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 Green Marine on jäätmekäitlusettevõte 
Meie missiooniks on mereökoloogiat ja keskkonda hoolivalt kaitsta.  

Selle saavutamiseks osutame laevadele ja sadama operaatoritele kompleksset 
jäätmekäitlusteenust. 

Samuti oleme GREEN PORT ideoloogia edendajateks Tallinna Sadamas läbi 
konkreetsete keskkonnaalaste tegevuste, kinnitades Eesti kuuluvust keskkonda 
alalhoidvasse Põhjala regiooni. 
  



                                                         
 

                                                         
Meie motoks on: 

                                                                      
Pärandagem tulevastele                    

                                                                       
põlvedele, isalt pojale,       

                                                                              
puhas meri    ja                      

                                                                           
puhtad rannikud!                                          

                                                                                                                             



 
 

ETTVÕTTE ARENG 
Green Marine on aastast 2003 tegutsev AS Tallinna Sadam tütarettevõte. 
Teenindame oma kliente 24/365. 

 
 

 



 
 

Võtame vastu ja käitleme:  
 tavajäätmeid 
 biolagunevad jäätmeid 
 õlisegused jäätmeid 
 ohtlikud tahked jäätmeid 
 ehitusjäätmeid  
 reo- ja fekaalvett 
 
 
Panustame: 
  jäätmete tekkekohas sorteerimisele  
 jäätmete taaskasutusse viimisele 
 innovaatilistele lahendustele  
 



 
 INNOVAATILISED LAHENDUSED 

• Olmejäätmete kogusesüsteem baseerub eranditult multilift-süsteemsel 
konteineripargil 

• Paljud meie kast- ja presskonteinerid ning paakkonteinerid sõidavad kaasa 
laevadel 



 
 MIKS INNOVAATILISED LAHENDUSED? 

• Juba 2000 aastate alguses teostatud riskianalüüs viitas asjaolule, et Tallinna 
reidi kohal on Läänemere suurim ristnavigatsioon 

• Primorsk, St.Peterburg, Ust-Luga – Taani väinad ning ülitihe Tallinn – 
Helsinki ja Tallinn – Stockholm laevateede ristumine 

• Meil on seni hästi läinud. Kuid ikkagi küsisime endalt, kuhu koguda merelt 
korjatav reostatud vesi, kuidas seda keskkonnaohutult käidelda 



 
 MIKS INNOVAATILISED LAHENDUSED? 

Tihti jõutakse innovaatiliste lahendusteni läbi pettumuste ning hoolimatusele 
vastu astudes. 
• Nendeks pettumusteks olid aastatel 2003 kuni 2008 üha sagenevad teated 

hommikustes uudistes selle kohta, et Tallinna lahe ümbrusest, Aegna saare 
ja Naissaare tagant on piirivalve avastanud järjekordse õlireostuse 
naftaviirude näol. 

• Need olid kurvad ja pahameelt tekitavad, kuid tegevusele sundivad teated. 



 
 TEE INNOVAATILISTE LAHENDUSTENI 

• Green Marine kutsus kokku Rootsi, Soome, Saksamaa ja Taani spetsialistid 
ning insenerid, et leida Eestis probleemile lahendus 

• Vastus oli üks: tuleb kiiresti luua parima võimaliku tehnoloogilise 
lahendusega õliseguste jäätmete käitluskeskus 

• Oma abikäe keskuse loomisel ulatas ka Tallinna Sadama juhtkond 
 
  



 
 

INNOVAATILISED LAHENDUSED 
2010 aastal valmis täisautomaatne mobiilne õliseguste jäätmete käitlemise    
tehnoloogiline kompleks 

• mis võimaldab käidelda keerulise koostisega õli- ja keemiasegust vett 
• mille käitlusvõimsus on 15m3/h 

 
 



Unikaalne Mobiilne Tehnoloogiline Käitluskeskus (MTK) ohtlike õliseguste 
jäätmete käitlemiseks on meie jäätmekäitlussüsteemi südameks. 



• Tänaseks on MTK-st kujunenud oluline keskkonnahoiu ressurss mitte 
ainult sadamatele, laevadele ja laevandusettevõtetele vaid kogu Baltikumi 
regioonile.  

 
• Meie koostööpartneriteks ja klientideks on:  Eesti Kaitsevägi| Eesti 

Raudtee| Eesti Energia| naftaterminalid| sõidukite ja veokite 
teeninduskeskused | kliendid Lätist, Leedust, Soomest 

 



• Õliseguseid jäätmeid võtame vastu ka läbi kaitorustiku otse 
vastuvõtumahutitesse. Sellega on loodud oluline infrastruktuurne arendus 
meie piirkonnas merereostuste  likvideerimisel kogutud ohtlike jäätmete 
kogumiseks ja käitlemiseks 

• Osaleme rahvusvahelistel reostustõrje ühisõppustel Puhas Meri 
• Oleme kaasatud reostustõrje kavasse 
 



 
  

NÄITED KÄIDELDAVATEST JÄÄTMETEST 
 

• Panustame  jäätmete taaskasutusse  
• Meie käideldud jäätmete taaskasutusprotsent  on 83% 
 
pressitud  kartong                  kasutatud toiduõli     klaasimurd    puidujäätmed 

 
 
 
 
 
 
 värvid                 päevavalguslambid    õlijäätmed    patareid 



 
 

TUNNUSTUSED 
• 2012 Euroopa Meresadamate Organisatsiooni (ESPO) Green Port kongressil 

tunnistati Green Marine õliseguste jäätmete käitluskeskus oluliseks innovaatiliseks 
saavutuseks ning lülitati ESPO Green Guide Hea praktika nimistusse 

• 2013 tunnustati Keskkonnaministeeriumi konkursil 
„Aasta Keskkonnasõbralik ettevõte“  Green Marine´t 
nominatsioonis  „Keskonnasõbralik 
tootmisprotsess“ keskkonnasõbraliku õlijäätmete 
käitlussüsteemi eest 

• 2014 nomineeriti ettevõte Euroopa Komisjoni 
keskkonnasõbralike ettevõtete konkursile 

Euroopa keskkonnasõbralike ettevõtete konkurss 

 



 
 
KLIENTE TEENINDAVAD TRANSPORDIVAHENDID 

                      
 
                   
                           
           
 
     
              
                                                



TUTVUSTAME KESKKONNAHOIDU  LÄBI  TOREDA  SUHTLEMISE 
 
• Lastele viime läbi keskkonnapäevi, korraldame sorteerimismänge, 

tutvustame oma tehnikat 
 
 
 
 
 

 
• Koostöös Eesti Sukeldujate Klubiga rahvusvahelise projekti AWARE 

raames puhastame väikesadamate akvatooriume. Merest välja toodud 
ostukärud 

 
 
 
 
 
 



TÄNAN TÄHELEPANU 
EEST! 

 
Külastage meid: 

 

www.greenmarine.ee 
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