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SISSEJUHATUS 

 

Jäätmeseadus sätestab jäätmehoolduse korralduse, nõuded jäätmete tekke ning jäätmetest 

tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks, sealhulgas meetmed loodusvarade kasutamise 

tõhususe suurendamiseks ja sellise kasutamise ebasoodsa mõju piiramiseks, samuti vastutuse 

kehtestatud nõuete rikkumise eest. 

Jäätmeseaduse kohaselt on jäätmehoolduse kavandamine ning korraldamine kohaliku 

omavalitsuse ülesandeks. 

Käesolev jäätmekava hõlmab Viljandi linna haldusterritooriumit. Jäätmekava on koostatud 

lähtudes valdkonna arengukavast, milleks on „Riigi jäätmekava 2014-2020“ ja teistest 

jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest ning osalt ka välisõhu kaitset reguleerivatest 

õigusaktidest ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrusest nr 1069/2009, milles 

sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 

saadud toodete tervise-eeskirjad. 

 

„Riigi jäätmekava 2014-2020“ ja lähtuvalt sellest ka Viljandi linna jäätmekava strateegiline 

eesmärk on püstitatud jäätmehierarhia kohaselt: esmajärjekorras tuleb jäätmeteket vältida, kui 

see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik ette valmistada korduskasutuseks, 

seejärel ringlusse võtta ja muul viisil taaskasutada, et prügilasse ladestada võimalikult vähe 

jäätmeid. 

Jäätmetekke vältimise programmi strateegiline eesmärk on likvideerida seos majanduskasvu ja 

jäätmetekkega seotud keskkonnamõju vahel, tugevdades sellega jäätmete majanduslikku 

väärtust. 

Viljandi linna jäätmekava üldine eesmärk on Viljandi linna jäätmehoolduse korrastamine, st 

keskkonnaohutuma ja majanduslikult põhjendatud jäätmekäitluse edendamine.  

Viljandi linna jäätmekava sisaldab jäätmemajanduse olukorra kirjeldust ning ülevaadet 

jäätmemajandusega seotud probleemidest. Samuti on antud ülevaade Viljandi linna jäätmekavas 

2009-2013 püstitatud jäätmehooldusalaste eesmärkide täitmisest. 

 

Viljandi linna jäätmekava püstitab jäätmehoolduse eesmärgid aastateks 2014-2020 ja toob välja 

eesmärkide elluviimise rakendusplaani ning investeeringuvajaduse jäätmemajanduse arendamiseks. 

Jäätmekava hõlmab jäätmekategooriaid (-liike), mis on jäätmeseaduse ja pakendiseaduse 

reguleerimisalas, seega nii ohtlikke jäätmeid kui ka tavajäätmed. Jäätmekava ei käsitle järgmisi 

jäätmeid ja heitmeid: 

 ehitustegevuse käigus välja kaevatud saastumata pinnast ja muud loodusomast materjali, kui 

on kindel, et materjali kasutatakse selle loomulikus olekus ehitamiseks väljakaevamise kohas 

 radioaktiivseid jäätmeid kiirgusseaduse tähenduses 
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 lõhkematerjali jäätmeid lõhkematerjaliseaduse tähenduses 

 loomade väljaheiteid 

 

Kava realiseerimine sõltub lisaks Viljandi linnas toimuvatele arengutele üle-eestilisest jäätmekäitluse 

arengust ja üldisest majandusarengust. Seetõttu tuleb käesolevat dokumenti perioodiliselt üle vaadata 

ja ajakohastada. 

 

1. ÜLEVAADE KEHTIVA JÄÄTMEKAVA EESMÄRKIDE TÄITMISEST 

 

Kehtiv Viljandi linna jäätmekava aastateks 2009-2013 on kinnitatud Viljandi Linnavolikogu 

30. juuni 2009. a määrusega nr 127. Nimetatud perioodiks koostatud jäätmekavas püstitatud 

eesmärgid on esitatud tabelis 1.1.  

Tabel 1.1. Viljandi jäätmekavas aastateks 2009-2013 püstitatud eesmärgid ja nende täitmine. 

 

Eesmärk Eesmärgi saavutamiseks 

vajalikud tegevused 

Kokkuvõtlik hinnang 

eesmärgi saavutamisele 

1. Jäätmete 

taaskasutamise 

suurendamine 

1.1. Avalike liigiti 

kogumiskonteinerite 

asukohtade reorganiseerimine 

 

Eesmärk täidetud 

 1.2. Avalike liigiti 

kogumiskonteineritele aluste 

planeerimine ning rajamine 

Eesmärk on täidetud. Rajatud 

on alused sellistesse 

kogumispunktidesse, kus 

selleks on reaalne võimalus 

 1.3. Jäätmejaama maa-ala 

korrastamine ja 

edasiarendamine 

Eesmärk on täidetud. 

Eesmärgi täitmiseks on 

sõlmitud jäätmejaama maa-

alale vara kasutusse andmise 

leping kuni 28.02.2022 

 1.4. Köögi- ja sööklajäätmete 

käitlemiseks üldpõhimõtete 

väljatöötamine 

Eesmärk on muutunud. 
Sõltus lisaks Viljandi linnas 

toimuvale laiemast üle-

riigilisest jäätmekäitluse 

arengust. Ei olnud riigi poolt 

seatud jäätmeseadusest  

tulenevalt tekkekohal 

kogumise kohustust 
 

 1.5. Elektri- ja 

elektroonikajäätmete kogumine 

kogumisaktsioonide käigus 

Eesmärk täidetud. Kogumist ei 

teostata kogumisaktsioonide 

kaudu, vaid statsionaarsete 

kogumispunktide kaudu 

taaskasutusorganisatsioonide 

poolt 

2. Jäätmete keskkonna-

ohutu kõrvaldamine 

2.1. OÜ Polli Prügila 

arendamises osalemine 

 

 

 

 

Eesmärk kaotanud tähtsuse. 

Eesmärgi elluviimine sõltus    

üle-riigilisest jäätmekäitluse 

üldisest arengust. Osak 

müüdud (jaanuaris 2014) 
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 2.2. Ebaseaduslike jäätmete 

mahapanekukohtade 

kaardistamine, korrastamine 

ning võimalusel juurdepääsu 

sulgemine 

Eesmärk täidetud ja tegevus 

jätkub. Täitmine läbi linna 

eelarve. Kehtivas jäätmekavas 

rahastamine läbi 

Keskkonnainvesteeringute 

Keskuse, kuid KIK-i jaoks 

abikõlbmatu kulu 

 2.3. Probleemtoodete ja ohtlike 

jäätmete kogumissüsteemide 

toimimise kontrollimine ja 

järelevalve tagamine koos 

taaskasutusorganisatsioonidega 

Eesmärk täidetud ja tegevus 

jätkub 

 

 2.4. Jäätmevaldajate registri 

haldamine ja pidev täiendamine 

Eesmärk täidetud ja tegevus 

jätkub 

 2.5. Järelevalve teostamine 

jäätmevaldajate tegevuse üle 

Viljandi Linnavalitsuse 

ametnike poolt 

Eesmärk täidetud ja tegevus 

jätkub. 

 2.6. Ehitusjäätmete üleandmise 

tõendamise kohustuse 

kehtestamine kasutusloa 

andmiseks 

Eesmärk täidetud. 

Jäätmeõiendi esitamise nõue 

kehtestatud jäätmehooldus-

eeskirjaga 

 2.7. Elanikelt tekkinud ohtlike 

jäätmete vastuvõtmine 

jäätmejaamas ja vastuvõtu 

korraldamine 

Eesmärk täidetud ja täitmine 

jätkub. Eesmärgi täitmiseks 

on sõlmitud leping AS-iga 

Eesti Keskkonnateenused 

kuni 28.02.2022. Lisaks 

seatud eesmärgile on 

elanikele, kelle elukoha 

aadress on registreeritud 

Viljandi linnas, ohtlike 

jäätmete üleandmine ilma 

piirkoguseta tasuta 

 2.8. Tervishoiuasutuste jäätmete 

kogumissüsteemide toimimise 

kontrollimine 

 

Eesmärgi täitmine jätkub, 

pidev tegevus. 

 2.9. Kanalisatsioonijäätmete 

kogumissüsteemi toimimise 

kontrollimine 

 

Eesmärgi täitmine jätkub, 

pidev tegevus 

 2.10. Avalikelt haljasaladelt 

tekkivate biolagunevate 

jäätmete 100% taaskasutusse 

suunamine 

Eesmärk täidetud. Avalike 

haljasalade hooldus toimub 

läbi hankelepingute. Hankija 

ei ole  taaskasutuse nõuet 

hankedokumentidega 

kehtestanud, kuid 

jäätmearuannete alusel  

antakse jäätmed üle Viljandi 

Jäätmejaama  

 2.11. Viljandi prügila sulgemise 

korraldamine 

 

Eesmärk täidetud 
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3. Jäätmete kogumise 

optimeerimine 

3.1. Korraldatud jäätmeveo 

konkursi korraldamine ja 

läbiviimine 

Eesmärk täidetud ja tegevus 

jätkub 

 3.2. Kortermajade toetamine 

sügavkogumismahutite 

soetamisel 

Eesmärk täidetud 

 3.3. Korraldatud jäätmeveost 

vabastatute hulga 

minimeerimine 

Eesmärk täidetud. 

Täiendavad rangemad 

vabastamist võimaldavad 

nõuded on kehtestatud 

Viljandi Linnavolikogu 

25.01.2012. a määrusega nr 

104 

 3.4. Viljandi jäätmejaama 

arendamine 

Eesmärk täidetud 

4. Keskkonna-  

teadlikkuse arendamine 

4.1. Elanikkonna ja ettevõtete 

tarbimisharjumuste ja 

jäätmetekke uuringu läbiviimine 

Eesmärk täidetud. Andmete 

võrdlemine läbi 

jäätmearuannete 

 4.2. Ehitus- ja lammutus-

jäätmete tekke kontrolli alla 

saamiseks õiguslike aluste 

väljatöötamine 

Eesmärk täidetud. Isikul 

kohustus esitada jäätmeõiend 

(Viljandi Linnavolikogu 

30.03.2011 määrus nr 71  

„Viljandi linna 

jäätmehoolduseeskiri“) 

 4.3. Jäätmete sorteerimisalane 

teavitustöö 

Eesmärk täidetud  ja jätkub 

 

 4.4. Erinevate jäätmete 

kogumiskohtade alane 

teavitustöö 

Eesmärk täidetud ja jätkub 

 4.5. Erinevate jäätmete 

kogumiskampaaniate 

läbiviimine 

Eesmärk täidetud ja jätkub. 

Vanapaberi ja aia-ja 

haljastusjäätmete 

kogumisring 

 

Püstitatud eesmärkidest on täielikult täidetud korraldatud jäätmeveo rakendamisega seotud 

eesmärgid. Korraldatud jäätmeveo rakendumise tulemusena on saavutatud ülevaade 

segaolmejäätmete kogumise ja käitlemise üle. Korraldatud jäätmeveoga on haaratud nii elamud 

kui ka ettevõtted ja asutused. Samuti on seatud eesmärgid täidetud elanikkonnalt vastuvõetavate 

pakendijäätmete osas.  

 

Jäätmekavaga seatud ja osaliselt täitmata eesmärgid on eelkõige seotud ebaseaduslikult 

ladestatud jäätmete likvideerimisega. Problemaatiline piirkond on Riia maantee ääres olevad 

vanad nõukogudeaegsed rajatised ja nende ümber olev maa-ala. Põhjuseks on asjaolu, et linna 

jäätmehoolduse põhiline rahastamine sõltub endiselt saastetasust, mis laekub segaolmejäätmete 

ladestamisest. Viimasel paaril aastal on segaolmejäätmete ladestamine peaaegu lõppenud, 

mistõttu on oluliselt vähenenud linna eelarvesse laekuv saastetasu summa. Jäätmeseaduse 

kohaselt on kohaliku omavalitsuse rahastuse allikaks ka Keskkonnainvesteeringute Keskus, kuid 
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abikõlblikud kulud on ettenähtud eelkõige investeeringuteks mitte igapäevasteks koristus-ja 

hooldustöödeks e. halduskuludeks. 

Ebaseaduslikult ladestatud jäätmete tekkepõhjusi on  meie linnaruumis peamiselt kaks. Jäätmed 

tuuakse linnamaale ümberkaudsete valdade kodanike poolt ning teise põhjusena on asjaolu, et 

elanikkonna poolt kasutatakse ära korraldatud jäätmeveo kitsaskohta, milleks on võtta kasutusele 

nn miinimum nõue ehk miinimum pakett ja jäätmekäitlusleping sõlmitakse kõige väiksema mahu 

ja veosageduse peale. Siinkohal muutub aga järelevalve teostamine üsna keeruliseks, kuna 

seadusandlus võimaldab kinnistul elada ka ilma Viljandi linnas elukohta registreerimata, mistõttu 

on reaalse leibkonna suuruse kindlaks tegemine ülimalt keeruline. Kuna iga reaalse leibkonna 

suuruse ning jäätmealase käitumismudeli määratlemine on äärmiselt keeruline, siis sellest 

tulenevalt ei ole ka alust leibkonda kohustada kasutusele võtma suuremat kogumismahutit või 

tihendama veosagedust.  

 

2. EUROOPA LIIDU, EESTI VABARIIGI JA VILJANDI LINNA JÄÄTME- JA 

PAKENDIALASED ÕIGUSAKTID NING STRATEEGILISED DOKUMENDID 

Eesti riigi jäätmehoolduse arendamiseks on koostatud „Riiklik jäätmekava 2014-2020“ ja selle 

rakendusplaan aastateks 2014-2017 (vastu võetud Vabariigi Valitsuse poolt 13.06.2014 

korraldusega nr 256).) Riigi jäätmekava koostamise kohustus tuleneb Euroopa Liidu 

jäätmedirektiivist. Jäätmeseaduse kohaselt  ajakohastatakse riigi jäätmekava iga viie aasta järel. 

 

Jäätmekäitluse üldiseid põhimõtteid, jäätmehierarhiat, ohtlike jäätmete käitlemise üldiseid 

põhimõtteid  reguleerib jäätmeseadus, mis omakorda lähtub Euroopa Parlamendi ja Euroopa 

Nõukogu direktiivist 2008/98/EÜ. Pakendite taaskasutamisega seotud ülesanded ning 

majanduslikud hoovad ja abinõud pakendijäätmete taaskasutamiseks on reguleeritud 

pakendiseadusega ja pakendiaktsiisi seadusega, mille aluseks on Euroopa Parlamendi ja Euroopa 

Nõukogu direktiiv 94/62/EÜ pakendi ja pakendijäätmete kohta. 

 

Lisaks reguleerivad jäätmehooldusega seonduvat veel alljärgnevad õigusaktid: 

* Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 määrus nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu
1“

 

* Vabariigi Valitsuse 08.12.2011 määrus nr 148 „Jäätmete taaskasutamis-ja 

kõrvaldamistoimingute nimistu
1
“ 

* Keskkonnaministri 26.04.2004 määrus nr 26 „Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks 

tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa 

taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa vorm
1
“ 
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* Vabariigi Valitsuse 26.04.2004 määrus nr 121 „Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, 

muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, 

litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm“ 

* Keskkonnaministri 22.04.2004 määrus nr 25 „Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud 

terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlus-nõuded
1
“ 

* Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja 

piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid
1
“ 

* Keskkonnaministri 29.04.2004 määrus nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise 

nõuded
1
“  

* Sotsiaalministri 03.12.2004 määrus nr 122 „Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, 

klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord
1
“ 

* Keskkonnaministri  30.12.2002 määrus nr 78 „Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja 

rekultiveerimisel kasutamise nõuded
1
“ 

* Keskkonnaministri 16.06.2011 määrus nr 33 „Romusõidukite käitlusnõuded
1
“ 

* Vabariigi Valitsuse 17.06.2010 määrus nr 79 „Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud 

jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord 

ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad
1
“ 

* Vabariigi Valitsuse 20.04.2009 määrus nr 65 „Elektri- ja elektroonikasead-metest tekkinud 

jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord 

ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ 

* Keskkonnaministri 09.02.2005 määrus nr 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romude 

käitlusnõuded
1
“ 

* Vabariigi Valitsuse 07.08.2008 määrus nr 124 „Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete 

kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning 

sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad
1
“ 

* Keskkonnaministri 10.01.2008 määrus nr 5 „Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded
1
“ 

* Vabariigi Valitsuse 17.06.2010 määrus 80 „Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale 

tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord“ 

* Keskkonnaministri 15.02.2013 määrus nr 30 „Põllumajandusplastist tekkinud jäätmete 

kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning 

sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ 

* „Tööstusheite seadus
1
“ 

* Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 määrus nr 103 „Ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord“ 

* Keskkonnaministri 21.04.2004 määrus nr 22 „Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded
1
“ 

* Keskkonnaministri 08.04.2013 määrus nr 22 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise 

nõuded“ 
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* Viljandi Linnavolikogu 30.03.2011 määrus nr 71 „Viljandi linna jäätmehoolduseeskiri“ 

* Viljandi Linnavolikogu 28.01.2005 määrus nr 90 „Viljandi linna jäätmevaldajate registri 

asutamise ja registri pidamise põhimäärus“ 

* Viljandi Linnavolikogu 25.09.2014 määrus nr 28 „Viljandi linna arengukava aastateks 2013-

2020“ 

 

 Viljandi linna jäätmekavas perioodil 2014-2020 on olulised järgmised õigusaktidest tulenevad 

tähtajad ja sihtarvud: 

* Alates 16.07.2013 ei tohi prügilatesse ladestatavate biolagunevate jäätmete osatähtsus olla üle 

30 massiprotsendi 

* Alates 01.01.2015 peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi-, papi-, 

metalli-, plasti- ning klaasijäätmete liigiti kogumise, kui see on tehniliselt, keskkonna 

seisukohast ja majanduslikult teostatav. 

* Alates 16.07.2020 ei tohi prügilatesse ladestatavate biolagunevate jäätmete osatähtsus 

olmejäätmete hulgas olla üle 20 massiprotsendi. 

* Alates 01.01.2020 tuleb taaskasutada korduskasutamiseks ettevalmistatuna ja ringlusse võetuna 

kodumajapidamisest pärinevaid paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmed, muid liigiti kogutud 

kodumajapidamisest pärinevaid jäätmeid ning muudest allikatest pärinevad samalaadseid 

jäätmeid, välja arvatud tootmisjäätmed ja põllumajanduslikust tootmisest või metsandusest 

pärinevad jäätmed, vähemalt 50% ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas. 

* Alates 01.01.2020 tuleb taaskasutada korduskasutamiseks ettevalmistatuna, ringlusse võetuna 

ja muul viisil taaskasutatuna, sealhulgas kaeveõõnte täitmiseks muude ainete asemel tuleb 

kasutada ehitus- ja lammutusjäätmeid, välja arvatud kivid ja pinnas, vähemalt 70% ulatuses 

nende jäätmete kogumassist kalendriaastas. 

* Ettevõtja, kes võtab kasutajalt vastu patarei- ja akujäätmeid, on kohustatud tagama järgmised 

kantavate patareide ja akude jäätmete kogumise määra: 26. septembriks 2016 – vähemalt 45%. 

* Ettevõtja, kes võtab kasutajalt vastu patarei- ja akujäätmeid, on kohustatud tagama järgmised 

mootorsõidukite patarei- ja akujäätmete kogumise määrad: 26. septembriks 2016 – vähemalt 

90%. 

 

Jäätmeseadusest (JäätS) tulenevalt on jäätmekäitluse planeerimine ja suunamine oma haldus-

territooriumil omavalitsuse ülesanne. Jäätmeseadusega on kohalikule omavalitsusele kehtestatud 

järgmised olulisemad õigused ja kohustused:  

* Jäätmehooldust arendatakse valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse 

jäätmekava alusel (JäätS § 39 lõige 1).  
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* Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, 

mis käsitleb valla või linna jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava võib koostada mitme 

kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse valdkonna 

arengukavas sätestatut (JäätS § 42 lõige 1 ). 

* Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava ajakohastamine on jäätmekava korrapärane 

läbivaatamine ja selles muudatuste tegemine (JäätS § 43 lõige 1 ). 

* Kohalik omavalitsus võib nõuda oma haldusterritooriumil tegutsevalt ettevõtjalt äriseadustiku 

tähenduses, mittetulundusühingult, sihtasutuselt ja seaduse alusel asutatud muult asutuselt 

jäätmekava koostamist oma kulul ning esitamist, kui see on vajalik KOV üksuse jäätmekava 

koostamiseks või ajakohastamiseks (JäätS § 44 lõige 4). 

* Jäätmehoolduse arendamise korraldamine oma haldusterritooriumil (JäätS § 12 lõige 2);. 

* Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et 

võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses (JäätS § 31).  

* Kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav, peab kohaliku 

omavalitsuse üksus alates 01.01.2015 korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti- ning 

klaasijäätmete liigiti kogumise (JäätS §31 lõige 3). 

* Kohaliku omavalitsuse üksused korraldavad oma haldusterritooriumil kodumajapidamises 

tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja nende üleandmist jäätmekäitlejatele, v.a probleemtoodete 

puhul, kus toimib tootja vastutus (JäätS § 65 lõige 2).  

* Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi 

ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete  tekkekohas liigiti kogumisel 

tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka teisi 

olmejäätmete liike või muid jäätmeid, kui see on vajalik käesoleva seaduse nõuete täitmiseks või 

seda tingib oluline avalik huvi (JäätS § 66 lõige 2).  

* Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldab kohaliku omavalitsuse üksus 

iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega teenuste kontsessiooni lähtuvalt 

riigihangete seaduses sätestatust (JäätS § 67 lõige 1).  

* Kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja kehtestamine (JäätS § 71 lõige 1).  

* Jäätmeseaduse rikkumistest tulenevate väärtegude kohtuväline menetlemine (JäätS § 127 lõige 

2 punkt 3). 

 

Pakendiseaduse (PakS) kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesanne: 

* Määrata kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid (PakS 

§ 15 lõige 1). 
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* Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas peab olema eraldi käsitletud pakendi ja 

pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine, väljaarendamine ja seatud 

eesmärkide saavutamise meetmed (PakS § 15 lõige 2). 

 

Keskkonnajärelevalve seadus (KeJS): 

* Kohalik omavalitsusorgan või asutus on üks keskkonnajärelevalve teostajatest (KeJS § 3 

lõige 1). 

* Kohalik omavalitsusüksus:  

- rakendab seaduses sätestatud abinõusid ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks ja kohustuslike 

keskkonnakaitseabinõude elluviimiseks;  

- teavitab Keskkonnainspektsiooni keskkonda kahjustavast või ohustavast õigusvastasest 

tegevusest või loodusressursi kasutamisega seotud õiguspärasest tegevusest, kui selline tegevus 

seab ohtu inimeste elu, tervise või vara ning Maa–ametit maakasutuse, maakorralduse, maa– 

arvestuse ja maareformi toimingute nõuete rikkumise juhtumitest (KeJS § 6 lõige 3).  

 

3. VILJANDI LINNA JÄÄTMEHOOLDUSE ÜLEVAADE 

 

Käesolev peatükk annab ülevaate Viljandi linnas tekkivate jäätmete päritolust, kogustest ning 

erinevate jäätmeliikide kogumise ja käitlemise võimalustest. Kohaliku omavalitsusorgani 

korraldada on jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse 

kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta 

jäätmehoolduse taset. 

 

3.1. Jäätmete üleandmise võimalused 

 

3.1.1. Segaolmejäätmed 

Kõik Viljandi linna haldusterritooriumil tekkivad segaolmejäätmed kogutakse tekkekohtadest 

kokku läbi korraldatud jäätmeveo. Kõik Viljandi linnas elavad või tegutsevad jäätmevaldajad on 

kohustatud tekkivad jäätmed üle andma jäätmekäitlusettevõttele, kellega Viljandi Linnavalitsus 

on sõlminud teenuste kontsessiooni lepingu. Kehtiv teenuste kontsessioon algas 01.04.2012 ja 

lõpeb 31.03.2015, leping on sõlmitud AS-iga Veolia Keskkonnateenused (alates 04.10.2012 AS 

Eesti Keskkonnateenused). 

Viljandi linna haldusterritooriumilt kogutud segaolmejäätmete lõppkäitlus toimub Väätsa 

Prügilas, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses ja Iru elektrijaama jäätmepõletusplokis. 
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3.1.2. Pakendijäätmed 

Pakendid tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Pakendid peavad olema tühjad ja puhtad. 

Viljandi linna elanikud saavad pakendijäätmeid ära anda avalikes kogumiskohtades, Viljandi 

jäätmejaamas või tellida teenus jäätmekäitlusettevõttelt. 

Linnaruumis olevatesse kogumispunktidesse saab pakendijäätmed viia tasuta. 

Viljandi linnas on 36 avalikku pakendijäätmete kogumiskohta. Kogumiskohti haldavad Eesti 

Pakendiringlus MTÜ, Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ ja Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ. 

Kuigi linn on pakendijäätmete kogumismahutite paigutamise küsimusega järjepidevalt tegelenud 

ja jäätmekavas seatud eesmärk on täidetud, esineb probleeme endiselt eelkõige  kogumiskohtade 

heakorra teemadel. Elanikkonna arvates asuvad pakendikogumismahutid elanikele ebamugavates 

kohtades (jäätmetekkekohtadest eemal) ning kogumiskohtade arv peaks olema oluliselt suurem. 

Siin seab takistuse pakendiseadus, kus on kogumiskohtade arv reguleeritud ja 

taaskasutusorganisatsioonid ei ole huvitatud seadusega etteantud kogumiskohtade tihedust 

suurendama. Kogumiskohtade arvu suurendamine on võimalik ainult läbi Viljandi linna eelarve. 

Kogumiskohtade arvu suurendamine omaalgatuslikult Viljandi linna poolt  tooks aga omakorda 

linnale kaasa jäätmehoolduskulude suurenemise läbi käitluskulude. Lisaks käitluskuludele 

tekivad kulud pakendikastide ümbruse koristamisel, sest pakendikastide ümbrused muudetakse 

pahatahtlike elanike poolt üsna tihti jäätmeladestusaladeks. Maa-ala korrashoiu eest on 

vastutajaks maa omanik ehk siis Viljandi linn. Pakendite ja pakendijäätmete kogumine, 

käitlemine ja kulude kandmine on seadusega pandud pakenditootjatele, mistõttu ei ole 

õigustatud, et linna eelarve sellist täiendavat kululiiki peaks kandma. Käesoleva jäätmekava 

rakendusplaan näeb ette kulud sügavkogumismahutite soetusmaksumuse osaliseks 

kaasfinantseerimiseks, et seeläbi toetada pakendijäätmete kogumist ja taaskasutamisse 

suunamise suurendamist.   

 

Pakendikonteinerisse sobilikud jäätmed: 

* plastpakendite jäätmed (jogurti- ja võitopsid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid) 

* plastnõud ja –karbid jm. puhtad plastpakendid 

* klaaspakendite jäätmed (värvitust ja värvilisest klaasist alkoholipudelid, klaaspurgid jm puhtad 

klaaspakendid) 

* metallpakendite jäätmed (toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja korgid, konservpakendid)  

* joogikartongist jäätmed (kartongist piima- ja mahlapakendid jm puhtad kartongpakendid) 
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Tellitava teenusena on pakendite kogumine jäätmevaldajale tasuline. Teenus on üldjuhul 

orienteeritud eramajaomanikele või väiksematele korteriühistutele. 

Pakendikott on 100 liitrine ja läbipaistev. Inimese abistamiseks on kotile trükitud loetelu, mida 

sellesse panna võib. Pakendikotti kogutakse ainult puhtaid ja veega üle loputatud 

pakendijäätmeid: plastist joogipudeleid ja kanistreid, küpsise-, salati-, jogurti-, või- ja einekarpe, 

šampoonipudeleid, joogikõrsi, plastist ühekordseid nõusid, majoneesi-, ketšupi- ja õlipudeleid, 

plastist pudelite ja kanistrite korke, läbipaistvaid ja värvilisi pakkekilesid ja ostukotte ning 

vahtplasti ehk paisutatud vahtpolüstüreeni. Metalltaarast sobivad pakendikotti alumiiniumist ja 

plekist joogipurgid ja topsid, toidu- ja joogipakendite kaaned ja korgid, konservikarbid ning 

pakendi metallist lindid ja klambrid. Kartongtaarast võib kotti panna mahla-, veini-, piima- ja 

jogurtipakendeid ning kartongist kiletatud karpe. 

Pakendikotti ei tohi koguda segaolmejäätmeid ega ohtlikke aineid/jäätmeid, samuti määrdunud ja 

vettinud pakendeid. Pakendikoti teenuse saamiseks tuleb võtta ühendust jäätmeluba omava 

jäätmekäitlusettevõttega ning sõlmida vastavasisuline leping. 

 

3.1.3. Paber ja kartong 

Ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaamid, ümbrikud, töövihikud ja vanad raamatud, igasugune 

trüki-, paljundus-, joonistus- ja kirjutuspaber, lainepapp, jõupaber, pappkastid, pappkarbid, 

paberkotid jm paberpakendid. 

 

Viljandi linnas olevad avalikud paber- ja kartongpakendi kogumismahutid on ette nähtud ainult 

tootjavastutusega hõlmatud  paber-ja kartongpakendite kogumisele.  

 

Muud paberi- ja kartongijäätmed (ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaamid, ümbrikud, 

töövihikud ja vanad raamatud, igasugune trüki-, paljundus-, joonistus- ja kirjutuspaber, 

lainepapp, jõupaber, paberkotid ) ei ole tootjavastutusega hõlmatud, mis tähendab, et tootja ei 

kanna jäätmete käitluskulusid. Kõik eelnimetatud jäätmed on võimalik üle anda Viljandi 

jäätmejaama. Üle andmine jäätmejaama on Viljandi linna elanikele tasuta. 

Paberi ja kartongi jäätmed on võimalik soovi korral üle anda jäätmevedajale ka 

jäätmetekkekohas (kodudes, asutustes). Teenus toimib nn vabaturu põhimõttel st veohind 

kujuneb vastavalt teenuse osutaja hinnakirjale. 

Alates 2015. a aprillist liidetakse paber ja kartong teise jäätmeliigina korraldatud jäätmeveo 

teenuse koosseisu. Teenus muutub kohustuslikuks eelkõige korrusmajade puhul, kus puudub 

ahiküte ning kes on liitunud kaugkütte võrguga.  
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3.1.4. Aia-ja haljastusjäätmed 

Aia- ja haljastusjäätmed on aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed: 

oksad, muruniide, lehed ja muud taimsed jäätmed.  

Viljandi linna haldusterritooriumil olevate elamute (kortermajad, ridaelamud ja eramud), 

lasteaedade ning üldharidus-ja huvikoolide territooriumitelt haldajate või omanike poolt kogutud 

aia-ja haljastusjäätmed kogutakse kokku Viljandi linna poolt kaks korda aastas kevad-ja 

sügishooajal. Aia- ja haljastusjäätmeid on vajadusel võimalik üle anda Viljandi jäätmejaama 

selle lahtioleku aegadel. Eraldi aia- ja haljastusjäätmetest tuleb üleandmiseks sorteerida puude ja 

põõsaste oksad. Aia –ja haljastusjäätmeid saavad tasuta ära anda kõik eraisikud, kelle elukoha 

aadress on registreeritud Viljandi linnas. Juriidilistele isikutele on üleandmine tasuline. 

 

Lahtistes kompostiaunades võib eraomandis olevate kinnistute territooriumil kompostida taimse 

päritoluga jäätmeid (aia- ja haljastusjäätmeid). Kinnistule rajatud kompostihunnik peab asuma 

vähemalt viie meetri kaugusel kinnistu piirist ja vähemalt 15 m kaugusel kaevust. 

 

3.1.5. Köögi- ja sööklajäätmed 

Viljandi linna jäätmehoolduseeskirja kohaselt on lubatud biolagunevad köögi-ja sööklajäätmed 

jäätmevedajale üle anda segaolmejäätmete koosseisus või kompostida kohapeal kinnistes 

kompostrites. Riigis üldisemalt on antud teemal regulatsioon puudulik, mistõttu nt 

toiduainetööstuses, toitlustuses ja kaubanduses tekkivate tootmisjääkide nagu köögi- ja 

sööklajäätmed, toiduõli ja -rasv liigiti kogumine ja taaskasutamine toimib halvasti ja ettevõtted 

kajastavad nimetatud jäätmeid ja nende käitlemist jäätmearuandluses võrdlemisi vähe. 

Jäätmeseadusega karmistunud nõuded (alates 16.07.2013.a ei tohi prügilatesse ladestatavate 

biolagunevate jäätmete osatähtsus olla üle 30 massiprotsendi ja alates 16.07.2020.a üle 20 

massiprotsendi) panevad kohalikule omavalitsusele kohustuse biolagunevate jäätmete osakaalu 

protsenti aasta-aastalt oluliselt vähendada, mistõttu tuleb  eraldi tähelepanu pöörata 

biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumise edendamisele. 

Viljandi linnas toimub köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumine ainult Viljandi Uku Keskuses, 

kus tegutseb  Rimi Foods AS, Tallinna tänava Centrumis, kus tegutseb Selver AS ning Viljandi 

Gümnaasiumis. 

Alates 01.04.2015 muudetakse Viljandi ettevõtetele kohustuseks  biolagunevate köögi-ja 

sööklajäätmete (jäätmeliigi nimistu kood 20 01 08) liigiti kogumine jaemüügikohas ja 

toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmete ja  toiduainetööstustes või tsehhides tekkinud 

tootmisjäätmete kogumine, mis on oma koostise ja olemuse poolest samalaadsed biolagunevate 

köögi- ja sööklajäätmetega. 
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3.1.6. Kasutuskõlbmatud ravimid 

Eraisikud saavad vanu ravimeid ära anda Viljandi jäätmejaama Pärnu mnt 36. Kõlbmatuid 

ravimeid on võimalik tasuta üle anda ka Viljandi linna üldapteekides ja  veterinaarravimeid 

veterinaarapteekides. 

Apteegid ja teised raviasutused annavad tekkinud meditsiinijäätmed üle ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi omavatele ettevõtetele. 

 

3.1.7. Ohtlikud jäätmed 

Kodumajapidamistes tekkinud ohtikke jäätmeid saavad Viljandi linna elanikud ära anda tasuta 

ohtlike jäätmete kogumispunkti, mis asub Viljandi jäätmejaamas, aadressil Pärnu maantee 36.  

Juriidilised isikud on kohustatud ohtlikud jäätmed üle andma  ohtlike jäätmete käitluslitsentsi 

omavatele ettevõtetele. Loetelu ohtlike jäätmete nimistust on esitatud jäätmekava lisas 2. 

 

3.1.8. Probleemtoodete jäätmed 

Probleemtoodete hulka kuuluvad: patareid ja akud, polüklooritud bifenüüle (PCB-sid) sisaldavad 

seadmed, mootorsõidukid ja nende osad (sh rehvid), elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende 

osad ning vanad rehvid. 

 

3.1.8.1. Koduelektroonika 

Viljandi linnal on koostöökokkulepe sõlmitud MTÜ-ga EES-Ringlus, kes tegutseb Viljandi 

jäätmejaamas aadressil Pärnu maantee 36 ja Reinu tee 35 ning MTÜ-ga Eesti Elektroonikaromu, 

kes tegutseb Viljandi jäätmejaamas aadressil Pärnu maantee 36. MTÜ EES-Ringlus ja MTÜ 

Eesti Elektroonikaromu koguvad lisaks elektroonikaromudele ka patarei- ja akujäätmeid. 

Elektri- ja elektroonikaseadmete maaletoojatel ja tootjatel on kohustus tasuta tagasi võtta 

kodumajapidamistes tekkinud vana kasutatud kodutehnika.  

Kui füüsiline isik soovib osta kauplusest elektri- ja elektroonikaseadme (televiisor, külmkapp, 

raadio jms), on kauplus kohustatud vana samalaadse seadme vastu võtma (ehk 1:1 tagasi võtma). 

Kauplus ei tohi keelduda uue seadme ostmisel vana samalaadse seadme vastu võtmisest.  

Juhul kui uue seadme ostmisel vana seadet kohe kaasas ei ole, võib kauplus keelduda selle 

vastuvõtmisest hiljem.  

Koduelektroonikat võetakse tasuta vastu Viljandi jäätmejaamas aadressil Pärnu maantee 36. 

Lisaks Viljandi jäätmejaamale on Viljandi linnas tasuta (eraisikutel) võimalik ära anda 

kodumajapidamise elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed AS Vilpak territooriumil. Selle 

tarvis on MTÜ EES-Ringlus paigaldanud elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumiseks 

mõeldud konteineri AS-i Vilpak territooriumile (Reinu tee 35). Konteinerisse saab  nimetatud 

jäätmeid ära anda K, R kell 12:00-16:00. 
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Kogumispunktides tasuta vastuvõetavate seadmete nimekirja kuuluvad:  

• suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, 

elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms)  

• väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad 

jms) 

• kodused IT & telekomseadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, 

automaatvastajad, printerid jms) 

• tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad 

jms)  

• luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid, säästupirnid  

• elektritööriistad (va tööstuslikud) 

• elektrilised mänguasjad  

• seire ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms) 

3.1.8.2. Vanad (kasutuskõlbmatud) rehvid 

Vanarehvide kogumiseks on asutatud kaks tootjavastutusorganisatsiooni, kes koguvad üle Eesti 

tasuta vanarehve: MTÜ Eesti Rehviliit (97 kogumispunkti) ja MTÜ Rehviringlus (86 

kogumispunkti) sh ka Viljandi jäätmejaamas. 

MTÜ Eesti Rehviliit võtab Viljandi jäätmejaamas tasuta vastu eraisikutelt sõiduautorehvid, 

omavalitsustelt sõiduauto, veoauto või eriotstarbeliste sõidukite rehvid, lepingulistelt 

koostööpartneritelt sõiduauto, veoauto või eriotstarbeliste sõidukite rehvid.  

Samuti on erinevatel rehvitöökodade klientidel võimalik rehvitöökotta, mis on sõlminud lepingu 

MTÜ-ga Eesti Rehviliit, anda oma rehvid tasuta üks ühe vastu. 

Romusõidukid 

Romusõidukite kogumise ja käitlemisega tegeleb MTÜ Eesti Lammutuskodade Liit, mille 

liikmeks Viljandis on OÜ Melmar. Samuti võtab Viljandi linnas romusõidukeid lammutamise 

eesmärgil vastu AS Kuusakoski. 

 

3.1.9. Ehitusjäätmed 

Ehitusjäätmed on puidu-, metalli-, betooni-, telliste-, klaasi- ja muude ehitusmaterjalide jäätmed 

ning täitematerjalid ja väljaveetav pinnas, mis tekib ehitamisel ja remontimisel ning mida 

ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata. Ehitusjäätmeid saab üle anda Viljandi jäätmejaama 

(v.a ehituse käigus tekkiv pinnas ja kaevis) või tellida jäätmeluba omavalt ettevõttelt 

ehitusjäätmete äraveoks teenust. 

Ehitise püstitamisel, maaparandusel või põllumajandustöödel ülejääva kaevise kasutamist 

väljaspool kinnisasja reguleerib maapõueseadus § 60. Kaevise võõrandamine või selle väljaspool 

kinnisasja kasutamine on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul. 
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3.1.10. Tekstiilijäätmed 

Kodumajapidamises tekkivad tekstiilijäätmed (riideesemed) on olmejäätmed, mille kogumine ja 

vedu on korraldatud läbi korraldatud jäätmeveo. 

Tööstuses tekkivaid tekstiilikiudude jäätmeid on võimalik üle Viljandi jäätmejaama. 

Tekstiiltootmisjääkide taaskasutamiseks on ettevõtte Toom Tekstiil AS-i poolt tööle rakendatud 

ainulaadne tehnoloogia Baltimaades. 

3.1.11. Purgitavad jäätmed 

Fekaalide ning kanalisatsiooni setete veoga Viljandi linnas tegeleb AS Viljandi Veevärk. 

Käesoleval ajal on ainsaks ametlikuks kanalisatsiooni setete ja fekaalide purgimise kohaks Kösti 

reoveepuhasti aadressiga Tartu tänav 123. 

 

3.1.12. Viljandi jäätmejaamas vastuvõetud jäätmekogused 2011-2013 (tonni)
 [1]
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3.1.13. Viljandi linnas kogutud tagatisrahaga koormatud pakendid 2010-2013 (tonni)
[2]

 

 

 

 

3.1.14. Viljandi linnas kogutud tagatisrahata segapakendid 2010-2013 (tonni)
[3]
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[2]  
Eesti Pandipakend OÜ jäätmearuanne,

  

[3]
 Tootjavastutusorganisatsiooni OÜ jäätmearuanne, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni jäätmearuanne. 
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3.2. Korraldatud jäätmevedu 

Jäätmeseaduse kohaselt kuulub Viljandi linn tervikuna tiheasustusalana piirkonda, kus 

korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Kuni 31.03.2015 on korraldatud jäätmevedu  

kohaldatud ühele jäätmeliigile, milleks on segaolmejäätmed ehk prügi ning korraldatud 

jäätmeveoga vahetult seotud lisateenustele nagu kogumismahuti graafikuväline tühjendamine, 

kogumismahuti käsitransport juurdepääsutee poolsest kinnistu piirist 11-25 meetrit, 

kogumismahuti kõrval olevate segaolmejäätmete (kuni 10 kg) käitlemine, kogumismahuti ja/või 

jäätmemaja luku rentimine ja müümine, kogumismahuti ja/või jäätmemaja võtmega avamine ja 

sulgemine, kogumismahuti tühjendamiseks krundi piirdeaia värava avamine ja sulgemine, 

teistkordsel või korduval jäätmekäitluslepingu või veograafiku paberkandjal postitamine.  

Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud ühistranspordipeatustes, tänavatel, avalikes randades, 

parkides, kalmistutel ning haljasaladel paiknevate avalike jäätmemahutite tühjendamine ja 

nendes jäätmemahutites asuvad jäätmed ning avaliku ürituse korraldamise luba vajavatel 

üritustel tekkivad jäätmed. 

Tänu korraldatud jäätmeveole on jäätmeveo hinnad võrreldes vabaturul pakutavate hindadega 

oluliselt langenud. Positiivne on ka asjaolu, et korraldatud jäätmeveoga on toimunud 

jäätmevaldajate sundliitumine. 

Sundliitumine võimaldab teostada paremat järelevalvet (eelkõige läbi jäätmevaldajate registri) 

ning seega on vähenenud ka prügistamise ning jäätmete ebaseadusliku käitlemise probleemid 

segaolmejäätmetega. 

 

3.2.1. Jäätmevaldajate register 

Korraldatud jäätmeveo infotehnoloogiline tööriist (Skarabeus +) on Viljandi linna 

jäätmevaldajate register, mis annab ülevaate jäätmeveoga liitunud ja mitteliitunud 

jäätmevaldajatest ja liitumiskohustusest vabastatud jäätmevaldajatest ning kogumisvahendite 

suurusest jm olulisest infost. Registri andmetel oli 2013. a Viljandis umbes 3606 jäätmetekke 

kohta. 

Registri pidamise laiem eesmärk on kaasa aidata jäätmeseaduse §-ga 66 lg 2 kohalikule 

omavalitsusele antud kohustuse täitmisele. Jäätmevaldajate registri pidamise kohustuse 

kohalikule omavalitsusele seab jäätmeseaduse § 71
1
. 

 

Registri ülesanne on koguda andmeid: 

1) korraldatud jäätmeveoga jäätmeseaduse kohaselt liitunuks ja erandkorras mitteliitunuks loetud 

jäätmevaldajate kohta; 
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2) jäätmetekkekohtade, nendel tekkinud jäätmete ning jäätmevaldajate kasutuses olevate 

jäätmemahutite kohta. 

Registri baasandmed põhinevad maakatastri andmetel (aadressid ja krundipiirid). Jäätmevedaja 

edastab klientide (jäätmevaldajate) veolepingute ning jäätmemahutite andmed. Registriandmeid 

töötleb volitatud töötleja. Andmevahetuseks jäätmeid koguva ja vedava ettevõttega kasutatakse 

andmevahetusprotokolli, mille formaadis on Viljandi linn ja vedajad kokku leppinud omavahel 

sõlmitud korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni lepingus. 

Registrisse kantud andmed on registri veebiliidese abil kättesaadavad isikutele, kellel on registri 

kasutajakonto. Register ei ole avalikus kasutuses. 

 

3.2.2. Korraldatud jäätmeveost vabastamine 

Jäätmeseaduse muudatusega kehtib alates 01.01.2011 varasemast rangem kord korraldatud 

jäätmeveost vabastamisel. Jäätmeseaduse § 69 lg 4 alusel võib kohalik omavalitsus vabastada 

korraldatud veost vaid erandkorras, kui ollakse veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei 

kasutata. Sealjuures tuleb esitada järgmise aasta 20. jaanuariks kirjalik kinnitus, et kinnistul ei 

ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Viljandi jäätmehoolduseeskirja kohaselt 

tuleb korduvale vabastustaotlusele lisaks esitada tõendid vee ja elektrienergia mittetarbimise 

kohta tõestamaks asjaolu, et kinnistu ei ole taotluse esitamisest alates viimasel kolmel 

kalendrikuul kasutuses olnud. 

 

3.2.3. Korraldatud jäätmeveo järelevalve 

Jäätmeseaduse § 119 sätestab, et järelevalvet seadusest tulenevate nõuete täitmise üle teostab 

Keskkonnainspektsioon ja kohaliku omavalitsuse üksus või asutus keskkonnajärelevalve 

seaduses sätestatud korras. Viljandi linnas teostab järelevalvet korraldatud jäätmeveo rikkumiste 

üle Viljandi Linnavalitsuse majandusamet (edaspidi majandusamet). Vastavalt 

jäätmehoolduseeskirjale kontrollib majandusamet liigiti kogumist, jäätmekäitlustoiminguid 

Viljandi haldusterritooriumil ning teostab järelevalvet eeskirja täitmise üle ja teostab järelevalvet 

korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastatud jäätmevaldajate üle. Samuti kontrollitakse 

jäätmevedajaga sõlmitud korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni lepingu täitmist.  

 

Teenuste kontsessiooni leping näeb ette igapäevaste ja igakuiste protokollide esitamise 

jäätmevedaja poolt. Igapäevaste protokollide põhjal saab jälgida tühisõitude osakaalu. Vaidluste 

lahendamiseks jäätmevaldajatega teostab vedaja fotografeerimist ja esitab igapäevaselt fotod 

koos aruandega majandusametile. Igakuistel aruannetel kajastuvad Viljandi linna piirkonna 
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jäätmehooldust iseloomustavad andmed nagu kogumismahuti tühjenduste arvud, tühjendatud 

kogumismahutite kubatuurid ja jäätmekäitluskohtadele üle antud jäätmete kogus tonnides. 

 

3.2.4. Korraldatud jäätmeveoga kogutud segaolmejäätmete kogused aprill 2012 - juuni 2014
[4] 
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[4] 
 Eesti Keskkonnateenused AS-i igakuine raport teenuse osutamise kohta.  
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3.3. Kalmistute jäätmekäitlus 

Viljandi linnas on viis kalmistut: Metsakalmistu, Vana kalmistu, Pauluse koguduse kalmistu, 

Toome kalmistu ja Hiie kalmistu. Kalmistutel toimub jäätmete liigiti kogumine 

segaolmejäätmetele ja biojäätmetele (aia- ja haljastusjäätmed). 

Kalmistute jäätmekäitlust korraldatakse läbi riigihanke lepingu alusel kuni 2014. a lõpuni. Alates 

2015. a teostab kalmistute hooldust sh korraldab jäätmete kogumist ja vedu Viljandi 

Linnahooldus. Kehtivates lepingutingimustes on sätestatud jäätmete käitlusnõuded. Jäätmete 

ökonoomsemaks, keskkonnasõbralikumaks ja esteetiliselt paremaks kogumiseks ja äraveo 

korraldamiseks  oleks lähiaastatel otstarbekas kalmistutele paigaldada sügavkogumismahutid. 

 

3.4. Reoveesette käitlemine 

Reoveesette käitlemisega alustati Viljandi linnas 2005. a, kui valmis reoveepuhasti. 

Reoveepuhastusprotsessis tekkinud liigmuda veetustatakse lintfilterpressidega, mille tagajärjel 

tekib pressitud reovee sete kuivainesisaldusega 15-17 %. Pressitud reovee sete segatakse 

tugiainega suhtes 1:1 kuni 1:2. Tugiainena kasutatakse teraviljapõhku, puukoort ning turvast. 

Massi segamine toimub aunades. Jäätmeid käideldakse asfalteeritud komposteerimisväljakul 

pindalaga 5200 m
2
. Väljak on ehitatud kaldega nii põhja kui ka lõuna suunas, ümbritsetud 

äärekividega ja sademetevee kogumise süsteemiga. Väljaku sademeteveed on juhitud 

spetsiaalsesse automaatikaga juhitavasse pumplasse, mis pumpab kõik väljaku nõrgveed 

puhastamiseks reoveepuhastisse.  

 

3.4.1. Rakendatav kompostimistehnoloogia 

Esmalt valmistatakse ette alus. Alus koosneb kas põhust või puukoorest, millele lisatakse 

toormaterjal ehk pressitud reovee sete. Seejärel toimub segamine ja moodustatakse aunad. 

Aunade segamine õhutamise eesmärgil toimub regulaarselt ja vastavalt auna sisemisele 

temperatuurile 
[5]

. Ettevõtte territooriumil reoveepuhasti alajaama kõrval asub valmiskomposti 

ajutise ladustamise ala pindalaga 1800 m
2
, mis on loodusliku savipinnasega. Ajutise ladustamise 

alale ladustatakse ainult valmis kompost. Vältimaks võimalikku valmiskomposti ärauhtumist 

sademeteveega on ajutise ladustamise ala kaguküljele rajatud savipinnasest kaitsetamm
[5]

. 

Eelnimetatud käitlustehnoloogia on reovee sette käitlustehnoloogiatest majanduslikult kõige 

soodsam, kuid see on pideva jäätmetekke olemasolul ja meie kliimavöötmes halvasti rakendatav. 

 

 

 

[5]
 AS Viljandi Veevärk  
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Negatiivsed keskkonnamõjud: 

Avatud keskkonnas on protsessi pea võimatu kontrollida muutuva temperatuuri, sademete ja 

tuule suuna tõttu. Talveperioodil (november - märts) on kompostimine välistatud, kuna 

protsesside toimumiseks on vajalikud teatud klimaatilised parameetrid. Talveperioodil kuhjunud 

ja surnud bakteritega haisvat mudamassi ei saa hiljem normidele vastavalt käidelda[5]
. Teine 

negatiivne asjaolu tuleneb kompostimistehnoloogiast, kus kompostaunade segamisel tekib 

ebameeldiv lõhn, mis aga on paratamatu protsessi osa. See annab tunnistust sellest, et 

eelnimetatud tehnoloogia ei sobi asulate, linnade lähedusse. Riigikogu keskkonnakomisjonile on 

esitatud vastavasisuline raport „Reoveepuhastis käsitletavast reovee settest tekkiva 

keskkonnahäiringu vähendamise võimalused“, mis on ka 31.01.2013 keskkonnakomisjoni poolt 

heaks kiidetud. Raporti eesmärk oli teha ettepanekuid ja leida alternatiivseid lahendeid 

reoveesette käitlemiseks. Eeltoodule lisaks on suured probleemid reovee settest valmistatud 

kompostiga (töödeldud reovee sete). Tänasel päeval kasutatakse komposti põhiliselt 

linnahaljastuses, kuid tekkivad kogused on suured ja linnahaljastus kogu tekkivat kogust vastu 

võtta ei suuda. Põllumehed töödeldud reoveesette vastu huvi ei tunne, mis on ka õigustatud ja 

põhjendatud, sest komposti koostises võib leiduda selliseid komponente, mis kompostimisel ei 

pruugi hävineda nt nagu antibiootikumid ja hormonaalsed ravimid, mis võivad sattuda 

aineringesse ja seetõttu on ka töödeldud reoveesette ehk kompostimise protsessi läbinud sette 

kasutamine rangelt õigusaktiga reguleeritud. Reoveesette kasutamist põllumajanduses reguleerib 

30.12.2002. a määrus nr 78 „Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel 

kasutamise nõuded
1
“. Määruse kohaselt on töötlemata reoveesette kasutamine täielikult keelatud. 

Nimetatud määruse §-s 12 on sätestatud sette st töödeldud ehk stabiliseeritud sette kasutamise 

täiendavad nõuded põllumajanduses: 

* Maal, kus kasvatatakse köögivilja- või marjakultuure ning ravim- või maitsetaimi, on sette 

kasutamine keelatud. 

* Maal, kuhu on laotatud setet, ei tohi: 

1) aasta jooksul pärast laotamist kasvatada köögiviljakultuure ning ravim- või maitsetaimi 

toiduks või söödaks; 

2) kahe kuu jooksul pärast laotamist karjatada loomi või varuda loomasööta. 

 

 

 

 

 

 

[5]
 AS Viljandi Veevärk  
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3.4.2. Kompostimisele suunatud töötlemata reoveesette kogused (tonni)
[5]  

 

  

 

3.5. Välisõhku heidetavad gaasilised heitmed 

Välisõhk on üks keskkonna elutähtsatest komponentidest. Elame suurema osa oma elust 

välisõhku hingates. Välisõhust oleneb ka see, missugust õhku me hingame kodus. Veelgi laiemas 

plaanis oleneb välisõhust, õigemini saasteainetest, mida õhk sisaldab, elu eksistents. 

Viljandi linnas tegutseb 21 ettevõtet, kes oma tegevusega heidavad välisõhku saasteaineid 

sellisel hulgal, mis nõuavad välisõhu saasteluba. Nendest 6 on mootorkütuse müügiga tegelevad 

kütusetanklad. Ülejäänud 14-ne tegevusalaks on tootmine ning üks välisõhu saasteluba kuulub 

Viljandi linnale Viljandi linna suletud prügilas tekkiva gaasi põletamiseks. Viljandi linna 

õhukvaliteedile avaldavad mõju ka Viljandi maakonnas asuvad saasteallikad. Viljandi 

maakonnas tervikuna on välisõhu saastelube omavaid ettevõtted 57, millele lisandub 12 

kompleksluba, mille hulka kuuluvad ka välisõhu saasteload. 

Eestis toimub välisõhu kvaliteedi seire riiklikul tasandil 3 taustajaamas ja 4 linnajaamas 

(Tallinnas, Kohtla-Järvel, Tartus ja Narvas). Viljandi linn riiklikku seirevõrku ei kuulu 
[6]

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

[5]
 AS Viljandi Veevärk jäätmearuanne 

[6]
 Keskkonnaministeerium 
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3.5.1. Lõhnareostus ja ohtlike lenduvate ainete ning ühendite reostus 

Lõhnareostust põhjustab enamasti paljude ainete segu, mida erinevad inimesed hindavad erineval 

määral häirivaks. Ebameeldivat lõhna tekitava üksikainete kontsentratsioonid on aga väikesed 

ning nende täpne ja koosmõju määramine raskendatud. Seega ei saa lõhna iseloomustada 

keemiliste ainete abil. 

Lõhnareostuse määramiseks on loodud omad meetodid, mis tuginevad paljuski olfaktoorsel 

analüüsil ehk inimninal. Konkreetsetele saasteainetele (ka lõhnaained võivad olla saasteained) 

kehtivad välisõhu saastuse taseme piirväärtused. Nt mädamunalõhnalisele vesiniksulfiidile (H2S) 

on ühe tunni ja 24 tunni keskmine piirväärtus 8 μg/m3, samas kui inimnina võib vesiniksulfiidi 

tunda juba alates 0,011-0,026 μg/m3
[6]

. 

Lõhnaainetega seonduvalt on põhiküsimuseks häirivus, sest lõhn võib olla häiriv ka juhul, kui 

kontsentratsioonid on väikesed ja lõhnaainega ei kaasne otsest terviseohtu. Sellisel juhul on 

tegemist kaudse terviseohuga (stress, rahulolematus jne). Häirivuse hinnangu saab anda vaid 

inimene, mistõttu häiringule hinnangu andmiseks kasutataksegi eelkõige olfaktomeetrilisi 

meetodeid. 

Viljandi linnas on hooajaliselt (aprill - oktoober) võimaliku lõhnareostuse tekitajaks AS Viljandi 

Veevärk, kes käitleb Viljandi linnast kokku kogutud reovett, millest tekib sete. Ebameeldiv lõhn 

tekib reoveesette kompostiaunade segamisel. Lõhna intensiivsus on mõjutatud klimaatilistest 

tingimustest nagu õhurõhk ja -niiskus, tuule kiirus ja -suund, temperatuur. 

Teiseks võimalikuks lõhnareostuse tekitajaks Viljandi linnale on Viljandi vallas (endine Viiratsi 

vald) asuv seakasvatusettevõte, kes hooajaliselt teostab vedelsõnniku ehk läga laotamist Viljandi 

linna lähistel olevatele põllumaadele. Viimane probleem võib saada leevendust karmistunud 

veeseadusest, kuna alates 01.07.2014 on põllumajandusministrile antud kohustus kehtestada 

määrusega haritava maa ühe hektari kohta aastas kokku antavad maksimaalsed lämmastiku- ja 

fosforikogused põllumajanduskultuuride kaupa, sõltuvalt kultuuri kasvuks vajalikust 

väetustarbest ja mulla toitainete sisaldusest. 

Ebameeldiva lõhna tekitajaks nii kompostaunade segamisel kui ka läga laotamisel on eelkõige 

ained indool (C8H7N) ning skatool (C9H9N). Eelnimetatud ainete puhul ei ole aga õigusaktidega 

piirväärtuseid tervise kaitseks kindlaks määratud[6]
. 

Olenemata asjaolust, et õigusaktidega sätestatud piirväärtused puuduvad, on AS Viljandi 

Veevärk rakendanud mitmeid abinõusid lõhnaprobleemi leevendamiseks. 

Kompostaunade segamist planeeritakse võimalikult palju tuulevaiksele ajale ning 

kompostaunade vahetuslähedusse on paigaldatud spetsiaalne lõhna neutraliseerija. 

 

_____________________________________________________________________________ 

[6]
 Keskkonnaministeerium  
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Pidevateks lõhnareostuse tekitajateks on Viljandi linnas asuvad tootmisettevõtted, kes oma 

tehnoloogiaprotsessis kasutavad erineva koostisega lakke, lahusteid ja lahusteid sisaldavaid 

valmistisi. Ventilatsiooni kaudu väljutatakse linnaruumi etanooli, propanooli, aromaatseid ja 

alifaatseid süsivesinikke jt ühendeid. Nii nagu tootmisettevõteteski tekkivad keemilised ühendid, 

nii ka kütusetanklatest tekkivad keemilised ühendid nagu bensiinis ja diislikütuses sisalduvad 

alifaatsed ja aromaatsed süsivesinikud on  lisaks lõhna tekkele ohu kategooria kohaselt 

kantserogeensed (vähitekitajad), mutageensed (geeni muutja ehk samuti vähitekitaja) ja 

teratogeensed (loote väärarengud)
[7]

.
  

Keemilistest ühenditest tekkiv lõhnareostus ja võimalik 

terviserisk ilmneb eelkõige tootmisettevõtete lähiümbruses, mistõttu reostusest ning kahjustusest 

võivad mõjutatud saada eelkõige tootmisettevõtete lähistel elavad ja liikuvad inimesed. 

Keskkonnaministri 22.09.2004a. määrusega nr 118 on kinnitatud piirkonnad, kus on põhjendatud 

välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli vajadus. Nendeks piirkondadeks on ainult Tallinn ja 

Kohtla-Järve. 

 

Eelpool nimetatud negatiivsete häiringute leevendajaks on Viljandi linna paiknemine 

geograafiliselt sellises piirkonnas, mille läheduses „töötavad“ mitmed sood ja rabad, mis 

rikastavad meie õhku hapnikuga. Soodel on täita ülimalt oluline roll eelkõige veeringes, kuna 

soode turvas filtreerib saastunud sademeveed ja puhastab reostunud pinnaseveed. Esmalt on sood 

puhta vee reservuaarid, eriti sooveekogud ja laugastikud, kuid nad reguleerivad ka suurel määral 

süsinikuringet. Sood ja rabad seovad süsinikdioksiidi ning vabastavad hapnikku, kusjuures 

annavad hapnikku rohkem, kui ise tarbivad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[7]
 Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 a. määrus nr 103 „Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord

1
“  
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3.5.2. Viljandi linna saasteallikate jaotus saasteallika liigi järgi aastal (2013)  

 

 

3.5.3. Viljandi linna 2013. a tuulte sagedusjaotus suuna ja kiiruse järgi % 
[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

[8]
 Keskkonnaagentuur  

TANKLAD; 6; 
28% 

GAAS; 6; 
29% 

KERG KÜTTEÕLI; 
2; 9% 

PUIT; 6; 
29% 

GAAS/PUIT; 1; 
5% 

Saasteallikate jaotus saasteallika järgi 2013 
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GAAS

KERG KÜTTEÕLI

PUIT

GAAS/PUIT
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3.5.4. Viljandi linna tuuleroos (valdavad tuuled) 2013. a mõõtmiste põhjal
[8]

 

 

 

3.5.5. Järelevalve 

Välisõhu kaitset reguleeritakse välisõhukaitse seadusega ja mitmete erinevate määrustega. 

Järelevalvet väliõhku paisatavate saasteainete ja ühendite üle ning kohtuvälist menetlust  

teostavad oma pädevuse piires Keskkonnainspektsioon, Tarbijakaitseamet, Maksu-ja Tolliamet 

ja Terviseamet. 

 

3.6. Loomakorjuste käitlemine ja  kõrvaldamine 

Eestis reguleerib valdkonda Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 

1069/2009, 21. oktoober 2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 

loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad.  

Veterinaar-ja Toiduameti peadirektor on 02.01.2012 välja andnud käskkirja „Euroopa 

Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009, 21. oktoober 2009, erandite 

rakendamine Eestis“, millega Veterinaar-ja Toiduamet lubab loomsete kõrvalsaaduste 

kõrvaldamisel ja kasutamisel teatavaid erandeid, mille loetelu hulgas on ka surnud 

lemmikloomade matmine. 

Käesoleva jäätmekava kontekstis käsitletakse eelkõige loomakorjuste käitlemist ja kõrvaldamist 

lemmikloomade puhul. 

 

 

 

 

 

[8]
 Keskkonnaagentuur  
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Lemmikloom - inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil 

pidamiseks mõeldud loom (kass ja koer)
[9]

. 

Viljandi linnal ei ole lemmikloomade kalmistut ehk selleks vastavalt ettevalmistatud avalik 

matmispaik puudub. 

Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori käskkirja alusel on Eestis üldiselt sh Viljandi linnas 

lemmikloomade matmine lubatud lemmiklooma omanikule kuuluvale kinnistule kõigi kinnistu 

kaasomanike nõusolekul ja juhul kui loomal ei olnud ohtlike nakkushaigusi (marutaud, koerte 

katk jms). Matmine peab toimuma nii, et välistatud on lihatoiduliste ja kõigetoiduliste loomade 

juurdepääs. Linna haljasaladele või muule avalikule alale on lemmiklooma matmine keelatud. 

Kortermajas elavatel lemmiklooma omanikel on võimalus oma surnud lemmikloom 

tuhastamiseks üle anda loomakliinikutele. 

Kõik sõidu-ja kõnniteedelt ning linnale kuuluvatelt üldkasutatavatelt aladelt leitud surnud 

loomad ja linnud antakse teede hooldaja või loomade varjupaiga poolt lõppkäitlemiseks üle 

Vireen AS-le, kes tegutseb Väike-Maarjas ja kelle tegevusalaks on loomsete jäätmete käitlemine. 

Perspektiivis tuleks leida maa-ala (nt eraldada osa Oja tee 12 kinnistust) lemmikloomade 

matmispaigale, kus oma viimse puhkepaiga leiaksid ka lemmikloomad. Eesmärk on pakkuda 

loomaomanikele võimalus oma lahkunud lemmikloom väärikalt ja tsiviliseeritult matta.  

 

4. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUSUUNAD 

Viljandi linna edasiste jäätmehoolduse arengusuundade seadmise aluseks on riigi jäätmekava 

2014-2020. 

 Jäätmetekke vältimise edendamine 

 Jäätmete kogumise ja taaskasutuse edendamine 

 Jäätmete keskkonnariski vähendamine 

 

4.1. Jäätmetekke vältimine 

Riigi jäätmekava kohaselt on jäätmetekke vältimine asja jäätmeteks muutumisele eelnevate 

meetmete rakendamine, tekkivate jäätmete koguse ja jäätmete keskkonna- ning terviseohtlikkuse 

vähendamine ning ohtlike ainete sattumise piiramine jäätmetesse.  

Viljandi linna kontekstis on see oluliseks väljakutseks ressursitõhususe ja jäätmetekke 

vähendamise saavutamises prioriteetsetes ettevõtlussektorites nagu ehitus, 

ehitusmaterjalide/detailide tootmine, toiduainetööstus/tsehhid ja kaubandus. 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

[9]
 Veterinaar- ja Toiduamet  
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Möödunud majanduslanguse kogemused näitavad, et kõige enam mõjutab olmejäätmete teket 

majandusolukord ja tarbimise tase. Olmejäätmete tekke vältimise edendamisel on peamine roll 

täita elanikkonnal, kelle teadlikkusest ja tarbimisharjumustest sõltub suuresti nii 

pakendijäätmete, toidujäätmete kui ka muude olmejäätmete tekkekoguse vähendamine. 

Korduskasutuskeskuste ja muude jäätmetekke vältimise initsiatiivide (nt kasutatud rõivaste, 

elektroonika pisiparandamine) võrgustiku loomine on  riigis üldisena alles algusjärgus. Küll aga 

on jõudsalt arenenud erasektoris tegutsevad väikeettevõtjad, kelle tegevussuund on kasutatud 

esemete ost - müük. 

Tänane maksusüsteem ei soodusta annetamist (kasutatud seadmete, mööbli, riiete jm). 

Tegevusena on vajalik tegeleda järjepidevalt jäätmetekke vältimisele suunava teadlikkuse 

tõstmisega nt regulaarsete teavituskampaaniate läbiviimine. 

 

4.2. Jäätmete kogumise ja taaskasutuse edendamine. 

Eelseisval perioodil (kuni 2020) on vajalik olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvu täitmine. Selleks 

on vaja oluliselt suurendada olmejäätmetes sisalduvate biolagunevate jäätmete liigiti kogumist ja 

ringlusse suunamist. Biolagunevate jäätmete (eelkõige olmejäätmetes sisalduvad paberjäätmed ja 

biojäätmed (köögi- ja sööklajäätmed)) ringlussevõtu suurendamine eeldab nimetatud 

jäätmeliikide liigiti kogumist. 

Tegevusena tuleb hiljemalt 01.04.2015 muuta Viljandi linna jäätmehoolduseeskirja sätestades 

Viljandi toiduainetega tegelevatele ettevõtetele kohustuseks biolagunevate köögi-ja 

sööklajäätmete (jäätmeliigi nimistu kood 20 01 08) liigiti kogumise jaemüügikohas ja 

toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmete ja  toiduainetööstustes või tsehhides tekkinud 

tootmisjäätmete, mis on oma koostise ja olemuse poolest samalaadsed biolagunevate köögi-ja 

sööklajäätmetega, kogumise. 

 

Teise tegevusena tuleb alates 2015. a aprillist jäätmehoolduseeskirja lisada muudatusena paberi 

ja kartongi kogumine ja vedu teise jäätmeliigina korraldatud jäätmeveo teenuse koosseisu. 

Teenus muutub kohustuseks korrusmajade jäätmevaldajatele, kus puudub ahiküte ning kes on 

liitunud kaugkütte võrguga.  

Jäätmete kogumise ja taaskasutuse edendamiseks on vajalik lähiaastatel rajada Viljandi linna 

jäätmejaama (Pärnu maantee 36) täiendav viilhall. Rajatava viilhalli minimaalseks suuruseks 

tuleb planeerida 600 m2. 

Olemasoleva ja rajatava viilhalli ümber olev territoorium on vajalik katta asfaltkattega, kuna 

olemasolev pinnastee muutub vihmasel perioodil raskesti läbitavaks. Rajatava asfaltkattega 

territooriumi suuruseks on vajalik planeerida kuni 1,2 ha. 
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Turvalisuse ja korrektsuse eesmärgil on vajalik paigaldada jäätmejaama sissesõidu teele 

automaatikal töötavad väravad ning jäätmejaama külastajate tarvis paigaldada infoviidad. 

Jätkata tuleb jäätmejaama ümber piirdeaia rajamisega lõuna ja lääne suunal. 

Lähiaastatel on vajalik välja vahetada olemasolev vananenud ja amortiseerunud autokaal. 

Olemasolev autokaal on rajatud 2004 aastal. Uus autokaal peaks võimaldama maksimaalselt 

koormust 60 tonni. 

Jäätmejaama olmehoone korrektseks funktsioneerimiseks on vajalik välja ehitada vee- ja 

kanalisatsioonisüsteem. Tänasel päeval nimetatud süsteem puudub. 

 

4.3. Jäätmete keskkonnariski vähendamine 

Üldine eesmärk on jäätmete ohtlikkuse vähendamine läbi ohtlike jäätmete käitlusvõimaluste 

parendamise. Meetme teiseks eesmärgiks on jäätmete kõrvaldamisest (prügilate ja 

jäätmehoidlate käitamine sh suletud prügilate korrastamine) tuleneva keskkonnariski 

vähendamine. 

Viljandi linna kontekstist lähtuvalt on jäätmetest tekkivat keskkonnariski oluliselt vähendatud 

seoses Viljandi prügila sulgemisega 2012. a, mistõttu on Viljandi linn riigi poolt seatud suure 

eesmärgi täitnud juba eelneval jäätmekava perioodil. Tegevusena likvideeriti 2012. a nõukogude 

ajast mahajäetud kütusemahutid Riia maantee äärselt kinnistult, mis aitas kaasa ohtlikest 

jäätmetest tekkida võiva keskkonnariski vähendamisele. 

 

Viljandi Linnavalitsus on sõlminud vara kasutusse andmise lepingu aastani 2022 AS-iga Eesti 

Keskkonnateenused, mille kohaselt on ohtlike jäätmete üleandmine elanikele, kelle elukohana on 

registreeritud Viljandi linn, tasuta, mis omakorda on väga tõhusaks meetmeks keskkonnariski 

vähendamisele.  

 

5. JÄÄTMEHOOLDUSE RAHASTAMINE 

Kehtiv jäätmeseadus § 72 ütleb, et jäätmehoolduse arendamist toetatakse jäätmete keskkonda 

viimise eest makstavast saastetasust. Keskkonnatasude seaduse paragrahv 15 lg 2 kohaselt 

kantakse saastetasu omavalitsusele segaolmejäätmete (kood 20 03 01) ja segaolmejäätmete 

sortimisjäägi (kood 20 03 98) kõrvaldamise eest. 

Eelmise Viljandi jäätmekava perioodi jooksul on Viljandi Linnavalitsusele laekunud 

olmejäätmete ladestamise eest keskkonnatasusid 2009. a 746 114 krooni (47 685,37 eur), 2010. a 

627 352 krooni (40 095,10 eur), 2011. a 36 711,16 eurot ja 2012. a 27 888,00 eurot ja 2013. a 

311 eurot. Saastetasu mõningane tõus on toimunud 2014. a. Punktis 5.1 on graafikuna esitatud 

saastetasu laekumised. 2014. a on esitatud 24.07.2014 seisuga.  
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Eelnimetatud suurusjärgus olevad summad võivad jääda edaspidiselt Viljandi Linnavalitsusel 

saamata, kuna jäätmete lõppkäitlustehnoloogiad on arenenud selliselt, et jäätmeid enam 

ladestamisele ei suunata. Jäätmete lõppkäitlustehnoloogiad on läbi teinud suure arengu, mis on 

kooskõlas küll riigi jäätmekavaga 2014-2020, kuid hetkel vastuolus nii jäätmeseaduse 

rahastamise peatükiga kui ka keskkonnatasude seadusega. 

Kuigi keskkonnatasude seaduse § 21 alusel järgnevatel aastatel saastetasud jätkuvalt suurenevad, 

jäävad linnaeelarvesse laekuvad saastetasud väiksemaks või hoopis olemata, sest tekkivad 

jäätmed suunatakse üha enam taaskasutusse, neid tekitatakse vähem ja suur osa tekkivaid 

jäätmeid suunatakse masspõletusse. Seega võib eeldada, et linna eelarvesse laekuvad saastetasud 

pigem jätkavad edaspidigi vähenemist või kaovad üldse ning kui seadusandlust ei muudeta, siis 

saastetasu laekumine sellisel moel lakkab olemast. 

Käesoleval hetkel taaskasutatud jäätmete, sh jäätmetes sisalduva energia kasutamise eest, 

saastetasusid ei maksta. Eelnevat arvesse võttes tuleb planeerida ka edaspidi jäätmehoolduseks 

vajaminevad summad  linna omavahenditest. 

 

5.1. Saastetasu (euro) laekumised segaolmejäätmete ladestamise eest aastatel 2009-2014 
[10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

[10]
 Viljandi linna eelarve täitmine, saastetasu 2009-2014  
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6. JÄÄTMEKAVA RAKENDAMISEST KESKKONNALE AVALDAVA MÕJU 

KIRJELDUS 

Varasema, 2009-2013, Viljandi linna  jäätmekavaga planeeritud meetmete elluviimine oli olulise 

positiivse keskkonnamõjuga. Viljandi prügila sulgemine ja korrastamine vähendas oluliselt 

keskkonnakoormust vee- ja õhukeskkonnale. Korraldatud jäätmeveo jätkumine vähendas 

jäätmete ula-ladestamist. Jäätmejaama töö jätkumine ja Viljandi linna elanikele tasuta ohtlike 

jäätmete vastuvõtt vähendab ohtlike jäätmete sattumist loodusesse. Vanade reostuskollete 

likvideerimiseks korraldati Riia maantee ääres oleval maa-alal nõukogude sõjaväeosast  hüljatud 

vedelkütuse mahutite likvideerimine, millega oleks võinud kaasneda ohtlike ainete hajumine 

keskkonda. 

Jäätmetest tulenev negatiivne keskkonnamõju avaldub jäätmete tekitamisel, kogumisel, 

transpordil ning käitlemisel. Sealjuures võib mõju keskkonnale vaadelda nii otsestest kui ka 

kaudsetest aspektidest lähtuvalt. Otsene negatiivne mõju võib kaasneda näiteks inimeste tervise 

ja heaolu kahjustamisega ning looduskeskkonna reostamisega. Kaudne negatiivne mõju võib 

tuleneda näiteks prügila ümbruse maa hinna langusest või prügila nõuetekohase sulgemisega 

seotud kuludest. 

Võimalikud keskkonnamõjud ja probleemid Viljandi linna jäätmekava 2015-2020 rakendamise 

perioodil on järgmised: 

 soojatootmisel tekkiv kolde- ja lendtuhk ja selle käitlemisel kaasnevad keskkonnamõjud 

 tootmisettevõtete tehnoloogiaprotsessi spetsiifikast kaasnev nii positiivne kui negatiivne 

keskkonnamõju 

 reoveesette käitlemisel tekkiv ebameeldiva lõhnaga gaas ja sellega kaasnev negatiivne 

keskkonnamõju 

 muude ohtlike jäätmete tekke ja käitlemisega kaasnevad  negatiivsed keskkonnamõjud 

 vanaõli teke ja käitlemine, sellega kaasnevad keskkonnamõjud 

 probleemtoodetest tekkinud ohtlikud jäätmed ja nendega kaasnevad keskkonnamõjud 

 asbesti sisaldava eterniidi ja isolatsioonimaterjalide kogumine ning käitlemisega 

kaasnevad võimalikud mõjud inimese tervisele 

 inimeste ja loomade tervishoiul või sellega seonduvatel uuringutel tekkinud jäätmete 

negatiivsed mõjud 

Võimalik oluline positiivne keskkonnamõju on seotud uute tehnoloogiate rakendamisega 

tööstusettevõtetes, loodusvarade kasutamise vähenemise või negatiivse keskkonnamõju puhul 

suurenemisega. Uued tehnoloogiad on iseenesest keskkonnasõbralikud, kuid konkreetses kohas 

võivad need endaga kaasa tuua negatiivset keskkonnamõju ja negatiivset mõju inimese tervisele. 
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Ehitus- ja lammutusprahi osas on võimalikud olulised mõjud seotud asbesti sisaldava eterniidi ja 

asbesti sisaldavate isolatsioonimaterjalidega. 

Asbesti sisaldavat eterniiti ja isolatsioonimaterjale tekib ka kodumajapidamistes, mitte ainult 

vanade põllumajandushoonete ja militaarobjektide lammutamisel. Põhiliseks probleemiks on 

kõrged asbestijäätmete transpordi- ja ladestamiskulud. 

Segaolmejäätmete osas on probleemiks nende ula-ladestamine ja sellega kaasnev risustamine 

ning ohtlike jäätmete negatiivne mõju keskkonnale. Suuremate ula-ladestute puhul võib tekkida 

otsene negatiivne mõju inimese tervisele ja keskkonnale (närilised, põlengud jm). 

Viljandi linna jäätmekavas aastani 2020 planeeritud meetmed on positiivse keskkonnamõjuga. 

Kuid kuna eelmisel jäätmekavaperioodil on meetmete elluviimisel suurem saasteallikas (Viljandi 

prügila) suletud ja kontrolli alla võetud, siis varasemaga võrreldes nii selgelt väljenduvat 

keskkonnakvaliteedi paranemist jäätmekava rakendamisest enam oodata ei ole. Jäätmekava 

meetmete eduka elluviimise mõju tuleneb eelkõige jäätmetekke vähendamisest ja tekkekohal 

jäätmete liigiti kogumise suurendamisel.  



Tegevus Täitmis-periood 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Täitja

Rahastamis-

allikad

Korraldatud jäätmeveo hangete 

läbiviimine.

uus periood alates 2015
 T    T   LV *

Jäätmehoolduseeskirja täiendamine. alates 2015 vajadus-

põhiselt  T T T T T T  LV *

Jäätmeliigi (paber ja kartong) 

lisamine korraldatud jäätmeveo 

koosseisu.

alates 2015 jätkuv tegevus 

2019
 T    T   LV */JV

Jäätmeliigi (köögija 

sööklajäätmed) kogumise kohustuse 

rakendumine läbi korraldatud 

jäätmeveo riigihanke 

korraldamisega  jaemüügikohas ja 

toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja 

köögijäätmetele ja  

toiduainetööstustes või tsehhides 

tekkinud tootmisjäätmetele. 

alates 2015  T    T  LV * /JV

Jäätmevaldajate registri haldamine 

ja pidev täiendamine. pidev T T T T T T T
 LV ja 

jäätmevedaja
*

Järelevalve teostamine 

jäätmevaldajate tegevuse üle sh 

ehistusjäätmete  jäätmeõiendi 

esitamise kohustuse kontrollimine.

pidev T T T T T T T
LV ja 

jäätmevedaja
*

Tervishoiuasutuste jäätmete 

kogumissüsteemide toimimise 

kontrollimine.
pidev T T T T T T T LV ja KKI *

Haljastusjäätmete kogumisringide 

korraldamine sügisja kevadhooajal.
igal aastal 14 310,00 15 168,00

maksumus 

selgub  

riigihanke 

tulemusel

maksumus 

selgub  

riigihanke 

tulemusel

maksumus 

selgub  

riigihanke 

tulemusel

maksumus 

selgub  

riigihanke 

tulemusel

maksumus 

selgub  

riigihanke 

tulemusel

 LV VLE

Paber ja kartongi jäätmete 

kogumisringi korraldamine. ainult 2014 300,00        LV VLE

Koduste jõulukuuskede 

kogumisringi korraldamine. igal aastal 500,00

eeldatav 

maksumus 

500,00

eeldatav 

maksumus 

500,00

eeldatav 

maksumus 

500,00

eeldatav 

maksumus 

600,00

eeldatav 

maksumus 

600,00

eeldatav 

maksumus 

600,00

 LV VLE

Toimiva Viljandi jäätmejaama 

olemasolu tagamine sh ohtlike 

jäätmete vastuvõtmine.
pidev T T T T T T T Kasutaja Kasutaja

Läbiviimise aeg ja vajalikud vahendid

Eesmärk: Jäätmetekke vähendamise ja jäätmete kogumise ning taaskasutuse edendamine, jäätmete keskkonnariski vähendamine, elanikonna keskkonnateadlikkuse arendamine

Viljandi linna jäätmehoolduse rakendusplaan aastateks 2014-2020             Lisa 1

Inga Nõmmik:

Pauluse koguduse kalmistu 

(Pärnu mnt kalmistu)



Viljandi jäätmejaama/ümber

laadimisjaama ehitamine/tehno-

loogilise lahenduse täiustamine ja 

rekonstrueerimine; rajada viilhall 

umbes 600 m
2
; territooriumi 

asfaltkatte paigaldamine kuni 1,2 

ha; automaatikal töötavate väravate 

paigaldamine; piirdeaia rajamine 

lääne ja lõuna suunale, infoviitade 

paigaldamine; uue autokaalu 

ostmine; olmehoone vee-ja 

kanalisatsioonisüsteemi 

väljaehitamine.

pidev T T T T T T T LV ja Kasutaja Kasutaja ja fondid

Kortermajade toetamine 

sügavkogumismahuti soetamiseks 

segapakendite kogumiseks.
igal aastal 2 tk  1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 LV VLE

Jäätmekogumiskohtade rajamine 

(sh kalmistud) jäätmete liigiti 

kogumiseks.
alates 2016  

eeldatav 

maksumus1

2000,00

eeldatav 

maksumus

12000,00

eeldatav 

maksumus 

6000,00

eeldatav 

maksumus 

6000,00

 LV VLE ja fondid

Pakendikogumis-kohtade 

võrgustiku toimimise kontrollimine. pidev T T T T T T T LV *

Jäätmete sorteerimisalane 

teavitustöö. pidev T T T T T T T LV ja TVO *

Maastikupilti kahjustavate 

kasutusest väljalangenud ehitiste 

likvideerimine/lammutamine(projek

tdokumentatsiooni koostamine ja 

tööde elluviimine) tekkinud 

jäätmete käitlemine ja taaskasutusse 

suunamine.  

alates 2014

eeldatav 

maksumus1

5600,00



eeldatav 

maksumus 

28 000,00

eeldatav 

maksumus 

4000,00

T    LV fondid ja LV

Uudse tehnoloogilise lahendusega 

taaskasutussüsteemi kasutusele 

võtmine, sealhulgas 

käitlustehnoloogia soetamine.

pidev T T T T T T T
Viljandi linna 

ettevõtted

fondid ja Viljandi 

linna ettevõtted

 Ettevõtete uudse tehnoloogilise 

lahendusega taaskasutussüsteemi 

kasutusele võtmine ja 

käitlustehnoloogia soetamise 

toetamine.

igal aastal 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 LV VLE

Välisõhu kvaliteedi parandamine, 

välisõhu saasteainete 

puhastussüsteemide renoveerimine 

ja ehitamine ja parima võimaliku 

tehnika rakendamine. 

pidev T T T T T T T
Viljandi linna 

ettevõtted

fondid ja Viljandi 

linna ettevõtted

Transpordist põhjustatud 

välisõhusaaste vähendamiseks 

alternatiivsete liiklusvahendite 

kasutamise soodustamine.

alates 2015 

eeldatav 

maksumus 

219555,00

T T T T T LV fondid ja VLE

Inga Nõmmik:

Keskkonnaprogramm 

atmosfääri kaitse 

Inga Nõmmik:

Keskkonnaprogramm, 

atmosfäärikaitse

Inga Nõmmik:

Keskkonnaprogramm 

jäätmekäitlus

Inga Nõmmik:

keskkonnaprogramm 

jäätmekäitlus

Inga Nõmmik:

keskkonnaprogramm 

jäätmekäitlus

Inga Nõmmik:

Valuoja tunneli 

hinnapakkumine

Inga Nõmmik:

Keskkonnaprogramm, 

keskkonnakorraldus

Inga Nõmmik:

keskkonnaprogramm , 

keskkonnakorraldus

Inga Nõmmik:

Metsakalmistu

Inga Nõmmik:

Vana kalmistu

Inga Nõmmik:

Toome kalmistu

Inga Nõmmik:

Pauluse koguduse kalmistu 

(Pärnu mnt kalmistu)

Inga Nõmmik:

Hariduse tänava veehoidla 

likvideerimine

Inga Nõmmik:

maastikukaitseala 

betoonvalgustuspostide 

eemaldamine

Inga Nõmmik:

Uue tänava tuletõrje 

veehoidla lammutamine



Saastamise ennetamiseks toorainet 

või abimaterjale säästvate tehniliste 

meetmete väljatöötamine ja 

juurutamine.

pidev T T T T T T T
Viljandi linna 

ettevõtted

fondid ja Viljandi 

linna ettevõtted

Saastamise ennetamiseks tootmises 

jäätmeteket vähendavate tehniliste 

meetmete välja töötamine ja 

juurutamine. 

pidev T T T T T T T
Viljandi linna 

ettevõtted

fondid ja Viljandi 

linna ettevõtted

Tervishoiuasutuste jäätmete 

kogumissüsteemide toimimise 

kontrollimine.
pidev T T T T T T T LV *

Veeseadusega kehtestatud 

nõuetekohane kinnistu 

kanalisatsiooni(reo-vee kogumise) 

toimimise kontrollimine .

pidev T T T T T T T LV *

Lemmikloomade kalmistu/matmis-

paiga rajamine
alates 2016  

maksumus 

selgub  

riigihanke 

tulemusel 

/10 000,00

    LV fondid ja VLE

Koostöö ja infovahetus teiste 

omavalitsustega järelevalve 

korraldamisel.
pidev T T T T T T T LV *

Koostöö teiste omavalitsustega 

jäätmehoolduse arendamisel. pidev T T T T T T T LV *

Rahastamisallikad:

Täitja: JVjäätmevaldaja

LV- Viljandi Linnavalitsus VLE-Viljandi linna eelarve

TVO -tootjavastutusorganisatsioonid * eraldi ressursse VLE tegevuse elluviimiseks ei ole ette nähtud

KKI-Keskkonnainspektsioon fondid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus või muud fondid

Kasutaja -AS Eesti Keskkonnateenused Ttegevuse läbiviimise aeg

 tegevust ei toimu
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Jäätmeliikide nimistu, mida  Viljandi linna elanikud saavad üle anda tasuta 

 Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 määrusele nr 102 ,,Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete 

nimistu“ alusel: 

15 01 10* ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid 

15 01 11* ohtlikust poorsest ainest ( nt asbest) koosnevat ruumvõret sisaldavad 

metallpakendid, sh tühjad survemahutid 

16 02 15*  kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad 

16 06 01* pliiakud  

16 06 02* Ni-Cd- akud 

16 06 03* elavhõbedat sisaldavad patareid 

20 01 03* lahustid 

20 01 14* happed 

20 01 15* leelised 

20 01 17* fotokemikaalid 

20 01 19* pestitsiidid 

20 01 21* luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 

20 01 23* klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 

20 01 26* õli ja rasv 

20 01 27* ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 

20 01 29* ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 

20 01 31* tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid 

20 01 33* koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 06 03  nimetatud patareid ja akud 

ning sortimata patareid-ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid ja 

akusid 

20 01 35* ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed, 

mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21 ja 20 01 23 

20 01 37* ohtlikke aineid sisaldav puit 

20 01 95* antibiootikumid 

20 01 96* psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid 

20 0197* muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid; 

20 01 98* sortimata ravimikogumid 

20 02 01 aia –ja haljastusjäätmed ( sh kalmistujäätmed) 

20 01 01 paber ja kartong; 

15 01   kogu alajaotis pakendid sh lahus kogutud olmepakendijäätmed 
 



Kogutav materjal

Pakendiko

nteineri 

suurus 

(m3)

konteine

rite arv 

(tk) Konteineri asukoht

Segapakend 2,5 1 Järve tn staadioni parkla

Segapakend 2,5 1 Kauge tn 23 parkla

Segapakend 2,5 1 Uus tn 4 ( Uno X )

Segapakend 2,5 1 Valuoja pst 13 a

Segapakend 2,5 1 C R Jakobsoni tn 2 ( Mulgimarket)

Segapakend 2,5 1 Vaksali tn Maxima

Segapakend 2,5 1 Väike tn 13 a Posti tn nurk

Segapakend 2,5 1 Riia mnt 42

Segapakend 2,5 1 Riia mnt 75

Segapakend 2,5 3 Uueveski tee 16 a, A ja O kauplus

Segapakend 2,5 1 Männimäe tee 23/lähiaadress

Segapakend 2,5 1 Toome tn10 ja 12

Segapakend 2,5 1 Männimäe tee 33 ja 31

Segapakend 2,5 1 Vene tn 25

Segapakend 2,5 4 Lääne tn 2( Maksimarket)

Segapakend 2,5 1 Ploomi/ Kreegi tn

Segapakend 2,5 1 J.Köleri tn / A. Maramaa pst

Segapakend 1,5 1 Suur-Kaare tn 39 

Segapakend 0,66 1 Kagu tn 9

Segapakend 0,66 1 Kesk-Kaare tn 17

Segapakend 1,5 1 Lääne tn 6

Segapakend 1,5 1 Loode tn 5

Segapakend 1,5 1 Valuoja pst 26

Segapakend 0,66 1 C.R. Jakobsoni  tn 57

Segapakend 0,66 1 Vase tn 1a

Segapakend 0,66 1 Riia mnt 93

Segapakend 0,6 1 Riia mnt 37

Segapakend 0,66 1 Linnu tn 2 (sisehoov)

Paber ja paberpakend 0,66 ja 1,5 2
Paala tee 46 (Paalalinna kooli 

sisehoov)

Paber ja paberpakend 0,6 1 J.Köleri tn / A. Maramaa pst

Paber ja paberpakend 0,66 1 Reinu tee 2

Paber ja paberpakend 0,66 1 Leola tn 8

Paber ja paberpakend 1,5 1 Kagu tn 9

Paber ja paberpakend 1,5 1 Lääne tn 6

Paber ja paberpakend 0,6 1 Väike Kaare tn 17

Paber ja paberpakend 0,66 1 Valuoja pst 24

Paber ja paberpakend 0,66 1 Riia mnt 30

Paber ja paberpakend 0,6 1 Vase tn 1a

Paber ja paberpakend 2,5 1 Riia mnt 91

Paber ja paberpakend 0,66 1 C.R. Jakobsoni tn 57

Paber ja paberpakend 1,5 1 Suur-Kaare tn 39

Paber ja paberpakend 0,6 1 Valuoja pst 24

Paber ja paberpakend 0,6 1 Valuoja pst 13a

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon

Kogutavad pakendimaterjali liigid, pakendikonteinerite mahutavus, kogus, asukoht:                                                                                                

Lisa 3

Kogumist korraldab

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

MTÜ Eesti Pakendiringlus

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus



Paber ja paberpakend 0,66 1 Valuoja pst 26

Paber ja paberpakend 0,6 1 Leola tn 8

Paber ja paberpakend 1,5 1 Loode tn  5

Paber ja paberpakend 1,5 1 Linnu tn 2 (sisehoov)

Paber ja paberpakend 0,66 1 Riia mnt 37

Paber ja paberpakend 1,5 1 Kesk-Kaare tn 17

Paber ja paberpakend 0,6 1 Riia mnt 93

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus



 

Vabaduse plats 2 Telefon 433 0400 Registrikood 70002791 

71020 Viljandi Faks 433 0404 E-post info@viljandi.maavalitsus.ee 

www.viljandimaa.ee 

 
 

V I L J A N D I  M A A V A L I T S U S  

 

 

Viljandi Linnavalitsus  Teie 04.08.2014 nr 12.5-4/3543 

viljandi@viljandi.ee 

 

 

Meie 19.08.2014 nr 3-1/2014/1102-2 

 

 

 

 

Kooskõlastuse andmine Viljandi linna  

jäätmekava 2015 - 2020 eelnõule 

 

 
Viljandi Maavalitsuses vaadati läbi Teie poolt esitatud ”Viljandi linna  jäätmekava 2015-2020” 

eelnõu.  Maavanemal ei ole vastuväiteid ega täiendusi eelnõu kohta. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Küllike Kütt 

Maavanema kohusetäitja 

 
Allkirjastamisõiguse aluseks on siseministri 11.08.2014 käskkiri nr 3-1/82p 

 

 

 

 

 

Anne Karjus  4330423 

anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee 

mailto:viljandi@viljandi.ee


Keskkonnaamet 

Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658 

Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee 

www.keskkonnaamet.ee 

 

 

 

Pärnumaa 
Roheline 64, 80010 Pärnu 

Tel 447 7388, faks 447 7399 

parnu@keskkonnaamet.ee 

Viljandimaa 
Paala tee 4, 71014 Viljandi 

Tel 435 5610, faks 435 5611 

viljandi@keskkonnaamet.ee 

 

 

 

Hr Reevo Maidla Teie 04.08.2014 nr 12.5-4/3543 

Viljandi Linnavalitsus 

viljandi@viljandi.ee  Meie 26.08.2014 nr PV 8-2/14/17190-2 

 

 

 

 

Arvamus Viljandi linna  jäätmekava eelnõu kohta 
 

 

Austatud härra Maidla 

 

Keskkonnaamet on tutvunud Viljandi linna jäätmekava 2014-2020 eelnõuga ning avaldab 

arvamust lähtuvalt jäätmeseaduse § 39 lõikest 3 ja § 42 lõikest 2. 

 

Keskkonnaamet on arvamusel, et Viljandi linna jäätmekava 2014-2020 eelnõu vastab 

jäätmeseaduse § 42 lõike 2 nõuetele.  

 

Keskkonnaamet muudatus ja parandusettepanekuid ei esita. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Sulev Vare 

Harju-Järva-Rapla regiooni juhataja 

Pärnu-Viljandi regiooni juhataja ülesannetes 

 

 

 

 

Peeter Oja 447 7373 

peeter.oja@keskkonnaamet.ee  

mailto:viljandi@viljandi.ee
mailto:peeter.oja@keskkonnaamet.ee
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