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1 JÄÄTMETE KOGUTEKE, TAASKASUTAMINE JA 

KÕRVALDAMINE 

Perioodi 2008 – 2011 üldist jäätmete teket ja selle jagunemist ohtlikeks jäätmeteks  

ja olmejäätmeteks näitab Joonis 1. Pikemaajalistest jäätmetekke andmetest on näha, et 

jäätmeteke on Eestis pidevalt kasvanud. Enamuse jäätmetekkest moodustavad ohtlikud 

jäätmed. Kahel viimasel aastal - 2010 ja 2011 on ohtlike jäätmete kogus suurenenud, 

mis on tingitud peamiselt põlevkiviõli tootmismahu kasvust.  

 

 

Joonis 1. Jäätmeteke sh ohtlike ja olmejäätmete teke (milj tonni) (KAUR 2013). 

 

Joonisel 2 on esitatud jäätmetekke keskmine jaotus jäätmekategooriate kaupa aastatel 

2007-2011. Põhjalikum kirjeldus erinevate jäätmekategooriate osas antakse aga 

järgnevates peatükkides. 
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Joonis 2. Jäätmetekke keskmine jaotus jäätmekategooriate kaupa aastail 2007–

2011 (KAUR 2013). 

 

Jäätmeteke sõltub suurel määral majandusolukorrast, kaubanduse edenemisest ja 

tarbimisest — majanduskasvu ajal tekib jäätmeid rohkem, majanduslangus toob kaasa 

jäätmete vähenemise. SKT suhteline muutus püsivhindades võrrelduna jäätmetekke 

suhtelise muutusega näitab, et jäätmeteke on kasvanud majandusest rohkem, peamiselt 

põlevkivienergeetika ja põlevkiviõli tootmise jäätmemahukuse tõttu (Joonis 3).   

 

Joonis 3. Jäätmeteke ja SKT aastail 2000–2011 indeksina, baastase 2000.  
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Jäätmete taaskasutamine võimalikult suures ulatuses on üks jäätmemajanduse 

esmaseid prioriteete jäätmetekke vältimise kõrval. Jäätmete taaskasutamise korral 

eelistatakse jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist, seejärel ringlussevõttu 

materjali või toormena ning alles viimasena jäätmete energiakasutust, jäätmetest 

kütuse valmistamist ja jäätmetega tagasitäidet kaeveõõntesse või maastiku 

kujundamisel. 

Joonis 44 on võrdlusena esitatud üldine jäätmeteke ja nende  jäätmete taaskasutamine 

perioodil 2007–2011. Jäätmete taaskasutamine on pärast 2009. a tunduvalt tõusnud. 

Möödunud perioodi vältel suurenes jäätmete koguteke ja taaskasutamine, samas 

suurenes ohtlike jäätmete teke ja vähenes ohtlike jäätmete taaskasutamine. Olulise osa 

jäätmete taaskasutamisse annab põlevkivi aheraine ja selle baasil toodetav lubjakivi 

killustik. Selles sektoris oli jäätmete taaskasutamine 2011. a ligikaudu 8 mln tonni. 

 

 

Joonis 4. Jäätmete taaskasutamine perioodil 2007-2011 (KAUR 2013) 

 

Jäätmete kõrvaldamine on nende keskkonda viimiseks või selle ettevalmistamiseks 

tehtav toiming. Peamine jäätmete kõrvaldamise viis Eestis on olnud jäätmete 

ladestamine prügilatesse ning see jääb valdavaks seni, kuni toimub põlevkivi 

kaevandamine ning selle kasutamine energia ja põlevkiviõli tootmisel. Viimasel 
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kümnendil on põlevkivi kaevandamise ja -energeetikaga seonduvate jäätmete 

ladestamise osakaal kogu ladestatud jäätmete hulgas olnud keskmiselt 95% (Joonis 5). 

Muude jäätmete ladestamine on aasta-aastalt vähenenud, kuna on jõuliselt rakendatud 

meetmeid jäätmete taaskasutuse suurendamiseks. Kui näiteks 2003. aastal ladestati 

põlevkivikompleksiga mitteseonduvaid jäätmeid 6% prügilatesse ladestatud jäätmete 

koguhulgast, siis 2010.  ja 2011. aastal poole vähem, ainult 3% (Joonis 5). 

 

 

Joonis 5. Ladestatud jäätmete osakaal jäätmetekkest aastatel 2008-2011 (KAUR 2013) 
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2 KAEVANDAMISJÄÄTMED 

Kaevandamisjäätmed on jäätmed, mis tekivad maavarade uuringute, maavarade 

kaevandamise, rikastamise ja ladustamise ning kaevandamise töö tulemusena. Lähtudes 

Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 määrusest nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete 

nimistu“ (edaspidi jäätmenimistu), tekivad Eestis kaevandatavate maavarade puhul 

järgmised kaevandamisjäätmed: 

 mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed, kood 01 01 02; 

 kruusajäätmed ja kivipuru, kood 01 04 08; 

 liiva- ja savijäätmed, kood 01 04 09; 

 kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, nt lubjakivi ja dolomiidi 

töötlemisel tekkinud jäätmed, kood 01 04 13. 

Kaevandamisjäätmed tekivad põlevkivi, dolo- ja lubjakivi, savi ning liiva kaevandamisel 

ja töötlemisel. Kaevandamisjäätmete teke on aasta-aastalt kasvanud, sealjuures on 

suurenenud ka nende taaskasutus (Joonis 6). 

 

Joonis 6. Kaevandamisjäätmete teke, taaskasutamine ja ladestamine aastatel 2008-2011 

(KAUR 2014) 
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Kaevandamisjäätmete tekke suurenemine on seotud Narva karjääris selektiivselt 

väljatud lubjakivikihtide, mis paiknevad vaheldumisi põlevkivikihtidega, arvestamine 

kaevandamisjäätmete koosseisu. Tegelikult on need jäätmed (lubjakivi) Narva 

põlevkivikarjääris tekkinud igal aastal ja tavaliselt paigutati need puistangusse, kus 

valdavaks materjaliks on põlevkivikihindi katend. Lubjakivi kui jäätmeliigi kajastamine 

jäätmearuandes oli tingitud lubjakivikihtide väljaveost Narva karjäärist ja selle 

kasutamisest ehitusplatside täitmisel (näiteks uue õlitehase ehitusplats). 

Kuna valdav osa kaevandamisjäätmete tekkest on seotud põlevkivikaevandamisega, siis 

ka järgnev jäätmekäitluse kirjeldus on seotud Ida-Virumaaga. 

Põlevkivikaevandusest väljatud mäemassi töötlemisel tekib kaks põhilist materjalivoogu 

– põlevkivi ja aheraine. Aheraine on materjal, mis tekib mäemassi rikastamisel. Selles on 

valdavaks lubjakivi, kuid aheraines on teatud osa ka põlevkivi. Varasematel perioodidel 

on põlevkivi sisaldus aheraines ületanud isegi 30%. Praegusel ajal on põlevkivi sisaldus 

aheraines alla 9%. 

Aheraine põhiliseks käitlemismooduseks on olnud kõrvaldamine (ladestamine) ja seda 

alates 1920. aastatest, mil Eestis alustati põlevkivi kaevandamist. Sõltuvalt 

põlevkivikaevanduste (ka karjääride) avamisest erinevatel perioodidel on nende 

lähedusse tekkinud ka aheraineladestud ehk kaevandamisjäätmete hoidlad. Kokku on 

põlevkivi kaevandamisjäätmete hoidlad 34 ja sinna on paigutatud seisuga 2011. a 

ligikaudu 210 mln tonni aherainet1.  

Jäätmehoidlates ladestatud aheraine kogus aga väheneb järk-järgult, sest on alustatud 

ladestute läbikaevamist ehk n-ö taaskasutamist. Olemasolevate kaevandamisjäätmete 

hoidlate läbikaevamine ja materjali sortimine lubjakivi killustikuks ning põlevkiviks 

toimub praegu Ahtmes, Edisel ja Sompas. 

Praegusel ajal on suuremateks aheraine hoidlateks Estonia kaevanduse töötav 

jäätmehoidla nr 1, kuhu on ladestatud ligikaudu 100 mln tonni aherainet, Viru 

kaevanduse jäätmehoidla (nr 3) ligikaudu 35 mln tonni ja Ahtme mittekasutatav ladestu 

27-28 mln tonniga. 

Põlevkivi kaevandamisjäätmete teke sõltub kaevandatud mäemassi mahust. Mida 

suurem on kaevandatud mäemass seda suurem on tekkiva kaevandamisjäätmete 

kogus. Keskmiselt tekib aherainet 0,5 tonni ühe kaevandatud põlevkivi tonni kohta. 

Mäemassi rikastamisel tekkiva aheraine (kaevandamisjäätmed) mass sõltub mitte ainult 

                                                 

1
 Suletud, sh peremeheta jäätmehoidlate inventeerimisnimestiku koostamine. I etapp, 2011. AS 

Maves 
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mäemassi kogusest, vaid ka rikastamise efektiivsust. Rikastamise efektiivsuse 

suurendamisel on aga tehnoloogilised ja majanduslikud piirid.  

Hoolimata sellest, et mäemassis põlevkivi sisaldus ja kvaliteet väheneb, võib tulevikus 

kaevandamisjäätmete kogus jääda samaks, sest uued tehnoloogiad võimaldavad osa 

aherainest käsitleda kõrvalsaadusena. See tähendab, et aherainet ei pea vahepeal 

ladestama jäätmetena, vaid saab põlevkivi tootmise käigus töödelda koheselt 

ehitusmaterjali tingimustele vastavaks ehituskillustikuks. Seda trendi näitavad ka 

Joonisel 6 esitatud andmed, mille kohaselt suureneb kaevandamisjäätmete 

taaskasutamine ja väheneb nende ladestamine. Aastatel 2008-2009 on 

jäätmearuandluses näidatud suures osas ka määratlemata käitlust, mille alusel ei selgu, 

kas materjal taaskasutati või ladestati, kuid viimastel aastatel on jäätmearuandlus 

kaevandamisjäätmete osas muutunud selgemaks ja määratlemata käitluse osakaal ei 

ole enam märkimisväärne. 

Kaevandamisjäätmete taaskasutamist on suurendanud Estonia kaevanduse 

killustikukompleks rajamine, milles on võimalik toota  kuni 500 000 tonni killustikku 

aastas.  

Praegu leiab jäätmearuannetes jäätmetena kajastamist lubjakivikillustik, mis suunatakse  

taaskasutusse. Samas tuleb edaspidi, arvestades tõusvat trendi olemasolevate 

aheraineladestute läbikaevamisel, ettevõtetelt nõuda ka killustiku tootmisel tekkivate 

lubjakivisõelmete ja peenpõlevkivi koguste ning järgnevat käitlemise (ladestamine, 

taaskasutamine) kajastamist jäätmearuannetes. 

Kaevandamisjäätmete taaskasutamise suurendamise võimalused on logistiliselt 

paremad töötavate kaevanduste osas. Aheraineladestute läbitöötamisel tekkiva 

peenpõlevkivi taaskasutamine on seni olnud vähene. Nimetatud jäätmeliigi 

taaskasutusvõimalused vajavad veel täpsemaid uuringuid ning koostööd 

töötlejate/käitlejate, õigusloome esindajate ning teadusuuringuid läbiviivate asutuste 

vahel. 

Eeldatavalt jääb kaevandatava põlevkivi kogus perspektiivsel perioodil 20 mln tonni 

piiridesse ja sellega kaasneb ligikaudu 10 mln tonni aherainet. Aheraine taaskasutamine 

kas otseselt või lubjakivikillustiku tootmiseks sõltub paljuski nõudlusest ja 

keskkonnatasust, näiteks lubjakivi osas. 
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3 PÕLEVKIVIENERGEETIKA JÄÄTMED 

Energia tootmisel põlevkivist tekib suurtes kogustes põlevkivi koldetuhka ja 

lendtuhka.  Jäätmenimistu kohaselt liigitatakse põlevkivi kolde- ja lendtuhk ohtlikeks 

jäätmeteks, sest on kõrgelt aluselised – pH =  13 – 14. Lähtekohaks on jäätmete kahjulik 

toime, mida jäätmeseaduse kohaselt märgitakse lühendiga H8 - sööbivad ained ja 

valmistised, mis eluskudedega kokku puutudes võivad neid hävitada. 

Suuremateks põlevkivituha tekitajateks on Eesti ja Balti Elektrijaam. Põlevkivituha 

kogused on aasta-aastalt vähenenud, seda suuresti tänu tehnoloogia arengule ja 

täiustamisele (Joonis 7). Jäätmetekke suurenemist või vähenemist on raske 

prognoosida, sest see sõltub majandussituatsioonist ja sellel põhineval otsustest 

materjali kasutuse üle.  

 

Joonis 7. Keskmine põlevkivituha teke (tonni) tooteühiku (teradžaul) kohta (KAUR, 

2013). 

Joonistelt 8 ja 9 on esitatud põlevkivi koldetuha ja –lendtuha teke aastatel 2008-2011. 

Seega tekkis põlevkivienergeetika jäätmeid ühe Eesti elaniku kohta 2011. aastal 4,89 

tonni. Samal ajal on põlevkivijäätmete taaskasutamise osakaal olnud väga väike 2011. 

aastal vaid 2,78% ja 2010. aastal 2,92%. Põlevkivituha taaskasutamise madal tase 

tuleneb suuresti sellest, et jäätmeid tekib väga suures koguses ja samal ajal on 

taaskasutusvõimalused piiratud. Materjali on siiski kasutatud näiteks ehitusmaterjalide 

tootmisel (ehitusblokid) ja väetisena. Samal ajal uuritakse uusi kasutusvõimalusi. 
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Joonis 8. Põlevkivi koldetuha teke, ladestamine ja taaskasutamine aastatel 2008-2011  

(KAUR, 2014). 

 

Joonis 9. Põlevkivi lendtuha teke, ladestamine ja taaskasutamine aastatel 2008-2011  

(KAUR, 2014). 
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4 PÕLEVKIVIÕLI TOOTMISE JÄÄTMED 

Sarnaselt põlevkivituhale liigitatakse põlevkivi poolkoks ohtlikuks jäätmeks. Lisaks 

sisaldab põlevkivi poolkoks, mille lähteprotsess põlevkiviõli tootmisel on  anaeroobne 

lagundamine e utmine (pürolüüs), ka tõrva laadseid aineid ehk nn bitumenoide, sulfiide 

ja ka põlevkiviõli jääke, mis samuti on käsitletavad ohtlike ainetena.  

Poolkoksi tekkis 2011. a 1,001 mln tonni, millest taaskasutati 0,271 mln tonni.  

Suurim kogus poolkoksi tekib ettevõttes VKG Oil AS – ligikaudu 0,8 mln tonni aastas. 

Viimastel aastatel on kasvanud poolkoksi taaskasutamine seoses Kohtla-Järve ja Kiviõli 

ladestute osalise sulgemisega - materjalikasutusena ladestute katmisel. 

Lisaks tekkis veel pigijäätmeid (fuusse) 2011. aastal 3000 tonni ja fenoolset vett 443 000 

tonni. 

Järgneval perioodil on prognoositud põlevkiviõli tootmise suurenemist ja sellega seoses 

ka jäätmete tekke suurenemist (poolkoks ja tahke soojuskandja tuhk). 

Tahkete jäätmete (poolkoks. tuhk) tekke dünaamika põlevkiviõli tootmisel on antud 

joonisel (Joonis 10). 

 

Joonis 10. Tahkete jäätmete (poolkoks. tuhk) teke põlevkiviõli tootmisel (KAUR 2011)  
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5 BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED 

5.1 Biolagunevate jäätmete teke 

Biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed. 

Biolagunevate jäätmetena vaadeldakse üldjuhul puidujäätmeid, reoveepuhastamise 

käigus tekkivaid setteid, tootmisettevõtetes tekkivaid biolagunevad jäätmed (nt 

loomsed ja taimsed koed), paberjäätmeid (sh paber- ja papp-pakend), olmejäätmetes 

sisalduvaid biojäätmeid (köögi- ja sööklajäätmed, aia- ja haljastusjäätmed) jms. 

Ametlikel andmetel (KAUR jäätmeregister) põhinevad biolagunevate jäätmete 

tekkekogused varieeruvad aastate lõikes suuresti. Põhjuseks on siin eelkõige asjaolu, et 

ettevõtete poolt jäätmeregistrisse esitatud andmed on puudulikud või ei ole esitatud 

andmed (nt jäätmekoodid, jäätmekäitlustoimingud) asjakohased. Näiteks on 

varasematel aastatel mitmed ettevõtted kajastanud jäätmearuandluses sõnnikut, mida 

ei peaks üldjuhul jäätmetena arvestuses kajastama. Peale selle on väga erinevalt 

kajastatud jäätmearuandluses mitmeid tootmisjääke (nt vadak2, õlleraba, saepuru), mis 

suunatakse teisese toormena otse taaskasutusse. Seetõttu saab biolagunevate jäätmete 

tekkekoguseid hinnata kaudselt, keskendudes eelkõige peamistele biolagunevatele 

jäätmeliikidele - puidujäätmed, reoveesete, paber- ja pappjäätmed, olmejäätmetes 

sisalduvad biojäätmed, muud biolagunevad jäätmed (eelkõige tootmisettevõtetes 

tekkivad biolagunevad jäätmed) (Tabel 1). 

Tabel 1. Biolagunevate jäätmete tekkekogused 2011. a (KAUR 2013) 

Jäätmeliik 
Jäätmeteke 

(tonni) 
Puidujäätmed (koodid: 02 01 07; 03 01 01; 03 01 05; 03 03 
01; 19 12 07; 17 02 01) 

794 700 

Reoveesetted (koodid: 02 02 04; 02 05 02; 03 03 11; 19 08 
05; 19 08 12; 19 08 14; 20 03 04) 

158 900 

Paber- ja pappjäätmed (sh pakend) (koodid: 15 01 01; 20 01 
01; 20 03 01*) 

112 000 

Olmejäätmetes sisalduvad biojäätmed (koodid: 20 01 08; 20 
02 01; 20 03 01**) 123 100 
Muud biolagunevad jäätmed (koodid: 02 01 02; 02 01 03; 02 
02 02; 02 03 01; 02 07 99; 04 01; 16 03 06; 20 01 25) 7 970 

                                                 
2
 KAUR esitatud jäätmearuannete põhjal tekkis 2010. aastal 105 352 tonni vadakut, millest 

taaskasutati 97 574 tonni (93%). Samas 2011. aasta jäätmearuanne vadaku teket enam ei kajasta. 
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Jäätmeliik 
Jäätmeteke 

(tonni) 

Kokku 1 196 670 
*Paber- ja pappjäätmete hinnanguline sisaldus segaolmejäätmetes (17% segaolmejäätmetest) 

**Biolagunevate jäätmete hinnanguline sisaldus segaolmejäätmetes (38% segaolmejäätmetest) 

 

 

Joonis 11. Biolagunevate jäätmete osakaalud massi põhjal 2011 . a (KAUR 2013) 

Biolagunevatest jäätmetest moodustavad kõige suurema osa puidujäätmed (eelkõige 

puidu töötlemisel, plaatide ja mööbli ning tselluloosi, paberi ja kartongi tootmisel 

tekkinud jäätmed ning puidust lammutusjäätmed) (Tabel 1 ja Joonis 1111). 2011. aastal 

tekkis KAUR andmetel ligikaudu 795 000 tonni puidujäätmeid. 

 

Joonis 12. Puidujäätmete teke ja käitlemine aastatel 2004-2011 (tuhat tonni) (KAUR 

2013) 
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Võib eeldada, et lähiaastatel jätkub nendes sektorites tootmismahtude suurenemine. 

Kuid arvestades, et puidutööstuses tekkivatest jääkidest, mis täna on veel arvestatud 

tekkepõhiselt jäätmeteks, liigituvad edaspidi pigem kõrvalsaadusteks ehk 

mittejäätmeteks, siis on tõenäoline  puidujäätmete tekke vähenemine. 

Biolagunevaid jäätmeid tekib arvestavas koguses ka reovee puhastusprotsessis 

(reoveesete ja –muda) (Tabel 1  ja Joonis 1313). Reovett tekitavad nii 

tootmisettevõtted kui ka kodumajapidamised. Tekkiva reoveesette koguste 

hindamisel on usutavate andmete saamisel probleemiks puudulik statistika 

ning sette hulga hindamisel valitsev mõõtühikute ja töödeldud/töötlemata 

sette arvestamise segadus. KAUR jäätmeregistri andmetel on reoveesette 

tekkekogused kõikunud läbi aastate üsna suuresti.
3
 Reoveesette koguse 

kahanemine 2007. aastast tuleneb eelkõige sellest, et mitmete suurte 

tööstusettevõtete puhastusseadmed lõpetasid tegevuse ning uuendatud 

puhastusseadmetes hakati setet töötlema, mistõttu vähenes ka settekogus 

(kuivaine sisaldus on suurem) (Joonis 1313 ja Joonis 14). Reoveesetet (nii olme- 

kui ka tööstusreovee puhastamisel tekkiv sete) tekkis 2011. aastal kokku ligikaudu 158 

900 tonni.4  

 

Joonis 13. Tööstusreoveesette teke ja käitlemine aastatel 2004-2011 (tuhat tonni) 

(KAUR 2013) 

                                                 
3
 Näiteks 2006. aastal näidatud tööstusreoveesette suur kogus tulenes asjaolust, et 

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS esitas aruandluses reoveesette alla ka suure koguse tekkinud 

reovett. 

4
 Reoveesette kuivaine sisaldus ligikaudu 15% 
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Joonis 14. Olmereoveesette teke ja käitlemine aastatel 2004-2011 (tuhat tonni) 

(KAUR 2013) 

Reoveesette tekkekoguse edasisel prognoosimisel tuleb arvesse võtta 

rahvastiku muutusi ning kavasid ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 

arendamiseks. Eestis on viimasel aastakümnendil reovee puhastamise ja 

reoveesette käitlemise alal tehtud olulisi edusamme. Veeseaduse kohaselt 

tuleb Eestis rajada nõuetekohane ühiskanalisatsioon ja tagada reovee 

puhastamine üle 2000 inimesega reoveekogumisaladel, väiksematel aladel 

tuleb tagada olemasoleva reoveesüsteemi toimimine. Tulenevalt nendest 

nõuetest on viimastel aastatel ehitatud uusi efektiivsemaid reoveepuhasteid 

ning laiendatud ja renoveeritud kanalisatsioonitorustikke ja olemasolevaid 

reoveepuhasteid. Nii võib eeldada, et eelkõige majanduskasvust 

(tootmisettevõtete heitveetekke suurenemine) ja linnastumise ning ka heitvee 

kogumise ja puhastussüsteemi laienemisest tulenevalt reoveesette tekkekogused 

lähiaastatel suurenevad (hinnanguliselt ligikaudu 2% aastas) ning selle järel 

stabiliseeruvad. 

Paber- ja pappjäätmeid tekkis jäätmeregistri andmetel 2011. aastal ligikaudu 112 000 

tonni. Nimetatud jäätmetest moodustab valdava osa paber- ja papp/kartongpakend 

(ligikaudu 55 000 tonni) ja olmejäätmetes sisalduv vanapaber (ligikaudu 44 000 tonni). 

Olmejäätmetes sisalduvaid biojäätmeid (köögi ja sööklajäätmed, aia- ja 

haljastusjäätmed) tekkis 2011. aastal hinnanguliselt 123 000 tonni, mis hõlmab endas 
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valdavas osas (ligikaudu 85%) segaolmejäätmetes sisalduvaid biojäätmeid ning 

ligikaudu 15% ulatuses liigiti kogutud biojäätmeid.  

Siinjuures tuleb arvesse võtta, et siiani on sageli segaolmejäätmete alla arvestatud ja ka 

segaolmejäätmetena käideldud arvestatav kogus ettevõtetes (nt toiduainetööstus, 

kaubandus) tekkivatest biojäätmetest (toidujäätmed, taimsed ja loomsed koed jms). See 

on ka üheks põhjuseks, miks jäätmearuandlusel põhinev tootmisettevõtetes tekkivate 

muude biolagunevate jäätmete kogus on võrdlemisi väike (2011. aastal ligikaudu 7 970 

tonni). 

Ka paber- ja pappjäätmete ning olmejäätmetes sisalduvate biojäätmete teke sõltub 

otseselt majandusolukorrast ja tarbimisest. Seega võib prognoosida, et nende jäätmete 

tekke järgib olmejäätmete tekke trende (vt järgnev olmejäätmete osa ja lisa – 

Olmejäätmete käitlusalternatiivide keskkonnamõju olelusringipõhine uuring). 

5.2 Biolagunevate jäätmete käitlemine 

2012. aastal tehtud segaolmejäätmete koostise uuring5  vaatles muuhulgas lähemalt 

biolagunevate jäätmete osakaalu jäätmemassis. Uuringu käigus selgus, et vähenenud 

on biolagunevate jäätmete üldine osakaal segaolmejäätmetes. Kui 2008. aastal oli Eesti 

keskmine biolagunevate jäätmete osakaal segaolmejäätmetes 56%, siis 2012 uuring 

näitas, et biolagunevate jäätmete osakaal on langenud 48%-ni. See tuleneb eelkõige 

paberi ja papi ning ka biojäätmete osakaalu vähenemisest. 2010. aastal ladestati 

biolagunevaid olmejäätmeid 152 662 t, mis on ligikaudu 57 % kogu olmejäätmete 

massist. See protsentarv on prügiladirektiivi 1999/31/EÜ nõuetega võrreldes 

märgatavalt parem tulemus kuna ladestatavate biolagunevate jäätmete kogust on 

vähendatud madalamale tasemele kui direktiivi nõue 75 % 1995. aasta tasemest. 

2010.aasta andmete tulemust toetab ka 2008. aastal läbiviidud ulatuslik jäätmekoostise 

uuring6, mis leidis, et ladestatud olmejäätmetest moodustavad biolagunevad jäätmed  

ligikaudu 56 %.  

Varasemate uuringute alusel hinnati 1995. aastal biolagunevate jäätmete osakaalu 

olmejäätmetes 60 %-le. Selle kohaselt ladestati 1995. aastal Eestis prügilatesse 320 000 

tonni biolagunevaid jäätmeid. Võttes aluseks 2010. aastal prügilatesse ladestatud 

biolagunevate jäätmete mass (152 662 t) ja 1995. aastal prügilatesse ladestatud 

                                                 
5
 Segaolmejäätmete sortimisuuring 2012/2013, SEI-Tallinn. 

6
 Segaolmejäätmete sortimisuuring 2007/2008, SEI-Tallinn. 



17 

 

 

 

biolagunevate jäätmete üldkogus, siis on biolagunevate jäätmete ladestamine 

vähenenud ligikaudu 48 %. 

Kui veel kümme aastat tagasi ladestati prügilasse arvestavas koguses puidujäätmeid, 

siis käesoleval ajal on nende jäätmete prügilasse ladestamine praktiliselt lõppenud 

(Joonis 12). Põhjuseks on siin asjaolu, et puidujäätmed on muutunud oluliseks 

energiatootmise ressursiks. Samuti on nende jäätmete prügilasse ladestamise 

vähenemisele kaasa aidanud üha suurenev jäätmete ladestamise saastetasumäär. 

Tekkinud puidujäätmetest taaskasutati energiakasutuse teel 2011. aastal ligikaudu 70% 

(graanulitootmine, saepuru kasutus kütusena), bioloogilise ringlussevõtuna (eelkõige 

kompostimine) taaskasutati ligikaudu 4,5% (sh AS Estonian Cell tekkiva puukoore ja 

korgijäätmete kompostimise osakaal oli 3% ligikaudu 18 400 tonni) ning materjalina 

suunati ringlusse (puitlaastplaatide tootmine) ligikaudu 3% tekkinud puidujäätmetest. 

Võib eeldada, et jäätmearuandluses puidujäätmete määratlemata käitlusena näidatu on 

tegelikkuses samuti eelkõige nende jäätmete energiakasutus. 

Täna taaskasutatakse praktiliselt ka kogu tekkiv reoveesette kogus (Joonis 14). Valdav 

osa tekkivast settest kompostitakse/stabiliseeritakse. Ülevaade suuremates 

reoveepuhastusjaamades kasutatavatest reoveesette käitluslahendustest on antud 

tabelis (Tabel 2). Reoveesette kompostimisväljakute ülevaade antud käesoleva lisa 

olmejäätmete osas esitatud joonisel (Joonis 177). 

Tabel 2. Kasutusel olevad lahendused reoveesette käitlemisel suuremates 

reoveepuhas-tusjaamades (Raport: Reoveepuhastis käsitletavast reoveesettest 

tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused) 

Koht  Tehnoloogia 

Anaeroobne kääritamine + aunkompostimine (järelvalmimine väljakul) 

Tallinn Metaantank ja aunkompostimine 

Narva 

Metaantank, kuid praegu ei kasutata (tehnilised probleemid). Kasutatakse 

aunkompostimist 

Tartu Aunkompostimine. Praegu ehitatakse metaantanki 

Kuressaare Aunkompostimine. 2012. aastal käivitus metaantank ja aunkompostimine 

Rakvere Aunkompostimine. 2012. aastal alustati metaantanki projekteerimist 

Reaktorkompostimine + aunkompostimine (järelvalmimine väljakul) 

Põlva Reaktorkompostimine ja aunkompostimine 

Paide Aunkompostimine. 2011. aastal elustati reaktorkompostri projekteerimist 

Keila Reaktorkompostimine ja aunkompostimine 

Aunkompostimine (protsess algusest lõpuni) 

Kohtla-Järve Aunkompostimine 

Pärnu Aunkompostimine 

Võru Aunkompostimine 
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Koht  Tehnoloogia 

Haapsalu Aunkompostimine 

Viljandi Aunkompostimine 

Sillamäe Aunkompostimine 

Rapla Aunkompostimine 

Tapa Aunkompostimine 

Kehra Aunkompostimine 

Kottkompostimine 

Põltsamaa Kottkompostimine 

Samas on aga vähese nõudluse ja piiratud kasutusvaldkonna tõttu olnud veeettevõtetel 

raskusi käideldud reoveesette realiseerimisega. Täna on reoveesette anaeroobne 

käitlemine (biogaasi tootmine) kasutusel vaid vähestes kohtades (Tabel 2). Samas võib 

eeldada, et vajaliku toetuse olemasolul võib reoveesettest biogaasi tootmine edaspidi 

oluliselt suureneda. Võttes arvesse, et reoveesette anaeroobne kääritamine vähendab 

oluliselt mitmeid keskkonnahäiringuid (nt haisuteke) ning toodetud biogaasi on 

võimalik kasutada energiatootmiseks, tuleks edaspidi võimalusel enam tähelepanu 

pöörata just selle käitlusmooduse rakendamisele. Riigikogu keskkonnakomisjoni 

eestvõttel on koostöös vastava ala spetsialistide ja veeettevõtjatega koostatud ka 

raport7, mis näeb ette reoveesette käitlemiseks regionaalsete reoveesette 

käitlusjaamade võrgustiku loomise, luues selleks spetsiaalse toetusmeetme 

(veemajanduse programmi raames), mis eelistab regionaalsetes reoveesette 

käitlusjaamades anaeroobset kääritamist ja biogaasi tootmist. Lisaks tuleks välja 

töötada kvaliteedikriteeriumid, mis looks eeldused reoveesettest nõuetele vastava 

komposti laialdasemaks tootmiseks ja kasutamiseks. 

Biolagunevate jäätmete ringlussevõtu edendamiseks on välja töötatud kriteeriumid 

(KKM määrus8), mille alusel saab biolagunevatest jäätmetest toodetud nõuetele 

vastavat komposti müüa tootena. Seega on teatud biolagunevate jäätmete osas 

võimalus antud jäätmete lakkamiseks ehk väljumiseks jäätmerežiimist. Kuid nende 

kriteeriumide kohaselt ei tohi sisendmaterjalina kasutada reoveesetet. 

Reoveesette käitlusjaamade võrgustiku loomisel tuleks arvestada ka võimalustega, et 

rajatavates käitistes (kompostimisväljakud, biogaasikäitised) oleks võimalik käidelda ka 

teisi biolagunevaid jäätmeid (nt puidujäätmed, köögi- ja sööklajäätmeid, aia- ja 

haljastusjäätmed). Samas oleks soovitav siiski tekkiva komposti/digestaadi kvaliteedi 

huvides käidelda n-ö puhtaid biojäätmeid pigem loomasõnnikul põhinevates 

                                                 
7
 Reoveepuhastis käsitletavast reoveesettest tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise 

võimalused. Riigikogu keskkonnakomisjon, heaks kiidetud komisjoni istungil 31.01.2013. 

8
 Keskkonnaministri määrus nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ 
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biogaasikäitistes (vt ka lisa 6 Olmejäätmete käitlusalternatiivide keskkonnamõju 

olelusringipõhine uuring). 

Lühiülevaade olmejäätmetes sisalduvate biolagunevate jäätmete, sh paber- ja 

papppakendi käitlemisest on antud käesoleva lisa olmejäätmete ja pakendijäätmete 

osas. 

Mitmed tootmisettevõtetes tekkivad suuremahulised biolagunevad jäätmeliigid (nt 

vadak, õlleraba) on tänaseks leidnud kõrvalsaadusena laialdast kasutamist. Samas on 

seoses puuduliku regulatsiooni, järelevalve või käitlusvõimaluste puudumise tõttu 

tagasihoidlik olnud ettevõtetes (nt toiduainetööstus, toitlustus ja kaubandus) tekkivate 

tootmisjääkide (nt köögi- ja sööklajäätmed, toiduõli ja -rasv) liigiti kogumine ja 

taaskasutamine. See on ka põhjuseks, miks ettevõtted nimetatud jäätmeid ja nende 

käitlemist jäätmearuandluses ka võrdlemisi vähe kajastavad.  



20 

 

 

 

6 OLMEJÄÄTMED 

6.1 Olmejäätmete teke 

Olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal 

tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed.  

Kui kuni 2008. aastani suurenes paralleelselt kiire majanduskasvuga ka olmejäätmete 

tekkekogus, siis tänu majanduslangusele ja tarbimise vähenemisel on alates 2008. 

aastast olmejäätmete tekkekogused järsult vähenenud (Joonis 15). Kui 2007. aastal 

tekkis KAUR andmetel ligikaudu 570 000 tonni olmejäätmeid, siis 2011. aastaks langes 

olmejäätmete teke võrreldes 2007. aastaga 21%. (2011. aastal tekkis ligikaudu 392 000 

tonni olmejäätmeid).  

Langenud on ka olmejäätmete teke elaniku kohta. 2011. aastal tekkis ametliku 

aruandluse põhjal 239 kg olmejäätmeid ühe elaniku kohata aastas, mis on üks 

väiksemaid koguseid kogu Euroopa Liidus.9 Siinjuures tuleb arvestada, et esitatud 

olmejäätmete kogused põhinevad nende jäätmeliikide arvestusel, mis algavad  

jäätmenimistus koodiga 20. Olmejäätmete tekkekoguse arvutamisel tuleks lisaks 

olmejäätmetele (kood 20) arvesse võtta ka pakendijäätmete koguseid (kood 15). Peale 

selle tuleks olmejäätmete tekkekoguste hindamisel arvestada, et üha enam 

segaolmejäätmeid läbib nö mehhaanilis-bioloogilise (MBT) töötlemise, mille tulemusel 

tekib jäätmesaadusi, mida omakorda käideldakse erinevate taaskasutus- ja 

kõrvaldamistoimingutega. MBT jäägid on jäätmearuandluses kajastatud olmejäätmete 

tekkekoguse all, seega tuleks olmejäätmete tekkekoguse arvutamisel maha arvestada 

MBT jääkide tekkekogus.  

Olmejäätmete tekkekoguse arvestus, mis võtab arvesse ka pakendijäätmeid, on esitatud 

jäätmekava lisas 6 „Olmejäätmete käitlusalternatiivide keskkonnamõju 

olelusringipõhine uuring“. Seega võib eeldada, et tegelik olmejäätmete tekkekogus on 

mõnevõrra suurem. Olmejäätmete tekkekoguse ja taaskasutamise paremaks jälgimiseks 

tuleks edaspidi üle vaadata ja vajadusel täiendada olmejäätmete arvestuse süsteem. 

                                                 
9
 Siinjuures on kasutatud viimase rahvastikuloenduse eelseid andmeid rahvaarvu 

kohta (1,34 milj inimest). 



21 

 

 

 

 

Joonis 15. Olmejäätmete (kood 20) teke ja käitlemine (tuhat  tonni) (KAUR 2013) 

Eeldades, et lähiaastatel jätkab Eesti majandus (SKP) mõõdukat kasvu ja järgnevatel 

aastatel suuremat majanduskriisi ei teki, võib prognoosida, et olmejäätmete kogus 

aastani 2020 pigem kasvab (vt olmejäätmete prognoos lisas 6 „Olmejäätmete 

käitlusalternatiivide keskkonnamõju olelusringipõhine uuring“). Majanduskasvust 

tuleneva olmejäätmete tekkekoguse piiramine sõltub sellest, kui suures ulatuses 

õnnestub rakendada jäätmetekke vältimise meetmeid (vt lisa 8 Jäätmetekke vältimise 

programm). Mõnevõrra mõjutab olmejäätmete tekkekoguse stabiliseerumist ka 

eeldatav rahvaarvu vähenemine ning rahvastiku vananemine.  

Võttes aluseks jäätmeregistri andmed olmejäätmete tekke kohta  maakondades (vt 

Joonis ), on jäätmete teke otseses seoses elanike arvuga. Seega ligikaudu 50% 

olmejäätmetest tekib Tallinnas ja Harjumaal. Võib eeldada, et edaspidi suureneb 

nimetatud piirkonnas jäätmetekke osakaal Eesti olmejäätmetekkes veelgi. 

Olmejäätmete teke Taaskasutamine

Eksport Määratlemata käitlus
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Joonis 16. Olmejäätmete tekkekogus maakondade kaupa 2011 (KAUR 2013) 

Viimastel aastatel läbiviidud olmejäätmete sortimisuuringute tulemused10 näitavad, et 

olmejäätmete liigiline koostis sõltub samuti majandusolukorrast.  

Biolagunevad jäätmed (paber, köögi- ja sööklajäätmed, aia- ja haljastusjäätmed, puit) 

moodustava olmejäätmetest ligikaudu 60% ja pakendijäätmed 36%. Täpsem ülevaade 

olmejäätmete liigilisest koostisest on esitatud jäätmekava alusmaterjalide lisas 6 

„Olmejäätmete käitlusalternatiivide keskkonnamõju olelusringipõhine uuring“. 

6.2 Olmejäätmete taaskasutamine 

Kui veel kümme aastat tagasi ladestati valdav osa olmejäätmetest prügilasse, siis 

viimastel aastatel on olmejäätmete taaskasutamine pidevalt suurenenud olles 2011. 

aastal ligikaudu 30% olmejäätmete tekkekogusest. 2012. aastal oli olmejäätmete 

taaskasutamine esialgsete andmete põhjal juba üle 50% kogutekkest.  

                                                 
10

 Segaolmejäätmete sortimisuuring 2007/2008, 2012/2013, SEI-Tallinn. 
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Tulenevalt jäätmete raamdirektiivis 2008/98/EÜ seatud eesmärkidest tuleb alates 2020. 

aasta 1. jaanuarist ringlusse võtta ja korduskasutuseks ettevalmistamisena 

kodumajapidamisest pärinevaid paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmeid ja muid liigiti 

kogutud kodumajapidamisest pärinevaid jäätmeid ning muudest allikatest pärinevaid 

samalaadseid jäätmeid, välja arvatud tootmisjäätmed ja põllumajanduslikust tootmisest 

või metsandusest pärinevad jäätmed vähemalt 50 protsendi ulatuses (nende jäätmete 

kogumassist kalendriaastas). 2011. ja 2012. aastal oli Eesti selle eesmärgi täitmisel 

poolel teel (vt Tabel 3). 

Tabel 3. Olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvu täitmine aastatel 2011 ja 2012 (tonni) 

(KAUR 2013) 

Aasta Jäätmeteke Ringlussevõtt Ringlussevõtu % 

2011 366 346 97 856 26,7 

2012 338 878 90 829 26,8 

 

Olmejäätmete prügilasse ladestamine on seetõttu hüppeliselt vähenenud. Kui kuni 

2009. aastani oli olmejäätmete taaskasutust taganttõukavaks jõuks eelkõige 

pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse alusel (taaskasutusnõue, pakendiaktsiis ja 

tagatisraha) toimiv pakendijäätmete üleriigiline taaskasutussüsteem, siis alates 2010. 

aastast on järsult tõusnud tavajäätmete ladestamisele kehtestatud saastetasumäär 

otseselt ergutanud olmejäätmete üldisemat taaskasutamist. Peale selle on 

taaskasutamise edendamisele kaasa aidanud ka 2008. aastal jõustunud olmejäätmete 

sortimise määrus11, mis on olnud tõukejõuks jäätmete liigiti kogumise arendamisel. 

Tabelis (Tabel 1) on antud segaolmejäätmete käitlemise käitised. 

Tabel 1. Segaolmejäätmete käitlemise käitised 2013 

Käitis Käitlusmoodus, võimsus 

Iru Elektrijaama jäätmeenergiaplokk Masspõletus, 220 000 t/a 

AS Ragn Sells MBT, 120 000 t/a 

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus MBT, 120 000 t/a 

AS Uikala prügila MBT, 24 000 t/a 

                                                 

11 Keskkonnaministri määrus nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete 

liigitamise alused“ 
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Käitis Käitlusmoodus, võimsus 

AS Uikala prügila Prügila 

AS Väätsa prügila Prügila 

Torma prügila Prügila 

Aastatel 2010–2015 kahekordistuv prügilasse ladestamise saastetasumäär on andnud 

selge signaali nii jäätmetekitajatele kui ka jäätmekäitlusettevõtetele, sundides neid 

vältima jäätmete ladestamist ja investeerima jäätmete taaskasutuslahendustesse. Nii on 

prügilasse ladestatavatele segaolmejäätmetele kehtestatud suhteliselt kõrge 

saastetasumäär tekitanud olukorra, kus nende jäätmete prügilasse vastuvõtmise tasu on 

kõrgem kui turul pakutavatel taaskasutusteenustel. Viimastel aastatel on intensiivselt 

arendatud eelkõige jäätmete energiakasutusele suunatud segaolmejäätmete 

käitluslahendusi. 2013. aasta alguse seisuga töötab Eestis kaks suuremat jäätmekütuse 

tootmisele orienteeritud mehhaanilis-bioloogilise töötlemise (MBT) käitist 

koguvõimsusega ligi 240 000 tonni jäätmeid aastas (AS Ragn Sells ja AS Tallinna 

Jäätmete Taaskasutuskeskus) ning lisaks veel mitu väiksemat MBT liini (nt Uikala 

prügilas). Lisaks alustas 2013. aastal tööd Iru Elektrijaama jäätmeenergiaplokk 

sisendvõimsusega 220 000 tonni segaolmejäätmeid aastas. Seega ületab alates 2013. 

aastast olemasolev käitlusvõimus üle kahe korra tekkivate segaolmejäätmete aastast 

kogust. Oluline on siinjuures rõhutada, et investeeringud nimetud käitiste rajamisse on 

tehtud ilma riigi toeta. Võttes arvesse tehtud investeeringuid segaolmejäätmete 

taaskasutamistehnoloogiatesse, võib eeldada, et lähiaastatel langeb olmejäätmete 

ladestamine seetõttu veelgi, langedes alla 10% kogutekkest, kusjuures prügilasse 

ladestamiseks suunatakse edaspidi ainult jäätmete töötlemisest ülejäävad jäägid. Seega 

võib öelda, et lisaks juba toimivale viiele olmejäätmete ladestamisega tegelevale 

riigipoolse toetusega rajatud prügilale, mis on alates 2013. aastast oluliselt 

alakoormatud, pole järgnevatel kümnenditel Eestisse põhjust uusi prügilaid rajada. 

Olmejäätmete üha kasvav energiakasutus (masspõletus ja jäätmekütuse tootmine) võib 

aga pärssida õigusaktidega sätestatud jäätmete ringlussevõtu sihtarvude täitmist. Lisaks 

on olmejäätmete prügilasse ladestamise järsk vähenemine tekitanud olukorra, kus 

segaolmejäätmete ladestamise saastetasu omavalitsustele enam ei laeku, mistõttu pole 

omavalitustel piisavalt finantsressursse jäätmehoolduse korraldamiseks (sh 

jäätmejaamadega seotud kulude katmiseks). 

Olmejäätmete koostisesse kuuluvatest jäätmeliikidest on kõige laialdasem 

pakendijäätmete liigiti kogumine, mis põhineb taaskasutusorganisatsioonide poolt 

korraldatud pakendijäätmete kogumisvõrgustikul. Suhteliselt hästi toimib tagatisrahaga 

kaetud joogipakendite kogumine. Muude pakendijäätmete kogumine 
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(konteinersüsteem) elanikkonnalt on seotud aga mitmete probleemidega 

(pakendikogumispunkte pole piisavalt, väljaspool suuremaid asulaid on kogumispunkte 

vähe, konteinerisse pole võimalik panna kõiki pakendijäätmeid, puudub teavitamine 

jne). Seda, et elanikkonnalt kogutavate pakendijäätmete kogumissüsteemi areng pole 

olnud piisav, näitab ka viimase segaolmejäätmete sortimisuuringu (SEI Tallinn, 

2012/2013) tulemused pakendijäätmete sh eriti plastpakendi osakaal 

segaolmejäätmetes on suurenenud. 

Olmejäätmetes sisalduvatest biolagunevatest jäätmetest on paremini korraldatud 

paberi ja papi liigiti kogumine ja taaskasutamine. Sellele on kaasa aidanud ka papp-

pakendi ja vanapaberi, kui teisese toorme suhteliselt kõrge hind. Üha rohkem 

omavalitsusi on jäätmekäitluseeskirjaga kohustuslikuks teinud ka paberjäätmete liigiti 

kogumise kohustuse. Ühe variandina on kaalutud vanapaberile tootjavastutuse nõude 

kehtestamist.12 Võttes arvesse aga tootjavastutuse regulatsiooniga kaasnevat 

administratiivset kulu nii riigile kui ka tootjatele ning arvestades seda, et paberjäätmed 

omavad üldjuhul positiivset majanduslikku väärtust, siis tuleks paberjäätmete liigiti 

kogumist edaspidi laiendada pigem kohaliku omavalitsuse tasandil, kehtestades 

paberjäätmete kogumise kohustuse jäätmehoolduseeskirjaga (Tallinna kogemuse 

laiendamine teistesse omavalitsustesse). 

Olmejäätmetes sisalduvate biojäätmete (köögi- ja sööklajäätmete, aia- ja 

haljastusjäätmete) liigiti kogumise süsteemi arendamine on viimastel aastatel pigem 

soikunud. Põhjuseks on siin segaolmejäätmete käitlemise suhteliselt madal hind, 

jäätmetekitajate vähene teadlikkus, nõrk järelevalve ja puuduv turg/nõudlus kompostile. 

Sellest johtuvalt pole omavalitustel olnud huvi ja motivatsiooni biojäätmete liigiti 

kogumist kohustuslikuks teha ning vajalikku käitlusinfrastruktuuri arendada. Nii on 

näiteks köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumine elanikkonnalt korraldatud ainult 

Tallinnas ja mõnedes Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusega liitunud omavalitustes (Paide 

linn, Türi vald, Väätsa vald) ja Tapa vallas. Ka valdav osa ettevõtetes (sh kaubanduses) 

tekkivaid toidujäätmeid on siiani suunatud käitlusse koos segaolmejäätmetega. Kuna 

vaid vähesed omavalitsused on jäätmehoolduseeskirjaga majapidamistele 

toidujäätmete liigiti kogumise kohustuslikuks teinud, siis on toidujäätmete käitlemiseks 

sobivaid ja nõuetele vastavaid kompostimisrajatisi Eestis vaid 4 (Tallinna 

Jäätmekäitluskeskus, Ragn-Sells MBT käitise kompostimistunnel, Väätsa prügila, Uikala 

prügila). Peale prügilate ja veepuhastusjaamade juures asuvate kompostimisväljakute 

on mitmed omavalitsused (valdavalt KIK-i toetusel) rajanud kompostimisväljakuid 

(Joonis 17). 

                                                 
12 Uuring Eestis turule lastava paberi koguste ning vanapaberi käitlemine kohta. Maves. 2008 
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Joonis 17. Kompostimisrajatiste asukohad ja võimsused 2012 (KAUR 2013) 

Valdav osa rajatud kompostimisväljakutest on täna kasutusel ning neid kasutatakse 

eelkõige aia- ja haljastusjäätmete kompostimiseks (vt Tabel 2). Siiski pole täna 

olemasolev biojäätmete käitlusvõrgustik (kompostimisväljakud) piisav. 1-2 

kompostimisväljakut maakonna kohta pole piisav. Ka Harjumaal on väljaspool Tallinna 

ainult kaks biojäätmete kompostimiskohta. 

Tabel 2. Biojäätmete kompostimiskäitised 2012 (KAUR 2013) 

Kompostimisväljak Maakond Kasutus 

Tallinna 

Jäätmekäitluskeskus 

Harju 

maakond 

Köögi-ja sööklajäätmete, reoveesette ning aia- ja 

haljastusjäätmete kompostimine 

Ragn-Sells MBT 

kompostimistunnel 

Harju 

maakond 

(Tallinn) 

Köögi-ja sööklajäätmete ning aia- ja 

haljastusjäätmete kompostimine 

Tallinn, Pärnamäe 

tee 36 jäätmejaam 

Harju 

maakond 

(Tallinn) Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine (ehitamisel) 
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Kompostimisväljak Maakond Kasutus 

Tallinn, Rahumäe tee 

5A 

kompostimisväljak 

Harju 

maakond 

(Tallinn) 

Toimub aiajäätmete vastuvõtt, jäätmed suunatakse 

kompostimiseks edasi Pärnamäe 

kompostimisväljakule 

Männituka küüni 

kompostimisväljak 

Harju 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Kehra 

kompostimisväljak 

Harju 

maakond 

Reoveesette ning aia- ja haljastusjäätmete 

kompostimine 

Männiku 11 

kompostimisväljak 

Ida-Viru 

maakond Ei toimu kompostimist 

Uikala prügila 

Ida-Viru 

maakond 

Toidujäätmete ning aia- ja haljastusjäätmete 

kompostimine 

Torma prügila 

Jõgeva 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Põltsamaa 

piirkondlik 

jäätmejaam 

Jõgeva 

maakond 

Reoveesette ning aia- ja haljastusjäätmete 

kompostimine 

Türi-Alliku 

kompostimisväljak 

Järva 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Väätsa prügila 

Järva 

maakond 

Köögi-ja sööklajäätmete, reoveesette ning aia- ja 

haljastusjäätmete kompostimine 

Kalmistu 2 

jäätmekäitluskoht 

Lääne 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Vessmani talu 

kompostimisväljak 

Lääne 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Tamsalu 

reoveepuhasti 

kompostimisväljak 

Lääne-Viru 

maakond 

Reoveesette ning aia- ja haljastusjäätmete 

kompostimine 

Põlva 

kompostimisväljak 

Põlva 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Mooste 

kompostimisväljak 

Põlva 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Põlva 

haljastusjäätmete 

kompostimisväljak 

Põlva 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Räpina jäätmejaam 

Põlva 

maakond 

Reoveesette ning aia- ja haljastusjäätmete 

kompostimine 
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Kompostimisväljak Maakond Kasutus 

Paikre prügila 

Pärnu 

maakond 

Reoveesette ning aia- ja haljastusjäätmete 

kompostimine 

Saarde 

kompostimisväljak 

Pärnu 

maakond 

Reoveesette ning aia- ja haljastusjäätmete 

kompostimine 

Audru 

kompostimisväljak 

Pärnu 

maakond Kavandatud 

Halinga 

jäätmejaam/kompost

imisväljak 

Pärnu 

maakond Ehitamisel 

Mäepere jäätmejaam 

Rapla 

maakond 

Reoveesette ning aia- ja haljastusjäätmete 

kompostimine 

Märjamaa 

reoveepuhasti 

kompostimisväljak 

Rapla 

maakond 

Reoveesette ning aia- ja haljastusjäätmete 

kompostimine 

Kaarma 

kompostimisväljak 

Saare 

maakond Ei toimu kompostimist 

Kärla 

kompostimisväljak 

Saare 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Maasi jäätmejaam 

Saare 

maakond 

Reoveesette ning aia- ja haljastusjäätmete 

kompostimine 

Tehnika 10 

kompostimisväljak 

Saare 

maakond Ei toimu kompostimist 

Ringtee 9 

kompostimisväljak 

Saare 

maakond Ei toimu kompostimist 

Roomassaare tee 

kompostimisväljak 

Saare 

maakond Ei toimu kompostimist 

Aardlapalu 

kompostimisväljak 

Tartu 

maakond Toimib ümberlaadimisjaamana 

Laeva küla 

kompostimisväljak 

Tartu 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Koosa 

kompostimisväljak 

Tartu 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Maramaa 

kompostimisväljak 

Tartu 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Luha 

jäätmekäitluskoht 

Tartu 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 
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Kompostimisväljak Maakond Kasutus 

Lohkva 

kompostimisväljak 

Tartu 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Helme jäätmejaam 

Valga 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Valga jäätmejaam 

Valga 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Otepää jäätmejaam  

Valga 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Kösti reoveepuhasti 

kompostimisväljak 

Viljandi 

maakond 

Reoveesette ning aia- ja haljastusjäätmete 

kompostimine 

Sõmerpalu 

kompostimisväljak 

Võru 

maakond Kavandatud 

Võru linna kalmistu 

kompostimisväljak 

Võru 

maakond Aia- ja haljastusjäätmete kompostimine 

Võttes arvesse täna olemasolevaid biojäätmete käitlusvõimalusi ning vajadust nende 

jäätmete taaskasutuse taset ja mahtu tõsta, tuleks arendada nende jäätmete kogumis- 

ja taaskasutamisvõimekust (kogumisvahendid, kompostimisrajatised, biojäätmete 

anaeroobse käitlemise eeltöötluse tehnoloogiad). Eraldi tuleb tähelepanu pöörata 

köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumise edendamisele ja nende jäätmete 

käitlustehnoloogiate soetamise toetamisele. Köögi- ja toidujäätmete anaeroobse 

kääritamise (vt ka lisa 6 „Olmejäätmete käitlusalternatiivide keskkonnamõju 

olelusringipõhine uuring“) suurendamiseks, tuleks edaspidi investeerida ka liigiti 

kogutud biojäätmete eeltöötlemise tehnoloogiatesse (võõriste eraldamine ja 

hügieeniseerimine). Nii teiste riikide ja ka Eesti kogemused näitavad, et biojäätmete 

kompostimise majanduskulud ja laiem kasutus sõltub otseselt sellest, kui suures 

koguses on toodetud komposti võimalik turustada. Nõuetele vastavat komposti on 

võimalik toota ainult liigiti kogutud biojäätmetest. Jäätmete bioloogilise käitlemise 

edendamise seisukohast on seetõttu oluline luua toodetud komposti aga ka 

anaeroobse kääritamise jäägi/digestaadi kasutusele piisav nõudlus. Selleks tuleb luua 

regulatiivne baas komposti ja digestaadi kriteeriumitele, rakendada kvaliteedi- ja 

kontrollisüsteem ning toetada võimalike tarbijate teavitamist ja komposti turustamist. 

Tallinna linna kogemused biojäätmete liigiti kogumisel näitavad, et väga oluline on 

inimeste pidev teavitamine, motiveerivate hinnapakettide kasutamine ja ka järelevalve 

tugevdamine. See kõik eeldab omavalituse suuremat panust jäätmete liigiti kogumise 

arendamisse ja koordineerimisse. 
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Joonisel (Joonis 18) on antud jäätmejaamade ja ohtlike jäätmete kogumispunktide 

asukohad. 

 

Joonis 18. Jäätmejaamade ja ohtlike jäätmete kogumispunktide asukohad 2012 

(KAUR 2013) 
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7 PAKENDIJÄÄTMED 

7.1 Pakendijäätmete teke 

Pakendijäätmete teke on otseselt seotud majandusolukorra ja tarbimisega. Kui 2008. 

aastal tekkis KAUR andmetel 214 470 tonni pakendijäätmeid, siis 2010. aastaks langes 

pakendijäätmete teke 27% (157 907 tonnini), samas kui 2011. aastal see jällegi suurenes  

(Joonis).  

 

 

Joonis19. Pakendijäätmete teke ja taaskasutamine 2004-2011 (tonni) (KAUR) 

 

Pakendijäätmete tekke ja taaskasutamise andmete saamiseks on kasutatud 

Jäätmearuandluse Infosüsteemi. Saadud andmete alusel on võimalik välja tuua andmed 

pakendijäätmete tekke kohta materjalipõhiselt (Tabel 6). 
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Tabel 6. Pakendijäätmete tekkekogused materjaliliikide kaupa 2011. a (KAUR 2013) 

Materjal Teke (tonni) 

Paber ja papp 60 283 

Plast 52 006 

Klaas 37 308 

Metall 29 687 

Puit 13 745 

Kokku 193 029 

Pakendijäätmetest moodustavad kõige suurema osa paber- ja papp(kartong)pakend  ja 

plastpakend. Nimetatud pakendimaterjali liikidele järgnevad klaas, metall ja puitpakend. 

Vt täiendavalt Tabel 6 ja Joonis 20.13 

 

 

Joonis 20. Pakendijäätmete liigiline koostis 2011. a (KAUR) 

Nagu näitavad KAUR andmed, on pakendijäätmete liigiline koostis viimastel aastatel 

mõnevõrra muutunud (Joonis 21). Eelkõige võib välja tuua plastpakendi osakaalu 

vähenemist. Võib eeldada, et peamiseks põhjuseks on siin olnud majanduslangus ja 

                                                 

13
 Siin on arvestatud kogu pakendijäätmete massi. Peale olmejäätmete koostisesse kuuluvate 

pakendijäätmete tekib pakendijäätmeid ka ettevõtlussektoris (nt metallvaadid, puitalused jms). 

Lisas 6 „Olmejäätmete käitlusalternatiivide keskkonnamõju olelusringipõhine uuring“ on esitatud 

ülevaade olmejäätmete koostisesse kuuluvate pakendijäätmete kogusest ja liikidest. 

Paber ja papp 
31% 

Klaas 
19% 

Plast 
27% 

Metall 
16% 

Puit 
7% 

Pakendijäätmete liigiline koostis 2011. a 
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sellega seotud tarbimise vähenemine (mõjutab otseselt just plastpakendi kasutamise 

mahtusid). 

 

Joonis 21. Pakendijäätmete koostise muutus materjaliliikide kaupa  aastatel 2008-

2011 (KAUR 2013) 

Eeldades, et lähiaastatel jätkab Eesti majandus (SKP) mõõdukat kasvu (ligikaudu 3% 

aastas), võib prognoosida, et sarnaselt olmejäätmete tekkega ka pakendijäätmete 

kogus aastani 2020 kasvab. Majanduskasvust ja tarbimise suurenemisest tuleneva 

pakendijäätmete tekkekoguse piiramine sõltub sellest, kui suures ulatuses õnnestub 

rakendada jäätmetekke vältimise meetmeid. Võib siiski eeldada, et pakendijäätmete 

tekkekoguse kasv on mõnevõrra suurem kui üldine olmejäätmete teke. Nii võib 

prognoosida, et pakendijäätmete tekkekogus suureneb keskmiselt 2-3% aastas jõudes 

aastaks 2020 ligikaudu 190 000 tonnini.  

Tarbimise suurenemisest tulenevalt võib eeldada, et uuesti hakkab suurenema ka 

plastpakendi osakaal pakendijäätmete koostises. Seda kinnitavad ka viimase üleriigilise 

sortimisuuringu tulemused14, mis näitavad nii pakendijäätmete osakaalu kui ka 

plastpakendi osakaalu suurenemist segaolmejäätmetes. 

                                                 
14

 Uuring „Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud pakendijäätmete ning 

elektroonikaromu koostise analüüs“. SEI Tallinn, 2012/13. 
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7.2 Pakendijäätmete kogumine ja taaskasutamine 

Vastavalt pakendiseadusele peab alates 2009. aastast Eestis tekkivatest 

pakendijäätmete kogumassist taaskasutatama vähemalt 60%, sh ringlussevõtuna 55% ja 

eraldi on taaskasutusmäärad sätestatud pakendimaterjalidele (vt  

Tabel ). Vastavalt KAUR andmetele on Eesti nimetatud taaskasutuse sihtarvud alates 

2010. aastast ka täitnud. 2011. aastal suunati taaskasutusse kokku 129 349 tonni 

pakendijäätmeid, mis on 67% kogutekkest. (vt Tabel 7). 

Tabel 7. Pakendijäätmete teke ja taaskasutamine aastatel 2004-2011 (KAUR 2013) 

Aasta 
Pakendijäätmete 

teke, tonni 

Taaskasutamine 

Taaskasutamine 

kokku 
Sh Ringlussevõtt Energiakasutus 

% % % 

2004 131 371 34 33 0,5 

2005 137 189 41 40 0,8 

2006 152 135 50 46 4,4 

2007 162 245 52 50 2,1 

2008 214 470 45 44 1,2 

2009 161 579 59 57 1,5 

2010 157 907 61,6 56 5,5 

2011 193 029 67 63 4,1 

Pakendimaterjali liikidest on kõige suurem taaskasutusmäär saavutatud puidu ning 

paberi ja kartongi osas (vt  

Tabel ). Ka metallpakendi puhul on pakendiseadusega sätestatud taaskasutamise sh 

ringlussevõtu sihtarv täidetud. Samas on 2011. aasta seisuga taaskasutamise ja 

ringlussevõtu sihtarvud täitmata plasti ja klaasi osas. Eriti probleemne on olnud 

klaaspakendi taaskasutamine. Kuna klaaspakend ja ka plastpakend moodustab suure 

osa müügipakendist, siis iseloomustab sihtarvude täitmata jäämine nende 

pakendimaterjalide lõikes ka elanikkonnalt pakendite kogumissüsteemi efektiivsust. 
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Tabel 8. Pakendimaterjalide teke ja taaskasutamine 2011. a (KAUR 2013) 

Pakendi-

materjal 

Teke, 

tonni 

Taaskasuta- 

mine  

Ringlusse-

võtt 

Taaskasuta-

mise sihtarv 

Ringlusse-

võtu sihtarv 

% % % % 

Klaas 37 308 65 65 70 70 

Plast 52 006 47 40 55 45 

Paber ja 

kartong 

60 283 82 79 70 60 

Metall 29 687 63 63 60 60 

Puit 13 745 89 72 45 20 

Kokku 193 029 67 56 60 55 

Pakendijäätmete kogumine ja taaskasutamine põhineb laiendatud tootjavastutuse 

põhimõttel. Pakendiettevõtjatel on võimalus oma pakendijäätmete taaskasutuskohustus 

üle anda taaskasutusorganisatsioonile (TKO), kes peab läbi üleriigilise 

pakendijäätmete kogumisvõrgustiku pakendijäätmeid koguma ja taaskasutusse 

suunama. Eestis oli 2012. aasta seisuga neli akrediteeritud taaskasutusorganisatsiooni. 

Neist kolm (MTÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, OÜ 

Tootjavastutusorganisatsioon) tegelevad tagatisrahata pakendite ning üks (Eesti 

Pandipakend OÜ) tagatisrahaga ehk pandipakendite kogumise ja taaskasutamise 

korraldamisega (vt Tabel 9). 

Tabel 9. Taaskasutusorganisatsioonid (tagatisrahata pakend) 2012. a 

Taaskasutusorganisatsioon 
TKO-de teenuste 

kasutajad* 

Neist TKO liikmed/ 

osanikud 

MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR) 2193 4 

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon 

(ETO) 

811 16 

OÜ Tootjavastutusorganisatsioon 

(TVO) 

604 8 

*TKO-de kodulehtede andmed seisuga 25.04.2013 
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2012. aasta seisuga oli Eesti Pandipakend OÜ-le (EPP) oma taaskasutuskohustused 

tagatisrahaga pakendite osas üle andnud 197 pakendiettevõtjat. 

Väga hästi toimib tagatisrahaga kaetud joogipakendite kogumine. 2012. aastal koguti 

Eesti Pandipakendi poolt hallatava kogumissüsteemi kaudu kokku ja suunati 

taaskasutusse 89% plastpudelite, 86% klaaspudelite ja 62% plekkpurkide turule lastud 

massist. Pandipakendit koguti 1 350 tagastuskohas (nendest 42% olid 

vastuvõtuautomaadid). Samas kogutakse arvuliselt valdav osa pandipakendit täna 

tagastusautomaatide kaudu. Tagatisrahasüsteemi kaudu kogutud pakendimaterjal on 

suhteliselt puhas ja seetõttu võimaldab materjalide osas saada kõrgemat hinda 

pakendimaterjali müügist. Tagatisrahasüsteem on võimaldanud Eestis säilitada ka 

suhteliselt suure osakaaluga korduskasutatavate joogipudelite kasutamist. 

Muude pakendite (tagatisrahata pakend) kogumine toimub 

taaskasutusorganisatsioonide poolt hallatava üleriigilise pakendijäätmete 

kogumissüsteemi kaudu. Taaskasutusorganisatsioonid saavad suurema osa vajalikust 

pakendikogustest kätte otse tootmis- või kaubandusettevõtetelt või jäätmekäitlejatelt. 

Peale selle on taaskasutusorganisatsioonid pakendiseaduse alusel kohustatud koguma 

pakendijäätmeid elanikkonnalt teatud tihedusega kogumispunktide võrgustiku kaudu. 

Tabelis (Tabel ) on esitatud kokkuvõte pakendijäätmete avalike kogumiskonteinerite 

arvust maakondade kaupa. Tuleb arvesse võtta, et kogumiskonteinerite arv on suurem 

kui tegelik kogumispunktide arv. 

Tabel 10. Pakendijäätmete avalike kogumiskonteinerite arv 

taaskasutusorganisatsioonide kaupa 2012. a (Keskkonnaministeerium 2013) 

 EPR TVO* ETO Kokku 

Tallinn 143 21 383 547 

Harju maakond 274 212 277 763 

Hiiu maakond 36 106 18 160 

Ida-Viru maakond 202 95 90 387 

Jõgeva maakond 98 88 88 274 

Järva maakond 84 78 125 287 

Lääne maakond 91 32 67 190 
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 EPR TVO* ETO Kokku 

Lääne-Viru maakond 71 144 124 339 

Põlva maakond 105 41 76 222 

Pärnu maakond 141 151 153 445 

Rapla maakond 86 90 98 274 

Saare maakond 159 74 96 329 

Tartu maakond 154 78 220 452 

Valga maakond 59 34 148 241 

Viljandi maakond 147 75 67 289 

Võru maakond 49 69 78 196 

Kokku 1899 1388 2108 5395 

*Lisaks haldas TVO ligikaudu 1130 korteriühistute juures asuvat kogumiskonteinerit 

Pandita pakendi avalike kogumispunktide arv 2012. aastal jäi ligikaudu samaks. ETO ja 

TVO kogumispunktide arv suurenes 251 võrra (vastavalt 177 ja 74 mahutit) ja EPR 

kogumispunktide arv vähenes 201 mahuti võrra. Lisaks avalikele kogumispunktidele 

haldab TVO ka korteriühistute juures asuvate kogumiskonteinerite võrgustikku (kokku 

1131 konteinerit eelkõige Tallinnas) ning nö pakendikoti teenust. 

Elanikkonnalt kogutavate tagatisrahata pakendite kogumissüsteemiga on siiski seotud 

mitmeid probleeme – pakendikogumispunktide asukohad pole sobivad, väljaspool 

suuremaid asulaid on kogumispunkte vähe, Eesti eri piirkondades või ka sama linna 

piires kasutatakse erinevaid pakendite kogumise viise (korteriühistute 

pakendikonteinerid, avalikud pakendikonteinerid, pakendikotiteenus) ning ka 

pakendikonteinerite välimus ja märgistus erinevad, konteinerisse pole võimalik panna 

kõiki pakendijäätmeid (valdavalt on kogumispunktis ainult üks väikese avaga 

segapakendi konteiner), inimeste teavitamine on ebapiisav jne.15 Seda, et elanikkonnalt 

kogutavate pakendijäätmete kogumissüsteemi areng pole olnud piisav, näitab ka 

                                                 
15 Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise tulemuslikkus. Riigikontrolli aruanne Riigikogule, 

Tallinn, 6. detsember 2010. 
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viimase segaolmejäätmete sortimisuuringu (2012/2013) tulemused (pakendijäätmete sh 

eriti plastpakendi osakaal segaolmejäätmetes on suurenenud) ning ka klaasi ja 

plastpakendi taaskasutamise sihtarvude mittetäitmine. 

Seega vajab elanikkonnalt kogutavate pakendijäätmete kogumissüsteem edaspidi 

olulist täiendamist ja ühtlustamist, mis osas on oluline roll kohalikel omavalitsustel, kes 

peavad välja selgitama pakendijäätmete kogumispunktide arvu, asukohad ja 

konteinerite kuju/arvu ning selles osas taaskasutusorganisatsioonidega kokkulepped 

saavutama ning lisaks teostama piisavalt järelevalvet. Siiani on selgelt ebapiisav olnud 

ka elanike teavitamine pakendijäätmete kogumissüsteemi toimimisest. 

Viimaste aastate jooksul on nii jäätmekäitlejate kui ka taaskasutusorganisatsioonide 

poolt välja ehitatud pakendijäätmete eeltöötluseks ja taaskasutamiseks piisav 

käitlusvõimekus. Sellele on kaasa aidanud ka märkimisväärne toetus, mis on suunatud 

ettevõtetesse läbi KIK-i EL 2007–2013 struktuuritoetuse meetme „Jäätmete kogumise, 

sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine“ kaudu (vt Tabel 1111). 

Tabel 11 KIK toetust saanud pakendijäätmete käitlusprojektid aastatel 2007-2013 

(KIK 2013) 

Pakendi materjal / tegevus Projektide arv Toetussumma (EUR) 

Plast 4 2 548 196 

Klaas 1 4 105 652 

Paber 2 993 220 

Pandipakend 1 565 290 

Sorteerimine 4 1 823 330 

Kogumine  2 359 822 
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8 EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMED 

Jäätmenimistu alusel käsitletakse ehitus- ja lammutusjäätmetena: 

17 Ehitus- ja lammutuspraht (sh saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas): 

- 17 01 Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted; 

- 17 02 Puit, klaas ja plast; 

- 17 03 Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused; 

- 17 04 Metallid (sh sulamid); 

- 17 05 Pinnas (sh saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja 

süvenduspinnas; 

- 17 06 Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad materjalid; 

- 17 08 Kipsipõhised ehitusmaterjalid; 

- 17 09 Muu ehitus- ja lammutuspraht. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete teke on võrreldes 2007. a (2,32 mln t) tunduvalt 

vähenenud. 2011. a tekkis neid jäätmeid 1,45 mln tonni (vt Joonis 22). 

Joonis 22. Ehitus-ja lammutusjäätmete tekke ja taaskasutamise dünaamika aastatel 

2006-2011 (KAUR 2013) 

Tekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete kogus on tõenäoliselt suurem, sest osa sellest 

leiab taaskasutust nende tekkekohas ja ei leia kajastamist aruandluses. Seda eriti 

Ehitus- ja lammutuspraht, teke ja taaskasutamine 2006-

2011 mln tonni
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lammutusjäätmete puhul, kui lammutamisel tekkivad puidujäätmeid kasutatakse 

kütteks või leiavad korduskasutust kohapeal. 

Sarnaselt muudele jäätmeliikidele, sõltub ka ehitus- ja lammutusjäätmete teke  

majanduse olukorrast, sh ka tekke prognoos. Seetõttu võib väita, et ehitus- ja 

lammutusjäätmete teke ei saavuta järgneval perioodil 2006–2007. aasta taset.  

Tulenevalt jäätmete raamdirektiivis 2008/98/EÜ seatud eesmärkidest tuleb alates 2020. 

aasta 1. jaanuarist taaskasutada ehitus- ja lammutusjäätmeid vähemalt 70% ulatuses 

nende jäätmete kogumassist kalendriaastas. Seejuures ei tule arvesse koodiga 17 05 04 

määratletud looduslikud materjalid. Vastavalt sihtarvu arvutamise aluseks olevatele 

andmetele on Eesti täitnud 2020. aastaks seatud eesmärgi (vt Tabel 12). 

Aasta Jäätmeteke Taaskasutamine Tagasitäide Taaskasutuse 

% 

2011 851 297 616 171 198499 72,4 

2012 805 705 571 413 209 510 70,9 

Tabel 12. Ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutuse sihtarvu täitmine aastatel 2011 ja 

2012 (tonni) (KAUR 2013) 

Ehitus- ja lammutusjäätmete tekke vältimiseks on mitmeid võimalusi.  Vt lisa 8 

„Jäätmetekke vältimise programm“. 
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9 OHTLIKUD JÄÄTMED 

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud 

tervisele, varale või keskkonnale. Jäätmete liigitamist tava- ja ohtlike jäätmete hulka 

reguleerib Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 a. määrus nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike 

jäätmete nimistu“ ja lisaks Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 määrus nr 103 "Jäätmete 

ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord", kui jäätmete liigitamine ohtlikeks jäätmeteks 

sõltub ohtlike ainete sisaldusest jäätmetes. 

Elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumist korraldavad kohalikud omavalitsused (vald, 

linn). Ohtlike jäätmeid elanikelt kogutakse kas jäätmejaamades, ohtlike jäätmete 

kogumispunktides või korraldatakse ohtlike jäätmete kogumisringe.  Juriidilised isikud 

peavad ohtlikud jäätmed üle andma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba 

omavale jäätmekäitlejale. 

2011. a tekkis Eestis kokku 9,3 mln tonni ohtlikke jäätmeid, millest põlevkivisektoris 

tekkinud ohtlikud jäätmed (elektrijaamade tuhk, õlitootmisel tekkivad jäätmed) 

moodustasid 92%. Põlevkivisektoris tekkinud ohtlikke jäätmeid on kirjeldatud 

peatükkides 3 ja 4. Muud ohtlikud jäätmeliigid moodustavad üldisest kogusest 2,8 % 

(2011 a. andmed) 

Järgneval graafikul on kujutatud ohtlike jäätmete teke aastatel 2002–2011. 

 

Joonis 23. Ohtlike jäämete tekke dünaamika aastatel 2002–2011 mln tonni (KAUR, 

2013) 
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Lisaks põlevkivijäätmetele tekkis 2011. a järgmisi ohtlikke jäätmeliike (Tabel 3). 

Tabel 3. Muud olulisemad ohtlike jäätmeliikide tekkekogused  2011 (KAUR 2013) 

Ohtlike jäätmete liik (kood) Tuhat 

tonni 

Jäätmekäitlusettevõtete, ettevõtteväliste reoveepuhastite ning joogi- ja 

tööstusvee käitlemisel tekkinud jäätmed (jaotis 19) 
67,0 

Gaasipuhastusjäätmed (10 13 12*) 55,0 

Ehitus- ja lammutusjäätmed, va asbesti sisaldavad jäätmed (jaotis 17) 38,9 

Veo- ja hoiumahutite ning vaatide puhastusjäätmed õli sisaldavad jäätmed 

(jaotis 16) 
38,2 

Õli- ja vedelkütusejäätmed (jaotis 13), seejuures sadamates laevadelt vastu 

võetud pilsivesi 
16,7 

Romusõidukid (16 01) 11,4 

Asbesti sisaldavad isolatsiooni- ja ehitusmaterjalid (17 06 01*, 17 06 05*) 4,2 

Pliiakud (16 06 01*) 2,8 

Väävelhape ja väävlishape (06 01 01*) 2,5 

Põhjasetted ja reaktsioonijäägid (07 01 08*) 2,2 

Inimeste ja loomade tervishoiul või sellega seonduvatel uuringutel tekkinud 

jäätmed (jaotis 18) 
1,1 

Kokku, suuremad ohtlike jäätmete kogused 240 

Vanaõli  on mineraalne või sünteetiline määrdeaine või tööstusõli, eelkõige 

sisepõlemismootorites kasutatud õli ja käigukastiõli, määrdeõli, turbiiniõli ning 

hüdraulikaõli, mis ei sobi enam algselt ette nähtud kasutuseks. Vanaõli kuulub ohtlike 

jäätmete hulka ning selle käitlemiseks on vaja jäätmeluba. Vanaõli tohib üle anda ainult 

ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavale ettevõttele.  

Kui see on tehniliselt teostatav, tuleb vanaõli koguda eraldi ning taaskasutamisel tuleb 

eelistada vanaõli regenereerimist. Vanaõli tohib põletada ainult vastavalt tööstusheite 

seaduse nõuetele. 

Vanaõli  kohta on tehtud uuring16 mille üheks eesmärgiks oli selgitada välja 

parameetrid, mis võimaldavad tuvastada vanaõli olemasolu kütustes, et vältida vanaõli 

kasutamist tavalistes kütteseadmetes. Uuring tuvastas, et potentsiaalselt ja reaalselt 

tekkivate koguste vahe on küllalt suur - seega on tõenäoline, et toimub vanaõli 

illegaalne käitlemine. Teadmata viisil käideldud vanaõli kogused võivad olla üle 3 000 

tonni aastas, millest tekkiv keskkonnaoht võib olla üsna märkimisväärne.  

                                                 

16
 Vanaõli ja PCB sisaldus kütteõlis, 2012 OÜ Keskkonnauuringute Keskus 
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Eestis turule lastud õlikoguseid saab arvutada Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud 

koguste vahena. Statistikaameti andmetel lasti 2010. a turule üle 11 000 tonni õlisid. 

Eesti turule lastud kogustest moodustavad suurima osa mootori-, kompressori- ja 

turbiiniõlid (ligi 40% kõikidest õliliikidest). Olulisemad on veel hüdroõlid, masina- ja 

transmissiooniõlid ning määrdeõlid. Enamus õlist tuuakse meile EL liikmesriikidest, 

põhiliselt Kesk-Euroopa riikidest ja Soomest. 

Eesti turule lastud õlidest saab pärast kasutamist vanaõlina koguda vaid teatud osa, 

kuna ekspluatatsiooni käigus tekivad tahes-tahtmata teatud kaod, mille põhjuseks on 

lekked, imbumine, aurustumine, kaod puhastamisel jne. Kaod olenevad olulisel määral 

kasutatava õli liigist ja otstarbest. Näiteks elektriisolatsiooniõlide puhul on võimalik 

koguda ja taaskasutada enamiku kasutusse suunatud õlidest, siis määrdeõlide puhul on 

see praktiliselt võimatu. 

Jäätmearuandluse järgi käideldi Eestis 2010. aastal 2279 tonni vanaõlisid, mis vastasid 

vanaõli mõistele. 

Jäätmed, mis sisaldavad püsivaid orgaanilisi saasteaineid (POS) jagunevad 

Stockholmi püsivate orgaaniliste saasteainete konventsiooni alusel kasutusalalt ning 

päritolult kolme valdkonda: taimekaitsevahendid, tööstuses kasutatavad kemikaalid ja 

kemikaalid, mis tekivad tootmisprotsessis kõrvalsaadusena või jäätmete kahjutuks 

tegemisel. POS-id on ühendid, mis oma mürgisuse, püsivuse ja bioakumuleeruvuse 

tõttu ohustavad inimeste tervist ning kahjustavad elusorganisme ja ökosüsteeme. POS-

id on ohtlikud ained ja neid sisaldavaid jäätmeid tuleks käsitleda ohtlike jäätmetena. 

POS-e võivad sisaldada ka tavajäätmed väga erinevates jäätmevoogudes, mille 

käitlemisele tuleks samuti tähelepanu pöörata. Täna täpsemad andmed POS-ide 

liikumise ja käitlemise kohta ohtlikes või tavajäätmetes puuduvad. 

Püsivad orgaanilised saasteained on näiteks: 

 polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid (PCDD/PCDF); 

 DDT; 

 heksaklorobenseenid (HCB); 

 perfluorooktaanfulfonaadid ja selle analoogid (PFOS-id); 

 polütsklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-id); 

 polüklooritud bifenüülid (PCB-d). 

Alates 2011. a-st peavad PCB-sid17 sisaldavad seadmed olema kasutuselt kõrvaldatud 

ning samuti peavad olema kõrvaldatud neis sisalduvad PCB-d. Vaatamata sellele tekkis 

veel 2011. a PCB-sid sisaldavaid seadmeid ja PCB-sid sisaldavat õli 48,7 tonni. 

                                                 
17

 PCB-de (polüklooritud bifenüülid) kasutamine põhjuseks on nende suur soojus- ja keemiline 

stabiilsus. Neid kasutatakse (kasutati) põhiliselt trafo- ja kondensaatoriõlide segudes. Ühendid 
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Elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid tekkis 2011. a 118,54 tonni, millest eksporditi 

85,120 tonni. Põhiliselt eksporditi luminestsentslampe ja muud elavhõbedat sisaldavad 

jäätmeid (kood. 20 01 21*). 

Inimeste ja loomade tervishoiul tekkis 2011. a 2 655 tonni jäätmeid, millest ohtlikud 

jäätmed moodustasid 20%. Suuremad tekkinud ohtlike jäätmete kogused olid 

järgmised: 

 18 01 03*; 18 02 02* - jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja 

kõrvaldama erinõuete kohaselt; 

 18 01 06*; 18 02 05* - ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad 

kemikaalid; 

 18 01 08* - tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid; 

 18 01 98*; 18 02 98* - sortimata ravimikogumid. 

Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde rajati 2003. aastal tervishoiu jäätmete käitlemise keskus, 

kus jäätmete kahjutustamiseks on järgmised seadmed: autoklaav, aurugeneraator, 

kompressor, jahutusseadmed jm. Keskus osutab teenust regionaalses plaanis, võttes 

käitlemiseks vastu teiste Lõuna-Eesti haiglate ohtlikke meditsiinilisi jäätmeid. 

Pärnu haigla baasil on rakendatud tervishoiul tekkivate jäätmete käitlemine - toimub 

jäätmete mehaaniline purustamine, kuivtermiline ja keemiline töötlemine. 

Lisaks töötab SA Ida-Viru Keskhaiglas (Kohtla-Järve) tervishoiul tekkivate jäätmete 

käitlemise autoklaav. Seal käideldakse vaid keskhaiglas tekkivaid jäätmeid. 

Tallinnas võtab tervishoiul tekkivaid nakkusohtlikke jäätmeid vastu OÜ BAO Ohtlikud 

Jäätmed. Ettevõttel on olemas autoklaav jäätmete käitlemiseks. 

Ohtlike jäätmete käitlussüsteemi (OJKS) programm töötati välja ohtlike jäätmete 

kogumiseks ja esmase käitlemise organiseerimiseks kogumiskeskuste võrgus ning 

lõppkäitlemiseks. Rajati kolm kogumiskeskust: 

• Tallinna Ohtlike jäätmete kogumiskeskus  

• Vaivara Jäätmekäitluskeskus, koos ohtlike jäätmete prügilaga 

• Lõuna-Eesti Ohtlike Jäätmete Kogumiskeskus 

OJKS töötati välja üle 20 aasta tagasi. Nüüd on olemas välja kujunenud ohtlike jäätmete 

käitlusvõrgustik, kuhu kuuluvad ka mitmed eraettevõtetele kuuluvad ohtlike jäätmete 

                                                                                                                                               

võivad sattuda inimorganismi hingamis- ja neeluteede või naha kaudu ning võivad põhjustada 

maksakahjustusi ja nahalööbeid, võivad tekkida püsivad kesk-närvisüsteemi ja vereringeelundite 

kahjustused 
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kogumiskeskused. Seetõttu on Tallinna Ohtlike jäätmete kogumiskeskus ja Lõuna-Eesti 

Ohtlike jäätmete kogumiskeskus antud üle Riigi Kinnisvara AS-le. Vaivara 

Jäätmekäitluskeskus koos ohtlike jäätmete prügilaga kuulub riigile ning see antakse 

vastavalt riigihangete seadusele käitamiseks jäätmekäitlejale. 
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10 PROBLEEMTOODETE JÄÄTMETE TEKE JA TAASKASUTAMINE 

Probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- 

või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast koormust.  

Probleemtoodete hulka kuuluvad: 

1) elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad; 

2) mootorsõidukid ja nende osad; 

3) patareid ja akud; 

4) rehvid; 

5) põllumajandusplast. 

Probleemtoodetele rakendatakse laiendatud tootjavastutust. Selle kohaselt on tootja 

kohustatud oma turule lastud toodetest tekkinud jäätmed nõuetekohaselt kokku 

korjama, taaskasutama, ringlusse võtma või kõrvaldama ning omama selleks piisavat 

tagatist. See tähendab, et tootja ehk jäätmeseaduse kohaselt isik, kes oma majandus- 

või kutsetegevuse raames kavandab, projekteerib, valmistab, töötleb, müüb või veab 

sisse tooteid, peab üldjuhul jäätmed vastu võtma tasuta ning kandma ise kõik 

jäätmekäitlusega seotud kulud. Tootjal on kohustus koguda ja edasisele käitlemisele 

suunata ka sellest probleemtootest tekkinud jäätmed, mis on turule lastud enne 

tootjavastutuse rakendumist (nn endisaegsed jäätmed). 

Laiendatud tootjavastutus probleemtoodetele on Eestis suhteliselt uus valdkond. 

Üldnõuded  rakendusid 1. mail 2004. a, kuid eri probleemtoodete tootjatele anti eri 

üleminekuajad kogumise ja edasise jäätmekäitluse korraldamiseks. Kõik nõuded 

rakendusid täielikult järgmiselt: 

1) kodumajapidamistest pärit elektroonikaromude jaoks 13. augustist 2005; 

2) muude kui kodumajapidamistest pärit elektroonikaromude jaoks 13. augustist 2007; 

3) romusõidukite ja kasutatud osade jaoks 1. jaanuarist 2005; 

4) vanarehvide jaoks 1. jaanuarist 2005; 

5) patarei- ja akujäätmete jaoks 1. maist 2004, kuid nõudeid täpsustati oluliselt 

26. septembrist 2008; 

6) põllumajandusplasti jäätmete jaoks 1. jaanuarist 2013. 

 

Kõik probleemtoodete tootjad ja tootjavastutusorganisatsioonid peavad end 

registreerima probleemtooteregistris (lühend Proto) ning esitama Protole andmeid 
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turule lastud toodete ning kogutud ja käideldud jäätmete kohta. Registreerimise ja 

andmete esitamise nõue jõustus 13. veebruaril 2006. 

Probleemtoodetest tekkivate jäätmete ohuallikaks on neis sisalduvad ohtlikud ained ja 

ühendid, näiteks: 

 elavhõbedat või kaadmiumi sisaldavad patareid ja akud; 

 kuuevalentse kroomi ühendeid, pliid ja selle ühendeid, elavhõbedat ja selle 

ühendeid või kaadmiumi ja selle ühendeid sisaldavad mootorsõidukid ja nende 

osad;  

 kuuevalentse kroomi ühendeid, pliid ja selle ühendeid, elavhõbedat ja selle 

ühendeid, kaadmiumi ja selle ühendeid, polübroomitud difenüüleetrit või 

polübroomitud bifenüüle sisaldavad elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende 

osad. 

Nimetatud aineid ja ühendeid on keelatud kasutada probleemtoodetes, mis lastakse 

turule Euroopa Majanduspiirkonnas. Samas on kehtestatud probleemtoodetes ohtlike 

ainete ja ühendite sisalduse suhtes erandeid, st need piirangud ei ole absoluutsed. 

10.1 Mootorsõidukite jäätmete teke ja taaskasutamine 

Mootorsõiduk on neljarattaline mootorsõiduk liiklusseaduse tähenduses ning 

kolmerattaline mootorsõiduk, välja arvatud kolmerattaline mootorratas. Laiendatud 

tootjavastutust rakendatakse M1, N1 ja L2e kategooria mootorsõidukitele ja nende 

osadele. 

Mootorsõiduki tootja on isik, kes valmistab mootorsõidukeid või veab majandus- või 

kutsetegevuse korras Eestisse sisse mootorsõidukeid. 

Mootorsõiduki osa tootja on isik, kes sõltumata müügiviisist laseb majandus- või 

kutsetegevuse käigus turule mootorsõiduki osi. 

Romusõidukite kogumine ja tootjale tagastamine tuleb tootjal korraldada selliselt, et 

romusõiduki omanikule oleks romusõidukist loobumine võimalikult mugav ning 

romusõiduki kogumiskohta üleandmine võimalik vähemalt tema elukohajärgse 

maakonna piires. Romusõiduki vastuvõtmisel on tootja kohustatud tasuta vastu võtma 

ka kuni 4 sõiduki küljes olevat rehvi ning sõidukiga kaasas oleva tagavararehvi ning 

korraldama nende taaskasutuse. 

Kasutatud osade kogumine tuleb tootjal korraldada nii, et neid oleks võimalik tagastada 

mootorsõidukite osi müüvasse müügikohta. Turustaja on kohustatud kasutatud osade 
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kasutajalt tasuta vastu võtma turustatava osaga sama liiki osast tekkinud osa (kasutatud 

osa) sõltumata sellest, kas kasutaja kavatseb osta uue osa või mitte.  Turustaja või tootja 

ei ole kohustatud saastunud või lekkivat kasutatud osa tagasi võtma turustaja 

müügikoha kaudu. Turustaja või tootja võivad saastunud või lekkiva kasutatud osa 

valdaja suunata lähimasse kasutatud osade kogumispunkti, mis asub mõne 

jäätmekäitluskoha (näiteks jäätmejaam, lammutuskoda) territooriumil. Mootorsõiduki 

osa tootja on kohustatud mootorsõiduki osade turustajalt, mootorsõidukite 

hooldustöökodadelt, kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku omavalitsuse jäätmejaama 

lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejatelt kasutatud osad tasuta vastu võtma. 

Romusõiduki käitluskoht (näiteks kogumiskoht, lammutuskoda) peab esitama 

Maanteeameti liiklusregistrile lammutustõendi elektrooniliselt sisestades selle vahetult 

andmebaasi. Lammutustõendi võib esitada Maanteeametile ka probleemtooteregistris 

registreeritud tootja, kui ta tagab, et romusõiduk viiakse ohtlike jäätmete käitluslitsentsi 

ja jäätmeluba omavasse käitluskohta (lammutuskotta). Romusõiduki käitluskoht või 

tootja peab andma romusõiduki üleandnud isikule lammutustõendi paberil ainult 

viimase nõudmisel või kui vastuvõetud romusõiduki omanik elab teises liikmesriigis ja 

see sõiduk on registreeritud teise liikmesriigi liiklusregistris. Sõiduk kustutatakse 

liiklusregistrist ainult lammutustõendi alusel. 

Nii mootorsõiduki tootja kui mootorsõiduki osade tootja koostöös turustajaga peab 

tegema turustaja müügikohtade kaudu mootorsõidukite või nende osade kasutajatele 

kättesaadavaks teabe romusõidukite ja kasutatud osade tagastamiskohtade kohta 

(asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjaomast teavet). Mootorsõiduki 

osade müügikohas peab teave olema nähtaval kohal piisavalt suures kirjas vähemalt A4 

formaadis. Mootorsõidukite müüjad võivad teha nimetatud teabe teatavaks muul viisil. 

Romusõidukite taaskasutamise ja ringlussevõtu arvutamise jaoks on kohustatud tootjad 

ja/või jäätmekäitlejad (lammutuskojad) korraldama katsepurustamisi. Katsepurustamisi 

tuleb korraldada vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. Katsepurustamised tuleb 

korraldada ka siis, kui muudetakse oluliselt romusõidukite töötlemise tehnikat. 

Esimesed katsepurustamised tuli läbi viia hiljemalt 9. juuliks 2011.. 

Alljärgnevalt (Joonis 24) on toodud romusõidukite taaskasutamise ja ringlussevõtu 

sihtarvude täitmine aastatel 2006−2010. 
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Joonis 24. Aastatel 2006-2010 Eestis tekkinud ja Eestis või mujal käideldud 

romusõidukite kogu kordus- ja taaskasutamine, sh ringlussevõtt (KAUR) 

Maanteeameti andmetel kustutati liiklusregistrist 2006. aastal 11 035 sõidukit 

lammutustõendi alusel. Kahel järgneval aastal nende arv suurenes, kusjuures 2008. a 

andmetel oli selliseid sõidukeid 13 843. Neil aastatel on arvestatud Maanteeameti 

Liiklusregistri Büroo registrist kustutatud taastamisõiguseta sõidukeid. Selline arvestus 

ei ole kõige täpsem, kuna ei ole teada, kui palju on nende hulgas sõidukeid, mis on 

juba varem lammutatud, kuid registrist kustutatud hiljem. Maanteeameti infosüsteemi 

täiustati, nii et 2009 ja 2010. aastal oli võimalik registrist saada lammutustõendiga arvelt 

maha võetud sõidukite (romusõidukite) arv, vastavalt 7528 ja 7268. 2011. ja 2012. aastal 

kasvas aga lammutuskodadesse lammutustõendi alusel üle antavate romusõidukite arv 

enne majanduslangust olnud tasemele. Nende arv oli vastavalt 11413 ja 12835. 

Pikemas perspektiivis ei ole näha, et romusõidukite teke ja antavate lammutustõendite 

arv hüppeliselt suureneks, sest vaatamata majanduse aeglasele kasvule, ei viida 

sõidukeid lammutuskotta, vaid müüakse need järelturul kasutatud sõidukina. 

2010. aastal ei suudetud täita romusõidukite taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarve, 

sest romusõidukite purustamisel tekkinud kergfraktsioonile ei leitud otstarvet ja see 

ladestati prügilasse. Kõige olulisem põhjus on aga see, et alates 2010. aastast 

kasutatakse uut taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvude arvutamise meetodit, mis 

baseerub katepurustamise andmetel. Sellest tulenevalt näitavad andmed 

jäätmekäitlejate tegelikku jäätmete käitlemise võimekust, mitte ainult arvutuslikku 

(oletuslikku). 
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2012. aastal tõenäoliselt suudetakse taas täita taaskasutamise ja ringlussevõtu 

sihtarvud, sest jäätmekäitleja, kel on Eestis ainus purusti, võttis 2012. aastal kasutusele 

purustijärgse tehnoloogia, mille tulemusena suurenes ringlussevõtmise ja 

taaskasutamise tase ligikaudu 7%. Korraldati ka uus katsepurustamine, mis on aluseks 

aastate 2012−2014 sihtarvude arvutamisel. 

2015. aastal tõusevad taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvud vastavalt 95% ja 85%-

ni. Ilma täiendavate jäätmekäitluse võimaluste leidmiseta ei suuda jäätmekäitlejad neid 

sihtarve saavutada. See tähendab eelkõige seda, et ringlussevõtu võimalused tuleb 

leida klaasile ja suurtele plastosadele. 

10.2 Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed ja nende 

taaskasutamine 

Elektri- ja elektroonikaseadme tootja on füüsiline või juriidiline isik, kes sõltumata 

müügiviisist, kaasa arvatud müük sidevahendi abil: 

1) omab tegevuskohta Eestis ja valmistab oma nime või kaubamärgi all elektri- ja 

elektroonikaseadmeid või laseb elektri- ja elektroonikaseadme projekteerida või 

valmistada ning turustab seda oma nime või kaubamärgi all Eestis; 

2) omab tegevuskohta Eestis ja müüb Eestis muude tarnijate valmistatud seadmeid oma 

nime ja kaubamärgi all edasi, kuid sellist edasimüüjat ei käsitata tootjana, kui tootja 

kaubamärk on seadmel käesoleva lõike punkti 1 kohaselt; 

3) omab tegevuskohta Eestis ja laseb majandus- või kutsetegevuse korras Eestis turule 

elektri- ja elektroonikaseadmeid, mis on pärit teisest Euroopa Liidu liikmesriigist või 

väljastpoolt Euroopa Liitu; 

4) müüb elektri- ja elektroonikaseadmeid sidevahendi abil otse Eesti 

kodumajapidamistele või muudele kasutajatele, kuid tema tegevuskoht on teises 

Euroopa Liidu liikmesriigis või väljaspool Euroopa Liitu. 

Tootja peab rajama kodumajapidamises kasutatavatest EES-st tekkinud jäätmete 

(edaspidi elektroonikaromude) kogumispunktid igasse Eesti maakonda, võttes arvesse 

rahvastiku tihedust ning nõuet, et elektroonikaromude üleandmine oleks 

elektroonikaromu valdajale võimalikult mugav. Tootja peab rajama vähemalt iga üle 

3500 elanikuga kohaliku omavalitsuse (linna või valla) territooriumile 

kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumispunkti. 

Turustaja on kohustatud oma müügikohas elektroonikaromu valdajalt tasuta arvulise 

vastavuse alusel tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast 
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seadmest tekkinud elektroonikaromu. Kui kodumajapidamises kasutatava elektri- ja 

elektroonikaseadme turustajast ei ole mööda avalikke teid 10 km raadiuses 

elektroonikaromude kogumiskohta, peab turustaja oma müügikohas füüsiliselt isikult 

tasuta tagasi võtma talle müüdava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast 

seadmest tekkinud elektroonikaromu, sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on 

soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme. Turustaja ei ole kohustatud oma 

müügikohas vastu võtma saastunud elektroonikaromu. Saastunud elektroonikaromu 

tuleb üle anda elektroonikaromu kogumispunkti, mis asub mõne jäätmekäitluskoha 

(näiteks jäätmejaama, jäätmete kogumispunkti) territooriumil. Turustaja võib saastunud 

elektroonikaromu valdaja suunata lähimasse jäätmekäitluskohta. 

Tootja on kohustatud elektroonikaromu valdajalt kodumajapidamiste 

elektroonikaromud tasuta vastu võtma, sõltumata üleantavate elektroonikaromude 

arvust. Tootja on kohustatud ka turustajalt, kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku 

omavalitsuse jäätmejaama halduslepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt 

kodumajapidamiste elektroonikaromud tasuta tagasi võtma, sõltumata üleantavate 

elektroonikaromude arvust. 

Kodumajapidamistest koguti elektroonikaromusid inimese kohta: 

- 2006. aastal 4,3 kg; 

- 2007. aastal 4,6 kg; 

- 2008. aastal 4,4 kg; 

- 2009. aastal 3,6 kg; 

- 2010. aastal 4,2 kg; 

- 2011. aastal 5,1 kg.  

Kodumajapidamiste elektroonikaromusid tuleb koguda vähemalt 4 kg elaniku kohta 

aastas, alates 1. juulist 2014 aga 5 kg elaniku kohta. 2009. aasta kogumise madal määr 

on ilmselt tingitud sellest, et 2009. aastal oli majandus madalseisus ja inimesed ei 

soetanud nii palju uusi elektri- ja elektroonikaseadmeid ega visanud vanu ära. Metallina 

suuremat väärtust omavatel seadmetel on oht sattuda metallijäätmete, mis ei kajastu 

elektroonikaromudena, hulka. Selleks, et seadmed liiguksid komplektsetena 

jäätmekäitlejatele ja kogumispunktidesse ei tohi 2010. aastal vastu võetud 

jäätmeseaduse muudatuse kohaselt ükski jäätmekäitleja võtta vastu ohtlike jäätmete 

hulka liigituvate elektroonikaseadmete osi või mittekomplektseid seadmeid. 

Jäätmekäitlejad võivad elektroonikaromusid ja nende osi vastu võtta ainult tootjatelt või 

tootjavastutusorganisatsioonilt (TVO) või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kellel on õigus 

elektroonikaromusid käidelda. Lähiaastatel ei ole ette näha, et turule lastavate elektri- ja 
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elektroonikaseadmete kogused oluliselt kasvavad, sest vaatamata majanduse aeglasele 

kasvule ei ole elanikud asunud rohkem tarbima ning on pigem uute asjade soetamisel 

ettevaatlikud (st ostmine lükatakse tulevikku). Samas on olnud elektroonikaromude 

kogumine läbi aastate üsna stabiilne (v.a 2009. a). Eestis aastatel 2012−2013 läbi viidud 

sortimise uuring  näitas, et veel liiga palju elektroonikaromusid visatakse 

segaolmejäätmete hulka, mis ladestatakse. Kogutavatest segaolmejäätmetest 

moodustavad elektroonikaromud 1,8%, see on ligikaudu 5000 tonni. Lähiaastatel tuleb 

seada eesmärgiks vähendada segaolmejäätmete hulka visatavate elektroonikaromude 

kogust. Seda on võimalik saavutada parema kasutajate teavitamise abil. Seega liigiti 

kogutavate elektroonikaromude hulk võib lähiaastatel suureneda liigiti kogumise 

tõhustumise ja teatud määral ka üldise tarbimise suurenemise tõttu. 

Laiendatud tootjavastutuse kohaldamisalas olevad elektri- ja elektroonikaseadmed on  

jaotatud kümnesse kategooriasse. Jäätmeseadusega on sätestatud jäätmete 

taaskasutamisele ja ringlussevõtule sihtarvud kategooriate lõikes. Joonistel 25−-33 on 

esitatud elektroonikaromude kogumine ja taaskasutamine aastatel 2006−2010. 

 

Joonis 25. Suurte kodumasinate kogumine, taaskasutamise määr ja taaskasutamise 

sihtarvu täitmine aastatel 2006-2010 (KAUR) 

1. kategooriasse - suured kodumasinad - kuuluvad külmikud, pesumasinad, 

nõudepesumasinad, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed jms. Siia 

kategooriasse kuuluvad ka sarnased tööstuslikud seadmed. 31. detsembriks 2008 tuli 

neid taaskasutada vähemalt 80% ulatuses seadmete keskmisest massist. Kogutud 

seadmete vähenemine 2009. ja 2010. aastal oli tingitud ilmselt majanduse ja tarbimise 

madalseisust. 
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Joonis 26. Väikeste kodumasinate kogumine, taaskasutamine ja taaskasutamise sihtarvu 

täitmine aastatel 2006-2010 (KAUR) 

2. kategooriasse - väikesed kodumasinad – kuuluvad tolmuimejad, õmblusmasinad, 

triikrauad, kohvimasinad, kaalud, röstrid, föönid jms. Siia kategooriasse kuuluvad ka 

sarnased tööstuslikud seadmed. 31. detsembriks 2008 tuli neid taaskasutada vähemalt 

70% ulatuses seadmete keskmisest massist.  

 

 

Joonis 27. Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmete kogumine taaskasutamine 

ja taaskasutamise sihtarvu täitmine aastatel 2006-2010 (KAUR) 
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3. kategooriasse – infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed – kuuluvad 

arvutid, sülearvutid, printerid, koopiamasinad, tasku- ja lauakalkulaatorid, lauatelefonid, 

mobiiltelefonid jms. Siia kategooriasse kuuluvad ka sarnased tööstuslikud seadmed. 

31. detsembriks 2008 tuli neid taaskasutada vähemalt 75% ulatuses seadmete 

keskmisest massist. 

 

Joonis 28. Tavatarbijatele määratud seadmete kogumine, taaskasutamine ja 

taaskasutamise sihtarvu täitmine aastatel 2006-2010 (KAUR) 

4. kategooriasse – tavatarbijatele ettenähtud seadmed – kuuluvad raadiod, televiisorid, 

videokaamerad, videomakid, helivõimendid, muusikariistad jms. Siia kategooriasse 

kuuluvad ka sarnased tööstuslikud seadmed. 31. detsembriks 2008 tuli neid 

taaskasutada vähemalt 75% ulatuses seadmete keskmisest massist. 
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Joonis 29. Valgustusseadmete kogumine, taaskasutamine ja taaskasutamise sihtarvu 

täitmine aastatel 2006-2010 (KAUR) 

5. kategooriasse – valgustusseadmed – kuuluvad luminofoorlampide valgustid, välja 

arvatud kodumajapidamiste valgustid, kompaktlambid jms, muud valgustusseadmed, 

välja arvatud hõõglambid. 31. detsembriks 2008 tuli neid taaskasutada vähemalt 70 % 

ulatuses seadmete keskmisest massist, gaaslahenduslampe aga ringlusse võtta 80% 

ulatuses seadmete keskmisest massist. Valgustusseadmete jäätmete kogumise madal 

tase oli tingitud jäätmete liigitamise ebatäpsusest. 

 

Joonis 30. Elektri- ja elektrooniliste tööriistade kogumine, taaskasutamine ja 

taaskasutamise sihtarvu täitmine aastatel 2006-2010 (KAUR) 

6. kategooriasse – elektri- ja elektrontööriistad – kuuluvad saed, niidukid, puurid, 

seadmed puu, metalli või muu materjali treimiseks, freesimiseks, lõikamiseks jms, välja 

arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad. Siia kategooriasse kuuluvad ka sarnased 

tööstuslikud seadmed. 31. detsembriks 2008 tuli neid taaskasutada vähemalt 70% 

ulatuses seadmete keskmisest massist. 
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6. Elektri- ja elektroonilised tööriistad 

Kogumine (t) Taaskasutamise määr (%) Taaskasutamise sihtarv (%)



56 

 

 

 

 

Joonis 31. Mänguasjade ja vaba aja veetmise spordivahendite kogumine, taaskasutamine 

ja taaskasutamise sihtarvu täitmine aastatel 2006-2010 (KAUR) 

7. kategooriasse – mänguasjad, vaba aja veetmise spordivahendid - kuuluvad 

videomängud, käeshoitavad videomängupuldid, müntidega mänguautomaadid, 

spordivahendid elektriliste või elektrooniliste komponentidega jms. 31. detsembriks 

2008 tuli neid taaskasutada vähemalt 70% ulatuses seadmete keskmisest massist. 

Mänguasjadest tekkinud jäätmete kogumise madal tase oli tingitud jäätmete liigitamise 

ebatäpsusest. 

 

8. kategooriasse – meditsiiniseadmed – kuuluvad hingamisaparaadid, kiiritusravi 

aparatuur, kardioloogiaseadmed, tuumameditsiiniseadmed, analüsaatorid jms, välja 

arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted. Selle kategooria seadmetele 

taaskasutamise sihtarve sätestatud ei ole. Kuna seadmetel on üldjuhul pikk kasutusiga, 

ei ole neid ka tootjatele tagastatud. 

 

11 9 15 

69 

92 
99 

0

20

40

60

80

100

120

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2006 2007 2008 2009 2010

%
 

T
o

n
n

i 

7. Mänguasjad, vaba aja veetmise spordivahendid 

Kogumine (t) Taaskasutamine (t)

Taaskasutamise määr (%) Taaskasutamise sihtarv (%)
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Joonis 32. Seire- ja valveseadmete kogumine, taaskasutamine ja taaskasutamise sihtarvu 

täitmine aastatel 2008-2010 (KAUR) 

9. kategooriasse – seire- ja valveseadmed – kuuluvad suitsuandurid, kütteregulaatorid, 

termostaadid, kodumajapidamistes või laboratooriumiseadmetena kasutatavad 

kaalumis- või reguleerimisseadmed jms. 31. detsembriks 2008 tuli neid taaskasutada 

vähemalt 70% ulatuses seadmete keskmisest massist. 

 

 

Joonis 33. Automaatide kogumine, taaskasutamine ja taaskasutamise sihtarvu täitmine 

aastatel 2008-2010 (KAUR) 
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9. Seire- ja valveseadmed 

Kogumine (t) Taaskasutamine (t)

Taaskasutamise määr (%) Taaskasutamise sihtarv (%)
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10. Automaadid 

Kogumine (t) Taaskasutamine (t)

Taaskasutamise määr (%) Taaskasutamise sihtarv (%)
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10. kategooriasse – automaadid – kuuluvad kuumade jookide automaadid, tahkete 

toodete automaadid, sularaha automaadid jms. 31. detsembriks 2008 tuli neid 

taaskasutada vähemalt 80 % ulatuses seadmete keskmisest massist. 

Kodumajapidamistest koguti elektroonikaromusid inimese kohta: 

- 2006. aastal 4,3 kg; 

- 2007. aastal 4,6 kg; 

- 2008. aastal 4,4 kg; 

- 2009. aastal 3,6 kg 

- 2010. aastal 4,2 kg.  

2009. aasta kogumise madal määr on ilmselt tingitud sellest, et 2009 aasta oli majandus 

madalseisus ja inimesed ei soetanud nii palju uusi elektri- ja elektroonikaseadmeid. 

Metallina suuremat väärtust omavatel seadmetel on oht sattuda metallijäätmete, mis ei 

kajastu elektroonikaromudena, hulka. Selleks, et seadmed liiguksid komplektsetena 

jäätmekäitlejatele ja kogumispunktidesse ei tohi 2010. aastal vastu võetud 

jäätmeseaduse muudatuse kohaselt ükski jäätmekäitleja võtta vastu ohtlike jäätmete 

hulka liigituvate elektroonikaseadmete osi või mittekomplektseid seadmeid. 

Jäätmekäitlejad võivad elektroonikaromusid ja nende osi vastu võtta ainult tootjatelt või 

tootjavastutusorganisatsioonilt (TVO) või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kellel on õigus 

elektroonikaromusid käidelda. 

10.3 Vanarehvide kogumine ja taaskasutamine 

Rehv on mootorsõiduki ja selle haagise rehv. Laiendatud tootjavastutust rakendatakse 

kõigile mootorsõidukite ja nende haagiste rehvidele alates 01.01.2005. aastast. 

Rehvi tootja on isik, kes valmistab rehve või veab majandus- või kutsetegevuse korras 

Eestisse sisse rehve. 

 Tootja peab tagama vanarehvide kogumispunktid igas Eesti maakonnas, võttes arvesse 

rahvastiku tihedust ning seda, et vanarehvide üleandmine oleks kasutajale võimalikult 

mugav. Kogumispunktid tuleb rajada igasse linna, alevisse ja üle 1500 elanikuga 

alevikku. Tootjad, kes lasevad turule täisrehve või kaevanduskallurite rehve või rehve 

üksnes koos mootorsõidukitega või haagistega, ei pea rajama üle-eestiliselt 

vanarehvide kogumispunkte, vaid peavad tagama vanarehvide kogumise muul viisil 

(näiteks kogumise müügikoha kaudu). 
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Kogutud vanarehvid tuleb taaskasutada, sest nende prügilatesse ladestamine on 

keelatud. , välja arvatud juhul, kui Prügilas võib kasutatakse tükeldatud vanarehve 

kasutada üksnes ehitusmaterjalina, kui see on ette nähtud prügila ehitusprojektis. 

Vanarehvid on küll väga inertsed ja isegi aja jooksul ei lagune ega eralda keskkonda 

ohtlikke aineid, kuid nende tervelt ladestamise ja ladustamise puhul on suurimaks 

probleemiks võimalikud põlengud, mille käigus satuvad atmosfääri, pinnasesse ja 

põhjavette mitmesugused ohtlikud ained ja ühendid. 

Vanarehvide taaskasutamisel tuleb välja sortida rehvid, mida on võimalik 

korduskasutada või protekteerida. Protekteerimine on majanduslikult kasulik, kuna 

rehvide taastamine on palju odavam, kui uute rehvide ostmine. Taastamistehnoloogiat 

võib pidada ka keskkonnasäästlikuks, sest see pikendab autorehvide eluiga ja lükkab 

edasi nende jõudmise prügilasse lõplikku taaskasutamist või ringlussevõtmist.  Joonis 

34 näitab vanarehvide kogumist ja taaskasutamist aastatel 2006-2011. 

 

Joonis 34 Vanarehvide kogumine ja taaskasutamine aastatel 2006-2011 (KAUR) 

Vanarehvide kogumine on viimastel aastatel püsinud stabiilsena, taaskasutamise osas 

aga on aastate lõikes erinevused üpris suured. Võrreldes 2006. aastaga suurenesid 

tootjate laoseisud 2007. aasta lõpus peaaegu 2 korda. 2008. a jätkus vanarehvide lattu 

kogumine, kusjuures laoseis suurenes peaaegu 2 korda võrreldes 2007. aastaga. 2009. 

ja 2010. a on vanarehve taaskasutatud seega üle 100% võrreldes samal aastal kogutud 

vanarehvidega, sest taaskasutati ka eelmistel aastatel lattu kogunenud vanarehve. 2010. 

a kasutati suur hulk vanarehve 2009. a suletud prügilate sulgemis- ja korrastamistöödel. 

Keskmiselt on aastatel 2006-2011 Eestis taaskasutatud 72% kogutud vanarehvidest. Siia 

hulka ei ole arvestatud Eestist välja viidud vanarehvide koguseid. 
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10.4 Patareide ja akude kogumine ja taaskasutamine 

Patarei ja aku on ühest või enamast elemendist koosnev mittetaaslaetav (patarei) või 

taaslaetav (aku) vooluallikas, mis muudab keemilise energia vahetult elektrienergiaks. 

Patareid ja akud jagunevad kantavateks-, tööstuslikeks-, ja mootorsõidukite patareideks 

ja akudeks ja patareideks.  Kantav patarei või aku on patarei, nööpelement, 

patareikogum või aku, mis on suletud, mida saab kanda ning mis ei ole tööstuslik ega 

mootorsõiduki patarei või aku. Mootorsõiduki patarei või aku on patarei või aku, mida 

kasutatakse mootorsõiduki või maastikusõiduki käivitus-, valgustus- või süüteseadmes. 

Tööstuslik patarei või aku on patarei või aku, mis on kavandatud üksnes tööstuslikuks 

või erialaseks kasutamiseks või mida kasutatakse mis tahes tüüpi elektrisõidukis. 

Laiendatud tootjavastutust kohaldatakse kõikidele patareidele ja akudele. Sealhulgas 

nendele, mis on elektri- ja elektroonikaseadmes või mootorsõidukis seadme või sõiduki 

turule laskmise ajal seadme või sõiduki sees või kaasas. 

Patarei ja aku tootja on isik, kes müügiviisist sõltumata, kas valmistab patareisid ja 

akusid või veab neid Eestisse sisse majandus- või kutsetegevusena. Patarei ja aku tootja 

on jäätmeseaduse kohaselt ka nende elektri- ja elektroonikaseadmete ning 

mootorsõidukite, millele ei laiene tootjavastutus, valmistaja või maaletooja, kui nendes 

seadmetes või sõidukites on patarei või aku turule laskmise ajal sees. 

Tootja ja turustaja on kohustatud kantavate ning mootorsõidukite patareide ja akude 

jäätmed kasutajalt turustaja müügikohtade kaudu tasuta tagasi võtma. Sisuliselt 

tähendab see seda, et igasse sellist liiki patareisid või akusid müüvasse kauplusesse ja 

kioskisse saab patarei- ja akujäätmeid tagasi anda. Kui kaupluses müüakse ainult 

kantavaid patareisid ja akusid, siis ei saa sinna tagastada autoakut ja vastupidi. Tootja 

peab varustama iga sellise müügikoha, kus tema turule lastud patareisid ja akusid 

müüakse, vastava sobiva mahutiga.  

Turustaja jaoks tähendab nimetatud nõue seda, et ta peab koos tootja või tootjatega 

koguma tema müügikohas patarei- ja akujäätmeid. Turustaja ei tohi keelduda selle 

tootjaga koostööd tegemast patarei- ja akujäätmete kogumisel, kelle patareisid ja 

akusid on võimalik tema müügikohas osta, st ta ei tohi eelistada ühte tootjat teistele, 

kui tema müügikohas müüakse mitme tootja patareisid ja akusid. Turustaja ei tohi 

keelduda tootjalt või tootjatelt kogumismahutit vastu võtmast (näiteks põhjusel, et 

konteineri värv ei ole sobiv või kuju ei ole õige), kui tal endal kogumismahutit ei ole. 

Kui elektri- ja elektroonikaseadmes või mootorsõidukis on nende üle andmisel romuna 

sees patarei või aku, siis peab tootja selle tasuta vastu võtma, see tähendab, et ei tohi 

küsida raha patarei või aku käitlemise eest. Käitlemise kulud kannab tootja. Tööstusliku 
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patarei või aku tootjale on pandud keeld – ta ei tohi keelduda vastu võtmast tööstuslike 

patarei- ja akujäätmeid sõltumata nende keemilisest koostisest ja päritolust. Tootja ei 

ole kohustatud vastu võtma tasuta patarei- ja akujäätmeid selliselt jäätmekäitlejalt, kes 

ise omal algatusel ilma ühegi tootja volituseta kogub patarei- ja akujäätmeid. Samas 

seesama jäätmekäitleja, kui ta kogub kantavate patareide ja akude jäätmeid, peab 

kõigilt isikutelt (nii füüsilistelt kui ka juriidilistelt isikutelt) need jäätmed vastu võtma 

tasuta. Kui ta kogub aga mootorsõidukite patarei- ja akujäätmeid, siis vähemalt 

füüsilistelt isikutelt peab ta patarei- ja akujäätmed tasuta tagasi võtma. 

Patareidele ja akudele kohaldatakse kogumise määra ja ringlussevõtu sihtarve. Tootjad 

peavad tagama, et jäätmetena oleks kogutud vähemalt 25% ning hiljemalt 26.  

septembriks 2016 vähemalt 45% viimase kolme aasta keskmisena turule lastud 

kantavate patareide ja akude kogusest konkreetsel kalendriaastal. Mootorsõidukite 

patarei- ja akujäätmetel on need kogumise määrad vastavalt 75% ja 90%. Kogumise 

määra arvutamisel võetakse arvesse ka elektroonikaromudest eemaldatud patareid ja 

akud, kuid ei võeta arvesse mootorsõidukitest eemaldatud patareisid ja akusid. 

Tootjatel ja jäätmekäitlejatel on kohustus jooksva kalendriaasta kestel kogutud patarei- 

ja akujäätmed suunata ringlusse võtmiseks. Hiljemalt 26. septembriks 2011 tuli 

saavutada järgmised minimaalsed ringlussevõtu sihtarvud: 

1) pliipatareide ja -akudel keskmiselt 65 massiprotsendi ulatuses, 

2) kaadmium-nikkelpatareide ja -akudel keskmiselt 75 massiprotsendi ulatuses ja 

3) muudel patarei- ja akujäätmetel keskmiselt 50 massiprotsendi ulatuses. 

Sihtarvude arvutamisel võetakse arvesse ka elektroonikaromudest eemaldatud patareid 

ja akud. Mootorsõidukitest eemaldatud patareid ja akud ja patareid võetakse arvesse 

romusõiduki taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvude arvutamisel. 

Joonis 35 Kogutud ja taaskasutatud patarei- ja akujäätmed aastail 2006–2011 
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Eestist kogutud ja taaskasutatud akude ja patareide koguste suur erinevus on tingitud 

pliiakude sisseveost. Aastatel 2006–2011 on imporditud ja taaskasutatud ligikaudu 

84 000 tonni pliiakusid. 

10.5 Põllumajandusplasti jäätmete kogumine ja taaskasutamine 

Põllumajandusplast on põllumajanduses või aianduses kasutatav silopallikile, 

silokattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör. Põllumajandusplasti hulka loetakse ka 

muu põllumajanduses või aianduses kasutatav plast, mis on sarnaste omadustega ning 

mida saab kasutada samal otstarbel nagu eespool nimetatud plaste (on kahetise 

kasutusega). 

Põllumajandusplasti tootja on isik, kes valmistab või veab majandus- või kutsetegevuse 

korras Eestisse sisse põllumajandusplasti. 

Alates 1. jaanuarist 2013 on põllumajandusplasti tootja kohustatud tagasi võtma ja 

korraldama oma turule lastud põllumajandusplastist tekkinud jäätmete taaskasutamise. 

Tootja ei ole kohustatud siiski tagasi võtma põllumajandusplasti jäätmeid rohkem kui 

on tema poolt eelmisel kalendriaastal turule lastud plasti kogumass. Samuti ei pea 

näiteks ainult kiletunnelit Eestis turule laskev tootja tagasi võtma kasutatud kattevõrke 

ja vastupidi. See tähendab, et tootja peab tasuta tagasi võtma sama liiki 

põllumajandusplastist tekkinud jäätmeid, kui ta ise toodetena turule laseb. 

Põllumajandusplasti kasutaja peab saama tekkinud põllumajandusplasti jäätmed üle 

anda vähemalt tasuta. Tootja peab korraldama põllumajandusplasti jäätmete kogumise 

nii, et igas Eesti maakonnas oleks vähemalt üks kogumispunkt. Kõik kogumispunktid 

pidid olema rajatud hiljemalt 1. maiks 2013. Soovitavalt võiks see kogumispunkt asuda 

jäätmejaamas, sest inimestel on lihtsam viia jäätmeid ühte kohta. Keelatud ei ole rajada 

eraldi kogumispunkti. Tootja võib lisaks kogumispunktide rajamisele korraldada 

põllumajandusplasti jäätmete kogumist ka otse põllumajandusettevõtjate juurest. 

Tootja on kohustatud koguma kalendriaasta jooksul põllumajandusplasti jäätmeid 

vähemalt 70% ulatuses eelmisel kalendriaastal turule lastud põllumajandusplasti 

massist. Nõue tuleb täita hiljemalt 1. maiks 2014. 

Tootja on kohustatud kõik kogutud põllumajandusplasti jäätmed taaskasutama, 

sealhulgas tuleb vähemalt 50% kogutud jäätmetest ringlusse võtta. Nõue jõustub 1. 

jaanuaril 2014. 

Tagasivõtusüsteemi oluline osa on põllumajandusplasti kasutajate (juriidiliste ja 

füüsiliste isikute) teavitamine, et tõsta kasutajate keskkonnateadlikkust ning tagada 

selle läbi tõhusam põllumajandusplasti jäätmete kogumine. Alates 1. jaanuarist 2013 
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peavad olema kõigis põllumajandusplasti müügikohtades üleval teated, kuhu saab 

põllumajandusplasti jäätmeid tagastada (asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik 

saada asjakohast infot). Teated peavad asuma kõigile nähtaval kohal, piisavalt suure 

kirjaga kirjutatud. Teade peab olema vähemalt A4 formaadis. 
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11 JÄÄTMETE RIIKIDEVAHELINE VEDU 

Jäätmeid veetakse üle riigipiiri kooskõlas Eesti Vabariigi suhtes jõustunud 

välislepingutega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 1013/2006 

jäätmesaadetiste kohta sätestatud korras. Ohtlikke jäätmeid ja välislepinguga 

reguleeritavaid jäätmeid võib Eesti Vabariiki sisse vedada, Eesti Vabariigist välja vedada 

või Eesti Vabariigi territooriumilt läbi vedada Keskkonnaameti poolt väljastatud veoloa 

alusel. 

2011. aastal väljastas Keskkonnaamet 35 sisseveoluba, 12 väljaveoluba ning 4 

transiidiluba.  

Taaskasutamiseks mõeldud jäätmete, mis on liigitatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

määruses 1013/2006 lisa III kohaselt ehk nn „rohelise nimekirja jäätmete“ 

riikidevaheliseks veoks veoluba vaja ei ole.   

 

 

Joonis 36. Jäätmete eksport ja import aastatel 2008-2011 (KAUR 2013) 

Jäätmete import on alates 2010. aastast suurenenud üle 10 korra. Valdavaks 

impordiartikliks olid bituumenitaolised segud (jäätmekood 17 03 02) – teede 
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rekonstrueerimisel tekkiv frees-asfalt (peamiselt Hollandist). Vähemal määral imporditi 

sisaldavaid mootorsõidukite patarei- ja akujäätmeid. 

Samal ajal ei ole oluliselt suurenenud jäätmete eksport. Valdavalt eksporditi jäätmete 

mehaanilise töötlemise jäätmeid, nt nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, 

kokku-pressimis- või granuleerimisjäätmeid (jäätmekood 19 12), milles valdavaks oli 

mustmetall. Lisaks veel metallid jäätmekoodiga 17 04, mis kuuluvad ehitus- 

lammutusjäätmete kategooria alla. Kokku kahe mainitud jaotise kohta kokku 0,31 mln 

tonni. Eksporditakse neid jäätmeid, mille taaskasutamisvõimalused Eestis puuduvad või 

on piiratud. Ekspordis suurem osa on erinevatel metallijäätmetel, aga eksporti läheb 

ringlussevõtu eesmärgil ka oluline osa kogutud vanapaberist ja plastidest. 
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12 JÄÄTMEKÄITLUSE EDENDAMISE VAHENDID 

Jäätmehierarhia rakendamine jäätmepoliitika elluviimisel  

Alates 2008. aasta 1. jaanuarist kehtib sortimata olmejäätmete vastuvõtu ja prügilasse 

ladestamise keeld. Keskkonnatasu (saastetasu) jäätmete ladestamise eest on järk-

järguliselt tõstetud alates 2005. aastast. Koos prügila käitamise kuludega on 

olmejäätmete ladestamise tasu ligikaudu 55 €/t.  Olmejäätmete sortimisel tekkekohas 

tuleb liigiti koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid vastavalt jäätmenimistu 

jäätmeliikide või alajaotiste koodidele: 

 1) paber ja kartong (20 01 01);  

 2) pakendid (15 01); 

 3) ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga «*» tähistatud jäätmed); 

 4) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01); 

 5) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08); 

 6) probleemtoodete jäätmed, sealhulgas romusõidukid ja nende osad (16 01), kaasa 

arvatud vanarehvid (16 01 03), elektroonikaromud ja nende osad (16 02), patareid ja 

akud (16 06); 

 7) põlevjäätmed, sealhulgas puit (20 01 38), plastid (20 01 39); 

 8) suurjäätmed (20 03 07); 

 9) metallid (20 01 40). 

Pakendijäätmete kogumiseks on kehtestatud nõue, mille kohaselt peab  ettevõtja enda 

poolt turule lastud pakendid kokku koguma ja taaskasutama vähemalt niipalju, et oleks 

täidetud pakendiseaduses sätestatud taaskasutamise sihtarvud. Kohustuse täitmiseks 

on võimalik sõlmida leping taaskasutusorganisatsiooniga. Segapakendite kogumiseks 

on olemas 3 taaskasutusorganisatsiooni. Teatud joogipakenditele on kehtestatud 

tagatisraha ja selliste pakendite kogumisega tegeleb 1 taaskasutusorganisatsioon. Kui 

ettevõtja ei täida oma pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise nõuet, siis tuleb 

tasuda riigile pakendiaktsiis, mis on kordi suurem summa, kui oleks samade pakendite 

kogumise ja taaskasutamise kulu.  

Biolagunevate jäätmete kogumise ja käitlemise suurendamiseks on jäätmeseaduses 

kehtestud tingimused, mille kohaselt prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas ei 

tohi biolagunevaid jäätmeid olla üle 30 massiprotsendi alates 2013. aasta 16. juulist ja 

üle 20 massiprotsendi alates 2020. aasta 16. juulist . Nende tingimuste täitmist aitab 

tagada tekkekohal olmejäätmete sortimise nõue ja töötlemata jäätmete prügilasse 

ladestamise keeld. 
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Teatud jäätmeliikidele on kehtestatud laiendatud tootjavastutus, mis on saastaja 

maksab põhimõtte laiendus.  Selliseid jäätmeid nimetatakse probleemtoodeteks. 

Probleemtoodete hulka kuuluvad patareid ja akud; mootorsõidukid ja nende osad; 

elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad; rehvid; põllumajandusplast.  

Tootjavastutuse põhimõtte kohaselt peab tootja tagama tema turule 

lastud probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise, 

korduskasutamise või nende kõrvaldamise. Nende tegevustega seotud kulud kannab 

tootja. Tootjal on kohustus koguda ja edasisele käitlemisele suunata ka sellest 

probleemtootest tekkinud jäätmed, mis on turule lastud enne tootjavastutuse 

rakendumist (nn endisaegsed ehk ajaloolised jäätmed). Laiendatud tootjavastutust 

rakendatakse: 

1) patareidele ja akudele alates 1. maist 2004; 

2) mootorsõidukitele ja nende osadele alates 1. jaanuarist 2005; 

3) elektri- ja elektroonikaseadmetele alates 13. augustist 2005; 

4) rehvidele 1. jaanuarist 2005; 

5) põllumajandusplastidele 1. jaanuarist 2013. 

 

Majandus- ja finantsinstrumendid jäätmekäitluse edendamiseks 

Keskkonnatasu (saastetasu) jäätmete ladestamisel. Olmejäätmete keskkonnatasu on 

alates 2011. aastast 14,38 €/t ja see tõuseb aasta-aastalt. Alates 2015. aastast tuleb 

jäätmete ladestamisel keskkonnatasu maksta 29,84 €/t. Lisaks on olemas erinevad 

tasumäärad muudele jäätmeliikidele, nagu nt kaevandusjäätmetele, ohtlikele jäätmetele 

jne. 

Korraldatud olmejäätmeveo süsteem.  Kohalik omavalitsusorgan korraldab oma 

haldusterritooriumil olmejäätmete kogumise ja veo. Korraldatud jäätmevedu võib 

hõlmata peale olmejäätmete ka muid jäätmeid, kui seda tingib oluline avalik 

huvi. Omavalitsus määrab jäätmeveo piirkonnad, jäätmeveo teenustasu piirmäärad ja 

jäätmeveo tüüptingimused ning annab piirkonnas konkursi võitnud (odavaimat veo 

hinda pakkunud) vedajale kuni viieks aastaks jäätmeveo ainuõiguse.  

Tagatisraha teatud joogipakenditele. Tagatisrahasüsteemi kaudu, mis enamasti toimib 

pakendite tagastusautomaatidel, kogutakse suur osa joogipakenditest. 

Pakendiaktsiisi tuleb riigile maksta, kui ettevõtja ei ole kogunud ja taaskasutanud enda 

poolt turule lastud pakendeid vastavalt kehtestatud määradele. 

Investeeringute teotused vastavalt rakendusplaanile 2014-2017, kus on loetletud 

toetatavad tegevused, nt erinevate jäätmeliikide kogumis ja käitlussüsteemide 
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optimeerimine, ettevõtjate ja elanikkonna teavitus, uuringud, kaevandusjäätmete hoidla 

ohutustamine, prügilate korrastamine jpm. 

Vastutus kehtestatud nõuete täitmata jätmisel või rikkumisel. Järelevalve õigust omav 

isik võib määrata rahalise karistuse. 

Administratiivsed vahendid 

Eestis on 226 omavalitsust, kes kõik peavad tagama oma territooriumil jäätmehoolduse 

korralduse. Omavalitsuste koostööd soodustatakse  Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

poolt rahastatavate projektidega. 

Keskkonnaministeeriumil on tihe koostöö erinevate omavalitsusliitude, ettevõtjaid 

esindavate liitude ja Eesti Jäätmekäitlejate Liiduga. Vastavalt vajadusele korraldatakse 

arutelusid, kuhu kaasatakse vastava erialaliitude esindajaid, teisi ministeeriumeid ja 

erialaeksperte. 

Vabatahte lepingud Keskkonnaministeeriumi ja ettevõtete vahel, et vahetada 

informatsiooni ja edendada koostööd. 

Teavitusvahendid 

Ökomärgis pakenditele, mis vastavad ökomärgisele kehtestatud nõuetele. 

Teavituskampaaniad, mis on suunatud vastavatele huvigruppidele või elanikele. 

Kampaaniate raames koostatakse teatmikke, infovoldikuid, teleklippe, raadioreklaame, 

korraldatakse seminare, õppepäevi jne. 

Regulaarselt avaldatakse artikleid ajalehtedes ajakirjades, mis selgitavad jäätmete 

vältimise vajadust, sortimise võimalusi, põletamise ohtlikkust jne. 

Auhindade jagamine nii avalikus kui ka erasektoris, mis toimub tavapäraselt aasta lõpus, 

et tänada neid, kes on aasta jooksul positiivselt silma paistnud jäätmekäitlusalases 

tegevuses. 

  

 


