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TeemadTeemad

• Kes peab korraldama ohtlike jäätmete 
kogumist elanikelt? Kes ettevõtetelt?

• Nõuded ohtlike jäätmete kogumisele

• Ohtlike jäätmete kogumise võimalused
– Kogumisringid

– Jäätmejaamad ja statsionaarsed 
kogumispunktid



Kes on kohustatud ohtlike jKes on kohustatud ohtlike jäääätmete kogumist korraldama?tmete kogumist korraldama?

• Vastavalt Jäätmeseaduse 
§ 65 lg 2 on kohustatud 
KOV-id korraldama oma 
territooriumil kodudes 
tekkiva OJ kogumist (va 
probleemtooted) ja üle 
andmist, EI OLE SÕNA 
TASUTA 

• Eeltoodust tulenevalt 
peavad ettevõtted 
korraldama oma 
jäätmekäitluse ise sõlmides 
lepingu litsentsi ja 
jäätmeluba omava firmaga



Nõuded OJ kogumiseleNõuded OJ kogumisele

• Liikide kaupa eraldi 
tavajäätmetest

• Pakendada selliselt, et 
vältida ohtu tervisele ja 
keskkonnale ning 
hõlbustada edasist 
käitlemist

• Soovitav on kasutada 
originaalpakendit kui see on 
võimalik



OJ kogumise võimalusedOJ kogumise võimalused

• Kogumisringid
– Kindel marsruut ja ajaraam

– Kindel päev ja ukselt-
uksele, vastavalt 
eelregistreerimisele

• Statsionaarne 
kogumispunkt
– Jäätmejaam

– Eraldi seisev OJ 
suurkonteiner



KogumisringidKogumisringid

• Kas kogumisring korraldatakse sellepärast, et 
“linnukest kirja saada” või selleks, et 
maksimaalselt jäätmeid kokku koguda?

• Linnukese pärast korraldamisel on mõtet teha 
koguaeg kindlat graafikut ja ajaraami järgides ning 
võimalikult vähe teavitustööd tehes ning 
ebasobival aastaajal

• Hea kogumisringi ABC
– Sobiv aastaaeg
– Hea eelnev reklaamikampaania
– Eelregistreerimine
– Ukselt-uksele
– Palju erinevaid jäätmeliike korraga
– Kokku lepitud mõistlikud koguste piirangud



Head ja halvad nHead ja halvad nääitedited

• Head näited:
– Ühes suuremapoolses Eesti linnas koguti 2006 aastal 

tehes esmakordselt ukselt-uksele kogumisringidega 
korraga ca 75 tonni OJP, mis oli varem nende 1,5 
aasta kogus

– Ühes Pärnumaa omavalitsuses sõitis 
keskkonnaspetsialist terve kogumisringi kaasa

• Halvad näited:
– Eesti ühes suurimas linnas korraldatakse kogumisringi 

selliselt, et antakse ette tundide arv ning varasemad 
jäätmekogused ning parim pakkuja valitakse 
tunnihinna alusel

– Ühes Kesk-Eesti omavalitsuses olin kunagi ise 
kogumisringil laadijana kaasas kui terve ringi jooksul 
anti üle 2 kraadiklaasi ja 200 grammine kotike 
ravimeid



Statsionaarsed kogumispunktidStatsionaarsed kogumispunktid

• Nii jäätmejaamades kui ka 
statsionaarsetes 
kogumispunktides peavad 
olema eraldi spetsiaalne ruum 
või konteiner 
väikekogumisvahendite jaoks

• Jäätmejaamad on 
eelistatumad seoses sellega, 
et korraga saab ära anda palju 
erinevaid jäätmeliike

• Peavad olema valvega, 
lukustatud territooriumid

• Sobivad lahtiolekuajad
– Jäätmejaamad suuremates 

omavalitsustes võiksid olla lahti 7 
päeva nädalas



Head ja halvad nHead ja halvad nääitedited

• Head näited
– Eesti suurimas omavalitsus kus asub 4 

jäätmejaama on kõigil ühised 
lahtiolekuajad

– Eesti esimeses 01.05.2002 avatud 
jäätmejaamas tegeletakse lisaks liigiti 
kogutavatele jäätmetele aktiivselt ka 
erinevate jäätmete käitlustoimingutega

• Halvad näited
– Pärnumaa ühes omavalitsuses 

jäätmejaam, kus puudub valve ja 
konteinerid ei ole lukustatud

– Ühes Eesti keskmisest suuremas 
omavalitsuses on jäätmejaam avatud 
terve töönädala, kuid nädalavahetusel 
suletud



KKüüsimused simused ……??

Kontaktid: Jüri Hion

Ragn-Sells AS

e-post: jyri.hion@ragnsells.ee

telefon: 447 5755

faks: 606 0411



TTäänan tnan täähelepanu eest!helepanu eest!


