
KANGA- JA NAHAJÄÄKIDE TEKE NING

 UTILISEERIMINE EESTI MÖÖBLITÖÖSTUSES  

UURINGURAPORT

Autor: Veiko Aedma

Juhendaja: Jörgen Dobris

Haapsalu 2021



Sisukord

Sisukord......................................................................................................................................2

Sissejuhatus.................................................................................................................................3

Metoodika...................................................................................................................................5

Hetkeseis.....................................................................................................................................6

Uuringu tulemused......................................................................................................................8

Kangajäägid............................................................................................................................8

Nahajäägid............................................................................................................................10

Bonded leather......................................................................................................................12

Võimalikud lahendused.............................................................................................................15

Ringmajandus.......................................................................................................................15

Tööstussümbioos..................................................................................................................16

Eesti Disainikeskuse ringmajanduse audit...........................................................................16

Pagerr....................................................................................................................................17

Kangajääkide platvormid..........................................................................................................18

Fabscrap................................................................................................................................18

Reverse Resources................................................................................................................19

Autori ettepanekud....................................................................................................................20

Kokkuvõte.................................................................................................................................22

Kasutatud materjalid.................................................................................................................23

Lisa 1.........................................................................................................................................25

2



Sissejuhatus

Inimeste igapäevaeluga kaasnevate jäätmete haldamine on praegu maailma suurim keskkon-

naprobleem, mis väljendub paljudes vormides – mikroplastina joogivees, elusorganismidele

toksilise reostusena või lihtsalt  sadadel hektaritel  laiuvate prügimägedena.  See kõik viitab

ressursside ebaefektiivsele  kasutamisele  ning välja  töötatud käitluslahenduste  suutmatusele

probleemi tegeliku ulatusega toime tulla. 

Võetakse  iseenesest  mõistetavana,  et  iga  materjalide  töötlemist  nõudva tootmistegevusega

kaasnevad ka  jäägid –  mööblitööstuses  on  selleks  enamasti  juurdelõikusel  tekkivad  eba-

standardse kujuga kanga- ja nahatükid ning tootmispraak. Samuti porolooni, erinevate plaat-

materjalide (VINEER, PLP, MDF) ning viimistlusmaterjalide jäägid.

2019.  aastal  toodeti kogu maailmas kokku  umbes 111 miljonit tonni kangast, millest 52%

moodustas polüesterkiud. Viimase 20 aastaga on kanga tootmine enam kui kaks korda kasva-

nud ning kui samal viisil jätkatakse, siis jõutakse 2030. aastaks eeldatavasti 146 miljoni ton-

nini. 1

On näha, et muudes eluvaldkondades (nt. kosmeetika- ja rõivatööstus) kasvab tarbijate kesk-

konnateadlikkus hüppeliselt,  kuid mööblitööstuses  seda  trendi kahjuks veel märgata ei ole.

Kuna mööblitootmine hõlmab  väga paljusid üksteisest otseselt sõltuvaid vaheetappe, siis ei

piisa vaid mõne üksiku etapi keskkonnasõbralikumaks muutmisest, vaid   mõtteviisi muutus

peab hõlmama kogu toote elutsüklit.  Näiteks ei vastuta tootjad praegu toote käekäigu eest

pärast seda, kui toote kohta  pretensioonide esitamise tähtaeg on lõppenud. Toote edasise käe-

käigu  eest ja  kasutusaja  lõpule  läheneva  toote  utiliseerimise  eest  vastutab  tarbija.  Selline

olukord  ei  motiveeri  tootjat  panustama kauakestvamate  või  ümbertöötlemist  võimaldavate

toodete valmistamisesse.

1Textile-Exchange_Preferred-Fiber-Material-Market-Report_2020.pdf
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Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni sõnul on kliimamuutustega ja kesk-

konnale tehtava kahjuga võitlemine Euroopa Komisjoni jaoks ülioluline. “Selleks et Euroo-

past saaks 2050. aastaks esimene kliimaneutraalne maailmajagu,2 peame muutma oma ühis-

konna  ja  majanduse  toimimist,  aga  ka  enda igapäevast  käitumist.  Tekstiilitööstus  paiskab

õhku 10% maailma kasvuhoonegaasidest,  samal  ajal  lõpetab üle  kahe  kolmandiku riietest

Eestis  olmeprügina.  Selline  saastamine  ja  raiskamine  on  planeedi  ning  majanduse  tervist

silmas pidades vastuvõetamatu.“ 3 

Käesolev uuring keskendub mööblitööstuses enim probleeme tekitavatele jääkidele, et selgita-

da välja probleemi ulatus ning juba toimivad koostöölahendused.

  

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/QANDA_19_6690.
3 https://ec.europa.eu/estonia/news/20200813_tekstiilringlusse_et
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Metoodika

Aruande koostamise esimese etapina teostati probleemide kaardistamise uuring, mille esmane

eesmärk oli  välja  selgitada,  kas tegemist on üha päevakohasemaks muutuva laiaulatusliku

probleemiga või üksikute ettevõtete murega. Samuti kaardistati uuringu raames koostööd tei-

nud ettevõtetes tekkivate jääkide liik ning utiliseerimise praegused lahendused.

Teises etapis vaadeldi, millised on maailmas ja Eestis juba pakutavad lahendused. Lisaks uuri-

ti Eesti ettevõtjate kogemusi ja parimaid tavasid ning otsiti firmasid, kes teevad tööstussüm-

bioosi rakendamisel koostööd ja võiksid olla teistele eeskujuks. 

Probleemide  kaardistamine  toimus  ajavahemikus  2020.aasta  novembrist  kuni  2021.aasta

veebruarini. Andmete kogumiseks  intervjueeriti ettevõtete juhte ja loomeinimesi. Oma ette-

võtte kogemusi jagasid: Remo Allikas (Võru Empak  AS), Aivar Kaus (Helland Baltic  OÜ),

Tiia P3lamus (Tallinna  Tehnikaülikool), Kaiju Thal (Ritico OÜ),  Pegger OÜ, Piret Puppart

(Eesti Kunstiakadeemia), Mayri Tiido (Circular Economy Estonia MTÜ).

Intervjuud toimusid nii silmast-silma kui ka telefoni vahendusel. Samuti käidi ettevõtetes tut-

vumas mööblitootmise eri etappidega, et saada laiem tervikpilt jäätmete tekkepõhjustest.
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Hetkeseis

Koostöös  Kagu-Eesti  puiduklastri  ja  Võrumaa  Kutsehariduskeskuse  Puidutöötlemise  ja

Mööblitootmise  Kompetentsikeskusega “Tsenter” uurisime  jäätmeid,  mis  mööblitööstuses

enim  probleeme  tekitavaid.  Uuringu  käigus  soovisime  välja  selgitada,  milliseid  jäätmeid

mööblitootjatel tekib, mil viisil neid utiliseeritakse ning milliste jäätmete utiliseerimine on

kõige keerulisem. Samuti alustasime jäätmete kaardistamist ja püüdsime leida jäätmetele või-

malikke käitluslahendusi. Seda teemat ajendas lähemalt käsitlema ja uurima klastrisse kuulu-

vate kohalike mööblitootjate Võru Empak AS ja Wermo AS pöördumine kompetentsikeskuse

poole. Võru Empak AS soovis leida lahendust just tekstiilijääkide kasutamiseks ning Wermo

AS tootmisjääkide kasutamiseks üldiselt. Mõlemad ettevõtted teevad ka ise aktiivselt tööd, et

leida tooteid, mida saaks valmistada tootmisjääkidest.

Täpsema info saamiseks korraldati Kagu-Eesti puiduklastri 17. novembri 2020. aasta üldkoos-

olekul küsitlus, mille tulemused on esitatud 1. lisas

Uuringu tulemusel selgus, et suurimaks probleemiks peavad mööblitootjad naha- ja kangajä-

äke.  Need  on  problemaatilised  nii  keskkonna-  kui  ka  tootjavastutuse  tasandil.

Kangaste  ja  nahkade  tootmine  on keskkonda  oluliselt  koormav  tegevus  mitmel  põhjusel.

Esiteks vajab tootmisprotsess väga suurtes kogustes puhast vett - 2015 aastal kasutas ülemaa-

ilmne tekstiili- ja rõivatööstus umbes 79 miljardit tonni vett ning nende tegevuse tulemusel

tekkis 92 miljonit  tonni  jäätmeid.  Teiseks jõuavad tootmises  ja naturaalse tooraine kasva-

tamiseks kasutatavad kemikaalid ning polüesterkangaste pesemisel eralduv mikroplastik sage-

li lähedalasuvatesse veekogudesse,  põhjustades koos tootmisel ja transportimisel eralduvate

kasvuhoonegaasidega suuremahulist reostust.4 Kolmandaks asuvad tekstiilitehased enamjaolt

kolmanda maailma riikides, kus tervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnanõuded ei vasta Euroopa

standarditele, mistõttu kannatab olulisel määral sealsete elanike heaolu.

4 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20201208STO93327/the-impact-of-textile-
production-and-waste-on-the-environment-infographic
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Erinevalt puidujääkidest, mida tootjad kasutavad edukalt soojuse tootmiseks, ei ole tekstiili-

jääkidele ühest ning lihtsasti implementeeritavat väljundit.  Enamjaolt kogutakse väiksemad

erikujulised  tekstiilijäägid  kokku  juurdelõikuse  etapis  ning  transporditakse  jäätmejaama.

Suuremad jäägid, mis tekivad erinevate partiide toonierinevusest või ebatäpsetest kuluarvu-

tustest, reeglina ladustatakse või kasutatakse ära uute toodete loomiseks.  

Puidujääkidega tootjad üldiselt probleeme ei näinud, kuna enamust sellest kasutatakse soojuse

tootmiseks. Küll aga nähti probleeme tootjate poolt pakutava plaatmaterjali standardiseeritud

suurustega,  millest  tekib  detailide  välja  saagimisel  sageli  ebamõistlikult  suur  hulk  jääki.

Erimõõduliste plaatmaterjalide tellimise võimalus tootjalt võiks olla lahendus, mis oluliselt

vähendab praegu tekkiva jäägi koguseid ning suunab ettevõtteid investeerima loodussõbra-

likemasse küttesüsteemidesse.

Kangajäägid, eriti just rõivatööstuses tekkivad kangajäägid, on leidnud Eestis rohkem käsit-

lust ja kõnepinda, eelkõige tänu  Reet Ausi selgitustööle. Võttes arvesse, et Toom Tekstiili

andmete kohaselt maksab kanga utiliseerimine prügimäele ladustamise korral   63,50 eurot

tonni eest (lisaks veokulud)5, siis võib järeldada, et jääkide vähendamisel vähenevad ka ette-

võtte kulud.

5 https://www.envir.ee/sites/default/files/4_innar_susi_toom_tekstiil.pdf
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Uuringu tulemused

Kangajäägid

Laias laastus võib öelda, et kanga- ja nahajääke tekib keskmise suurusega mööbliettevõtetel u.

50-100kg päevas. Kindlasti varieerub see kogus sõltuvalt ettevõtte suurusest, kanga väljatule-

ku protsendist ning toodete keerukusest.

Kanga- ja nahajäägid tekivad kõige suuremas mahus juurdelõikuse etapis. Üldjoones on jäägi

näol tegu erikujuliste ning eri suuruses tükkidega, mille utiliseerimiseks on igal ettevõttel het-

kel erinev metoodika. Eraisikutele ei saa jääke jagada, sest sellisel juhul võib juhtuda, et tasu-

ta saadud materjal ei leiagi tegelikult kasutust ning korrektse käitlemise asemel vabanetakse

jäägist  mittesobival  viisil  (nt.  metsa  alla  poetades).  See  aga  võib  kaasa  tuua  ettevõtte

vastutusele võtmise reostamise eest.6

         Kanga juurdelõikus

6 https://antsla.kovtp.ee/documents/378714/15045437/antsla+JAANUAR.pdf/be73f795-c1b3-4855-97a5-
c3ccee565ec4
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Uuringu  raames  küsitletud  ettevõtted  jõudsid  ühesele  järeldusele,  et  hetkel  väga  head  la-

hendust kangajääkide probleemile ei ole. Mõningad tootjad on leidnud endale koostööpartne-

rid ning annavad kanga- ja nahajääke käsitöölistele või koolidele, kuid Mayri Tiido (Circular

Economy Estonia MTÜ) sõnul kindlat süsteemi ei ole ja partnerlussuhete teke on võrdlemisi

juhuslik.

Probleemi osaliseks likvideerimiseks kasutavad suuremad ettevõtted kanga juurdelõikuse eta-

pis masinaid, mille abil on võimalik lõikeid paremini kangale sobitada ja seeläbi vähendada

jäägi  teket,  kuid  sellegi  poolest  jääb  erinevate  lõigete  vahele  kasutamata  ruumi.  Väga

keerukate lõigete puhul, kus on oluline ka erinevate tükkide mustrisse sobitamine ning kus

peab arvestama ka kanga suunda, võib kasutamata ruum sellegi poolest üsna ulatuslik olla. 

Positiivseks näiteks on ka 2013. aastal Viljandis avatud Toom Tekstiil AS kangajääkide üm-

bertöötlemistehas, kus toodetakse isolatsioonmaterjale, termovatiini, pehme mööbli materjale,

tekstiilikiudusid ja teisi materjale (heliisolatsioonmaterjalid, lamineeritud materjalid, seina- ja

laepaneelid ja nii edasi).7

Kuna kangajääkide teke on suur probleem ka tekstiilitööstuses, siis on antud valdkonnas seda

teemat rohkem uuritud ja käsitletud. Kindlasti saame sealt paralleele tõmmata mööblitööstuse

kangajääkide  probleemiga  ning  kohandada  mööblitootmise  jaoks  sobivaks  mitmeid  rõiva-

tööstuses juba väljatöötatud lahendusi. Lahenduste leidmise muudab aga keerukaks asjaolu, et

sageli ei tea ettevõtted täpselt millise materjaliga tegu on ning kas ja kuidas seda on võimalik

ümber töödelda. Hetkel eelistatakse ümbertöötlemiseks  100% ühe materjali sisaldusega või

naturaalsest  toorainest  kangaid  (nt. puuvill,  polüester,  vill) ja  kombineeritud  sisaldusega

kangaid ümber ei töödelda. Ühe lahendusena on uuritud kangajääkidest vaikude abil plaatma-

terjalide loomise võimalusi, kuid keskkonna aspektist vaadatuna ei ole see siiski jätkusuutlik

lahendus.

Euroopa Komisjoni  Eesti  esindus ja  Keskkonnaministeerium ühendasid jõud,  et  edendada

tekstiilimaterjalide ringlussevõttu ning julgustada inimesi tekstiile taaskasutama. Väärtustavat

taaskasutust ja ringdisaini ideed viljelev moedisainer Reet Aus mõtles välja kuus erinevat too-

det,  mille  valmistamiseks  kasutatakse Uuskasutuskeskusesse annetatud vanu teksapükse ja

kodutekstiile.  Kasutatud  materjalidest  valmistatud  uusi  tooteid  õmmeldakse  selle  projekti

raames üle kogu Eesti: Eesti vanglateenistus toodab lapitekke, Sihtasutus Hea Hoog toodab

7  https://digikogu.taltech.ee/et/item/f5563da4-75f2-4e09-99da-8b36a50fd0a3
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põllesid,  pajakindaid,  tekstiilist  kotte,  dekoratiivpatju  ning  väikeseid  vaipu  töökeskustes

Tallinnas, Rakveres, Raplas, Uuemõisas ja Võisikul. Uued valmistooted antakse 2020. aastal

avatud uute AS Hoolekandeteenuste Kodude sisustamiseks.8

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kui ettevõttel on soov oma kangajääke tootmisesse tagasi suuna-

ta, siis vajab see praeguses olukorras kindlasti individuaalset lähenemist ning laiahaardelise-

mate lahenduste loomine nõuab paratamatult laiapõhjalisemat muutust nii tootmisahelas kui

ka tootjate ja tarbijate senistes hoiakutes. 

Nahajäägid

Uuringus selgus,  et  nahajääkide probleemi on Eestis  vähem käsitletud ning uuritud.  Kuna

nahk on kallis toormaterjal, siis tootepraagi vältimiseks on seda vaja lõigata käsitsi. Seetõttu

läheb ligi kolmandik või isegi suurem osa materjalist praaki.9

Nahajääkide probleemi võimendab veelgi asjaolu, et nahajääke ei teki ainult juurdelõikuseta-

pis, vaid ka nahapartiide erinevuste tõttu. Naturaalse materjalina on nahkade toonid erinevad,

mis välistab nende kasutamise ühe toote raames. Jääke koguneb ka näiteks hulgihinnaga suure

partiide ostmisel ning kui nahale mingil põhjusel ei leita kasutust (nt. toonierinevus või mitte-

trendikas toon). Sellisel juhul tekib ettevõttel ülejääk, millele ei osata leida edasist rakendust.

Uuringu raames küsitletud ettevõtted on proovinud ettevõtte siseselt leida lahendusi ning luua

uusi tooteid, kuid väikese kasumlikkuse tõttu ei nähta sellisel tegevusel perspektiivi. 

Nahajääkide probleemi uurimise ja lahenduste leidmisega tegelemine on oluline eelkõige ter-

vise- ja keskkonnaaspektide pärast. Esiteks on naha tootmine vastuoluline tegevus loomakas-

vatuse koormava keskkonnamõju ja sellega kaasnevate eetiliste küsimuste tõttu. 90% saastest

tekib parkimisele eelneval ja parkimisprotsessi ajal, seejuures kasutatakse ühe tonni naha tööt-

lemiseks  umbes 30–40 kuupmeetrit (m3) vett ja kogu maailmas töödeldakse aastas umbes 6,5

miljonit tonni märga soolatud nahka. Naha töötlemiseks kasutatakse umbes 3,5 miljonit erine-

8  https://uuskasutus.ee/uudis/tekstiil-ringlusse/

9  https://antsla.kovtp.ee/documents/378714/15045437/antsla+JAANUAR.pdf/be73f795-c1b3-4855-97a5-

c3ccee565ec4
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vat kemikaali.  10 Nahatootmise erinevates etappides  kasutatavad levinuimad kahjulikud kee-

milised ühendid  on:  bensüülbutüülftalaat,  kroom,  dibutüülftalaat,  antratseen,  naatriumdikro-

maat, koobaltdikloriid, nonüülfenool, metüülisotiasolinoon, N-metüülpürrolidoon, Fformalde-

hüüd, arseen, tinaorgaanilised ühendid. Kõik nimetatud kemikaalid omavad otsest mõju inim-

ese organite talitlusele ning enamus neist on tunnistatud ka kantserogeenseteks.11

   Nahaparkija kemikaalidest söövitatud jalad12

On selge, et kogu parkimisprotsessi vältel eraldub tohutul hulgal vett ja saasteaineid ning kõik

need  nahatööstuses  kasutatavad  kemikaalid  jõuavad  ilma  korralike  puhastusseadmeteta

tehastest loodusesse, kus jätkavad oma hävitustööd teiste elusorganismide kallal.  Hinnanguli-

selt on parkimistööstuse jäätmetega saastunud üle 55 000 ha maad ja umbes 5 miljonit inimest

mõjutab elukeskkonna ja joogivee madal kvaliteet. Reovett sisaldavate parkimistööstuse jäät-

mete keskkonnamõju; ohtlikud kemikaalid nagu kroom, sünteetilised tanniinid, õlid, vaigud,

biotsiidid, detergendid; tahkete jäätmete hooletu kõrvaldamine ja gaasiline heide loob naha-

10  https://www.ukessays.com/essays/environmental-sciences/environmental-impact-of-leather-tanning-indus-
try-environmental-sciences-essay.php#citethis

11 S. Dixit et al. / Journal of Cleaner Production 87 (2015) 
12 https://altaandina.com/chrome-tanned-leather-environmental-impact/
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tööstusest  negatiivse  kuvandi,  kuigi  sellel  on  ka  märkimisväärne  positiivne  majanduslik

mõju.13

    

                Kroomparkimistehaste heitveed ja jääde Bangladeshis14

Bonded leather

Nahajääkide efektiivseks kasutamiseks on olemas mõningaid võimalusi. Näiteks on uuritud

kuidas  saaks  nahajääkidest toota isolatsioonimaterjale või kasutada nahka väetisena. Naha-

jääkidest on võimalik toota ka bonded leather'it (nn. kombineeritud nahk) - uudset kattemater-

jali, mida mööblitootjad on aina rohkem kasutama hakanud. Selle tehnoloogia puhul nahajää-

gid purustatakse ja taasseotakse naturaalse lateksiga, mille tulemusena valmib väga vastupi-

dav ja kergekaaluline toode. 

13 S. Dixit et al. / Journal of Cleaner Production 87 (2015) 
14 https://altaandina.com/chrome-tanned-leather-environmental-impact/
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    Purustatud nahajäägid

Taoline tehnoloogiline lahendus on tänapäeval vägagi teretulnud, sest mööblitootmise käigus

tekib  palju  nahajääke,  mida  ei  ole  võimalik  enam kasutada.  Need  kogutakse  kokku ning

saadetakse spetsiaalsetesse tehastesse, mis töötlevad need materjalid kombineeritud nahaks. 

Kombineeritud  nahka,  mis  on  hästi  koostatud,  võib  olla  keeruline  eristada  naturaalsest

loomanahast. Üheks ettevõtteks,  mis antud lahendust pakub, on Recyc Leather.  Tänu sellele

tehnoloogiale on töödeldakse ümber umbes 200 tonni jääke kuus, mis muidu ladustataks prü-

gimäele. 

Kombineeritud naha põhilised eelised naturaalse naha ees on järgnevad:

• Soodne ja kuluefektiivne - on võimalik ära kasutada väga erinevaid nahajääke ning te-

gemist on naturaalsest nahast soodsama materjaliga.

• Keskkonnasäästlik - kasutades kombineeritud nahka, on võimalik säästa keskkonda,

sest saab kasutada nahajääke, mis muidu oleks ära visatud. Samuti saab seeläbi piirata

loomanahkade  kasutamist,  mis  on  positiivne  uudis  loomasõpradele  ning  vähendab

loomakasvatusega seotud koormust keskkonnale.

• Naha  mõõdud  -  tänu  sellele,  et  nahajäägid  segatakse  kokku  ühtlaseks  nahalaadse

struktuuriga kattematerjaliks,  on võimalik määrata  ka nahatüki mõõte.  Naturaalsete

nahkade puhul on alati suureks probleemiks see, et nahad tulevad eri mõõtudes ja eri-

neva struktuuriga, sest loomad on suuruselt/kujult erinevad. Kombineeritud naha pu-
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hul seda probleemi pole. Samuti on eritellimusena võimalik toota täpselt ettevõttele

sobivas mõõdus nahka.

• Struktuur sarnaneb naturaalsele nahale - kombineeritud nahk näeb välja ja on katsudes

väga sarnane naturaalsele nahale.

• Lihtne puhastada - toodet on lihtne puhastada, sest materjal on paremini vastupidav

plekkidele ja loomakarvadele.

• Materjali järjepidevus - ei esine looduslikke erisusi ja defekte (nagu seda on tihti näha

naturaalse naha puhul) ning kõik partiid on võimalik toota ühtses mõõdus.

Hetkel võib esineda kvaliteediprobleeme, kuid arendustööd kvaliteedi tõstmiseks tehakse pi-

devalt.15 

 Kombineeritud nahk16

15 https://tarmeko.ee/artiklid/bonded-leather-mis-ja-milleks

16 http://www.recycleather.com/material/

14



Võimalikud lahendused

Ringmajandus

Usun, et jäägiprobleemi edukaks lahendamiseks on vaja paradigma muutust. See tähendab, et

muutuma peab nii tootjate kui ka tarbijate suhestumine tootmisjäägiga - tekkiva jäägi asemel

peame õppima nägema tootmises kasutamata ressurssi, millele on võimalik anda lisaväärtus

luues  sellest  uue  toote.  Tasub vaid  heita  avaram pilk  enda ning  teiste  ettevõtete  tootmis-

osakondadele ning leida sünergiaid pakkuvaid lahendusi. 

Üheks võimalikuks variandiks on tootmises tekkiv jääk tagasi tootmisesse suunata. Sel juhul

saaksime rääkida ressursi peaaegu täielikust kasutamisest. Jäätmehierarhiat arvesse võttes on

eelistatuim käitumine  jäätmetest  hoidumine,  seejärel  jäätmete  ringlusessevõtt  ja  viimasena

muul viisil taaskasutamine.17 Paraku eeldab eelnevate punktide realiseerumine olemasoleva

tooteahela kriitilist ülevaatamist ja tootmise restruktureerimist.

Jäätmehierarhia

17 https://ringmajandus.envir.ee/et/jaatmed-ressursiks
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Järjest enam räägitakse tootmises ringmajandusest ning üha enam tekib uusi ettevõtteid, kes

on oma tegevuse kujundanud just ringmajanduse põhimõtteid silmas pidades. Ringmajanduse

eesmärk on majanduskasvu lahti sidumine esmase toorme kasutusest luues võimalikult väike-

ste kadudega tootmis- ja tarbimissüsteem.

2019-2020 kaardistati ringmajanduse põhimõtete rakendamist Eesti mööblitööstuses. Kahjuks

puudutas antud uuring pehmemööblitootjaid vaid vähesel määral.

Tööstussümbioos

Samuti ei  saa me ära unustada ettevõtete vahelist koostööd ehk tööstussümbioosi (ingl. k.

industrial symbiosis), mille eesmärk on kinnise tootmistsükli saavutamine, kus ühe ettevõtte

või tootmisüksuse jäätmed, heitsoojuse ja muud ülejäägid tasakaalustab ära teine ettevõte.

Tööstussümbioos on üks majandusvorme, mis tagab ettevõtetele innovatiivse koostöö, leides

uusi  viise  kasutamaks  ühe  ettevõtte  jäätmeid  teise  toorainena.  Tööstussümbioos  kujutab

endast kohalikku partnerlust, kus partnerid jagavad ja korduskasutavad ressursse, et luua ühist

väärtust. Selle eesmärk on luua tehniliste või bioloogiliste materjalide ahel, kus kadusid ja

jäätmeid tekib minimaalselt.18 Enim sellist lähenemist võib leida moetööstusest, kust võib lei-

da mitmeid ettevõtteid kes on oma kollektsioonide loomisel kasutanud kas moetööstuse kan-

gajääke või mõne muu sektori jääke.  näiteks Ecoalf, Reet Aus, Anu Rieberg, Karin Rask

Eesti Disainikeskuse ringmajanduse audit

Eesti Disainikeskus ja Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini labor on rahvusvahelises

koostöös välja töötanud kaasaegse ringdisaini auditi metoodika, mille abil on võimalik hinna-

ta  organisatsioonide  disainivõimekust  ja  võimalikke  sobivaid  disainialaseid  lähenemisi,  et

integreerida  disaini  ja  ringmajandusega  seotud  aspektid  nende  toote/teenuse  arenduse

protsessi.

18 https://ringmajandus.envir.ee/et/toostussumbioos
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Ringdisaini audit on mõeldud igale ettevõttele või organisatsioonile selle praeguse disainivõi-

mekuse,  strateegia,  praktikate  ja  tootearenduse  analüüsimiseks.  Ringdisaini  audit  sobib

eelkõige väikestele ja keskmise suurusega organisatsioonidele ning esmaseks sihtgrupiks on

juba eksisteerivad organisatsioonid, sest metoodika keskendub olemasolevate disainijuhtimise

praktikate, samuti olemasolevate toodete ja teenuste hindamisele.19

Pagerr

Pagerr on Ajujaht 2020 ettevõtluskonkursi võitja. Ettevõtte  eesmärgiks on muuta trükindust

loodussõbralikumaks läbi automatiseeritud ja optimeeritud lahenduse, mis võimaldab trükkida

trükipoognate kasutamata pinnale.  Pagerr lisab nendele kasutamata paberialadele uued telli-

mused, et ära kasutada muidu ülejääv paber. Tellimuse saab esitada mugavalt veebis ja esime-

ne trükikoda, kellel on tühi ala trükipoognal, täidab tellimuse.  Alles arenemisjärgus oleva

idufirmana on nad avatud uutele väljakutsetele ning on valmis pakkuma  kliendi eripäradest

lähtuvat omapoolset nägemust.20 Ei ole välistatud, et sarnast koostöölahendust võiks pakkuda

ka mööblitootjatele, kelle juurdelõikusskeeme oleks võimalik kombineerida, et ühest plaatma-

terjalist või kangarullist võimalikult suur protsent materjali kasutust leiaks.

19 https://disainikeskus.ee/uudised/telli-oma-ettevottele-ringdisaini-audit

20 https://pagerr.ee/meist/
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Kangajääkide platvormid

Fabscrap

Heaks näiteks on New Yorki ettevõte Fabscrap. Nad pakkuvad teenust, mille abil on ettevõte-

tel võimalik kangajääkidest lihtsasti vabaneda ning suured kogused tekstiili jäävad tänu sellele

prügimäele saatmata. Fabscrap saadab teenust tarbivatele ettevõtetele riidest kotid, millesse

ettevõtted oma kangajäägid koostise järgi sorteerivad. Iga teatud aja tagant korjatakse jäägid

kulleri abil kokku ning suunatakse edasisse kasutusse.

Väiksemad jäägid purustatakse ja saadud materjalist toodetakse isolatsioonimaterjale, alusvai-

pu, mööblivoodrit, kolimistekke jne. Ettevõte sorteerib hetkel vaid 100% puuvilla, polüestrit

või villa sisaldavaid jääke.

Kahjuks ei ole võimalik ümber töödelda kangaid mis sisaldavad spandexit, lycrat või elastaani

ning materjalid mis jäävad taaskasutamata,  lähevad jätkuvalt prügilasse ladestamisele. Järje-

kindlalt  otsivad  nad võimalusi  tekstiilide (ka segatekstiilide)  alternatiivseteks  kasutusviisi-

deks. Näiteks suuremad tekstiilitükid sorteeritakse värvide ja suuruste kaupa pakkidesse ning

müüakse edasi ettevõtte e-poes.21

Samalaadset võimalust pakkuvad ka näiteks reverseresources.net ja upmade.org, mille kaudu

on tootjatel võimalik oma tekstiilijäätmetele leida väljund ning samuti saada infot selle kohta,

milliseid  kangajääke  on  mõttekas  sorteerida  ja  taaskasutada.  Hetkel  on  antud  platvormid

suunatud pigem moetööstuses tekkivatele jääkidele, kuid ei ole põhjust, miks antud projekti ei

võiks kaasata ka mööblitööstust.

21 https://fabscrap.org/about
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Reverse Resources

Reverse Resources tegeleb andmete edastusega tehaste ja tellijate vahel. Tekitades andmeba-

asi selle kohta, millist materjali millisel tehasel üle on, andes sellega disaineritele võimaluse

kasutada tekstiilitootmise tehaseid säästlikumalt ja efektiivsemalt. Enam ei kasutata ühte kan-

gast ainult ühe toote jaoks, vaid samast kangast saab välja lõigata ka mõne väiksema tüki teise

toote jaoks. Aastas toodetakse ligi 80 miljardit riideeset, mille valmistamisel läheb 15% ma-

terjalist otse tehasest jääkideks. Läänemaailmas seda näha pole, aga Aasiamaades, kus asuvad

enamus maailma tekstiilitootjaid, on jäätmete ja jääkide teke suureks probleemiks. Andes tel-

lijatele teada, et tehases on üleliigset materjali, tarbitakse uute kangaste tootmise vähendamise

arvelt  kuni  80% vähem vett.  Kui  tavaliselt  on  väärtustav  taaskasutamine  võimalik  ainult

väikestes kogustes, sest tootjad saavad väikestes kogustes materjali, mida nad ise peavad poo-

dide ülejääkidest sorteerima, siis Reverse Resources annab võimaluse antud protsessi  mahtu

oluliselt kasvatada. Jääkide kohta spetsiifilise info kogumine on väärtuslik ja keskkonda sääs-

tev  tegevus22 ning  suur  samm edasi  tekstiile  kasutavate  ettevõtete  keskkonnamõju  vähen-

damise suunas.

22 https://reverseresources.net/about
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Autori ettepanekud

Usun, et  mööblitööstuse jäägiprobleemi edukas lahendamine on pikaajaline protsess, mille

kiirus sõltub sellest, kui kaua kulub osapoolte sissejuurdunud mõtteviisi muutmiseks. Jäägi

asemel tuleb õppida nägema kasutamata ressurssi, mille eetiline kasutusmaht on oma hävitava

keskkonnamõju  tõttu  vägagi  piiratud.  Uute  tehnoloogiate  välja  arendamisel  peaksimegi

eelkõige proovima leida efektiivseid lahendusi  olemasoleva ressursi  võimalikult  täielikuks

kasutamiseks  kogu  toote  elutsükli  vältel.  Peaksime  vaatama  ettevõttete  jäägikastidesse  ja

küsima: „Kuidas teha nii, et seda jääki ei tekiks või jäägist tekiks uus toode?”. Leian, et just

olukorra mastaabi teadvustamine ja kaardistamine ning senisest vähem raiskavate lahenduste

otsimine on oluliseimad sammud keskkonnateadlike praktikate suunas. 

 

Esmase kiireid tulemusi andva lahendusena näeksin ettevõtteid koondava platvormi loomist,

kus  sarnaselt  Fabscrapile on  võimalik  vahendada  jääkidega  seotud  infot  ning  luua

kokkupuutepunkt vastavasisulise nõudluse ja pakkumuse vahel. Antud ettevõtmisega on juba

algust teinud Reverse Recources, kuid kahjuks tundub, et kodumaiste mööblitootjateni ei ole

see info veel jõudnud.  Kõige nähtavam kasu, mis lisaks eetilistele kaalutlustele ettevõtteid

liituma  võiks  meelitada,  on  erinevate  ettevõtete  vahelise  koostöö  arendamise  puhul

finantsiline  võit  jäätmekäitlustasude/toorainekulude  vähenemise  näol.  Teisene  ja  varjatum

kasu  seisneb  aga  mõtteviisi  muutuse  algatamises.  Nimelt  on  platvormiga  liitumiseks

ennekõike vaja ettevõttel välja selgitada millist jääki ja millises mahus neil tegelikult tekib –

see  on  info,  mille  süsteemse  kogumisega  ei  ole  ükski  uuringus  osalenud  ettevõte  siiani

tegelenud. Põhjalik arusaamine sellest, kui suuremahulise probleemiga on tegelikult tegu ja

kui suur on antud probleemi lahendamisest saadav kasu, tekitaks kindlasti ka uutes ettevõtetes

entusiasmi  platvormiga  liituda  ning  loodetavasti  innustaks  ka  siiani  avastamata  lahendusi

leidma.
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Edasised lahendused peavad arvestama ettevõtete tootmisspetsiifikaga, kuid tõenäoliselt on

sarnaseid töövõtteid rakendavate firmade tootmisprotsessides etappe, mille ühildamine toob

mõlemapoolset  kasu  väiksemate  tooraine-  ja  utiliseerimiskulude  näol  (nt.

juurdelõikusskeemide  ühildamine  väljatulekuprotsendi  tõstmiseks,  tellijale  sobivas

erisuuruses  materjali  tootmine).  Eelnimetatud  platvorm  oleks  ühtlasi  ka  kohtumispaik

sarnastele spetsiifilistele muredele lahendusi otsivatele ettevõtetele. 
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Kokkuvõte

Uuringu käigus selgus, et kangajääkidega seotud probleeme on uuritud juba mõnda aega ning

praeguseks on loodud ning kasutusele võetud mitmeid töötavaid lahendusi. Siiski peab nen-

tima, et kangajääke nähakse siiani pigem rõivatööstuse kõrvalproduktina ning mööblikanga

jääkide küsimus ei ole laiemat kõlapinda leidnud. Seetõttu ei ole ka kangajääkide utilisee-

rimiseks mõeldud innovaatilised lahendused mööblitööstusesse märkimisväärsel määral jõud-

nud. Kindlasti esineb üksikuid aktiivsemaid ettevõtteid, kes on isiklikke huve silmas pidades

suuremahulised probleemid seljatanud, kuid üldtoimivaid lahendusi ning sarnaste muredega

ettevõtteid ühendavaid võrgustikke loodud ei ole.

Keeruliseks muudab probleemi lahendamise ka mööblitootjate vaheline tugev konkurents, kus

hästi toimivate lahenduste leidmine annab olulise finantsilise eelise ning võimaldab end ka

paremini turundada.

Jääkide  teema on  aktuaalne  ning  selle  paljude  aspektidega  tegelevad  mitmed  huvigrupid.

Usun, et olukord vaid paraneb, kuigi oleks hea näha ka riigipoolseid algatusi/projekte tööstus-

sümbioosi valdkonna edendamiseks.

Kuna antud uuring viidi läbi võrdlemisi lühikese aja vältel, siis võib julgelt väita, et naha-

jääkide probleemiga peaks kindlasti tõsisemalt ja süvenenumalt tegelema. Tegemist on kohati

väga  spetsiifilisi  lahendusi  vajava  valdkonnaga,  kuna tekkiva  jäägi  omadused varieeruvad

väga suurel skaalal.
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Lisa 1

Wermo AS

Probleemi esmane kirjeldus
Jääke liiga palju//kirju sortiment//viimistlus

Kelle probleem see on?
Wermo.

Mida seda probleemi põhjustab?
Kliendi soovid.

Mis on probleemi ühiskondlik mõju?
Materjali ja tooraine raiskamine.

Keda see probleem kõige rohkem mõjutab
Ühiskonda.

Miks seda probleemi ei ole siiani lahendatud?
Vähetähtis teema.

Kui me selle lahendaksime siis mida head sellega saavutame?
Soojust.

Kuhu probleemi lahendamata jätmine pikas perspektiivis viib?
Kehvema ühiskonna poole.

Mis on selle probleemi lahendamisega seotud suurimad väljakutsed?
Hakke tootmine// tarbija leidmine.
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Velma mööbel OÜ

Probleemi esmane kirjeldus
Plaatmaterjali tükkjäätmed // saepuru

Kelle probleem see on?
Tootja

Mida seda probleemi põhjustab?
Toormaterjali standardiseeritud mõõdud

Mis on probleemi ühiskondlik mõju?
CO2 emissioon

Keda see probleem kõige rohkem mõjutab
Elusloodust

Miks seda probleemi ei ole siiani lahendatud?
Tootjatehased annavad plaatmaterjali suurused ette

Kui me selle lahendaksime siis mida head sellega saavutame?
Vähem jääke - vähem kulu

Kuhu probleemi lahendamata jätmine pikas perspektiivis viib?
Lahendamata jätmine ei ole võimalik. Jäätmete konteiner tühjendatakse 1 kord kuus.

Mis on selle probleemi lahendamisega seotud suurimad väljakutsed?
Jäätmete utiliseerimine on rahaline kulu.
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Võru Empak AS

Probleemi esmane kirjeldus
Tootmises tekkivad kanga- ja nahajäägid.

Kelle probleem see on?
Tootja.

Mida seda probleemi põhjustab?
Tootevalikust tulenevad eripärad.

Mis on probleemi ühiskondlik mõju?
Jääk mis läheb olmeprügisse ladustatakse prügimäle.

Keda see probleem kõige rohkem mõjutab?
Tootjat, Ühiskonda

Miks seda probleemi ei ole siiani lahendatud?
On proovitud leida lahendusi kuid vähese kasumilkuse tõttu ei nähta perspektiivi.

Kui me selle lahendaksime siis mida head sellega saavutame?
Kulude kärbet.

Kuhu probleemi lahendamata jätmine pikas perspektiivis viib?
Jääk kuhjub lattu, mida oleks võimalik teisiti kasutada.

Mis on selle probleemi lahendamisega seotud suurimad väljakutsed?
Sobivate ja kasumlike lahenduste leidmine.
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