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Taustast 

• Eesti jäätmemajanduse üldised suunad pannakse paika 

jäätmekavaga. 

• Seni on koostatud 3 Riigi Jäätmekava: 

 2002: ladestamise nõuetekohasus, uute prügilate (jäätmekeskuste) 

võrgustik, ümberlaadimisjaamad, vanade prügilate sulgemine;

 2008: taaskasutuse üldine edendamine, jäätmepõletus, MBT, 

liigitikogumise edendamine, laiendatud tootjavastutus;

 2014: esikohal jäätmete vältimine, korduskasutus, ringlusevõtt.

• Iga jäätmekava tsükliga on liigutud Euroopa Liidu 

jäätmekäitlushierarhias ülespoole



Mis on hästi? 

• Liigitikogumine üldiselt toimib – 2013 võeti ringlusse 31% 

olmejäätmeid. See on Euroopa Liidu keskmine tase.

• Euroopa Liidu edukaimad suudavad ringlussevõttu suunata 60-

65% olmejäätmetest. 

• 2010 ladestati Eestis prügilatele umbes 70% kõigist tekkinud 

olmejäätmetest, aastal 2014 oli see esialgsetel andmetel alla 

10%. 

• Ehitus-lammutusjäätmete taaskasutuse tase oli 2013. aastal 

87%, Euroopa Liidu sihtarv oli 70%.

• Pakendijäätmete ringlusevõtt oli 2012. aastal 61%, mis täidab 

seatud eesmärgid, kuigi napilt. 



Mis teeb muret?                                  

• Olmejäätmete liigiti kogumist ja ringlussevõttu tuleb suurendada 31 

protsendilt 50 protsendini 2020. aastaks. 

• Olmejäätmeid ladestatakse liiga palju - 2014. aastal ladestati ligi 24 000 

tonni olmejäätmeid.

• Teatud osa liigiti kogutud jäätmetest ei jõua ringlussevõttu, vaid 

suunatakse energiatootmisesse.

• Vastumeelsus olmejäätmete kogumissüsteemiga liitumisele on püsinud.

• Hangetepõhine jäätmeveo korraldus ei ole olnud piisavalt paindlik ja 

kõiges jäätmevaldajate ootustele vastav.

• Konkurentsiameti seisukoht: hangete põhine süsteem on konkurentsi-

olukorda halvendanud ja sellest tuleks loobuda.

• KOVde olmejäätmete alase korraldava tegevuse kulude katmise 

küsimus.



Olmejäätmete veo reformist                

• Mis jäätmevaldaja jaoks ei muutu?

• Liitumiskohustus kogumissüsteemiga jääb ja veosagedus jääb 

samaks;

• Liigitikogumise nõuded, sh vastavate mahutite kohustus kinnistul 

määratakse KOVi jäätmehoolduseeskirjaga.

• Mis jäätmevaldaja jaoks muutub?

• Jäätmevaldaja saab ise valida teenusepakkuja, lähtudes teenuse 

kvaliteedist ja hinnast;

• Teenuse hinnad kujunevad turu tingimustes, need ei ole fikseeritud 

KOVi ja jäätmevedaja lepingu alusel;

• Kui KOVd moodustavad piisavalt suured registreerimispiirkonnad, tagab 

see mõistlikud teenuse hinnad ka hajaasustuses. 



Liigitikogumise „varjatud potentsiaal“                  

• Segaolmejäätmete koostise uuring näitas, et segaolmejäätmetena 

visati ära ligikaudu 223 000 tonni väärtuslike materjale:

• 38 000 tonni paberit ja kartongi, 

• 13 000 tonni metalle, 

• 52 000 tonni plastmaterjale, 

• 15 000 tonni klaasi, 

• 14 000 tonni erinevaid tekstiilmaterjale ja esemeid 

• 91 000 tonni erinevaid biojäätmeid. 

• Need materjalid segaolmejäätmetes on liigitikogumise potentsiaal 

ehk materjal mida oleks saanud liigiti koguda ja teha seeläbi 

tõsine panus keskkonna hüvanguks.



Viie aasta pärast....



Jäätmete vältimime

• Jäätmete vältimine on üldtunnustatud lähenemine, seda 

arvestatakse nii tootmises, aga ka KOVde tasemel.

• Näiteks: 

• aia-pargijäätmete vähendamiseks saab palju teha haljastuse 

projektidega, taimestiku valikuga jms;

• suured avalikud üritused kasutavad laialdaselt korduskasutus 

nõusid;

• KOVde jäätmejaamad toimivad ka 

korduskasutuskeskustena;

• kõigis suuremates KOVdes on ka muid 

korduskasutuse võimalusi, nagu 

uuskasutuskeskused, remondikohvikud jms 



Korduskasutus

• Eraldi tähelepanu vajab ehitus-lammutustegevusega seotud 

korduskasutus. Ehitus-lammutusjäätmete osas on aastaks 2020 

kindlasti palju häid näiteid ehitusmaterjalide korduskasutusest. 

Seda toetavad materjali 

vaheladustuse 

võimalustega ka 

jäätmejaamad.

Kohvik Brüsseli lennujaamas, 
mis ehitatud kasutatud puidust



Liigitikogumise süsteemi arendamine (1)

• Aastal 2020 võetakse eterniiti, aknaklaasi jm ehitus-

lammutusjäätmeid vastu igas KOV jäätmejaamas, lisaks 

toimuvad maapiirkondades vajadusel kogumisringid.

Eterniidi kogumine Paide
jäätmejaamas Järvamaal

Aknaklaasi kogumine 
Pärnumaal 



Liigitikogumise süsteemi arendamine (2)

• Aia-pargijäätmed kogutakse ametlikus süsteemis ja 

kompostitakse; 

• Kalmistujäätmele arendatakse liigitikogumist, aia-pargijäätmed 

kompostitakse, plastid jm suunatakse ringlussevõttu

Kalmistujäätmete 
käitlus Viljandimaal



Liigitikogumise süsteemi arendamine (3)

• Vanad ja uued lahendused liigitikogumiseks tekkekohal. 

Ka Eestis luuakse ja 

rakendatakse 

uuenduslikke 

lahendusi 

liigitikogumiseks.

Rootsi, 240l standartkonteiner, on 
sisemiste vaheseinete ja lisamahutitega 

muudetud 4-sektsiooniliseks 
kogumismahutiks.



Liigitikogumise edendamine

• Jäätmemajad, kokkukande punktid leiavad laialdast kasutust 

haja-asustuses, aga ka suvilarajoonides, aedlinnades jne.

• Jäätmemajad võimaldavad arendada liigitikogumist, kus see 

muidu oleks 

keeruline või 

seotud 

suuremate 

kuludega.

Jäätmemaja Hiiumaal 



Biojäätmete liigitikogumine ja 
ringlussevõtt

• Köögi ja toidujäätmed läbivad eeltöötluse ja suunatakse 

valdavalt kääritamisele ehk biogaasi tootmisele. Toidu 

äraviskamine väheneb, aga siiski tekkivad jäätmed leiavad 

parima ringlussevõtu lahenduse. 

Toidujäätmete ümbertöötlemine 
biogaasi tootmiseks Rootsis.



Viie aasta pärast oleme 
seal, kui....



Õigusaktide muudatused                 

• Jäätmeseaduse ja olmejäätmete sortimise määruse 

muudatused on juba esitatud aruteluks – on esitatud erinevaid 

arvamusi tagasisides, neid tuleb arutada, aga üldiselt edasi 

minna.

• Rahastamismeetmed vajavad täpsustusi:

• Meetmemäärus EL vahendite kasutamisest 2014-2020 jäätmete 

vältimise, korduskasutuse ja ringlusevõtu toetamiseks, eelnõu 

esitatakse peatselt avalikuks aruteluks 

• Uute teemadena vajavad arutelu:

• täpsemad ladestuspiirangud olmejäätmetele,

• võimalikud Keskkonnatasude seaduse muudatused  ja muud 

majandusmeetmed, mis aitavad jäätmekäitlushierarhiat paremini 

rakendada 



Muud tegevused

• Tuleb leida uusi võimalusi jäätmekäitlusalases teavitamises ja 

kehtestatud nõuete paremaks jõustamiseks. Selleks on 

suunatud ka KOVde ühisasutuse asutamist võimaldavad 

seadusemuudatused.

• KOVde olmejäätmete käitlusega seotud kuludele tuleb leida 

vajalik rahaline kate.

• KOVd peaksid läbi mõtlema tegevused majapidamiste 

nõustamisel, teavitamisel ja järelevalve korralduses – see 

on määrava tähtsusega seatud sihtide saavutamiseks.  



Tänan!


