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Vanaõli näol on tegemist 
ohtliku jäätmega, mida tu-
leb spetsiaalselt käidel-
da. Paraku jõuab kasutatud 
õlist ümbertöötlemisse hin-
nanguliselt vaid kolmandik.

Vanaõli kui ohtliku jäätme-
liigi hulka kuuluvad kasutuselt 
kõrvaldatud määrdeõlid, küt-
teõlid ja tööstusõlid olenema-
ta tekkevaldkonnast. 

Keskkonnaministeeriumi 
jäätmeosakonna juhataja Pee-
ter Eek nentis, et kasutatud 
õlide kogumine on Eestis ju-
ba aastaid problemaatiline ja 
kuigi täpsed andmed puudu-
vad, jõuab taaskasutusse või 
ümbertöötlemisse vaid um-
bes kolmandik vanaõlist. Suur 
osa kasutatud õlist põletatak-
se selleks mitte ettenähtud ka-
teldes.  

Vanaõli puhul on suurim 
probleem kogumine
“Seadus on selles suhtes karm. 
Vanaõli pole kütus, vaid oht-
lik jääde ja seda tohib põleta-
da vaid spetsiaalses jäätme-
põletuse luba omavas rajatis-
tes,” märkis Eek. “Eesti prob-
leem ei ole vanaõlide puhul 
mitte see, et iga hinna eest se-
da ringlusse võtta, vaid pigem 
see, kuidas kasutatud õli pare-
mini koguda.”

Ametlikud vanaõli põletus-
paigad asuvad Kunda tsemen-
ditehases, maxit Estonia kerg-
kruusatehases Häädemeestel 
ja Tartus tegutsevas ASis Epler 
& Lorenz.

Vanaõli sisaldab sõltuvalt 
kasutusvaldkonnast metalli-
ühendeid ja tahma, mis nõue-
tele mittevastaval põletamisel 
välisõhku satuvad. 

Vanaõli käitlemise otstarbe 
määrab toornafta hind
“Vanaõli ümbertöötlemisel 
on oluline materjali kvaliteet, 
st “tinglikult puhtast” vana-
õlist (kuhu pole lisatud vett, 
pinnast jms jääke) saab siiski 
mõistlike kuludega ka uuesti 
nn baasõli. Seda tehakse pal-
judes ELi riikides, meile lähe-
matest Saksamaal ja Poolas,” 
iseloomustas Eek. “Madala-
ma kvaliteediga õlide ringlus-
sevõtt on küsitavam. Majan-
duslikult on küsimus ka nafta 
hinnas, mis iseenesest määrab 
lõpptoodete müügihinna, see-
ga ringlussevõtu tasuvuse.

Õlisid importiva Addinoli 
Eesti turu juht Andre Tammur 
märkis, et ettevõte peab lisaks 
uue õli müümisele korralda-
ma ka vanaõli, kasutatud pa-
kendite jmt kokkukogumise. 
Kusjuures ka tema kinnitas, 
et müümisest üksjagu proble-
maatilisem on kasutatud õli 
kogumine. 

“Statistika näitab, et raske 
on loota kasutatud õli õigeaeg-
sele ja selektiivsele kogumise-
le,” möönis Tammur. “Näiteks 
Saksamaal on neli õlijäätme-
te kategooriat, nendesse kuu-
luvate õlide omavaheline se-
gamine on rangelt keelatud. 
Tänu sellele püütakse saavu-
tada kogutud õlijäätmete üht-
lane kvaliteet, et seda töödel-
da näiteks kütusena, põlevki-
vi rikastamisel jt  tööstuslikes 
protsessides.”

Tammuri sõnul tuleb vana-
õliga ümber käia samamoo-
di nagu muude ohtlike jäät-
metega. Esmalt tuleb see eral-
di koguda ja seejärel üle anda 
ohtlike jäätmete käsitlusluba 
omavale ettevõttele, mis väl-
jastab ka sellekohased doku-
mendid.

“Ohtlikke jäätmeid ei to-
hi ära visata koos tavaliste ol-
mejäätmetega, sest tavaprügi-
lasse sattunud ohtlikud jäät-
med reostavad pinnast ja põh-
javett ning mõjutavad selle 
kaudu inimeste tervist,” selgi-
tas ta. “Kanalisatsiooni sattu-
nud ohtlikud jäätmed rasken-
davad oluliselt selliste vete pu-
hastamist ning näiteks lahus-
tiaurud võivad torustikes te-
kitada plahvatusohtlikke olu-
kordi.”

Vanaõli regenereerimisel 
saadud õli kvaliteet võib suu-
res skaalas varieeruda, eel-
kõige puudutab see leekpunk-
ti, viskoossusindeksit ja vär-
vi. Pealegi – tagasi mooriõliks 
võib vanaõli olla keeruline ja 
kulukas töödelda – selleks on 
tänapäeva kvaliteedinõuded 
mootoriõlile sedavõrd kõrged. 
Küll aga leidub tööstuslikke 
protsesse, kus ümbertöödel-
dud õli saaks siiski kasutada.

MANi veoautosid müüva 
OÜ Keil M.A. juhataja Margus 
Mängel ütles, et vanaõli kogu-
misega firmal muret pole, sest 
selle korraldab õlifirma, kellelt 
tarnitakse ka uus õli.

“Ei julge öelda, et sada prot-
senti, aga suur osa vähemalt te-
hase garantii all olevatest ma-
sinatest käivad meil hoolduses 
ja ka nende vanaõli jõuab siis 
meie kaudu käitlusse,” rääkis 

� Addinoli Eesti turu juht Andre Tammur tunnistas, et vanade õlide kogumine on Eestis probleem ja 
toimib hästi vaid väga kindlate koostööpartnerite puhul.  Foto: Julia-Maria Linna

Kasutatud 
õlist jõuab 
ringlusse vaid 
kolmandik
Jäätmekäitlus Vanaõli tohib 
põletada vaid spetsiaalses katlas

Mängel. “Vähem käivad amet-
likes esindustes garantiiaja 
üleelanud autod, ju püütakse 
kulusid kokku hoida ja õliva-
hetust tehakse n-ö mitteamet-
likes kohtades.”

Määrdeainet aitab säästa 
moodne tehnoloogia
Mängeli sõnul saab ettevõt-
te määrdeainete arvel kok-
ku hoida eelkõige moodsaid 
seadmeid kasutades, sest tä-
napäeva mootorite, transmis-
sioonide ja teiste seadmete 
õlivahetusvälp on 3–4 korda lü-

hem kui näiteks viie ja enama 
aasta vanustel masinatel.

“Vanade autodega tuleb 
õlivahetuses käia kolm korda 
aastas ehk 30 000 kilomeet-
ri läbisõidu järel, uued käivad 
vaid korra,” iseloomustas ta 
uue ja vana masina erinevust. 
“Auto pardaarvuti annab õliva-
hetuse ajast ise märku, kesk-
miselt on see moodsa masina 
puhul 120 000 kilomeetri läbi-
sõidu järel.”  

Ohtlike jäätmete käitlemi-
se, sh nende põletamisega te-
geleva ASi Epler & Lorenz ja 

jäätmekäitlejate liidu juhatuse 
liige Janis Lorenz tunnistas, et 
kuna Eestis vanaõli rafineeri-
mistehas puudub, on siinmail 
nende põhiline käitlusviis põ-
letamine. 

“Taaskasutatava õli kogust 
on väga raske hinnata,” mär-
kis Lorenz. “Jah, on räägitud 
kolmandikust, kuid alati tekib 
küsimus, kui palju on võimalik 
üldse kokku koguda.”

Epler & Lorenz käitleb aas-
tas 200–300 tonni vanaõli, mis 
moodustab keskeltläbi neljan-
diku vanaõli taaskasutusest. 


