Elva linna jäätmekava
2014-2020

Elva - Tallinn 2014

Elva linna jäätmekava 2014-2020

Sisukord
1

Sissejuhatus ................................................................................................................. 3

2

Elva linna üldiseloomustus .......................................................................................... 5

3

4

2.1

Asukoht ............................................................................................................... 5

2.2

Rahvastik ............................................................................................................. 5

2.3

Elamumajandus ................................................................................................... 6

2.4

Ettevõtlus ............................................................................................................ 6

2.5

Looduskeskkond .................................................................................................. 6

Jäätmemajanduse õiguslikud alused ........................................................................... 7
3.1

Euroopa Liidu õigusaktid ..................................................................................... 7

3.2

Eesti õigusaktid ................................................................................................... 7

3.3

Elva linna jäätmekäitlusalased õigusaktid........................................................... 8

Jäätmehoolduse arengudokumendid.......................................................................... 9
4.1

Eesti keskkonnastrateegia ja keskkonnategevuskava......................................... 9

4.2

Riigi jäätmekava 2014-2020 ................................................................................ 9

4.3

Elva linna arengukava 2012-2020 ..................................................................... 10

5

Elva linna jäätmekava 2008-2011 eesmärkide täitmise analüüs .............................. 11

6

Elva jäätmekäitluse ülevaade, kogused ja prognoos................................................. 13
6.1

Olmejäätmed..................................................................................................... 13

6.2

Pakendijäätmed ................................................................................................ 15

6.3

Biolagunevad jäätmed ...................................................................................... 18

6.4

Ehitus- ja lammutusjäätmed ............................................................................. 19

6.5

Ohtlikud jäätmed .............................................................................................. 21

6.6

Romusõidukid ja vanarehvid ............................................................................. 22

6.7

Elektri- ja elektroonikaseadmed ....................................................................... 22

6.8

Tervishoiu- ja veterinaarteenuste jäätmed....................................................... 23

6.9

Korraldatud jäätmevedu ................................................................................... 24

6.10

Jäätmete kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatised ............................................ 25

6.11

Teavitustegevus ................................................................................................ 25

6.12 Minevikus saastunud jäätmekõrvaldamiskohad ning nende korrastamise
meetmed ....................................................................................................................... 25
7

Jäätmehoolduse arengusuunad ja eesmärgid ........................................................... 26
7.1
7.1.1

Jäätmehoolduse kavandamine ja planeerimine ............................................... 26
Kohalike õigusaktide üle vaatamine ja ajakohastamine ............................... 26
1

Elva linna jäätmekava 2014-2020
7.1.2
7.2

Korraldatud jäätmeveo korraldamine .......................................................... 26
Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine .......................................... 26

7.2.1

Biojäätmed .................................................................................................... 26

7.2.2

Probleemtoodetest tekkinud jäätmed ja ohtlikud jäätmed ......................... 27

7.2.3

Ehitus- ja lammutusjäätmed ......................................................................... 27

7.3

Elanike teadlikkuse tõstmine ............................................................................ 27

7.4

Jäätmehoolduse järelevalve.............................................................................. 28

8

Jäätmekava rakendamisega kaasnev keskkonnamõju .............................................. 29

9

Jäätmekäitlusega seotud organisatsioonilised aspektid ........................................... 30

10

9.1

Organisatsioonilised aspektid ja vastutus ......................................................... 30

9.2

Jäätmehoolduse rahastamine ........................................................................... 30

Kokkuvõte .................................................................................................................. 32

Kasutatud materjalid ......................................................................................................... 33
Lisa 1. Tegevuskava ja rahastamisallikad 2014-2020 ........................................................ 35
Lisa 2. Elva linnas tekkinud jäätmed jäätmeliikide lõikes ettevõtete ja majapidamiste
kaupa 2008. - 2012. a jäätmearuannete andmetel (tonnides).......................................... 37

2

Elva linna jäätmekava 2014-2020

1 Sissejuhatus
Käesolev Elva linna jäätmekava 2014-2020 (edaspidi jäätmekava) on kohaliku
omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb Elva linna jäätmehoolduse
arendamist. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse peamiselt linna arengukavas ja
kehtivas Riigi jäätmekavas sätestatut ning toetutakse jäätmeseaduses sätestatule.
Jäätmekava koostati Elva linnavalitsuse ametnike ja Adepte Ekspert OÜ konsultantide
koostööna. Käesolev jäätmekava asendab 2008. a koostatud Elva linna jäätmekava 20082011.
Jäätmekava eesmärk on käsitleda jäätmehoolduse arendamist, sealjuures rõhutada
seatud strateegilisi eesmärke, käsitleda nende saavutamiseks vajalikke meetmeid ning
nende maksumust. Lisaks antakse ülevaade linna jäätmehoolduse hetkeolukorrast (sh
ülevaade linna haldusterritooriumil tekkivate jäätmete liigi, koguse, päritolu ja käitluse
kohta ning hinnang tuleviku jäätmevoogudest ja täiendavate jäätmerajatiste
infrastruktuuri loomise vajaduse kohta), käsitletakse jäätmekäitluse alternatiive ning
hinnatakse jäätmekäitluse eeldatavat keskkonnamõju.
Elva linna jäätmekava vastab Jäätmeseaduse § 39 lg 3 p 1-10 nõuetele, sisaldades:
1) andmeid kavaga hõlmatud territooriumil tekkivate jäätmete liigi, koguse ja
päritolu kohta ning hinnangut jäätmevoogude arengule tulevikus;
2) olemasolevate jäätmete kogumissüsteemide kirjeldust
suurematest kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatistest;

ning

ülevaadet

3) ülevaadet vanaõli, ohtlike jäätmete ja muude jäätmevoogude, mille kohta on
Euroopa Liidu tasandil kehtestatud eraldi regulatsioon, käitlemisest;
4) uute kogumissüsteemide, olemasolevate jäätmerajatiste sulgemise, täiendavate
jäätmerajatiste infrastruktuuri ja sellega seotud investeeringute vajaduse
hinnangut;
5) täiendavaid andmeid jäätmerajatiste infrastruktuuri loomise vajaduse korral
tulevaste kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatiste asukoha ning nende võimsuse
kohta;
6) üldise
jäätmekäitluspoliitika
kirjeldust,
sealhulgas
kavandatavate
jäätmekäitlustehnoloogiate ja -meetodite või poliitika ülevaadet nende jäätmete
osas, mille käitlemiseks on vaja võtta erimeetmeid;
7) jäätmekäitlusega seotud organisatsiooniliste aspektide ülevaadet, sealhulgas
jäätmekäitlusega tegelevate avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikute vahelise
vastutuse jaotuse kirjeldust;
8) üldsusele või kindlale tarbijarühmale
teavitamiskampaaniate kasutamise ülevaadet;

suunatud

teadvustamis-

9) andmeid minevikus saastunud jäätmekõrvaldamiskohtade
korrastamiseks võetavate meetmete kohta;
10) valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse
rakendamisest keskkonnale avalduva mõju kirjeldust.

üksuse

ning

ja

nende

jäätmekava

Lisaks käsitleb kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava Jäätmeseaduse §-is 42 lg 2 p 13 sätestatut:
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1) kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava jäätmeveo arendamist tema
haldusterritooriumil, sealhulgas korraldatud jäätmeveo piirkonna või
piirkondade määramist;
2) jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist koos tähtaegadega
konkreetsete jäätmeliikide kaupa;
3) jäätmehoolduse rahastamist.
Jäätmekava koostamise käigus analüüsiti Elva jäätmemajandust puudutavaid materjale
ja varasemaid uuringuid. Töö seadusandliku baasi annavad Eestis kehtivad
seadusandlikud aktid ning normdokumendid.
Kava käsitleb kõiki jäätmeliike, mis kuuluvad jäätmeseaduse reguleerimisalasse.
Käesolev jäätmekava ei saa olla lõplik ja paindumatu tegevuskava, vaid vajaduse korral
muudetav strateegia. Muudatusi ning täpsustusi jäätmekavas võivad kaasa tuua
lisauuringute või muu informatsiooni laekumisel ilmnevad hinnangute muutused
olukorrale või tulevikutrendidele. Samuti võivad muutusi tuua kaasa prognoosimatud või
raskesti prognoositavad muutused poliitilistes või majanduslikes sfäärides.
Kava realiseerimine sõltub lisaks Elva linnas toimuvatele arengutele ka laiemalt üleEestilisest jäätmekäitluse alasest ja üldisest majandusarengust. Seetõttu tuleb
käesolevat kava vaadelda dünaamilise dokumendina, mida tuleb perioodiliselt üle
vaadata ja korrigeerida.
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2 Elva linna üldiseloomustus
2.1 Asukoht
Elva linn asub Tartu maakonna edelaosas, maakonna keskusest, Tartu linnast lõuna
suunas 27 km kaugusel. Linna pindala on 9,92 km². Elva linna piirinaabrid on Nõo, Rõngu
ja Konguta vald. Linn jääb rahvusvahelise tähtsusega Tartu-Valga-Riia maantee äärde.
Linnal on raudteeühendus nii Tartu-Tallinna kui ka Valga-Riiaga. Kaugus Otepääst on 28
km, Valgast 60 km, Viljandist 70 km.
Elval puudub ametlik jaotus linnaosadeks, eristada saab järgmisi alasid: Peedu (koos
Peedumäega), Kulbilohk, Arbimäe, Mahlamäe (Peedu tee ja Elva jõe vaheline ala),
Kesklinn (Kesk ja Nooruse tänava piirkond ning Arbi järve ümbrus), Kruusa tänava
piirkond (Valga mnt läänepoolne ala), Käo tee piirkond.

Joonis 1. Elva linna paiknemine.

2.2 Rahvastik
Statistikaameti andmetel on Elva linna rahvaarv alates 2001. aastast vähenenud kuni
2011. aastani. Seejärel 2011-2012 aasta toimus vähene rahvaarvu tõus, misjärel on
toimunud jällegi rahvaarvu nõrk langus. 01.01.2014. aasta seisuga elab linnas 5657
elanikku. Asustuse tihedus on 570 in/km2 kohta.
Rahvaarvu vähenemine on tõenäoline nii negatiivse iibe kui ka elanikkonna väljarände
tõttu.
Statistikaameti 2014. aasta 1. jaanuari andmete põhjal moodustab Elva linna tööealine
elanikkond 56% elanike koguarvust. Nooremad kui 20 aastased ehk õpiealised
moodustavad elanikkonnast 22% ning 65 aastased ja vanemad 21%.
Eesti Töötukassa andmetel oli 2014. a jaanuari lõpu seisuga Elvas registreeritud 100
töötut.
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2.3 Elamumajandus
Elva linna asustus paikneb küllaltki hajali. Tihedama asustusega on kesklinn koos
Nooruse ja Õuna tänava korruselamutega. Samuti Arbimäel asuvate korruselamutega
piirkond (Pika tänava lõpp, Tartu mnt 5-korruselised majad, Kirde ja Eha tänava
korrusmajad).
Linnavalitsuse andmetel on ühepereelamute arv 1445, kuni seitsme korteriga elamute
(sh ridaelamud ning paarismajad) arv 49, kaheksa korteriga elamute arv 16, kaheksa ja
enam korteriga elamute arv 31. Linnas paikneb 7 haridushoonet, 10 haldushoonet ja 15
kaubandus- ja teenindushoonet.

2.4 Ettevõtlus
Statistikaameti andmetel oli 2013 aasta seisuga Elvas registreeritud 350 statistilisse
profiili kuuluvat ettevõtet. Ettevõtluses on enim arenenud ja töökohti pakkuvateks
valdkondadeks kaubandus, teenindus, auto- ja pakettklaaside valmistamine,
elektroonikatööstus, õmblustoodete valmistamine ning puidutööstus.
Suurimad ettevõtted Elva linnas on:
 Enics Eesti AS (elektroonikakomponentide tootmine);
 Saint-Gobain Sekurit Eesti AS (autoklaaside tootmine);
 Elva Tarbijate Ühistu (jaekaubandus);
 OÜ Marepleks (klaasitööstus);
 Stenströms Skjortfabrik Eesti OÜ (päevasärkide tootmine).
Jäätmeload on Elva linnas väljastatud neljale ettevõttele: Eesti Keskkonnateenused AS
(olmejäätmete veoks), Enics Eesti Aktsiaselts (jäätmete tekitamiseks), RAO Metall OÜ
(metallijäätmete kogumiseks), osaühing VALEROON (jäätmete, sh ohtlike ja
metallijäätmete, kogumiseks).

2.5 Looduskeskkond
Elva linna pinnamood on vaheldusrikas, esineb nii kõrgendikke, tasaseid alasid kui ka
nõgusid. Absoluutsed kõrgused merepinnast on 45 m ja 69 m vahel. Mullastikus
domineerivad keskmise ja kõrge viljakusega nõrgalt ning keskmiselt leetunud liivsavi- ja
saviliivmullad.
Umbes 50 % (u 500 ha) linna pindalast on kaetud rohealadega, millest suurema osa
moodustavad männikud. Kaitstavatest aladest jääb linna territooriumile Elva jõe hoiuala,
Elva-Vitipalu maastikukaitseala, Vapramägi ja Elva-Peedu metsapark. Lisaks paiknevad
linna territooriumil järgmised looduskaitsealused üksikobjektid: Peetri mänd, Mesikäpa
ehk Ilumänd, Kaarli mänd, Arbimäe mänd ja Kullese männid.
Elva linna territooriumist 33,6 ha on veekogude all. Suurimad järved on linna lääneosas
paiknev Verevi järv (12,6 ha), mille keskmine sügavus on 3,6 m ja linna südames paiknev
Arbi järv (5,5 ha). Arbi järv on idaküljel paikneva Elva oja kaudu ühendatud Elva jõega.
Elva kagupiiril asub Pulga oja paisjärv (~2 ha). Linna vahetus läheduses asuvad veel
Linajärv, Jaani järv ja Vaikne järv. Veekogud on osaliselt ümbritsetud paarikümne meetri
laiuste soiste õõtsikutega ja tugevalt liigtoitelised ehk eutrofeerunud ning kinnikasvava
iseloomuga. Elva linna idaserval lookleb umbes 1,5 km ulatuses Elva jõgi, mille pikkus on
69 km, laius Elva linna piires kuni 10 m. Linna läheduses suubuvad Elva jõkke Laguja, Illi,
Voika ja Naba ojad.
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3 Jäätmemajanduse õiguslikud alused
Elva linna jäätmekava tugineb mitmetele rahvusvahelistele, riiklikele ja omavalitsuse
tasandi dokumentidele. Seetõttu on jäätmekava koostamisel analüüsitud nii kohalikke
kui ka riiklikke ja rahvusvahelisi õigusakte, planeeringuid, arengukavasid.

3.1 Euroopa Liidu õigusaktid
Euroopa Liidu keskkonnapoliitika koosneb mitmesajast seadusandlikust aktist,
jäätmehoolduse seisukohalt on olulisemad järgmised direktiivid:
 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/12/EÜ jäätmete kohta;
 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete kohta;
 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ. Direktiivi eesmärk on
edendada jäätmete korduskasutust ja jäätmete ringlussevõttu, et vähendada
prügilates jäätmeid ja neist tekkivaid kasvuhoonegaase.
Nimetatud baasdirektiividel põhinevad mitmed spetsiifilised direktiivid, millistest
tähtsamad on järgmised:
 Nõukogu direktiiv 75/439/EMÜ 16. juunist 1975 jääkõlide kõrvaldamise kohta,
täiendatud direktiiviga 87/101/EEÜ 22. detsembrist 1986;
 Nõukogu direktiiv 91/157/EMÜ 18. märtsist 1991 teatud ohtlikke aineid
sisaldavate patareide ja akumulaatorite kohta;
 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 94/62/EÜ 20. detsembrist
1994 pakendi ja pakendijäätmete kohta;
 Nõukogu direktiiv 96/59/EÜ 16. septembrist 1996 polüklooritud bifenüülide ja
polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kohta;
 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ 18. septembrist
2000 romusõidukite kohta;
 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/95/EÜ 27. jaanuarist
2003 piirangute kohta teatud ohtlike ainete kasutamise osas elektri- ja
elektroonikaseadmetes ;
 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ 27. jaanuarist 2003 elektrija elektroonikaseadmete jäätmete kohta .
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/76/EÜ 4. detsembrist
2000 jäätmete põletamise kohta.
 Nõukogu direktiiv 1999/31/EÜ 26. aprillist 1999 prügilate kohta. Antud direktiivis
on prügilate kohta antud olmejäätmete osas järgmised tingimused:
o 2009. a. - ladestatavate biolagunevate jäätmete kogus (kaaluliselt)
moodustaks 50% 1995. a. tasemest;
o 2016. a. - ladestatavate biolagunevate jäätmete kogus (kaaluliselt)
moodustaks 35 % 1995. a. tasemest.

3.2 Eesti õigusaktid
Peamiseks õigusaktiks, mis reguleerib Eesti Vabariigis jäätmemajandusega seonduvat, on
jäätmeseadus. Jäätmeseaduses on püstitatud üleriigilised jäätmehoolduse arendamise
eesmärgid ja põhimõtted. Jäätmeseadusega määratud eesmärkide saavutamiseks ja
jäätmemajanduse planeerimiseks koostatakse riigi ning kohaliku omavalitsuse üksuse
jäätmekavad. Vastavalt jäätmeseadusele on jäätmekäitluse planeerimine ja suunamine
oma haldusterritooriumil omavalitsuste ülesanne.
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Lisaks jäätmeseadusele reguleerib jäätmete käitlemist pakendiseadus. Pakendi ja
pakendijäätmete taaskastutussüsteem peab olema kohaliku omavalitsuse tasandil
korraldatud selliselt, et saavutatakse pakendiseaduses toodud pakendi ja
pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse eesmärgid ja kehtestatud sihtarvud.
Pakendiseadus sätestab pakendile ja pakendi kasutamisele esitatavad üldnõuded,
pakendi ja pakendist tekkivate jäätmete vältimise ja vähendamise meetmed, pakendi ja
pakendijäätmete taaskasutussüsteemi korralduse ning vastutuse kehtestatud nõuete
täitmata jätmise eest.
Jäätmekäitluse järelevalve toimimist reguleerib keskkonnajärelevalve seadus.
Keskkonnajärelevalve seadus kehtestab riiklikku keskkonnajärelevalvet teostavate ja
juhtivate
ning
riiklikule
järelevalvele
allutatud
isikute
õigused
ja
kohustused. Keskkonnajärelvalve seaduse järgselt on kohalik omavalitsusorgan või
asutus üks keskkonnajärelvalve teostajatest.

3.3 Elva linna jäätmekäitlusalased õigusaktid
Kohaliku omavalitsuse erinevate õigusaktidega
arendamise aspekte omavalitsuse tasemel.

täpsustatakse

jäätmehoolduse

Elva linna jäätmehoolduseeskiri on vastu võetud Elva Linnavolikogu 25.06.2012. aasta
määrusega nr 17. Jäätmehoolduseeskiri on kehtestatatud eesmärgiga rakendada Elva
linnas jäätmeseaduse ja pakendiseaduse ning nende rakendusaktide nõuded, säilitada
puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete kogust ning soodustada nende
taaskasutamist.
Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse üldnõuded, korraldatud jäätmeveo korra,
ehitus-, remondi- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete käitlemise nõuded, tervishoiuja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise nõuded ning jäätmekäitluskohtade
järelhoolduse nõuded Elva linna haldusterritooriumil. Eeskirja on kohustatud järgima
kõik juriidilised ja füüsilised isikud ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused.
Elva linnas korraldab jäätmehooldust ja teostab järelevalvet jäätmekäitluse üle Elva
Linnavalitsus vastavalt seadusandlusele ja eeskirjale.
Elva linna jäätmevaldajate registri asutamise ja registri pidamise kord on vastu võetud
Elva Linnavolikogu 29.04.2013. a määrusega nr 11. Registri omanik on Elva linn.
Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on: arvestuse pidamine
jäätmevedajate kohta; arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta; arvestuse pidamine
jäätmemahutite, jäätmeliikide ja jäätmetekkekohtade kohta; kohaliku omavalitsuse
varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise,
korraldamise ja järelevalve teostamiseks.
Registrisse kantakse andmed jäätmevaldaja kohta. Jäätmevaldajaks on jäätmetekitaja
või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud jäätmed. Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, -ühisus,
hooneühisus, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või
äriruum või muu ruum, mille kasutamisel võib tekkida korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud jäätmeid.
Registrit peetakse elektrooniliselt infotehnoloogilise andmebaasina ning andmete
töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust. Andmefailid on digitaalsel
andmekandjal, kuhu sisestatakse kõik registrisse kantavad andmed.
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4 Jäätmehoolduse arengudokumendid
4.1 Eesti keskkonnastrateegia ja keskkonnategevuskava
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 on riigi keskkonnalase tegevuse kavandamise ja
rahvusvahelise koostöö arendamise aluseks. Selle strateegia eesmärgiks on määratleda
pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas
keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest
ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele.
Jäätmete osas on strateegias püstitatud järgmine eesmärk:


Aastal 2030 on tekkivate jäätmete ladestamine vähenenud 30% ning oluliselt on
vähendatud tekkivate jäätmete ohtlikkust.

Et jäätmete ladestamist vähendada, on esmaselt oluline vähendada märkimisväärselt
jäätmeteket, kasutades sealjuures tõhusamalt loodusvarasid ja muid ressursse. Selleks
on oluline katkestada seosed ühelt poolt jäätmetekke ja loodusvarade kasutamise ning
teiselt poolt majanduskasvu vahel, st majanduskasv ei tohi põhjustada loodusvarade
kasutamise ja jäätmekoguste ning negatiivse keskkonnamõju suurenemist. Teiseks on
oluline suurendada jäätmete sortimist, taaskasutamist, sh ringlussevõttu, et vähendada
kõrvaldatavate jäätmete kogust miinimumini. Oluline on ka vähendada jäätmete
ohtlikkust ning ohtlike ainete sisaldust jäätmetes, mis ühtlasi väldib jäätmete käitlemisel
õhku, vette ja pinnasesse sattuvate heitkoguste suurenemist.
Strateegia alusel töötatakse välja konkreetsemad tegevused ja fikseeritakse need
perioodiliselt koostatavas Eesti Keskkonnategevuskavas.

4.2 Riigi jäätmekava 2014-2020
Kohalike omavalitsuste jäätmekavade koostamise aluseks on Riigi jäätmekava.
Riigi jäätmekava 2014-2020 on heakskiidetud Vabariigi Valitsuse 13. juuni 2014
korraldusega nr 256.
Riigi jäätmekava 2014-2020 peaeesmärk on jäätmekäitluse hierarhiat järgiv säästev
jäätmehooldus.
Jäätmekava strateegilised eesmärgid on püstitatud jäätmekäitluse hierarhiat silmas pidades. Iga strateegilise eesmärgi elluviimiseks vajalik tegevus on koondatud kolmeks
meetmeks, kusjuures jäätmekavas on esitatud vaid meetme kirjeldus ning mõõdikud
meetme elluviimise hindamiseks. Tegevus, selle tähtajad ning teostajad esitatakse
jäätmekava juurde kuuluvas dokumendis „Riigi jäätmekava 2014–2020 rakenduskava“.
Esimeseks strateegiliseks eesmärgiks on vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada
jäätmete ohtlikkust. Olmejäätmete tekke kasvuprotsent peab jääma alla ½
sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvuprotsendist ja pakendijäätmete tekke
kasvuprotsent alla 2/3 SKP kasvuprotsendist.
Teiseks strateegiliseks eesmärgiks on võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil
taaskasutada maksimaalsel tasemel. Ringlussevõtu osakaal jäätmeliigi kogumassist peab
2020ndaks aastaks olema:


olmejäätmetel 50 %;



pakendijäätmetel 60 %;
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biolagunevatel jäätmetel 13 %;



ehitus-lammutusjäätmetel 70 %.

Lisaks peab elektroonikaromude kogumise osakaal olema jäätmete kogumassist 65 % ja
kantavate patarei-ja akujäätmete kogumise osakaal jäätmete kogumassist 45 %.
Kolmandaks strateegiliseks eesmärgiks on vähendada jäätmetest tulenevat
keskkonnariski, tõhustades muuhulgas seiret ning järelevalvet. Eesmärgiks on, et aastaks
2016 oleksid kõik suletud prügilad korrastatud.
Riigi jäätmekava 2014-2020 juurde on koostatud ka dokument „Riigi jäätmekava 20142020 rakenduskava“.

4.3 Elva linna arengukava 2012-2020
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 kohaselt peab igal omavalitsusüksusel
olema arengukava, milles määratletakse lühi- ja pikaajalise arengu eesmärgid ning nende
saavutamiseks kavandatavad tegevused.
Elva linna arengukava 2012-2020 on vastu võetud Elva Linnavolikogu 24.09.2012. aasta
määrusega nr 23. Dokument on aluseks tehtavatele investeeringuotsustele ning ellu
viidavatele arengutegevustele.
Arengukava üldised eesmärgid keskkonna, sh jäätmekäitluse valdkonnas on järgmised:


jäätmejaama rajamine (sh kompostimisväljak);



keskkonna- ja heakorraalase järelevalve tõhustamine;



kodu-ja linnakorrastamise kampaaniate korraldamine;



tänavatele täiendavate prügikastide paigaldamine;



rohestruktuuri arendamine (st parkide, metsaparkide ja parkmetsade
säilitamine, parendamine, ümbruse korrastamine, hoolduskavade koostamine
ning Elva jõe kallaste ja järvede ümbruse korrastamine);



säästva arengu toetamine (st energiasäästlikkusele suurema tähelepanu
pööramine ja keskkonnateadlikkuse suurendamine).
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5 Elva linna jäätmekava 2008-2011 eesmärkide täitmise
analüüs
Elva linna jäätmekava 2008-2011 eesmärgiks oli arendada linna jäätmemajandust nii, et
ladestamist nõudvate jäätmete kogused väheneks ning taaskasutusse suunatavate
jäätmete osakaal suureneks. Selleks kavandati võimalikult suure arvu jäätmetekitajate
kaasamist korraldatud jäätmekäitlussüsteemi, jäätmemajandusalase statistika
korrastamist ja registri loomist, jäätmekogumispunktide (sh ohtlike jäätmete kogumine)
ja jäätmejaama rajamist ning liigiti kogutavate jäätmete konteinerite paigaldamist
(pakendikonteinerid, paberi-ja papikonteinerid jms). Kavandati arendada jäätmete
tekkekoha põhist sorteerimist, seal hulgas ka orgaaniliste komposteeritavate jäätmete
liigiti kogumist ja kompostimist ning komposti kasutamist tekkekohas (üksikelamute
piirkonnas). Planeeriti rajada biolagunevate jäätmete kompostimisväljak ja arendada
biokäitlust. Lisaks oli eesmärk suurendada ehitus- ja lammutusjäätmete eraldi kogumist
ja suunata taaskasutamisele pinnasetäiteks.
Järgnevalt antakse ülevaade Elva linna jäätmekava 2008-2011 eesmärkide täitmisest:
Korraldatud olmejäätmeveo organiseerimine
Elva linnas moodustati üks korraldatud jäätmeveo piirkond. Riigihanke tulemusena
osutab Elva linnas jäätmeveo teenust Eesti Keskkonnateenused AS. Korraldatud
jäätmeveo täpsustatud nõuded on kehtestatud Elva linna jäätmehoolduseeskirjas, mis
on vastu võetud Elva Linnavolikogu 25.06.2012. aasta määrusega nr 17. Korraldatud
jäätmeveoga veetakse segaolmejäätmeid, paberjäätmeid ja suurjäätmeid.
Jäätmekogumisjaama rajamine
Elva linn planeeris rajada jäätmejaama Konguta valla territooriumil asuvale Elva linna
munitsipaalmaale (Elva reoveepuhasti naabrusesse) ning hakata majapidamises
tekkivaid biolagunevaid jäätmeid komposteerima Elva reoveepuhasti territooriumil
olevale kompostimisväljakule koos reovee jääkmudaga ning kavandada ka biojäätmete
käitluskeskuse väljaehitamist. 2008-2011. aastal jäi tegevus teostamata, kuid rajati kaks
jäätmete kogumispunkti aadressidele Nooruse tn 8 ja Kirde tn 6.
Pakendijäätmete kogumissüsteemi arendamine
Planeeriti arendada segapakendi konteineritel põhinevat kogumisvõrgustikku, mis kataks
ära piisava tihedusega kortermajade ja eramajade piirkonna arvestusega, et elanikele
oleks tagatud piisavalt elukoha lähedane (~300 meetri raadiuses) segapakendijäätmete
ära andmine.
2014. aasta seisuga on Elva linnas paigaldatud MTÜ Eesti Pakendiringluse poolt 3
pakendijäätmete kogumiskonteinerit, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) poolt
5 konteinerit ning OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) poolt 13 konteinerit.
Konteinerid on valdavalt segapakenditele ning vähemal määral ka klaas-ja
paberpakenditele. Eelnevast tulenevalt on käesoleval ajal Elva linn võrdlemisi hästi
pakendikonteineritega varustatud.
Biolagunevate jäätmete kogumissüsteemi ja biokäitluse arendamine
Kavandati paberi- ja kartongijäätmete veo hõlmamist korraldatud jäätmeveoga, mis ka
jäätmekava kehtivuse perioodil realiseeriti.
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Jäätmekava nägi ette kinnistute ja tänavate vaheliselt alalt elanike poolt kokku kogutud
puulehtede sügisese äraveo korraldamist linnavalitsuse poolt. Äravedu on iga-aastaselt
toimunud.
Ehitus- ja lammutusjäätmete käitluse arendamine
Planeeriti, et elanikelt hakkab ehitus- ja lammutusjäätmeid vastu võtma rajatav
jäätmekogumisjaam.
Elva linnas ei ole ehitus- ja lammutusjäätmete vastuvõtupunkti, sest kavandatavat
jäätmejaama ei rajatud 2008-2011. aastate jooksul. Ehitus- ja lammutus segajäätmeid,
suuremõõtmelist betooni, asfaltitükke võtab tasu eest vastu OÜ Karimek (Tartu, Ropka
tee 24) ja Aardlapalu jäätmete ümberlaadimisjaam.
Ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumissüsteemi arendamine
Jäätmekava nägi ette ohtlike jäätmete ja probleemtoodete vastuvõtmist rajatavas
jäätmejaamas.
Elva linna elanikelt ohtlike jäätmete ja probleemtoodete vastu võtmiseks rajati kaks
jäätmete kogumispunkti. Üks asub aadressil Kirde tn 6 (katlamaja territooriumil), kus
elanikelt võetakse tasuta vastu kodumajapidamises tekkivaid elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmeid (EES-jäätmeid) ning teine asub aadressil Nooruse tn 8
(keskkatlamaja territooriumil), kus võetakse samuti tasuta vastu kodumajapidamises
tekkivaid EES-jäätmeid ning lisaks ka autoakusid, kasutatud rehve, penoplasti, paber-ja
pakendijäätmeid, vanapaberit ja ohtlikke jäätmeid (õlijäätmed, õlifiltrid, õline
pühkmematerjal, ohtlike jäätmetega saastunud pakendid, patareid, olmekemikaalid,
taimekaitsevahendid, päevavalguslambid, elavhõbedajäätmed, värvi- ja lakijäätmed,
aegunud ravimid).
Senini on ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumine edenenud hästi ning kohalik
omavalitsus soodustab jätkuvalt probleemtoodete ja ohtlike jäätmete eraldi kogumist
elanikke teavitades ning tootjatega koostööd tehes.
Jäätmekäitlusalase järelevalve tõhustamine ja jäätmemajandusalase statistika
korrastamine
Jäätmekava kohaselt hakkab korraldatud jäätmeveole üleminek koos jäätmetekitajate
registri töölerakendumisega andma paremat ülevaadet Elva linna jäätmemajanduse
olukorrast ning võimaldab täpsema info saamisel jäätmekäitlust ka paremini planeerida.
Elva linna jäätmevaldajate registri asutamise ja registri pidamise kord on vastu võetud
Elva Linnavolikogu 29.04.2013. aasta määrusega nr 11. Korraldatud jäätmeveo
rakendamine ja registri asutamine on aidanud korrastada jäätmemajandusalast
statistikat.
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6 Elva jäätmekäitluse ülevaade, kogused ja prognoos
Käesolevas jäätmekavas on olemasoleva olukorra kirjeldamisel kasutatud Elva
Linnavalitsuse käsutuses olevat informatsiooni ja Keskkonnaagentuuri poolt hallatavat
riikliku jäätmestatistika ning aruannete andmeid.
Jäätmekäitluse aruannete alusel tekib Elva linnas keskmiselt 12 800 tonni jäätmeid
aastas, nendest 1260 tonni majapidamistes.
Tabel 1. Jäätmete teke ja käitlemine (kõik jäätmeliigid) Elva linnas 2008-2012a. Allikas:
Keskkonnaagentuur.
Koguteke (sh
kogutud), tonni
MääratAasta
EttevõMajaTaaskasulemata Transport
tetes
pidamistes Kokku
tatud
käitlemine
välja
Eksport
2008
9981,7
1974,3
11 956,0
737,0
7716,2
3202,3 5329,1
2009
17583,0
937,3
18 520,3
10 338,2
0,0
3316,4 5165,6
2010
8186,0
1218,1
9 404,1
1 048,0
0,0
4630,0 3746,0
2011
12312,3
1345,4
13 657,7
874,5
2816,0
6007,7 6797,8
2012
9825,7
842,3
10 668,0
507,9
63,2
7006,5 3225,7

6.1 Olmejäätmed
Olmejäätmed (jaotisekoodiga 20) on kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed,
kaubandus-, tööstus- ja ametiasutusjäätmed, sealhulgas liigiti kogutud jäätmed.
Olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid. Olmejäätmed ei ole
koostiselt ühtsed. Jäätmete koostise määravad paljud tegurid, nagu tarbimisharjumused,
kohapealne sorteerimismäär, aastaaeg, elamutüüp, elanike sorteerimisteadlikkus jne.
Olmejäätmete (sh ohtlike jäätmete, suuremõõtmeliste jäätmete, elektroonikaromude
jne) liigiti kogumise seisukohast mängib olulist rolli jäätmejaamade võrgustik ja
toimimine. Elva linnas puudub jäätmejaam, kuid on olemas kaks jäätmete
kogumispunkti: aadressil Kirde tn 6 (katlamaja territooriumil) ja aadressil Nooruse tn 8
(keskkatlamaja territooriumil).
Jäätmearuandluse põhjal on Elvas tekkinud jäätmete kogus olnud ettevõtete ja
majapidamiste jaotuses võrdlemisi stabiilne, va 2008 aasta suurem jäätmekogus.
Olmejäätmete kogutekke viie aasta keskmine on olnud 1726 tonni.
Säästva Eesti Instituudi (SEI-Tallinn) poolt 2012-2013. a läbi viidud segaolmejäätmete
sortimisuuringu „Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja
pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuring“ kaudse hinnangu kohaselt
tekkis 2011. a Eestis ühe elaniku kohta keskmiselt 216 kg segaolmejäätmeid aastas.
2012. a andmetel tekkis Elva linnas 956 tonni segaolmejäätmeid, mis on ühe elaniku
kohta 162 kg ehk kogutud segaolmejäätmete kogused on mõnevõrra väiksemad kui Eesti
keskmine.
Olmejäätmete koguteke perioodil 2008-2012 on kujutatud joonisel 2. Jooniselt ilmneb,
et perioodil 2008-2009 on toimunud oluline jäätmetekke koguse langus ning seejärel on
olmejäätmete teke stabiliseerunud. 2008 jäätmestatistikas esinev suur jäätmetekke
kogus võrreldes järgnevate aastatega tuleneb septikusetete (20 03 04) suurest kogusest
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seoses ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside ehitamisega 2008. aastal ning ilmselt ka
antud jäätmeliigi arvestuspõhimõtete muutusest.

Joonis 2. Olmejäätmete koguteke Elva linnas 2008-2012.a (tonnides). Allikas: Elva linna
jäätmearuannete andmetel.
Vastavalt tabelile 2, moodustavad valdava osa olmejäätmetest prügi ehk
segaolmejäätmed, millele järgnevad väljasorteeritud metallijäätmed ning paber ja
kartong.
Tabel 2. Olmejäätmete teke (sh kogutud) Elva linnas
Keskkonnaagentuur.
Prügi
Suur- Aia- ja
Paber ja
(segaolmejäätme haljasAasta
kartong jäätmed) – 20
d - 20
jäätme
20 01 01
03 01
03 07
d 20 02
Ettevõtete olmejäätmete teke
2008
1174,279
4,825
2009
533,158
39,198
2010
630,939
13,713
2011
604,936
0,657
2012
639,891
6,041
Majapidamiste olmejäätmete teke
2008
275,09
11,48
2009
526,201
8,822
2010
331,317
1,769
2011
414,436
9,055
2012
315,767
1,386

2008-2012.a (tonnides). Allikas:
Ohtlikud
Metallid
olme- 20 01
jäätmed
40
- 20*

Kodumasi
nad - 20
01 36

0
0
0
0
0

42
10
0
0,22
0

2,709
1,425
9,815
17,209
20,855

15,89
73,294
146,015
253,436
60,465

0,833
0,16
0
0,243
0,256

0,19
0
0
3,56
0

0
0
0,16
0
0,1

6,929
8,828
5,702
5,213
8,497

12,213
20,648
74,74
33,414
32,289

0
1,156
1,323
0,412
3,139

Olulist jäätmete tekke vähenemist või suurenemist Elva linnas tulevikus ette näha ei ole.
Elanikkonna keskkonnateadlikkuse arendamine aitab kaasa jäätmete liigiti sorteerimise
paranemisele, mis vähendab segaolmejäätmete kogust, samal ajal suurendades liigiti
sorteeritud jäätmete kogust.
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6.2 Pakendijäätmed
Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba
mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks selle
kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte
jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavad ühekorrapakendeid.
Pakendijääde on mis tahes pakend või pakendimaterjal, mis muutub pärast pakendi
kasutamist jäätmeks. Pakendijäätmeteks ei loeta pakendi ja pakendimaterjali tootmisel
tekkinud jääke.
Pakendiseadus kehtestab nõuded pakendi ja pakendijäätmete kasutamisele,
soodustades sellega pakendi või pakendimaterjali ringlust ja taaskasutamist. Pakendid ja
nendest tekkivad jäätmed on üheks oluliseks aspektiks, millele viimasel ajal tähelepanu
pööratud. Suur osa pakendijäätmetest on ühekorrapakendid, mille taaskasutamise
süsteem ei ole veel välja kujunenud. Korraldatud on alkoholi- ja joogipakendite (klaas-,
plast- ja metallpakendite) kogumine, sorteerimine ja taaskasutamine, millele andis tõuke
Pakendiaktsiisi seadus ja pakenditele kehtestatud tagatisraha süsteem (nn
pandipakendid).
Pakendijäätmed moodustavad olulise osa olmejäätmetest ja prognooside kohaselt
pakendijäätmete osatähtsus kasvab. SEI-Tallinn uuringutulemuste põhjal arvutatud Eesti
keskmine pakendijäätmete sisaldus prügilasse ladestatavates segaolmejäätmetes on
28,5%.
Elva linnas tekkis 2012. aastal
kodumajapidamistes 79 tonni.

pakendijäätmeid

ettevõtetes

362

tonni

ja

Tabel 3. Elva linna pakendijäätmete teke jäätmearuandluse kohaselt (tonnides) Allikas:
Keskkonnaagentuur.
JäätmeJäätmeliik
2008
2009
2010
2011
2012
kood
Ettevõtete pakendijäätmete teke
15 01 01
Paber- ja
195,697 84,142 174,24
222,81
187,082
kartongpakendid
15 01 02
Plastpakendid
78,253
51,735 59,673
72,766
73,837
15 01 04
Metallpakendid
8,771
13,837 17,418
24,502
27,166
15 01 06
Segapakendid
16,886
9,917
13,554
0,215
2,344
15 01 07
Klaaspakendid
58,948
42,454 33,116
37,51
35,672
15 01 03
Puitpakend
28,572
38,22
43,001
20,543
23,956
15 01 10* Ohtlikke aineid
8,33
2,182
2,567
2,175
2,369
sisaldavad või
nendega saastunud
pakendid
15 02 02* Ohtlike ainetega
2,543
6,635
10,141
9,951
9,683
saastunud
absorbendid,
puhastuskaltsud,
filtermaterjalid (sh
nimistus mujal
nimetamata õlifiltrid)
ja kaitseriietus
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Kokku
398
Majapidamiste pakendijäätmete teke
15 01 01
Paber- ja
0,031
kartongpakendid
15 01 02
Plastpakendid
0,246
15 01 04
Metallpakendid
0,034
15 01 06
Segapakendid
89,755
15 01 07
Klaaspakendid
0
15 01 03
Puitpakend
0
15 01 10* Ohtlikke aineid
0,602
sisaldavad või
nendega saastunud
pakendid
15 02 02* Ohtlike ainetega
0,003
saastunud
absorbendid,
puhastuskaltsud,
filtermaterjalid (sh
nimistus mujal
nimetamata õlifiltrid)
ja kaitseriietus
Kokku
90,671

249,122

353,71

390,472

362,109

0,009

0,18

18,645

10,016

0
4,691
56,843
6,97
0
0,433

0
0,414
68,368
51,3
0
0,405

0
0,001
101,448
11,27
0
0,193

0
0,063
59,906
8,44
0
0,223

0

0

0

0

120,667

131,557

68,946

78,648

Pakendiseadus lähtub tootjavastutuse põhimõttest, mis tähendab, et pakendiettevõtjad
(pakendajad, maaletoojad, sisuliselt ka kaubandus), on kohustatud tasuta tagasi võtma
kõik pakendid, mis on turule toodud. Pakendiseaduse § 20 alusel on pakendiettevõtja,
kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, kohustatud lõppkasutajalt või
tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja -pakendijäätmed.
Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastavad selles
müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba
pakendile. Sellest tulenevalt peab olema müügikohtades informatiivne teade tarbijatele
pakendi tagasivõtmise kohast (lähima pakendijäätme vastuvõtupunkti või konteineri
asukoht).
Ettevõte võib pakendijäätmete kogumist ja taaskasutamist korraldada ise või
delegeerida oma kohustused akrediteeritud tootjavastutusorganisatsioonidele, kes
korraldavad pakendikonteinerite paigalduse ja tühjendamise.
Pakendiseaduse kohaselt on tarbija kohustatud pakendi ja pakendijäätmed tagastama
tühjalt ja liigiti sordituna vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas
kehtestatud korrale ja pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsiooni nõuetele.
Elva linnas on paigaldatud pakendijäätmete konteinerid järgnevalt nimetatud
asukohtadesse:
MTÜ Eesti Pakendiringluse poolt paigaldatud pakendijäätmete kogumiskonteinerid:
 Kesk tn 32, linnavalitsuse hoov – üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3, üks
klaaspakendi konteiner mahuga 1,5 m3;
 Kirde tn ja Arbimäe tn risti haljasala, Arbimäe Konsumi sissesõit – üks
segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3, üks klaaspakendi konteiner mahuga 1,5
m 3;
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 Valga mnt 5 Maxima kaupluse territoorium – üks segapakendi konteiner mahuga
4,5 m3 .
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) poolt paigaldatud pakendijäätmete
kogumiskonteinerid:


Pikk tn 1, kaupluse parkla – üks segapakendi konteiner mahuga 1,5 m3, kaks
klaaspakendi konteinerit mahuga 1,5 m3;



Turuplatsi park –üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3, üks klaaspakendi
konteiner mahuga 1,5 m3;



Uuta tee ja Jaama tn rist – üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3;



J. Kärneri tn 10a esine plats – üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3;



Nooruse tn 8 jäätmete kogumispunkt -üks paberpakendi konteiner mahuga 2,5
m 3.

OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) poolt paigaldatud pakendijäätmete
kogumiskonteinerid:
 Eha tn 14 – üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3;
 Jaani tn 7 – üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3;
 Nooruse tn 1 –üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3;
 Nooruse tn 13 – üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3;
 Nooruse tn 6 – üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3;
 Nooruse tn 7 – üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3;
 Pikk tn 61 – üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3;







Pikk tn 65, 67 – üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3;
Puiestee tn 5, 7 – üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3;
Tartu mnt 27a, 27b, 27c – üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3;
Õuna tn 4 – üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3;
Peedu tee ja Marja tn risti haljasala – üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3;
Kruusa tn ja Tulbi tn rist – üks segapakendi konteiner mahuga 2,5 m3.

Pakendiseaduse § 171 kohaselt kehtib tagatisrahata pakendijäätmete kogumisel nõue
tiheasustusega
alal,
kus
asustustihedus
on
500-1000
el/km2 kohta.
Seaduse kohaselt peab olema vähemalt üks pakendijäätmete kogumiskoht
jäätmevaldajast 1000 meetri raadiuses. Pakendijäätmete kogumisvõrgustiku tihedust
võib pidada käesoleval ajal piisavaks ja nõuetele vastavaks.
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Joonis 3. Elva linna jäätmete kogumiskohad.

6.3 Biolagunevad jäätmed
Biolagunevad jäätmed on aeroobselt või anaeroobselt lagunevad jäätmed, nagu
toidujäätmed, paber ja papp ning biojäätmed, mille alla kuuluvad aia- ja
haljastujäätmed,
kodumajapidamises,
jaemüügikohas,
toitlustusasutuses
ja
toiduainetööstuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed.
Säästva Eesti Instituudi läbiviidud uuringu tulemuste kohaselt moodustas biojäätmete
sisaldus segaolmejäätmetes Eestis keskmise kohta 31,8%. Biolagunevate jäätmete
koguste vähendamiseks olmejäätmete hulgast tuleb biojäätmed eraldi koguda ning
suunata kompostimisele.
Prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas ei tohi biolagunevaid jäätmeid olla üle 30
massiprotsendi alates 2013. aasta 16. juulist ning üle 20 massiprotsendi alates 2020.
aasta 16. juulist. Riigi uue jäätmekava eelnõu näeb ette, et ringlussevõtu osakaal
jäätmeliigi kogumassist peab 2020ndaks aastaks olema biolagunevatel jäätmetel 13 %.
Riikliku jäätmestatistika kohaselt biojäätmete liigiti kogutud kogus on viimasel viiel aastal
olnud kas väga väike või on antud jäätmeliik kodumajapidamiste jäätmetekkes
puudunud. Väike maht tuleneb ilmselt asjaolust, et Elva Varahaldus OÜ poolt avalikelt
aladelt ja elanikelt kogutavad aia- ja haljasjäätmed ei kajastu riiklikus jäätmestatistikas.
Elva linnas avalike alade hooldust teostava Elva Varahaldus OÜ andmetel tekkis 2013 a
aia- ja haljasjäätmeid:


avalikel aladel 600m3;



korterelamute juures 80 m3;



teemaaga piirnevate eramute/korterelamute lehed 315 m3;
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kalmistutel 540 m3.

Seega tekib linnas aia- ja haljasjäätmeid aastas kokku u 1535 m3. Senini viidi aia- ja
haljasjäätmed Elva reoveepuhastusjaama territooriumile, kus need segati reoveesettega
ja komposteeriti. Seoses reoveepuhastusjaama rekonstrueerimisega ei ole alates 2014
a võimalik aia- ja haljasjäätmeid enam reoveesettega segada. Vajalik on
komposteerimisväljaku rajamine. Kompostimisväljak on asjakohane rajada koos
jäätmejaamaga Konguta valda Elva reoveepuhasti kõrvalterritooriumile, alale mida
näevad jäätmejaama alana ette nii linna üldplaneering kui arengukava.
Kuni komposteerimisväljaku valmimiseni on võimalik vaheladustada jäätmeid
reoveepuhastusjaama territooriumil asuvates endiste settetiikide süvendites, mis on
betoneeritud põhjaga. Tegu on ajutise lahendusega, mida on võimalik kasutada kuni 2
aastat. Peale seda peab olema valminud, kas kohalik jäätmejaam koos
komposteerimisplatsiga või tuleb aia- ja haljasjäätmeid vedada Aardlapalu
ümberlaadimisjaama.

6.4 Ehitus- ja lammutusjäätmed
Ehitus- ja lammutusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamisel,
lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel.
Ehitusjäätmete hulka kuuluvad puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja
muude ehitusmaterjalide jäätmed, sh need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke
jäätmeid ning väljaveetav pinnas, mis tekivad ehitamisel ja remontimisel (edaspidi
ehitamisel) ning mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata.
Vastavalt Elva jäätmehoolduseeskirjale tuleb ehitusjäätmed sortida liikidesse nende
tekkekohal. Sortimisel lähtutakse jäätmete taaskasutusvõimalustest. Eraldi tuleb sortida:
 puit;
 kiletamata paber ja kartong;
 metall;
 mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas
jne);
 raudbetoon- ja betoondetailid.
Ehitus- ja lammutusjäätmetest tuleb eraldi koguda ohtlikud ehitusjäätmed, mille hulka
kuuluvad:
 asbesti
sisaldavad
jäätmed
nagu
eterniit,
asbesttsementplaadid,
asbesttsementtorud, isolatsiooni materjalid jne;
 värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed ning neid sisaldanud tühi taara ja nendega
immutatud materjalid jne;
 naftaprodukte
sisaldavad
jäätmed
nagu
tõrvapapp,
immutatud
isolatsioonmaterjalid jne;
 saastunud pinnas.
Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja – ehitise omanik, kui tema ja
ehitusettevõtja või kinnisvaraarendaja vaheline leping ei näe ette teisiti, või muu isik,
kelle valduses on jäätmed.
Ehitusjäätmete valdaja on kohustatud korraldama oma jäätmete taaskasutamise või
andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba omavale või jäätmekäitlejana registreeritud
isikule.
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Ohtlikud ehitusjäätmed, välja arvatud saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa
eraldi kogumismahutitesse. Ohtlike ehitusjäätmete valdaja vastutab nende ohutu
hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale
jäätmekäitlejale.
Jäätmearuannete kohaselt Elvas tekkinud (sh kogutud) ehitus- ja lammutusjäätmete
liigid ja kogused on toodud järgnevas tabelis 4.
Tabel 4. Elvas tekkinud (sh kogutud) ehitus- ja lammutusjäätmed (tonnides). Allikas:
Keskkonnaagentuur.
2008
2009
2010
2011
2012
Ettevõtete ehitus- ja lammutusjäätmed
Betoon, tellised, plaadid ja
0,0
0,0
45,5
28,7
100,6
keraamikatooted 17 01
Puit, klaas ja plast 17 02
3,3
0,0
1286,2
9223,8
7186,9
Metallid (sealhulgas sulamid) 17 04
102,6
105,5
96,2
183,1
157,6
Pinnas (sealhulgas saastunud maaaladelt eemaldatud pinnas), kivid ja
16,1
10188,4
79,1
10,5
89,6
süvenduspinnas 17 05
Isolatsioonimaterjalid ja asbesti
2,7
9,9
8,1
2,1
0,0
sisaldavad ehitusmaterjalid 17 06
Muu ehitus- ja lammutuspraht 17 09
58,5
169,3
232,5
255,3
123,7
04
Kokku
183,2
10473,0
1747,5
9703,5
7658,4
Majapidamiste ehitus- ja lammutusjäätmed
Betoon, tellised, plaadid ja
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
keraamikatooted 17 01
Puit, klaas ja plast 17 02
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Metallid (sealhulgas sulamid) 17 04
184,1
181,4
594,6
543,2
295,9
Pinnas (sealhulgas saastunud maaaladelt eemaldatud pinnas), kivid ja
3,1
1,6
0,0
0,0
14,9
süvenduspinnas 17 05
Isolatsioonimaterjalid ja asbesti
2,6
0,5
4,5
2,1
4,3
sisaldavad ehitusmaterjalid 17 06
Muu ehitus- ja lammutuspraht 17 09
24,3
14,4
16,3
128,9
35,3
04
Kokku
214,1
197,9
615,4
674,2
350,4
Ehitusjäätmete teke on väga kaootiline ja sõltub hooaja ehitus- ja lammutustöödest.
Riikliku jäätmearuandluse põhjal on Elvas majapidamistest kogutud ehitusjäätmete
kogused väiksed, seda eeskätt jäätmeliigi 17 02 osas. Linnavalitsuse andmetel on
koostöös Selmet Invest OÜ-ga aastatel 2008-2013 Nooruse 8 kogumispunktis elanikelt
tasuta vastu võetud aknaklaasi järgmiselt: 2008 - 13,9 t; 2009 - 11,0 t; 2011 - 9,8 t; 2012 12,7 t; 2013 - 6,8 t.
Elva linnas puudub ehitus-ja lammutusjäätmete vastuvõtupunkt. Sellele tuginedes võib
eeldada, et kodumajapidamiste ehitus- ja lammutusjäätmeid satub arvestataval hulgal
ka olmejäätmete sekka ning riiklikus jäätmearuandluses Tartu linna jäätmete arvestusse.
Ehitus- ja lammutussegajäätmeid, suuremõõtmelist betooni, asfaltitükke võtab tasu eest
vastu OÜ Karimek (Tartu, Ropka tee 24) ja Aardlapalu jäätmete ümberlaadimisjaam. AS
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Epler & Lorenz võtab elanikelt vastu (tasu eest) asbesti sisaldavaid eterniidi jäätmeid
aadressil Tartu Ravila 75a. Metallijäätmeid võtab vastu Rao Metall OÜ aadressil Elva
Kirde tn 4.
Ehitusjäätmete eraldi kogumist ja taaskasutusse suunamist aitaks parandada
kodulähedasem ehitus- ja lammutusjäätmete vastuvõtupunkt. Kaaluda tuleks rajatava
jäätmejaama territooriumil tulevikus ka ehitus- ja lammutusjäätmete vastuvõtmise
võimalust.

6.5 Ohtlikud jäätmed
Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud
tervisele, varale või keskkonnale.
Tavaliselt kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on:
 aegunud ravimid;
 elavhõbeda kraadiklaasid;
 kodukemikaalid;
 vanaõli, õlised kaltsud, õlifiltrid;
 värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäägid;
 väetised ja pestitsiidid;
 rotimürk jm biotsiidid;
 kompaktlambid (ehk säästupirnid), päevavalguslambid;
 patareid ja akud.
Ohtlikke jäätmeid tuleb hoiustada nii, et need ei reostaks pinna- või põhjavett ega
põhjustaks teisi keskkonnakahjustusi. Vedelaid ohtlikke jäätmeid peab säilitama kindlalt
suletavates kogumismahutites, mis välistab nende sattumise maapinnale, põhjavette või
kanalisatsiooni.
Ettevõtetes tekib ohtlike jäätmetena nii spetsiifilisi tootmisjääke kui ka
kodumajapidamistega sarnaseid ohtlikke jäätmeid. Asutused ja ettevõtted peavad ise
korraldama oma ohtlike jäätmete kogumise, ajutise ladustamise ja üleandmise litsentsi
omavatele ohtlike jäätmete käitlejatele.
Kuni 2011. aastani korraldati Elva linnavalitsuse ja AS Epler&Lorenz koostööna
regulaarselt ohtlike jäätmete kogumisringe. Alates 2011. a võetakse ohtlikke jäätmeid
Elva linna elanikelt tasuta vastu koostöös AS Epler&Lorenziga ohtlikke jäätmeid jäätmete
kogumispunktis aadressil Nooruse tn 8.
Elvas asuvad patareide kogumiskastid järgmistes kauplustes:


Kesk 23, kaupluses Kodu ja Tehnika;



Kesk 1, Kaupluses Konsum;



Pikk1, Kaupluses A ja O;



Kirde 3, Kaupluses Arbimäe Konsum.

Tootja vastutuse põhimõtte kohaselt saab probleemtooteid: vanu patareisid, akusid,
elektri- ja elektroonikaseadmeid tasuta ära anda ka kauplustes, kes tegelevad nende
toodete müügiga.
Aegunud ravimite kogumiskonteinerid asuvad järgmistes Elva apteekides:


Kesk 1, Konsumi apteegis;
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Kesk 23, Kesklinna apteegis.

Õlijäätmete, õlifiltrite, akude kogumiskonteinerid asuvad Tartu mnt 31b, Alexela tanklas.
Ohtlike jäätmete kogumisvõrgustikku võib käesoleval ajal pidada heaks.

6.6 Romusõidukid ja vanarehvid
Mootorsõidukid ja nende osad kuuluvad jäätmeseaduse mõistes probleemtoodete
hulka. Probleemtooted on tooted, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada nii
ohtu tervisele kui ka keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast
risustamist.
Vanarehvid tuleb üle anda vanarehvide kogumispunkti või uue rehvi ostmise korral
müügikohta või rehviettevõttesse. Rehvide tootja jäätmeseaduse § 23 mõistes on
kohustatud korraldama enda valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud rehvidest
tekkivate jäätmete tasuta vastuvõtmise.
Romusõiduk tuleb üle anda tootja või tootja esindaja määratud kogumispunkti või uue
sõiduki ostmise korral müügikohta või vanametalli kogumispunkti.
Tabel 5. Elva linnas tekkinud (sh kogutud) romusõidukid ning romusõidukite
lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed (tonnides). Allikas:
Keskkonnaagentuur.
Romusõidukid
mitmesugustest
liiklusvaldkondadest (sh
liikurmasinad) ning
romusõidukite
lammutamisel ja
sõidukihooldusel
tekkinud jäätmed
16 01
2008
2009
2010
2011
2012
Ettevõtetes
144,849
39,111
49,44
148,612
147,196
Majapidamistes
7,102
50,98
49,754
68,331
47,197
Kokku
151,996
90,091
99,194 216,943
194,393
Elva linnas võtab romusõidukeid vastu ettevõte Rao Metall OÜ, aadressil Kirde tn 4.
Tabel 6. Vanarehvide teke (sh kogutud) jäätmearuannete põhjal Elva linnas (tonnides).
Allikas: Keskkonnaagentuur.
Vanarehvid - 16 01 03; 16
2008
2009
2010
2011
2012
01 03 01; 16 01 03 02
5,498
7,983
2,456
9,692
3,87
Vanad autorehvid saab ära anda rehviettevõttesse üks-ühele uute rehvide ostmisel või
toimetada vanad rehvid ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumispunkti, mis asub
Elva linnas aadressil Nooruse tn 8.
Vanarehvide osakaal jäätmetekkes tõenäoliselt tõuseb lähiajal seoses autostumise
kasvuga. Samas on oodata ka rehvide taaskasutamise suurenemist, seoses vanarehvide
vastuvõtmise ja taaskasutamise süsteemi arenemisega.

6.7 Elektri- ja elektroonikaseadmed
Probleemtoodete hulka kuuluvad elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad. Elektrija elektroonikaseadmete romud on üks kiiremini kasvavaid jäätmevooge. Need
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jäätmeliigid sisaldavad väärtuslikke metalle, kuid samas hulgaliselt ka äärmiselt
keskkonnaohtlikke komponente nagu elavhõbe, tina, kaadmium, freoonid jne.
Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest
eraldi ning viia elektri- või elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti või uue toote
ostmise korral müügikohta.
Eestis korraldab elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude tootmise ja
müügiga tegelevate ettevõtjate poolt neil lasuvate tootjavastutuse kohustuste täitmist
MTÜ EES-Ringlus.
Elva elanikelt võetakse tasuta vastu kodumajapidamises tekkivaid elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmeid (nn EES-jäätmeid) aadressil Kirde tn 6 ja aadressil
Nooruse tn 8. EE-seade on seade, mis vajab töötamiseks elektrivoolu või
elektrimagnetvälja, seade selle voolu ja välja tekitamiseks, suunamiseks ning
mõõtmiseks.
Vastu võetavate EE-seadmete kategooriad:
 Suured kodumasinad (külmik, pesumasin, pliit, mikrolaineahi, elektriradiaator
jne.);
 Väikesed kodumasinad (tolmuimeja, triikraud, kohvimasin, röster, kell jne);
 IT seadmed (arvuti, kuvar, printer, telefon, mobiiltelefon, kalkulaator jne);
 Tavatarbijale määratud seadmed (raadio, televiisor, videokaamera, magnetofon,
muusikariistad jne);
 Valgustusseadmed (luminofoorlampide valgustid, kompaktlambid);
 Elektrilised tööriistad v.a tööstuslikud (puur, saag, niiduk, aiatööriist,
õmblusmasin jne);
 Mänguasjad (videomäng, el.mänguasi, elektrilise või elektroonilise
komponendiga spordivahend).
Tabel 7. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete teke (sh kogutud) jäätmearuannete
põhjal Elvas (tonnides). Allikas: Keskkonnaagentuur.
Elektri- ja
elektroonikaseadmete
ning muude seadmete
ja aparaatide jäätmed 16 02
2008
2009
2010
2011
2012
Ettevõtetes
12,431
4,212
14,473
23,369
26,621
Majapidamistes
2,043
1,542
8,041
4,88
1,995
Kokku
14,474
5,754
22,514
28,249
28,616
Elektri- ja elektroonikaseadmete romude koguste osas on tulevikus oodata koguste
kasvu nii tänu paranevale kogumissüsteemile kui elektroonikaseadmete suuremale
kasutamisele ja sellega kaasnevale seadmete vananemisele.

6.8 Tervishoiu- ja veterinaarteenuste jäätmed
Tervishoiu jäätmed on nii inimese kui ka loomade tervishoiu, ravimise ning hooldusega
seotud asutustes tekkivad jäätmed.
Elva linnas osutab ambulatoorset ja statsionaarset tervishoiuteenust SA Elva Haigla TM.
Esmast meditsiiniteenust pakuvad 5 perearstikeskust. Hambaravi teenust osutavad 4
keskust, millest üks osutab ka hambaproteesimise teenust. Ravimite müügiga tegeleb
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linnas 4 apteeki. Lisaks on Elvas 1 loomakliinik, kes on spetsialiseerunud väikeloomade
ravimisele.
Tervishoiuasutused (sh ka veterinaarasutused) peavad välja töötama sisemised juhised
jäätmete liigiti kogumiseks ja edasiseks käitlemiseks. Jäätmed tuleb pakkida tekkekohas,
sealhulgas koduvisiitidel tekkinud jäätmed. Jäätmed tuleb viia tekkekohast pakituna
tervishoiuasutuse jäätmehoidlasse kuni üleandmiseni vastavat luba omavale
jäätmekäitlusettevõttele. Vastavalt Euroopa Nõukogu direktiivile 1999/31/EÜ prügilate
kohta on nakkusohtlike jäätmete ladestamine tavajäätmete prügilatesse keelatud.
Elva linnale lähim tervishoiu riskijäätmete kahjutustamise keskus asub Tartus, Tartu
Ülikooli Kliinikumi juures, aadressil L. Puusepa 1a. Kahjutustamise keskuses töödeldakse
autoklaavis 18 01 03* ja 18 02 02* jäätmeid, muutes need ohututeks. Töödeldakse
põhiliselt Tartu Ülikooli Kliinikumis tervishoiul tekkinud jäätmeid, kuid lisaks pakutakse
teenust ka väljaspoole.
Seoses rahvastiku vananemisega ja jäätmetekitajate üle kontrolli saavutamisega võib
järgnevaks kümneks aastaks prognoosida mõningast raviasutustes tekkivate jäätmete
kasvu.
Tabel 8. Tervishoiuteenuste jäätmete teke (sh kogutud) jäätmearuannete põhjal Elvas
(tonnides). Allikas: Keskkonnaagentuur.
Inimese sünnitushooldel ning haiguste
2008 2009 2010 2011 2012
diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud
jäätmed, 18 01
1,133 1,336 1,136 1,135 0,872
Elva linnas asuvad aegunud ravimite kogumiskonteinerid Konsumi apteegis, aadressil
Kesk 1 ja Kesklinna apteegis, aadressil Kesk 23.

6.9 Korraldatud jäätmevedu
Vastavalt Jäätmeseaduse §-ile 135 on kohalikul omavalitsusel, mille haldusterritooriumil
elab rohkem kui 1500 inimest, kohustus organiseerida oma haldusterritooriumil
korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmeveo kohustus on alates 2005. aasta 1.
jaanuarist. Korraldatud jäätmeveo põhieesmärk on liita kõik jäätmevaldajad
jäätmeveoga, et kaoks ära omanikuta prügi probleem ja illegaalne prügistamine.
Linnavalitsuse tähelepanekute kohaselt on korraldatud jäätmeveole üleminek oluliselt
vähendanud linna rohealade prügistumist.
Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast
määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud
ettevõtja poolt.
Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige
prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti
kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo ning edasise suunamise taaskasutusse
või kõrvaldamisele. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka teisi olmejäätmete liike või
muid jäätmeid, kui see on vajalik Jäätmeseaduse nõuete täitmiseks või seda tingib
oluline avalik huvi.
Riigihanke tulemusena osutab Elvas alates 1. jaanuarist 2013 korraldatud jäätmeveo
teenust Eesti Keskkonnateenused AS (endise nimega AS Veolia Keskkonnateenused).
Hankeperioodil osutatakse teenust kuni 31. detsembrini 2015.
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Korraldatud jäätmeveoga veetakse segaolmejäätmeid, paberjäätmeid ja suurjäätmeid.
Paberjäätmeid on kohustus ära anda 10-ne ja enama korteriga kortermajades, mis
asuvad kaugkütte piirkonnas. Paberjäätmete vedu on tasuta. Need, kes ei oma
kohustust, võivad samuti paberjäätmeid ära anda. Jäätmeid saab ära anda vastavalt
vajadusele, kuid vedu tuleb vedajaga eelnevalt kokku leppida.
Elva linnas on võimalik alates 1. jaanuarist 2013 tasuta ära anda suurjäätmeid, kuid vedu
tuleb ettevõttelt Eesti Keskkonnateenused AS eraldi tellida kas telefoni (tel 1919) või ekirja (tartu@keskkonnateenused.ee) teel. Vedajale tuleb anda infot, mida ja kui palju
soovitakse üle anda, samuti lepitakse kokku veopäev. Suurjäätmed võib ajutiselt
paigutada kogumismahuti vahetusse lähedusse 3 päeva enne kokkulepitud veopäeva
toimumist.
Elva linna haldusterritoorium moodustab ühe jäätmeveo piirkonna, kus korraldatud
jäätmeveoga liitumine on kohustuslik.

6.10 Jäätmete kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatised
Alates Aardlapalu prügila sulgemisest veetakse Elva linna jäätmed Aardlapalu
ümberlaadimisjaama ning sealt omakorda edasi ladestamiseks Torma prügilasse või
taaskasutamiseks vastavasse jäätmekäitlusettevõttesse.
2014. aasta seisuga on Elva linnas pakendijäätmete taaskasutusse suunamiseks
paigaldatud 21 kogumiskonteinerit. Konteinerid on valdavalt segapakenditele ning
vähemal määral ka klaas-ja paberpakenditele. Pakendikonteineritesse saavad elanikud
jäätmeid ära anda tasuta.
Elva linnas on elanikel võimalik viia probleemtoodetest tekkinud jäätmed ja ohtlikud
jäätmed jäätmete kogumispunktidesse, aadressile Nooruse tn 8 (keskkatlamaja
territooriumil) või Kirde tn 6 (katlamaja territooriumil). Tegu on asustuse suhtes hästi
paiknevate kogumispunktidega.
Elva linnas puudub võimalus aia- ja haljasjäätmete kompostimiseks. Sellest tulenevalt on
linna arengukava ja jäätmekava üheks eesmärgiks rajada jäätmejaam koos
kompostimisväljakuga.

6.11 Teavitustegevus
Jäätmealast infot (sh korraldatud jäätmeveo ja jäätmete kogumispunktide kohta)
edastatakse linna elanikele nii infovoldikute, ajaleheartiklite kui ka Elva linna kodulehel
oleva jäätmemajanduse rubriigi kaudu. Samuti on kodulehel leitav Eesti
Taaskasutusorganisatsiooni poolt koostatud pakendijäätmete sorteerimisjuhend
(http://elva.kovtp.ee/jaatmemajandus). Info kättesaadavust võib hinnata heaks. Vajalik
on info pidev ajakohastamine ning jäätmekäitlusteemaliste ajaleheartiklite avaldamise
jätkamine kohalikus lehes.
Suuremate jäätmekäitlusalaste ümberkorralduste (korraldatud jäätmeveo rakendamine
jms) puhul on linnavalitsus korraldanud infopäevi.

6.12 Minevikus saastunud jäätmekõrvaldamiskohad
korrastamise meetmed

ning

nende

Elva
linna
territooriumil
puuduvad
teadaolevalt
minevikus
saastunud
jäätmekõrvalduskohad ning seega puudub vajadus rakendada nende korrastamise
meetmeid.
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7 Jäätmehoolduse arengusuunad ja eesmärgid
Riigi jäätmekava 2014-2020 põhieesmärgi saavutamine on seotud jäätmehierarhia viie
etapi rakendamisega: esmajärjekorras tuleb jäätmeteket vältida ja kui see osutub
võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik ette valmistada korduskasutuseks, siis
ringlusse võtta ja muul viisil taaskasutada, et ladestada prügilasse võimalikult vähe
jäätmeid. Samuti peab vähendama tekkivate jäätmete ohtlikkust.
Jäätmekäitluse arendamisel Elva linnas tuleb lähtuda Riigi jäätmekavas seatud
eesmärkidest ning kehtivast õiguslikust regulatsioonist, võttes arvesse olemasolevat
jäätmehoolduse hetkeolukorda, jäätmete käitlemise võimalusi ja jäätmehooldusega
seotud probleeme.

7.1 Jäätmehoolduse kavandamine ja planeerimine
7.1.1 Kohalike õigusaktide üle vaatamine ja ajakohastamine
Elva linna jäätmehooldust arendatakse linna arengukava, jäätmekava ja Elva linna
jäätmehoolduseeskirja alusel.
Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava ajakohastamine on jäätmekava korrapärane
läbivaatamine ja selles muudatuste tegemine. Samuti vaadatakse korrapäraselt üle ja
vajadusel ajakohastatakse ka linna arengukava ning jäätmehoolduseeskiri.

7.1.2 Korraldatud jäätmeveo korraldamine
Jäätmeseaduse kohaselt on korraldatud jäätmevedu olmejäätmete kogumine ja
vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse
üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.
Riigihanke tulemusena osutab Elvas linnas alates 1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini
2015 korraldatud jäätmeveo teenust Eesti Keskkonnateenused AS.
Korraldatud jäätmeveo täpsustatud nõuded on kehtestatud Elva linna
jäätmehoolduseeskirjas. Korraldatud veoga veetakse segaolmejäätmeid, paberjäätmeid
ja suurjäätmeid.
Hankeperioodi lõppemisel on vaja korraldada uus konkurss jäätmevedaja leidmiseks.

7.2 Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine
7.2.1 Biojäätmed
Liigiti kogutud biojäätmed tuleb vedada kompostimiseks selleks ettenähtud
kompostimisväljakule või kompostida kohapeal vastavalt nõuetele või anda üle
jäätmekäitlejale.
Prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas ei tohi biolagunevaid jäätmeid olla üle 30
massiprotsendi alates 2013. aasta 16. juulist ning üle 20 massiprotsendi alates 2020.
aasta 16. juulist.
Seoses reoveepuhasti rekonstrueerimisega puudub Elva linnas aia- ja haljasjäätmete
kompostimisvõimalus. Vajadus on rajada jäätmejaam koos kompostimisväljakuga, et
vähendada prügilasse ladestatavate biojäätmete hulka ning seeläbi saavutada sihtarv ja
tagada biojäätmete nõuetekohane käitlemine.
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Jäätmejaam peab võimaldama linnas tekkivate aia- ja haljasjäätmete vastuvõtmise ja
käitluse. Jäätmejaama biojäätmete vastuvõtmise võimsuseks peab olema vähemalt 1600
m3 aia- ja haljasjäätmeid aastas.
Jäätmejaama asukohaks on sobilik Konguta valda jääv Elva reoveepuhasti kõrvalterritoorium. Jäätmejaama rajamist toetavad ka linna üldplaneering ja arengukava.
Jäätmejaam kavandatakse rajada kahes osas, 2015. aastal on kavandatud valmima
kompostimisväljaku osa ning aastaks 2020 terviklik jäätmejaam.

7.2.2 Probleemtoodetest tekkinud jäätmed ja ohtlikud jäätmed
Elva linnas on elanikel võimalik viia probleemtoodetest tekkinud jäätmed ja ohtlikud
jäätmed jäätmete kogumispunktidesse, aadressile Nooruse tn 8 (keskkatlamaja
territooriumil) või Kirde tn 6 (katlamaja territooriumil). Elva Linnavalitsus teeb
kogumispunktides koostööd järgmiste ettevõtetega: MTÜ Elektroonikaromu; MTÜ Eesti
Rehviliit; MTÜ EES-Ringlus; AS Epler & Lorenz; Eesti Vanapaber OÜ.
Probleemtoodetest tekkinud jäätmete ja ohtlike jäätmete kogumise osas tuleb linnal
jätkata koostööd eelnimetatud ettevõtetega. Oluline on tagada jäätmete
kogumispunktide jätkuv toimimine, sh kogumispunktide hooldus ning vajaduse
tekkimisel ka kogumispunktide laiendamine väiksemamahulisteks jäätmejaamadeks.
Vajalik on ka jätkuv elanikkonna teavitamine jäätmete üleandmise võimalustest.

7.2.3 Ehitus- ja lammutusjäätmed
Ehitus- ja lammutusjäätmete osas tuleb linnavalitsusele esitada jäätmeõiend jäätmete
nõuetekohase käitlemise kohta koos ehitise kasutusloa taotlusega või ehitise
lammutustööde lõpetamisel. Järelevalvet andmete esitamise õigsuse kohta teostab
linnavalitsus. Jätkata tuleb kontrolli ehitus- ja lammutusjäätmete nõuetekohase käitluse
osas.
Kuna Elva linnas puudub võimalus ehitus- ja lammutusjäätmete üleandmiseks tuleks
rajatava jäätmejaama juurde ette näha tulevikus ka ehitus- ja lammutusjäätmete
vastuvõtu võimalus.
Rajatav jäätmejaam peaks võimaldama tulevikus aastas u 200 tonni ehitus- ja
lammutusjäätmete vastuvõttu.

7.3 Elanike teadlikkuse tõstmine
Jäätmekavaga püstitatud eesmärkide elluviimine eeldab jätkuvalt elanike kaasamist ja
vastavat selgitustööd.
Pideva selgitustöö ja teavitamise aluseks on eesmärgistatud info edastamine, info
edastamise viisideks on kohalikud ajalehed, kuulutused, viidad, bukletid, internet. Kuna
interneti kasutamine on osade sihtgruppide hulgas eeldatavalt piiratud, siis on
informatsiooni vajalik dubleerida ka paberkandjal.
Selgitustöö kavandamisel on oluline arvestada ka sihtgrupist tulenevate asjaoludega.
Soovitav oleks läbi viia erinevaid kampaaniaid erinevatele sihtgruppidele, arvestades
näiteks vanust (täiskasvanud, noored) ja asustust/elukohta (eramajad, korterelamud).
Selgitustöö läbiviimisel tuleb arvestada, et sihtgruppi ei koormataks antava infoga üle,
jagatav info peaks olema lihtsalt mõistetav, samas peab olema viide spetsiifilise teabe
kättesaadavuse kohta.
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Teavitustöö tegemiseks on võimalik finantseerimist leida ka väljaspool linnaeelarvet
(KIK). Asjakohane oleks kaasata ka kohalikke ettevõtjaid.
Senist Elva linna poolset teavitustegevust jäätmekäitluse küsimustes võib pidada heaks.
Vajalik on jätkata seniseid tegevusi. Eeskätt tuleks jätkata pidevate
jäätmekäitlusteemaliste artiklite avaldamist kohalikus ajalehes ja internetis. Uued
võimalikud jäätmekäitluse alased elanikkonna kaasamise võimalused oleksid järgmised:


Kooliõpilaste keskkonnateadlikkuse
korraldamise jäätmekäitluskohtadesse;



Jäätmekäitlusrajatisi ja üleandmisvõimalusi tutvustavate voldikute levitamine
lisaks linnavalitsusele ka teistes kohalikes kogunemiskohtades.

tõstmine

läbi

õppeekskursioonide

7.4 Jäätmehoolduse järelevalve
Elva linna jäätmehoolduseeskirja täitmise üle teostab järelevalvet linnavalitsus vastavalt
oma pädevusele ja keskkonnajärelevalve seaduses sätestatud korrale.
Jäätmeseadusest tuleneva järelvalve tõhustamiseks tuleb linnavalitsusel tõhustada
koostööd Keskkonnainspektsiooniga ja teiste järelvalvet teostavate asutustega.
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8 Jäätmekava rakendamisega kaasnev keskkonnamõju
Jäätmeseaduse kohaselt on jäätmehoolduse arendamine oma haldusterritooriumil
kohaliku omavalitsuse üks ülesannetest. Jäätmekavas püstitatud eesmärkide
realiseerimine on kindlasti positiivse mõjuga ümbritsevale keskkonnale, kuna kavas
loetletud tegevused aitavad korrastada jäätmekäitlust, suurendada jäätmete sortimist ja
taaskasutust, vähendada prügilasse ladestatavate jäätmete koguseid, seega ka ohtlike
jäätmete sattumist keskkonda.
Järelevalve tõhustamise, korraldatud jäätmeveo toimimise ja sihipärase teavitustööga
on võimalik vähendada prügi omavoliliste mahapaneku kohtade tekkimist ja muud
seadusevastast jäätmete kõrvaldamist, nagu näiteks jäätmete põletamist, samuti
matmist.
Tähtis on pakkuda elanikele liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks mugavamaid
võimalusi
kogumispunktide
laiendamise
ja
uue
jäätmejaama
(koos
kompostimisväljakuga) rajamise kaudu, mis suurendab jäätmete liigiti kogumist ja
vähendab ladestatavate jäätmete hulka, st koormust keskkonnale.
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9 Jäätmekäitlusega seotud organisatsioonilised aspektid
9.1 Organisatsioonilised aspektid ja vastutus
Vastavalt Jäätmeseadusele korraldab omavalitsus oma haldusalal olmejäätmete ja
kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete käitlemist. Omavalitsuse õigused ja
kohustused hõlmavad:


jäätmekava, jäätmehoolduseeskirja ja korraldatud jäätmeveo korra jt kohalikul
tasandil jäätmekäitlust suunavate dokumentide koostamist ja avalikustamist;



korraldatud jäätmeveo organiseerimist;



jäätmete kogumiskoha määramist, kuhu tuleb korraldatud olemjäätmeveoga
hõlmatud jäätmed nende edasise veo eesmärgil toimetada;



õigus nõuda oma haldusterritooriumil tegutsevalt ettevõtjalt jäätmekava, mis
käsitleb ettevõtja tegevusega seotud jäätmekäitlust;



koostöö tegemine jäätmeseadusega sätestatud nõuete täitmiseks teiste
omavalitsustega;



seisukoha andmist jäätmeloa taotlustele ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi
taotlustele;



järelevalve teostamine jäätmehoolduseeskirjas sätestatud tingimuste täitmise
üle.

Linna jäätmevaldajate kohustus on järgida linnavolikogu kehtestatud nõudeid jäätmete
liigiti kogumiseks ja üleandmiseks.
Linna poolt väljavalitav jäätmevedaja vastutab veo ohutusnõuete täitmise eest ning
jäätmete toimetamise eest linnavalitsuse, pädeva riigiametniku või jäätmed vedamiseks
üle andnud isiku poolt määratud jäätmekäitluskohta.
Linna territooriumil Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmeloa, keskkonnakompleksloa
või ohtlike jäätmete käitluslitsentsi alusel tegutsevad jäätmekäitlejad omavad kohustust
jäätmekäitluse korraldamiseks vastavalt neile väljastatud loas sätestatud tingimustele.
Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis
teostab täidesaatvat riigivõimu ja riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku suundi
seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Keskkonnaameti osatähtsus kohaliku
omavalitsuse jäätmekäitluses on eeskätt arvamuse ja ettepanekute tegemine seaduste
alusel ja ulatuses. Keskkonnaameti ülesanne on ka kontrollida jäätmelubade,
keskkonnakomplekslubade või ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluste vastavust
nõuetele ning vastavaid lube väljastada.
Keskkonnainspektsioon on Keskkonnaministeeriumi struktuuri osa, mille kaudu toimub
jäätmekäitlusalane järelevalve, sh õigusaktide nõuete ning väljastatud jäätmelubade,
keskkonnakomplekslubade või ohtlike jäätmete käitluslitsentside nõuete järgimine.

9.2 Jäätmehoolduse rahastamine
Jäätmeseaduse alusel toetatakse jäätmehoolduse arendamist jäätmete keskkonda
viimise eest makstavast saastetasust.

30

Elva linna jäätmekava 2014-2020
Jäätmeseadus sätestab põhimõtted, et jäätmekäitluse kulud kannab jäätmetekitaja,
korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja tasub jäätmeveo teenustasu, mis peab
katma jäätmekäitluskohtade rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning
jäätmete veokulud. Keskkonnapoliitika põhimõte “saastaja maksab” ja “tootja vastutus”
tähendab sisuliselt seda, et jäätmekäitluse kulud maksab kinni lõpptarbija.
Jäätmekäitluse finantseerimine toimub linnas järgmiselt: ettevõtted maksavad ise
kõikide tekitatud jäätmete käitlemise eest, kaasa arvatud ohtlike jäätmete eest. Elanikud
maksavad
olmejäätmete
käitlemise
eest
jäätmeveo
teenustasu
otse
jäätmekäitlusettevõttele või läbi kinnisvarahaldusteenuseid pakkuva ettevõtte.
Linna eelarvest kaetakse järgnevad kulud: ohtlike jäätmete kogumiskohtade
haldamisega seotud kulud; omavoliliselt ladestatud prügikoristamise kulud;
jäätmekogumiskampaaniatega (kevadine koristuskampaania ja sügisene lehtede
äravedu) seotud kulud.
Elva linna jäätmehoolduse arendamise võimalikud finantseerimisallikad on linnaeelarve;
abiraha taotlemine erinevatest fondidest (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja EL
struktuurifondid); tootja vastutus; jäätmetekitajate poolt makstav teenustasu;
saastetasu.
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10 Kokkuvõte
Elva linna jäätmekava 2014-2020 koostamisel analüüsiti jäätmekäitluse hetkeolukorda
Elva linnas. Sellest lähtuvalt toodi välja jäätmehoolduse probleemid, püstitati
jäätmehoolduse arendamiseks vajalikud eesmärgid ning töötati välja tegevuskava
püstitatud eesmärkide ellurakendamiseks.
Linna jäätmekava 2014-2020 koostamise juures on arvestatud hetkel kehtivatest
õigusaktidest tulenevate nõuete ja kohustustega. Lisaks on arvestatud riiklikul tasemel
seatud eesmärkidega, eeskätt Riigi jäätmekavaga 2014-2020.
Jäätmekavas seatud eesmärkide täitmiseks on oluline elanike keskkonnateadlikkuse
tõstmine ja sortimisharjumuste juurutamine ning jäätmete kohtsorteerimise
edendamine, sorteeritud jäätmete üleandmisvõimaluste loomine, taaskasutuse
suurendamine ning järelevalve tõhustamine jäätmekäitluse üle. Kontrolli aitab tagada
võimalikult suure hulga jäätmevaldajate haaratus üldisesse jäätmekäitlussüsteemi ehk
korraldatud jäätmeveo rakendamine. Jäätmekava elluviimine aitab korrastada
jäätmekäitlust, suurendada jäätmete sortimist ja taaskasutust ning vähendada prügilasse
ladestatavate jäätmete koguseid ja seeläbi ka ohtlike jäätmete sattumist keskkonda.
Käesolevas jäätmekavas püstitatud eesmärkide realiseerimisel on kindlasti positiivne
mõju ümbritsevale keskkonnale.
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Keskkonnajärelevalve seadus (RT I 2001, 56, 337)
Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise
ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude
saavutamise tähtajad (RT I 2010, 42, 248)
Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused (RTL 2007, 9, 140)
Pakendiseadus (RT I 2004, 41, 278)
Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning
taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude
saavutamise tähtajad (RT I 2008, 37, 221)
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Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning
probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid (RT I, 13.05.2011, 1)
Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded (RTL 2004, 56, 938)
Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või
kõrvaldamise nõuded ja kord (RT I 2010, 42, 249)
Riigi jäätmekava 2008-2013. Vabariigi Valitus 29.05.2008 korraldus nr 234.
Riigi jäätmekava 2014-2020. Vabariigi Valitus 13. juuni 2014 korraldus nr 256.
Romusõidukite käitlusnõuded (RT I, 22.06.2011, 8)
Andmebaasid:
Jäätmearuandluse infosüsteem https://jats.keskkonnainfo.ee/
Keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis
Keskkonnaregister: http://register.keskkonnainfo.ee
Maa-ameti geoportaal: http://geoportaal.maaamet.ee
Statistikaameti statistika andmebaas http://pub.stat.ee
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Lisa 1. Tegevuskava ja rahastamisallikad 2014-2020
Nr

Tegevus

2014

2015

1. Jäätmehoolduse kavandamine ja planeerimine
1.1. Kohalike õigusaktide jooksev üle
*
*
vaatamine ja ajakohastamine
1.2. Korraldatud jäätmeveo korraldamine
*
2. Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine
2.1. Kompostimisväljakuga jäätmejaama
200 000
rajamise I etapp
2.2. Kompostimisväljakuga jäätmejaama
rajamise II etapp
2.3. Jäätmejaama hooldus- ja haldus
2.4. Nooruse tn 8 (keskkatlamaja
territooriumil) ja Kirde tn 6 (katlamaja
10 000
10 000
territooriumil) jäätmete
kogumispunktide hooldus.
2.5. Aia- ja haljasjäätmete kogumise
15 000
15 000
korraldamine
3. Elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine
3.1. Elanikkonna keskkonnateadlikkuse
tõstmiseks jäätmehooldust
puudutavate kampaaniate ning
2500
2500
teavitustöö läbiviimine (sh lasteaias ja
koolis)
3.2. Jäätmeteemaliste artiklite avaldamine
*
*
kohalikus lehes
3.3. Jäätmekäitlust puudutavate voldikute
500
500

2016

2017

2018

*

*

*

2019

*

2020

Rahastamisallikas
(teostajad)
*
*

(LV) LE
(LV) LE
(LV) LE+F
(LV) LE+F

200 000
6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

(LV) LE
(LV) LE

(LV) LE

(LV) LE+F
2500

2500

2500

2500

2500

*

*

*

*

*

500

500

500

500

500

(LV) LE
(LV) LE
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kättesaadavuse parandamine ja
jäätmeteemalised keskkonnahariduse
projektid.
3.4 Linna veebilehe täiustamine ja
*
haldamine jäätmealase teabe osas
4. Jäätmehoolduse järelevalve korraldamine
4.1. Eraisikute ja ettevõtete jäätmekäitluse
kontrollimine, vajadusel rikkujate
*
karistamine
4.2. Jäätmevaldajate registri haldamine
550
4.3. Kontroll korraldatud jäätmeveoga
*
liitumise üle
4.4. Omavoliliste prügi
mahapanekukohtade pidev
*
likvideerimine
4.5. Ehitus- ja lammutusjäätmete
jäätmeõiendi nõudmine ehitisele
*
kasutusloa andmiseks

*

*

*

*

*

*

(LV) LE

(LV) LE
*

*

*

*

*

*

550

550

550

550

550

550

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(LV) LE
(LV) LE
(LV) LE

(LV) LE
*

*

*

*

*

*

(LV) - teostajaks linnavalitsus
LE - finantseerimine linnaeelarvest
F - finantseerimine keskkonnafondidest projektipõhiselt
* jooksev tegevus, mida teostatakse linnavalitsuse töötajate poolt tööülesannete raames ja millele eraldi eelarvet ei kavandata.
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Lisa 2. Elva linnas tekkinud jäätmed jäätmeliikide lõikes ettevõtete ja majapidamiste kaupa 2008. - 2012.
a jäätmearuannete andmetel (tonnides)
Jäätmete Jäätmete grupi nimetus
grupp
02 01

Põllumajanduses,
aianduses, vesiviljeluses,
metsanduses, jahinduses ja
kalapüügil tekkinud jäätmed

03 01

Puidu töötlemise ning
plaatide ja mööbli tootmise
jäätmed

06 01

Hapete valmistamisel,
kokkusegamisel, jaotamisel
ja kasutamisel tekkinud
jäätmed
Metalle sisaldavad jäätmed,
mida ei ole nimetatud
alajaotises 06 03
Orgaaniliste
põhikemikaalide
valmistamisel,
kokkusegamisel, jaotamisel
ja kasutamisel tekkinud
jäätmed
Värvide ja lakkide
valmistamisel,
kokkusegamisel, jaotamisel
ja kasutamisel ning
ärastamisel tekkinud
jäätmed

06 04

07 01

08 01

2008
2009
2010
2011
2012
Majapidamistes Ettevõtetes Majapidamistes Ettevõtetes Majapidamistes Ettevõtetes Majapidamistes Ettevõtetes Majapidamistes Ettevõtetes
0,287
183
0,044
327
1,242
0,043
0,009

1368,556

32,57

105

1244,603

758,702

354,345

1,116

5,892

8,942

0,753

0,132

4,174

5,429

0,254

0,29

0,015

1,218

3,455

3,714
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08 04

10 01

10 11

12 01

13 02

Liimide ja hermeetikute
(sealhulgas veekindlust
tõstvate ainete)
valmistamisel,
kokkusegamisel, jaotamisel
ja kasutamisel tekkinud
jäätmed
Jõujaamades ja muudes
põletusseadmetes tekkinud
jäätmed (välja arvatud
jaotises 19 nimetatud
jäätmed )
Klaasi ja klaastoodete
valmistamisel tekkinud
jäätmed

4,6

2,517

17,943

48,88

58,02

5658,57

Metallide ja plastide
mehaanilisel vormimisel
ning füüsikalisel
ja mehaanilisel
pinnatöötlemisel tekkinud
jäätmed
Mootori-, käigukasti- ja
määrdeõlid

5411,73

2,676

1,48

13 05
14 06

Õlipüünisejäätmed
Orgaaniliste lahustite,
külmutusagensi- ja vahu- või
aerosoolikandegaasijäätmed

15 01

Pakendid (sealhulgas lahus
kogutud
olmepakendijäätmed)

90,668

395,457

15 02

Absorbendid,
filtermaterjalid,
puhastuskaltsud ja
kaitseriietus

0,003

2,543

93,16

79,26

3716,19

0

0,576

40,652

0,158

0,279

0,253

0,64

141,41

0,54

0,259

204,158

0,778

0,1
0,021

68,946

242,487

6,635

120,667

343,569

10,141

131,557

380,521

9,951

78,648

352,426

9,683
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16 01

16 02

16 05

Romusõidukid
mitmesugustest
liiklusvaldkondadest
(sealhulgas liikurmasinad)
ning romusõidukite
lammutamisel ja
sõidukihooldusel tekkinud
jäätmed (välja arvatud
jaotistes 13 ja 14 ning
alajaotises 16 06 ja 16 08
nimetatud jäätmed)
Elektri- ja
elektroonikaseadmete ning
muude seadmete
ja aparaatide jäätmed
Survemahutis gaasid ja
kasutuselt kõrvaldatud
kemikaalid

7,102

144,849

50,98

39,111

49,754

49,44

68,331

148,612

47,197

147,196

2,043

12,431

1,542

4,212

8,041

14,473

4,88

23,369

1,995

26,621

1,883

0,856
0,5

2,34

1,1

0,171

16 06
16 07

Patareid ja akud
0,557
Veo- ja hoiumahutite ning
vaatide puhastusjäätmed
(jaotistes 05 ja 12 nimetatud
jäätmed välja arvatud)

16 08

Kasutatud katalüsaatorid

0,01

0,005

0,01

17 01

Betoon, tellised, plaadid ja
keraamikatooted

45,48

28,72

100,6

17 02
17 04

Puit, klaas ja plast
Metallid (sealhulgas
sulamid)
Pinnas (sealhulgas
saastunud maa-aladelt
eemaldatud pinnas), kivid ja
süvenduspinnas

17 05

2,435
1,5

16,979

0,68

184,1

3,3
102,626

181,391

105,474

3,073

16,1

1,6

10188,35

7,181

594,558

0,92
0,32

1286,18
96,191
79,06

543,208

9224,576
183,125

496,862

543,208
672,068

10,48

14,9

89,56
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17 06

17 09
18 01

19 12

20 01

20 02

20 03

Isolatsioonimaterjalid ja
asbesti sisaldavad
ehitusmaterjalid
Muu ehitus- ja
lammutuspraht

2,576

2,68

0,463

9,87

4,532

8,095

24,31

58,52

14,42

169,29

16,28

232,515

128,86

2,12

4,26

0,037

255,26

35,3

123,72

Inimese sünnitushooldel
ning haiguste
diagnoosimisel, ravimisel või
ärahoidmisel tekkinud
jäätmed
Jäätmete mehaanilise
töötlemise jäätmed, nt
nimistus mujal nimetamata
sortimis-, purustamis-,
kokkupressimis- või
granuleerimisjäätmed
Olmejäätmete hulgast
30,622
väljanopitud või liigiti
kogutud jäätmed (välja
arvatud alajaotises 15 01
nimetatud jäätmed)
Aia- ja haljastujäätmed
(sealhulgas
kalmistujäätmed)

1,133

1,336

1,136

1,135

0,872

29,703

195,075

79,865

161,134

232,71

Muud olmejäätmed

1601,98

1875,279

1947,321

9981,742

Kõik jäätmeliigid kokku:

24,767

39,454

227,159

83,534

10

0,16

526,201

533,158

331,317

630,939

937,266

17582,987

1218,121

8185,963

42

241,443

48,094

271,75

45,311

0,22

0,1

417,996

604,936

315,767

639,891

1345,492

12312,254

842,3

9 825,7

87,617
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