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TeemadTeemad

• Liigiti kogumise seadusandlik baas 
Tallinnas

• Liigiti kogumise praktiline lahendus

• Olmejäätmete sortimise kord

• Võimalikud lahendused üle-eestiliselt

• Mis saab 01.01.2008?



Liigiti kogumist reguleerivad õigusaktidLiigiti kogumist reguleerivad õigusaktid

Tallinna jäätmehoolduseeskiri
– Suurjäätmete vedu
– Paber- ja papp

• kui kinnistul vähemalt 5 korterit
• ettevõttel üle 25 kg nädalas

– Kompostitavad biolagunevad jäätmed
• kui kinnistul vähemalt 10 korterit
• ettevõttel üle 25 kg nädalas

– Elektri- ja elektroonikaseadmed
– Vanarehvid
– Ohtlikud jäätmed
– Pakendijäätmed



Liigiti kogumist reguleerivad õigusaktidLiigiti kogumist reguleerivad õigusaktid

Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

– korraldatud jäätmeveoga kogutavad 
jäätmeliigid

• 200101 paber ja kartong

• 200109 biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

• 200301 (200398) segaolmejäätmed

• 200307 suurjäätmed

– jäätmemahutite tühjendamise 
miinimumsagedused

• eramaja kuni 370 l konteiner tühjendus üks kord 
kahe nädala jooksul

• 40 krt elamu 2 x 800 l konteinerit 2 x nädalas



Praktilised lahendused TallinnasPraktilised lahendused Tallinnas



KorterelamudKorterelamud

• Vanapaber ja papp –
korraldatud KOJV-ga

• Biolagunevad köögi- ja 
sööklajäätmed  KOJV-
ga

• Suurjäätmed KOJV-ga

• Pakendijäätmed –
koostöös tootjavastutus-
organisatsioonidega



EramajadEramajad

• Pakendid ja 
vanapaber

• Köögi- ja 
sööklajäätmed -
kompostrisse



AiaAia-- ja pargijja pargijäääätmedtmed

• Aia- ja 
pargijäätmed 
Rahumäe tee 5a

• Kalmistute jäätmed



Ohtlike jOhtlike jäääätmete kogumispunktidtmete kogumispunktid

Bensiinijaamades 5 tk

Statsionaarsed punktid
15 tk

Patareikonteinerid 
152 tk



ProbleemtootedProbleemtooted

• Vanarehvid –
Tallinna prügila, 
jäätmejaamad

• Elektri- ja 
elektroonika-
seadmed 9 
kogumiskohta, 
jäätmejaamad



JJäääätmejaamadtmejaamad

• Artelli 15, Mustamäe – Cleanaway AS

• Paljassaare põik 9a – Kesto OÜ

• Suur-Sõjamäe 48 – Ragn-Sells AS

• Raba 40 – Ragn-Sells AS



Raba tRaba täänava jnava jäääätmejaamtmejaam



Artelli tArtelli täänava jnava jäääätmejaamtmejaam



Kokkuvõte Tallinnas tehtu kohtaKokkuvõte Tallinnas tehtu kohta

• Seadusandlik pool hästi organiseeritud

• Liigiti kogumise võrgustik mitmekesine ja 
rohke

• Tõhustada tuleb järelvalvet õigusaktide 
tegeliku täitmise osas



OlmejOlmejäääätmete sortimise kordtmete sortimise kord

• Töötlemata jäätmete ladestamise keeld 
alates 01.01.2008

• Sortimise kord §5 lg 1: jäätmed on 

töödeldud, kui on korraldatud järgmiste 

jäätmete eraldi kogumine:
– paber ja kartong

– pakendid

– ohtlikud jäätmed

– biolagunevad aia- ja pargijäätmed



Liigiti kogumise võimalused EestisLiigiti kogumise võimalused Eestis



Valikkogumine korterelamusValikkogumine korterelamus



Valikkogumine eramusValikkogumine eramus



LLäääänemaa jnemaa jäääätmejaamtmejaam



TTüüri jri jäääätmejaamtmejaam



VVääike jike jäääätmejaamtmejaam



OJ kogumiskonteiner või OJ kogumiskonteiner või --ringring



Biolagunevad haljastusjBiolagunevad haljastusjäääätmed (kalmistud)tmed (kalmistud)



Mis saab alates 01.01.2008.a.? Mis saab alates 01.01.2008.a.? 



KOV tegevusedKOV tegevused

• Olemasolevad õigusaktid viia vastavusse kehtiva 
seadusandlusega

• Luua võimalused jäätmete liigiti kogumiseks

• Jäätmevaldajatelt nõuda kohalike õigusaktide 
täitmist
– KÜ-dele liigitikogumise konteinerid

– ettevõtted liigiti koguma

• Organiseerida OJ kogumine

• Organiseerida biolagunevate aia- ja pargijäätmete 
kogumine 



Vedajate tegevusedVedajate tegevused

• Vedajad veavad prügilasse ainult töödeldud 
jäätmeid

• Mittevastavate jäätmete puhul mahutis 
kehtestatakse 2 x veotasu

• Informeerib KOV-i seaduse mittetäitjatest

• Vedajad pakuvad liigiti kogumise 
konteinereid ja vedu



Lahendus sortimise mLahendus sortimise määääruse truse tääitmiseksitmiseks

Kui eeldame, et eramajad sordivad oma jäätmeid 
(jäätmejaamad), ja:

• korterelamud ja ettevõtted kasutavad 
liigitikogumise (vanapaber ja pakend) kaste,

• toimuvad OJ kogumisringid või on olemas 
kogumispunkt,

• toimub eraldi haljastusjäätmete kogumine,

SIIS ON TEGEMIST EELTÖÖDELDUD 
JÄÄTMETEGA



KokkuvõteKokkuvõte

• Prügilad 01.01.2008 töötlemata jäätmeid 
vastu ei võta

• Õigusaktide korrastamiseks aega üks kuu

• Liigiti kogumise korraldamine on lihtne

HAKKAME SORTEERIMA!



TTäänan tnan täähelepanu eest!helepanu eest!


