustavate tegurite kahjulikke mõjusid. 

• Jagame huvigruppidele oma tegevuse kohta asja- ning ajakohast teavet. 

• Tõstame töötajate ja koostööpartnerite keskkonna- ja tööohutusalast teadlikkust. 

Olulised Keskkonnaaspektid 

• Kasutatavad materjalid ja kemikaalid 

• Jäätmete sorteerimine 

• Materjalide taaskasutus 

• Energiasäästlikkus (kütte-, elektrienergia) 

 

Keskkonnaalased eesmärgid 
 

- Täidame keskkonnavaldkonnas kõiki regulatiivseid nõudeid. 

- Keskkonna- ja energiasäästlikkus  

- keskkonnasäästlikkuse ja energiatõhususe vallas teadlikkuse tõstmine. 

- Vähendame pidevalt keskkonnamõju. 

Selleks pöörame tähelepanu: 

- tootmis- ja korrashoiutegevuse keskkonnahoidlikule korraldusele 

- energiasäästlikule tarbimisele 

- jäätmekäitlusele, sorteerides tekkinud jäätmed liigiti 

- Järjepidevale keskkonnajuhtimissüsteemi täiustamisele 

- kõikide huvipoolte (kliendid, koostööpartnerid, ettevõttega seotud isikud, ametiasutused) 

teavitamisele ettevõtte tegevusest ja tema mõjust keskkonnale 

Jäätmekäitlus ja materjalide taaskasutus 

- Minimeerime paberi kasutamist kontoris.  

- Taaskasutame pakendeid korduvalt. 

- Kemikaalide kontrollitud kasutamine. 

- Kasutame tehniliselt korras seadmeid ja töövahendeid. 

- Sorteerime tekkinud jäätmed liigiti. 



Energiasäästlikkus 

- Püüame nii palju kui võimalik vähendada energiatarvet. 

- Lülitame valgustuse ja elektriseadmed välja, kuid neid ei kasutata. 

- Reguleerime küttesüsteemi energiatarbe vähendamiseks. 

- Uute toodete ostmisel võtame arvesse nende energiatarvet ja -tõhusust. 

Transport, logistika 

- Edendame muude võimaluste kasutamist, näiteks e-post või video- või telefonikonverentsid. 

- Soodustame ühistranspordi kasutamist hüvitades selle töötajatele 

Ettevõttekultuur 

- Kaasame töötajaid nende põhimõtete järgimisse, et saavutada veelgi paremaid tulemusi. 

- Ajakohastame põhimõtteid vähemalt kord aastas, pidades vajaduse korral nõu töötajate ja teiste 

sidusrühmadega. 

- Teeme koostööd tarnijate, töövõtjate ja alltöövõtjatega, et suurendada keskkonnahoidlikkust. 

 

Jäätmekäitlus 
Ettevõtte tegevuse käigus tekib paratamatult jäätmeid. Nende eeskirjadega kehtestatakse nõuded 

kontoris, ettevõtte territooriumil ja tegevuskohtadel tekkivate jäätmete käitlemiseks. 

Ulatus ja kohaldamisala 

Jäätmekäitlus hõlmab jäätmete kogumist, vedu, ringlussevõttu ja kõrvaldamist.  

 

Ülesanded ja vastutusalad 

Jäätmekäitlussüsteemi nõuetekohase toimimise eest vastutavad projektijuhid ja töökeskkonnaspetsialist. 

Vajalikud lepingud jäätmekäitlejatega sõlmib tegevjuht. 

Projektijuhtide ülesanne on korraldada ja selgitada jäätmekäitlus objektidel (kogumine ja vedu või veo 

korraldamine, töötajate teavitamine). 

Kõigilt töötajatelt oodatakse, et nad käitlevad nõuetekohaselt oma tegevuskohas tekkivaid jäätmeid 

vastavalt OMS töökohtades kehtestatud reeglitele ja seadusandlusest lähtuvalt. 

Jäätmekäitluse korraldajad: 

Objektidel – objekti valdaja 

Kontoris/laos – rendileandja, OMS 

 

 

 



Juhised tegutsemiseks 

 

Tavajäätmed on kõik jäätmed, mis ei ole ohtlikud. 

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis võivad olla ohtlikud inimese tervisele, varale või keskkonnale. Ohtlike 

jäätmete käitlemisel välditakse erinevat liiki ohtlike jäätmete kokkusegamist ja ohtlike jäätmete segamist 

tavajäätmete või muude ohtlike ainete või materjalidega. Ohtlikud jäätmed tuleb jäätmete kogumisel, 

vaheladustamisel ja veol pakendada nõuetekohaselt, et vältida neist tulenevat ohtu tervisele ja 

keskkonnale ning hõlbustada nende edasist taaskasutamist või kõrvaldamist.  

Projektidel – selleks ettenähtud kogumiskohad 

Kontoris/Laos – selleks ettenätud konteiner 

Kui töid tehakse tellija tegevuskohas, korraldatakse jäätmekogumine tellija juhiste kohaselt ja 

keskkonnahoidlikult. 

OMSi objektidel ja kontoris/laos tekib peamiselt alltoodud ohtlikke jäätmeid: 

• süsiniktooner; 

• patareid, akud; 

• elektroonikajäätmed; 

• gaas, aerosoolvärv, silikoon, õlid/määrded (vähesel määral) 

OMSi objektidel ja kontoris/laos tekib peamiselt alltoodud tavajäätmeid: 

• olmejäätmed; 

• paber/papp/kartong; 

• kile ja plast; 

• puidujäätmed (kaubaalused jne); 

• vaht- ja penoplast 

• metall 

• tekstiil 

 

Jäätmekäitluseeskiri 

 

Kõik töötajad sorteerivad ise igat liiki jäätmeid (tava- ja ohtlikke jäätmeid) ja viivad need vastavalt 

tähistatud prügikastidesse, konteineritesse või selleks ettenähtud kogumispunkti projektidel. 

• Kõigi ülaltoodud jäätmeliikide kogumiseks on projektil objekti valdaja poolt korraldatud 

kogumispunktid (konteinerid, prügikastid jne), mis on selgelt tähistatud. Kontoris ja laos on jäätmete 

sorteerimiseks eraldi konteinerid.  

Ohtlikud jäätmed viiakse jäätmejaama. 

 



Tavajäätmed 

• Pappkastid volditakse enne pakendikonteinerisse panemist lapikuks, mahtuvuse suurendamiseks 

• Puidujäätmete kokkukogumiseks objektil on eraldi kogumispunkt. Laos kogutakse puidujäätmed 

eraldi ja korraldatakse eraldi äravedu.  

• Objektidel tekkivad metallijäätmed kogutakse vastavalt objekti valdaja poolt tehtud 

korraldustele. Laos on selleks eraldi konteiner. 

• Pakkekile ja muu kile kogutakse samasse konteinerisse 

• Tekstiil kogutakse laos olevasse konteinerisse (kõik OMS logoga tööriided, jalanõud) 

• Vaht- ja penoplast kogutakse eraldi (ei ole olmejääde) ja viiakse jäätmejaama 

 

 

 

Jäätmed antakse üle jäätmekäitlusettevõttele, millel on nõutav luba või litsents. Jäätmekäitluslepingu 

võib sõlmida ettevõttega, millel on kehtiv jäätmekäitlusluba või mis on kantud jäätmekäitlusettevõtete 

registrisse. Kui on tegu ohtlike jäätmetega, peab jäätmekäitlusettevõttel olema ka ohtlike jäätmete 

käitlemise litsents. Jäätmekäitlusettevõtetega sõlmitud lepingud (sh need, mis on sõlmitud ohtlike 

jäätmete käitlemiseks) ja jäätmekäitusettevõtete litsentside koopiad säilitatakse. 
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