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Juhatuseks

- EL Jäätmedirektiivi jõustumisest möödub 30 a.

- Selle aja jooksul on 'vanas Euroopas' kogunenud ka oluline 
praktiline kogemus 'mis toimib Jäätmekäitluses ja mis mitte'

(Eestis seda tihti ei usuta....)

- Jäätmekäitluse esmane eesmärk – 'tagada käitlus(kohtad)e 
keskkonnaohutus on juba ammu suundunud jäätmete koguse 
vähendmise ja TAASKASUTAMISE suunas

Kui majanduslikult vähegi võimalik, tuleb kasutada kõiki võimalusi, 
et vältida Jäätmete kõrvaldamist sh. ladestamist

Kui kaugel on sellel teel EESTI 2006 ? 

Kas on oodata, et meile antakse '30 a. Jäätmekäitluse arendamiseks' ?



Jäätmete  Taaskasutamine ja Kõrvaldamine

Jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine on JÄÄTMEKÄITLUSE 
põhimõisted – iga jäätmekäitlustoiming on osa neist

Kõrvaldamine – üldjuhul jäätmete viimine keskkonda, sellest 
lahtisaamine, ilma et jäätmeid kasutataks

Taaskasutamine – jäätmete kasutamine töö tegemiseks, materjalina 
või energiallikana, nii et see üldjuhul ASENDAD teatud mitte-
jäätmeid

kolm põhilist võimalust -

1) korduskasutamine

2) materjalina ringlussevõtt (ka kompostimine)

3) energiakasutus e. põletamine energia kasutamisega 

Praktikas on  kõrvaldamise- ja taaskasutamise eristamine tihti 
keeruline

Taaskasutamise (R-tegevused) ja Kõrvaldamise (D-tegevused) 
toimingud on loetletud Jäätmete taaskasutamis- ja 
kõrvaldamistoimingute nimistutes



Jäätmeteke ja majanduskasv

OECD hinnagul
tekib EL-s 
aastaks 
2020 45 % 45 % 

rohkem rohkem 

jjäääätmeidtmeid, kui 
1995



Eesti on “jäätmehiiglane“
EL keskmine Jäätmeteke elaniku kohta on 3,5 t/a,

sellest Ohtlike jäätmeid ca 3 %

Eesti Jäätmeteke elaniku kohta on ca 13 t/a

sellest Ohtlike Jäätmeid ca 60 % 

EL keskmine olmejäätmete teke elaniku kohta on ca 450 kg/a

Eesti keskmine olmejäätmete teke elaniku kohta on 380 kg/a    
(2003)

EESMÄRK: 'Siduda lahti' majanduse areng jäätmete koguste  
suurenemisest



Eesti on “jäätmehiiglane“









Alternatiivne lahendus kohalike prügilate 
sulgemisele ja PRÜGISTAMISE 

vähendamisele on...

.... Korraldatud olmejäätmevedu + 
jäätmejaamade võrgustik



Jäätmejaam

Kui ühes maakonnalinnas ei oleks bussijaama – kas 
see tähendaks bussiliikluse seiskumist ?

EI ! Aga tavalise reisija võime aru saada, mis toimub ja 
tegelikult mõistusepäraselt teenust kasutata oleks 
tugevalt häiritud. Ka teenusepakkuja oleks hädas,,,

Sama võrdlus sobib ka Jäätmekäitluse kohta – praegu 
ongi see enamasti, nagu 'bussiliiklus ilma 
bussijaamadeta' 

SEEGA – Ka 'Jäätmeliiklusele tuleb rajada jaamad'



Jäätmejaam
Euroopa 30 a. kogemus on olme- jm. sarnaste jäätmete 

parema taaskaustamise korraldamisel:

2-3 tasandiline kogumissüsteem:

1) Otse tekkekoha (majapidamise jm.) lähedal – paber, papp, 
bio-lagunev, sega-olmejääde

Jäätmeliigid, mida tekib pea kõigil ja pea pidevalt 

2) Asumi keskne 'Jäätmemaja' – pakendifraktioonid, ka paber-
papp laiemalt, tekstiil,

Jäätmeliigid, mida tekib enamusel majapidamistes sageli

3) Omavalitsuse / linnaosa JÄÄTMEJAAM

Ehitus-lammutus j., aia-pargi j., kogukad j., 
elektroonikaromud, vanarehvid, metall, ohtlikud jäätmed 
jne.,  

Jäätmeliigid, mida tekib enamuses majapidamistes, kuid ebaühtlases koguses ja mis 
on kas lihtsasti taaskasutavad ja/või vajavad erikäitlust









Jäätmejaamade võrgustik

Kuna olme- ja sarnaste tavajäätmete käitluse korraldamine 
on ennekõike KOV-de ülesanne, siis saab ka 
JÄÄTMEJAAMADE arendamine toimida peamiselt 
KOV-de kaudu

Sõltuvalt konkreetsetest oludest toimub jäätmejaamas:
• jäätmete ümberlaadimine, taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete 
kogumine ning biolagunevate jäätmete kompostimine;
• ainult taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumine ja esialgne 
töötlemine. 



Jäätmejaamade võrgustik
Eesti asustustihedust jm. arvestades oleks optimaalne 80-100 

jäätmejaamast koosnev võrgustik

Oluline ei ole mitte ainult elanike arv piirkonas, jäätmete 
kogus jms. - vaid pigem ELANIKE kaugus 
jäätmejaamast : max.  15-20 km. Seööest  kaugemale 
tavaline jäätmevaldaja ise oma jäätmekoormaga ei 
sõida...

Seega – keskmiselt 3-5 jäätmejaama maakonnas nn. 
kohalikes tõmbekekustes, lisaks suuremates linnades 



Mis maksab, kes maksab?

Seni rajatud Jäätmejaamad on maksnud 3-12 Mkr , linnades 
odavamad, maapiirkondades kallimad, kuna tihti tuleb 
enam kulutada infrastruktuurile (tee, elekter jne.)

Toetust on võimalik taotleda KIK-st ja ERDF-st

Probleemiks nii projekti arendamisel kui vahel ka hilisemal 
haldamisel on seniste KOV-de koostööstruktuuride 
vähesus, samuti Jäätmekäitluse kui 'pelgalt kulude 
tekitamise' nägemine

Toetuseks on ka KOV-le laekuv saastetasu jäätmete 
ladestamise eest – 2006 a. kokku ca 30 Mkr. 



Riiklikud toetused Jäätmejaamade rajamisele 
2004

1Maasi jäätmejaama ehitamine (Saaremaa) 2 650 000 KIK
2Narva Jäätmejaama loomise I etapp 7 000 000 KIK
3Räpina piirkonna jäätmejaama ehitus 210 000 KIK
4Viljandi jäätmejaam 422 905 KIK
5Rõuge jäätmejaama rajamine 315 000 KIK
6Antsla jäätmejaama rajamine I järk 965 480 KIK
7Hiiumaa jäätmekeskuse ehitus 200 000 KIK

8 130 000 KIK
9Jäätmejaamade projekteerimine (Kesk-Eesti) 105 020 KIK

10Märjamaa jäätmejaama käivitamine 264 202 ERDF
11Tartu keskkonnajaama ehitus 2 450 000 ERDF

12Lääne-Viru maakondliku jäätmekeskuse rajamise I etapp 674 460 ERDF

13 252 557 ERDF
Kokku 15 639 624

Lokaalsete jäätmejaamade optimaalsete asukohtade 
määramine ja kogumissüsteemi ühtsete 
toimimispõhimõtete kujundamine Lääne-Virumaal 

Pandivere koostööpiirkonna jäätmejaamade rajamise 
ettevalmistamine



Riiklikud toetused Jäätmejaamade rajamisele 
2005

Antsla jäätmejaama rajamine II järk 340 000 KIK
Vastseliina jäätmejaam 1 092 000 KIK
Maasi jäätmejaama ehitamine 1 500 000 KIK
Põltsamaa jäätmejaama rajamine (II etapp) 141 600 KIK
Jäätmejaama rajamine Haanja valda 86 671 KIK
Kihnu jäätmejaama rajamine I etapp 132 980 KIK
Räpina piirkonna jäätmejaama ehituse II etapp 242 017 KIK
Võru linna jäätmejaama rajamise I järk 1 543 105 KIK
Suurjäätmete kogumishoone Mikitamäe jäätmejaama 52 050 KIK
Voka jäätmejaam 410 000 ERDF
Jõgeva jäätmejaam 4 810 183 ERDF

10 350 606



Riiklikud toetused Jäätmejaamade rajamisele 
2006

1 Maasi jäätmejaama ehitamine 889 280KIK
2 Läänemaa Jäätmejaama rajamine II etapp 4 500 000KIK

3 Põltsamaa piirkondliku jäätmejaama rajamine ( III etapp) 7 000 000KIK
4 Vastseliina jäätmejaama tehniline varustus 361 560KIK
5 Rõuge jäätmejaama varikatus 156 000KIK

Kokku 12 906 840

2004 - 2006 KOKKU 38 897 070



Äkki ikka saab kuidagi ilma ka hakkama...

Jah, ka ilma keskse bussijaamata saaks hakkama!

Aga,...

....Elanikud ei tea endiselt kuhu midagi saab ära anda, või 
kui isegi püüavad, saadetakse nad 'kümnele aadressile 
korraga' !

Seniste jäätmejaamade praktika näitab elanike poolt kiiret 
omaksvõtmist ja toetust – aga kuni seda pole nähtud, ei 
osata ka tahta! (Ja eks  saab pimedas prügist üsna lihtsalt 
lahti.... aga siis on see taas enamasti KOV koristada! )



Jäätmejaamade võrgustik ...

..ON kaasaegse jäätmekäitluse lahutamatu osa, 

ilma selleta muutub küsitavaks paljude ametlike 
Jäätmekäitlusnõuete täitmine;

- keegi ei saa õieti aru, 'mida teha jäätmetega'

- Jäätmed on ikka kas prügilal või isegi metsa all laiali jne.



Peeter Eek

Jäätmeosakonna juhataja
Keskkonnaministeerium

peeter.eek@envir.ee

Tänan tähelepanu eest


