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AS Green Marine on 2003 aastal loodud AS Tallinna Sadam sidusettevõte. Teenindame 24/7/365 nii laevu ja

sadamaoperaatoreid, kui ka maismaakliente. Oleme valmis käitlema merereostuse likvideerimise käigus tekkinud

jäätmeid.

Meie klientideks on muuhulgas rahvusvahelised kruiisifirmad, Tallink, Eckerö Line, ehitusettevõtted, Riigi

Kaitseinvesteeringute Keskus, Veeteede Amet, Scania, ELRON, autoteenindused jne.).

Täna töötab ettevõttes 40 inimest. Ühes aastas teenindame keskmiselt 1 000 erinevat laeva ja võtame kõikidelt meie

klientidelt vastu umbes 80 000 tonni eri liiki jäätmeid. 2020 suunasime ringlusse 83% vastuvõetud jäätmetest.

Ettevõte omab EMAS, ISO 14001, ISO 9001 ja AQAP 2110 (NATO) sertifikaate.

TUTVUSTUS



2010 aastal valmis täisautomaatne mobiilne õliseguste jäätmete
käitlemise  tehnoloogiline kompleks võimaldab luua jäätmetest toode ja 
ümbertöödeldud jäätmed seeläbi pea 100%-lt ringlusse suunata

• käitlusvõimsus on 15m³/h ja 2020a käideldi vedelaid õliseguseid 
jäätmeid kokku 39 100 tonni

• Tänaseks on kompleksist kujunenud üks moodsamaid ja tõhusamaid 
õliseguste jäätmete käitluskomplekse kogu Baltikumi regioonis. 

TUTVUSTUS



MEIE VÄÄRTUSED

Avatus ja uuendusmeelsus

• Oleme avatud uutele ideedele ja koostööle.

• Otsime ja kasutame leidlikke ja uuendusmeelseid lahendusi.

Paindlikkus

• Meie teenused on kvaliteetsed, oleme teenuste pakkumisel paindlikud ja arvestame muutuvate vajadustega.

Keskkonnahoidlikkus

• Võtame kasutusele parimaid võimalikke tehnoloogiaid, et tagada ohutu ja ressursisäästlik jäätmekäitlusteenus.

• Rakendame kõiki võimalusi jäätmete suunamiseks ringlusse.

• Loeme oma prioriteediks suurendada valmisolekut osalemisel
merereostuste lokaliseerimisel ja likvideerimisel.

Usaldusväärsus

• Peame lubadustest kinni ja viime antud lubadused kvaliteetselt ellu.

• Oleme oma valdkonna asjatundlikud ja pädevad eksperdid.

• Suhtume lugupidavalt ja hoolivalt nii endasse kui ka teistesse.



MIKS EMAS?

Sertifitseerimisplaan on päevakorras olnud juba pikemalt ja jäätmeseadusega antud võimalus saada vabastust andis 
viimase tõuke.

Otsuse tagamaad

• ettevõtte tegevuslaad: oluline roll merekeskkonna kaitses aga ka spetsiifilistele klientidele parimate 
jäätmekäitluslahenduste pakkumises

• loogiline samm ISO 9001 ja ISO14001 edasiarendusena



RAKENDAMISE JA TÕENDAMISE PROTSESS,
PEAMISED VÄLJAKUTSED

• Juhtimissüsteemi vastavusse viimine EMAS määruse nõuetega

• Keskkonnaaruande koostamine

• EMAS-tõendaja hinnangu saamine

• EMAS registreerimistaotluse ja tõendatud keskkonnaaruande esitamine Keskkonnaagentuurile



OLULISED KESKKONNAASPEKTID JA MÕJUD



KESKKONNAPARENDUSED

• Paldiski Lõunasadamasse pumbatavate õliseguste jäätmete 
vastuvõtusüsteemi loomine (kaitorustik)

• Uute tehnoloogiate rakendamine – robotkraana, tark konteiner

• Ehitus-lammutusjäätmete käitluskeskuse loomine

• Erinevad IT lahendused parendamaks tööprotsesside efektiivsust

• Scrubber’i ehitamine kütuse- ja õlijäätmete käitluskeskuse (MTK) 
õhuheitmete vähendamiseks
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