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1 Sissejuhatus 

Tartu valla jäätmekava 2018-2023 on Tartu valla arengukava osa, jäätmekavas käsitletakse 

Tartu valla jäätmehoolduse hetkeolukorda ning edasist arendamist.  

Täpsemalt käsitleb jäätmekava:  

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. 

Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava eelnõu esitatakse enne selle vastuvõtmist 

arvamuse avaldamiseks Keskkonnaametile. 

Kuna kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava 

osa, on Tartu valla üldiseloomustus käsitletud sarnaselt Tartu valla arengukavaga ning 

esitatud lisas 1. 

Jäätmekava koostamisel on lähtutud järgmistest olulistest põhimõtetest: jäätmehierarhia 

järgimise põhimõte (vältida jäätmeteket nii palju kui võimalik, toetada korduskasutust, võtta 

jäätmeid ringlusesse ja taaskasutada muul viisil ning ladestada prügilasse võimalikult vähe 

jäätmeid), saastaja maksab põhimõte, laiendatud tootjavastutuse põhimõte, iseseisvuse ja 

läheduse põhimõte. 
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2 Jäätmemajanduse õiguslikud alused 

2.1 Euroopa Liidu õigusaktid 

Euroopa Liidu jäätmekäitlust käsitlevad õigusaktid võib jagada kolme kategooriasse: 

1. Raamküsimusi käsitlevad õigusaktid 

✓ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1013/2006 (jäätmeveo määrus); 

✓ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ (jäätmete raamdirektiiv), 

millega kehtestatakse õiguslik raamistik jäätmete käitlemiseks ühenduses; 

✓ Euroopa Komisjoni otsus 2014/955/EL, millega kehtestatakse jäätmenimistu. 

2. Jäätmekäitlust käsitlevad õigusaktid 

✓ Nõukogu direktiiv 1999/31/EÜ (prügiladirektiiv). Direktiiviga sätestatakse 

nõuded prügilatele ja erinõuded prügi vastuvõtmiseks prügilasse ning 

kehtestatakse kategooriad ladestatavate jäätmete tüübi alusel; 

✓ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/59/EÜ. Direktiiviga 

sätestatakse nõuded laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmisele 

sadamatest; 

✓ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheite kohta. 

Direktiiviga sätestatakse nõuded õhku, vette või pinnasesse juhitava heite 

vältimiseks ning piiramiseks ja jäätmete tekke vältimiseks suurtes 

tööstuskäitistes. 

3. Jäätmevooge käsitlevad õigusaktid 

✓ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 94/62/EÜ (pakendidirektiiv). 

Direktiiviga sätestatakse nõuded pakendijäätmete vältimise, taaskasutamise ja 

ringlussevõtu ning pakendite korduskasutamise kohta; 

✓ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid 

ja akusid ning nende jäätmeid; 

✓ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja 

elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta. 

✓ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 197/2006. Direktiiv käsitleb 

kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; 

✓ Nõukogu direktiiv 96/59/EU polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud 

terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta; 

✓ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 850/2004 püsivate orgaaniliste 

saasteainete kohta; 

✓ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 528/2012. Direktiiv käsitleb biotsiidide 

turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist; 

✓ Nõukogu direktiiv 87/217/EMÜ asbestist põhjustatud keskkonnareostuse 

vältimise ja vähendamise kohta; 

✓ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/21/EÜ kaevandustööstuse 

jäätmete käitlemise kohta; 

✓ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1257/2013 laevade ringlussevõtu 

kohta. 

2.2 Eesti õigusaktid 

Peamiseks jäätmete käitlemise ja kogumisega seonduvat reguleerivaks õigusaktiks on 

jäätmeseadus. Seaduses on püstitatud üleriigilised jäätmehoolduse arendamise eesmärgid ja 

põhimõtted, eesmärkide saavutamiseks ja jäätmemajanduse kavandamiseks koostatakse riigi 
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ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavad. Jäätmekäitluse planeerimine ja suunamine 

oma haldusterritooriumil on kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne. Jäätmeseaduse kohaselt 

tuleb jäätmetekke vältimisel ja jäätmehooldusmeetmete väljatöötamisel ning rakendamisel 

lähtuda jäätmehierarhiast: 

✓ jäätmetekke vältimine; 

✓ korduskasutuseks ettevalmistamine; 

✓ ringlussevõtt; 

✓ muu taaskasutamine nagu energiakasutus; 

✓ kõrvaldamine. 

Seega jäätmekäitluse eelistatuim meetod on jäätmetekke vältimine ning kõige vähem 

soovitatav meetod on jäätmete kõrvaldamine prügilasse. 

Pakenditega seonduvat reguleerib pakendiseadus. Pakendite turule laskjad on kohustatud 

korraldama ka nende taaskasutamist. Tekkinud jäätmete kogumise eest vastutavad ka 

ohtlikke tooteid sisaldavate probleemtoodete – elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja 

akude, vanarehvide, autoromude ja põllumajandusplasti tootjad. 

Pakendiseadusega on sätestatud pakendijäätmete taaskasutamise sihtarvud, mille kohaselt 

tuleb pakendijäätmeid taaskasutada järgmiselt: 

✓ pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 protsenti kalendriaastas; 

✓ pakendijäätmete kogumassist ringlussevõetuna vähemalt 55 ja mitte rohkem kui 80 

protsenti kalendriaastas. 

Taaskasutamise sihtarvude täitmise tagamiseks peab taaskasutama pakendimaterjali liike 

kalendriaastas vähemalt järgmises ulatuses: 

✓ 70 protsenti klaasijäätmete kogumassist ringlussevõetuna; 

✓ 70 protsenti paberi- ja kartongijäätmete kogumassist, kusjuures 60 protsenti 

kogumassist ringlussevõetuna; 

✓ 60 protsenti metallijäätmete kogumassist ringlussevõetuna; 

✓ 55 protsenti plastijäätmete kogumassist, kusjuures 45 protsenti plastijäätmete 

kogumassist ringlussevõetuna ja 22,5 protsenti plastijäätmete kogumassist uuesti 

plastiks töödelduna; 

✓ 45 protsenti puidujäätmete kogumassist, kusjuures 20 protsenti kogumassist 

ringlussevõetuna. 

2.3 Kohaliku omavalitsuse õigusaktid 

2.3.1 Tartu valla jäätmehoolduseeskiri 

Tartu vallavolikogu 22.03.2018 määrusega nr 9 on kehtestatud „Tartu valla 

jäätmehoolduseeskiri“.  

Jäätmehoolduseeskirjaga kehtestatakse jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud 

jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid, veopiirkond, vedamise sagedus ja aeg, jäätmeveo 

teenustasu suuruse määramise kord ning järelevalve teostamine jäätmekäitluse üle Tartu 

vallas. 

2.3.2 Tartu valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus 

Tartu Vallavolikogu 22.03.2018 määrusega nr 10 on kehtestatud „Tartu valla jäätmevaldajate 

registri põhimäärus“.  
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Tartu valla jäätmevaldajate register on digitaalselt peetav andmekogu, mille eesmärk on 

arvestuse pidamine jäätmevaldajate ja jäätmevedajate kohta, arvestuse pidamine 

jäätmetekkkohtade, jäätmemahutite ja jäätmeliikide kohta ning informatsiooni kogumine 

jäätmehoolduse kavandamiseks. 

2.4 Jäätmehoolduse arengudokumendid 

2.5 Eesti keskkonnastrateegia ja keskkonnategevuskava 

Keskkonnastrateegia aastani 2030 on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mille 

eesmärgiks on määratleda pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi 

hoidmiseks.  

Keskkonnastrateegia elluviimiseks koostatakse detailsem rakendusplaan ehk tegevuskava 

seitsmeks aastaks. 

Keskkonnastrateegias on jäätmete osas sõnastatud eesmärk aastaks 2030 tekkivate jäätmete 

ladestamise vähendamine 30% ning oluliselt on vähendatud tekkivate jäätmete ohtlikkust.  

Eesmärgi saavutamiseks on oluline vähendada jäätmeteket ning suurendada jäätmete 

sortimist, taaskasutamist, sh ringlussevõttu. Oluline on ka vähendada jäätmete ohtlikkust ning 

ohtlike ainete sisaldust jäätmetes. 

2.6 Riigi jäätmekava 2014-2020 

Riigi jäätmekava on kogu jäätmevaldkonda hõlmav arengudokument. Jäätmekava kirjeldab 

olulisemaid jäätmevaldkonna arengupõhimõtteid ja meetmeid koos ettenähtud tegevustega 

järgmiseks seitsmeks aastaks. 

Riigi jäätmekava 2014-2020 peaeesmärk on jäätmekäitluse hierarhiat järgiv säästev 

jäätmehooldus, millest lähtudes on püstitatud ka kolm strateegilist eesmärki. 

I strateegiline eesmärk 

✓ Vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust 

o Meede 1. Jäätmetekke vältimise edendamine ja jäätmete ohtlikkuse 

vähendamine. 

II strateegiline eesmärk 

✓ Võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil taaskasutada maksimaalsel tasemel 

o Meede 2. Jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine ning 

jäätmearuandluse tõhustamine. 

III strateegiline eesmärk 

✓ Vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades muuhulgas seiret ning 

järelevalvet. 

o Meede 3. Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine ning seire ja 

järelevalve tõhustamine.  
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2.7 Tartu valla arengukava 

Tartu valla arengukava 2018-2030 on kehtestatud Tartu Vallavolikogu 27.09.208 määrusega 

nr 21. Arengukava eesmärgiks on määratleda valla arenguvajadused ning valikute kaudu 

tagada järgneval arengukava perioodil erinevate valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik 

areng.  

Arengukava on aluseks Tartu valla eelarvestrateegia ja eelarve koostamisel, investeeringute 

kavandamisel ning nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisel ja laenude võtmisel. 

Arengukavast lähtutakse valdkondlike ja vallavalitsuse hallatavate asutuste 

arengudokumentide koostamisel. Arengukava elluviimiseks vajalikud vahendid kavandatakse 

eelarvestrateegias, mille eesmärk on tagada jätkusuutlik eelarvepoliitika, mis seob 

arengukavaliste strateegiliste eesmärkide täitmise olemasolevate ressurssidega ja tagab 

stabiilse arengu realistliku planeerimise kaudu.  

Tartu valla arengukavas on majandus-, elu- ja toimekeskkonna ning taristu arengusuundade 

peatükis strateegiliste eesmärkide tulemuste/indikaatoritena muuhulgas välja toodud 

jäätmejaamade ja /või jäätmekäitluspunktide arv. 
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3 Jäätmekava rakendamisega kaasnev keskkonnamõju 

Jäätmekäitluse keskkonnamõju kaasneb jäätmete tekitamisega, kogumise, vedamise ja 

käitlemisega. Otsene mõju võib avalduda inimese tervise ja heaolu kahjustamises ning 

looduskeskkonna reostamisega. Kaudne mõju võib olla nt jäätmekäitlusobjektide ümbruses 

oleva maa väärtuse vähenemine. Jäätmekäitlusega kaasnev mõju võib olla nii lokaalne, 

regionaalne kui ka globaalne. 

Jäätmete käitlemisest tuleneva keskkonnamõju vähendamiseks on oluline jäätmete liigiti 

kogumine, mis loob paremad võimalused jäätmete materjalina ringlusse võtuks ning ohtlike 

jäätmete eraldamiseks. Nii väheneb ka jäätmete käitlemisest tulenev keskkonnamõju. 

Jäätmete tekkekohas sorteerimisel, liigiti kogumisel ning korraldatud jäätmeveo puhul on 

keskkonnamõjud väikesed. Seega on olmejäätmete keskkonnamõju võimalik vähendada 

jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutuse edendamisega, samuti ka jäätmetekke vältimisega, 

mis on saavutatav eelkõige läbi teavitustöö.  

Jäätmekavas kavandatud eesmärkide elluviimine vähendab keskkonnale avalduvat mõju – 

kavandatud tegevused aitavad suurendada jäätmete sorteerimist, vähendada prügistamist 

ning tõsta inimeste keskkonnateadlikkust. 

Endise Tabivere ja endise Tartu valla territooriumil toimib korraldatud jäätmevedu. Laeva 

piirkonnas algas korraldatud jäätmevedu oktoobris 2018. Võimalikult suure hulga 

jäätmetekitajate liitumine korraldatud jäätmeveoga ning kontroll tekkivate jäätmevoogude üle 

võimaldab vähendada jäätmetekke negatiivseid mõjusid. Kohati esineb veel jäätmete 

ebaseaduslikku ladestamist, eriti Raadi endises sõjaväepiirkonnas. Probleemiks on ka 

pakendikonteinerisse muud liiki jäätmete (olmejäätmed, ehitusjäätmed) panemine, eriti terav 

on probleem Laeva piirkonnas, kus varasemalt pole korraldatud jäätmevedu toimunud. 

Korraldatud jäätmeveo rakendumisel ning piisava teavitustöö korral on oodata taoliste 

juhtumite vähenemist. 

Piirissaare on väikesaar, kus talveperioodil (detsembrist - märtsini) regulaarne ühendus 

saarega puudub. Saarele on 2011. aastal KIKi rahadega rajatud jäätmejaam, mille baasil on 

korraldatud saare prügimajandus. Saarel tekkinud prügi veetakse võimaluse avanedes 

Aardlapalu ümberlaadimisjaama, sisuliselt töötab jäätmejaam kokkukandepunktina. 

Jäätmeveo keskkonnamõju pole märkimisväärne, nagu autotranspordil üldiselt, nii ka 

jäätmete veol esineb mõningane müra. Jäätmete veoks tuleb kasutada nõuetele vastavaid 

ning tehniliselt korras masinaid, et oleks välditud jäätmete mahapudenemine nii 

laadimistöödel kui veo käigus. 

Jäätmekavas püstitatud eesmärkide täitmisel on oodata jäätmete tekkest ja kogumisest 

põhjustatud keskkonnamõjude vähenemist. Jäätmete liigiti kogumise suurendamine, elanikele 

võimaluste loomine liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks, elanike keskkonnateadlikkuse tõus 

ning tõhusam järelevalve aitavad vähendada jäätmeteket ning sellest tulenevaid 

keskkonnamõjusid.  

 

 

 



10 
 

4 Jäätmekäitluse hetkeolukorra kirjeldus 

Jäätmekava koostamisel on kogutud ja käideldud jäätmeliikide ja koguste hindamise aluseks 

võetud riikliku jäätmestatistika andmed ja muud asjakohased materjalid. Riikliku 

jäätmestatistika puhul tuleb arvestada, et selles võib esineda ebatäpsusi. Paljud 

jäätmekäitlejad teenindavad mitut omavalitsust korraga ning jäätmed satuvad 

jäätmekäitluskohta koos, ilma et oleks täpselt eristatud kui palju jäätmeid koguti ühest või 

teisest omavalitsusest. 

Jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb omavalitsuse 

jäätmehoolduse arendamist. Igasuguse arendamise aluseks on täpne ülevaade 

olemasolevast olukorrast. 

Jäätmekava koostamisel on andmeallikateks: 

✓ Statistikaamet (www.stat.ee) – rahvastikustatistika, ettevõtlusstatistika; 

✓ JATS Jäätmearuandluse infosüsteem (jats.keskkonnainfo.ee) – käideldud jäätmete 

kogused; 

✓ Keskkonnaregister (register.keskkonnainfo.ee) – jäätmekäitluskohtade, 

reoveepuhastite, maavarade kaevanduste andmed; 

✓ Pakendiorganisatsioonide kodulehed (pakendikonteinerite ja pandipakendite 

vastuvõtukohad). 

Jäätmearuandluse infosüsteemist on kättesaadavad andmed perioodi 2004-2016 kohta. 

Infosüsteemi kogutakse andmed jäätmearuannete vahendusel. Jäätmeseaduse kohaselt 

peavad jäätmearuande esitama jäätmeluba või keskkonnakompleksluba omavad isikud ja 

jäätmekäitlejana registreeritud isikud. 

Aastate lõikes esineb jäätmekoguste kirjeldustes aruannete esitamise loogikast tulenevaid 

anomaaliaid. Samuti ei esine iga aasta aruandlustes esindatud jäätmeliigid. Paremini 

hinnatava andmestiku saamiseks on arengukavas välja toodud jäätmeliikide summaarne 

kogus 5 aastasel perioodil 2012-2016. Keskmise aastase jäätmekoguse saamiseks on 

perioodi summaarne jäätmekogus jagatud viiele aastale. 

Perioodil 2012-2016 Tartu vallas (koos liitunud valdadega) tekkinud jäätmekogused on toodud 

joonisel 1. Tekkinud jäätmete kogused on nii endiste valdade kui aastate lõikes väga erinevad, 

sõltudes eelkõige elanike arvust ja piirkonna majandusliku arengu tasemest, aga ka ettevõtte 

struktuurist, toodete materjalimahukusest jms 

Tabivere Vallavolikogu 24.09.2015 määrusega nr 20 on vastu võetud „Alatskivi, Avinurme, 

Jõgeva, Palamuse, Saare, Torma, Tabivere ja Vara valla ning Kallaste ja Mustvee linna ühise 

jäätmekava vastuvõtmine aastateks 2015-2020“. 

Tartu Vallavolikogu 24.08.2016 otsusega nr 49 on kinnitatud „Tartu valla jäätmekava 2016-

2020“.  

Endisel Laeva vallal ning endisel Piirissaare vallal kehtivat jäätmekava ei ole.  

4.1 Jäätmete kogumine ja käitlus 

Endise Tartu valla territooriumil on alates 01.07.2017 korraldatud jäätmevedu, vedajaks Ragn-

Sells AS. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed (20 03 01), paber ja 

kartong (vanapaber) (20 01 01) ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08) ning 

biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01), selles ulatuses, mida kogutakse 
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biolagunevate jäätmete kogumismahutisse. Varasema hankega olid hõlmatud 

segaolmejäätmed. 

Vastavalt Tartu valla jäätmehoolduseeskirjale on Tartu veopiirkonnas kohustuslik koguda 

biolagunevaid jäätmeid alates 12 korteriga elamutest ja toitlustamisega tegelevatest 

ühiskondlikest hoonetest. Elamumaa sihtotstarbega kinnistul, millel on kümne või enama 

korteriga maja, peab olema eraldi kogumismahuti paberi ja kartongi kogumiseks.  

Endine Tabivere vald kuulus MTÜsse Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus. MTÜ Ida-Eesti 

Jäätmehoolduskeskus eesmärgiks on olnud üle võtta omavalitsustele etteantud kohustused 

ning ülesannete täitmised, mis tulenevad jäätmeseadusest ja teistest jäätmehooldust 

reguleerivatest õigusaktidest. Muuhulgas korraldati ka Tabivere valla piirkonda hõlmav 

jäätmeveo konkursi, vedajaks valiti AS Ragn-Sells, kes teenindab piirkonda kuni 30.09.2021. 

Endise Tabivere valla territooriumil on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmed 

(20 03 01). 

Endise Laeva valla territooriumil (Laeva veopiirkond) käivitus korraldatud jäätmevedu 

20.10.2018, korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed (20 01 01). 

Seega nii Tabivere,Tartu kui Laeva piirkondades on veoperiood käimas, on küll sama vedaja, 

aga erinevad hinnad ja tingimused. Piirisaare veopiirkonnas toimuvad ettevalmistused 

jäätmeveoga seotud küsimuste lahendamiseks. 

Tartu Vallavolikogu 22.02.2018 otsuse nr 13 kohaselt otsustati lõpetada MTÜ Ida-Eesti 

Jäätmehoolduskeskuse liikmeks olek, kuna vallal on piisavalt võimekust ja pädevust oma 

jäätmemajanduse korraldamiseks. 

Piirissaarel korraldatud jäätmevedu ei toimu, samas on saare kolm küla üldplaneeringuga 

määratud tiheasustusalaks. Piirissaarele on rajatud KIKi toel jäätmejaam, mis sisuliselt töötab 

kokkukandepunktina. Talveperioodil, kui takistatud on ühendus mandriga, kogutakse saarel 

tekkivad jäätmed ning transporditakse need kevadel navigatsioonihooaja alguses Aardlapalu 

ümberlaadimisjaama. Kuna talveperioodil elab saarel püsivalt 30-35 inimest, siis pole 

tekkivate jäätmete kogus väga suur. Kevadel tellitakse prügifirmalt jäätmete vedu. 

Suveperioodil toimetatakse jäätmeid Aardlapalu ümberlaadimisjaama kord nädalas. Sellel ajal 

on saare elanikkond suurem ning ka tekkiva prügi kogus on suurem. 

Riigikontroll on tähelepanu juhtinud, et kodumajapidamistes sageli tekkivate jäätmete 

üleandmine peab toimuma võimalikult tekkekoha lähedal, Tartu vallas on nõue tagatud 

korraldatud jäätmeveo tingimuste ning jäätmehoolduseeskirja nõuetega. Harvemini üle 

antavad jäätmed (nt elektroonika, probleemtooted, suurjäätmed jne) saab viia Tartu linnas 

Jaama 72c asuvasse jäätmejaama, jäätmejaama kasutamiseks on Tartu linnaga sõlmitud 

leping. 

Ülevaate saamiseks jäätmevaldajatest ning arvestuse pidamiseks jäätmetekkekohtade üle on 

asutatud jäätmevaldajate register (EVALD). 

4.1.1 Jäätmekäitluskohad 

Vastavalt jäätmeseadusele tuleb jäätmete kõrvaldamisel ja segaolmejäätmete 

taaskasutamisel rakendada läheduse põhimõtet ning vedada jäätmed lähimase nõuetele 

vastavasse prügilasse või jäätmejaama, kus toimub jäätmete edasine töötlemine. Info Tartu 

vallas asuvate jäätmekäitluskohtade kohta on leitav Keskkonnaregistrist ning 

Keskkonnalubade infosüsteermist. 
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Piirissaarele on rajatud jäätmejaam. Vastavalt keskkonnaministri 16.01.2007 määrusele nr 4 

„Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ on jäätmejaam 

üldjuhul detailplaneeringu ja projekti alusel rajatud ning tehniliselt varustatud 

jäätmekäitluskoht, kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks ja esmaseks 

töötlemiseks kogumismahutid, sh ohtlike jäätmete kogumismahutid. Jäätmejaam peab lahti 

olema vähemalt kolm korda nädalas, sh ühel puhkepäeval.  

Jäätmejaama tehniline varustatus peab tagama vähemalt järgmiste jäätmete vastuvõtmise: 

✓ paber ja kartong (20 01 01); 

✓ plastid (20 01 39); 

✓ metallid (20 01 40); 

✓ klaas (20 01 02); 

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

✓ bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03); 

✓ puit (20 01 38); 

✓ tekstiil (20 01 10, 20 01 11); 

✓ suurjäätmed (20 03 07); 

✓ ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning 

olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid 

jäätmekoodiga 15 01 10*. 

Piirissaare jäätmejaamas pole kõik nõuded täidetud, sisuliselt on tegemist 

jäätmekogumispunktiga. Tartu valla elanikud saavad liigiti kogutud jäätmed (enamuses 

tasuta) viia Tartu linnas Jaama 72 C asuvasse jäätmejaama.  

4.2 Tekkivate jäätmete kogused liikide ja päritolu kaupa 

Jäätmeteke sõltub suures osas elanike arvust, piirkonna majandusliku arengu tasemest aga 

ka ettevõtte struktuurist, toodete materjalimahukusest jms. 

Tartu vallas, mis on moodustunud endistest Tartu, Tabivere, Laeva ja Piirissaare vallast, 

tekkivate jäätmete kogustest annab ülevaate joonis 1.  
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Joonis 1. Jäätmekogused perioodil 2012-2016 Tartu vallas (allikas Jäätmete infosüsteem JATS). 

Perioodil 2012-2016 eristub aasta 2012, mil tekkinud jäätmete kogus oli oluliselt suurem. 

2012. aastal teostati Tabivere vallas Tabivere-Jõgeva-Aravete maantee 10 km pikkuse lõigu 

taastusremonti Tabivere-Pikkjärve maantee osas, millest tuli ka oluliselt suurem jäätmete 

kogus. 

4.2.1 Olmejäätmed 

Olmejäätmed (jäätmenimistu jaotiskood 20) on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, 

teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. 

Olmejäätmete teket mõjutab kõige enam majandusolukord ja tarbimise tase. Olmejäätmetes 

võib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid, seega olmejäätmed ei ole koostiselt ühtsed. 

Jäätmete koostise määravad paljud tegurid, nagu tarbimisharjumused, sorteerimine, 

aastaaeg, elamu tüüp jne. Olmejäätmed ehk tavamõistes prügi on üks peamisi jäätmeliike, 

mis omavalitsustes tekitab kõige rohkem probleeme. Tartu valla olmejäätmete tekkest 

perioodil 2012 – 2016 annab ülevaate joonis 2 ja tabel 1. 

2012 2013 2014 2015 2016

Jäätmete koguteke (sh kogutud), t 138993.477 46812.297 44713.36 49170.623 29060.405
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Joonis 2. Tartu valla olmejäätmete teke perioodil 2012-2016 (allikas Keskkonnaagentuur). 

Jooniselt nähtub, et olmejäätmete teke on olnud väga ebaühtlane, ühe põhjusena on välja 

pakutud võimalikku andmete ebatäpsust, kuna Eesti Keskkonnateenused AS Tartu Tähe 108 

jäätmejaam näitab Tartu vallalt väga suure koguse saamist, osaliselt võib tegu olla Tartu linna 

kogustega. 

Tabel 1. Tartu vallas perioodil 2012-2016 tekkinud olmejäätmed jäätmeliikide lõikes (allikas Keskkonnaagentuur). 

Aasta 

Olmejäätmete 
hulgast 

väljakorjatud 
või liigiti 
kogutud 

jäätmed (20 01) 

Aia- ja 
haljasjäätmed 

(20 02) 

Muud 
olmejäätmed 

(20 03) 
KOKKU 

Ettevõtete 
olmejäätmete teke         

2012 31.697 0 202.599 234.296 

2013 36.992 0 3473.369 3510.361 

2014 17.364 0.64 315.596 333.6 

2015 40.113 14.56 649.046 703.719 

2016 30.921 19.444 474.632 524.997 

KOKKU         

Majapidamiste 
olmejäätmete teke         

2012 86.304 0 1171.113 1257.417 

2013 52.859 0 1255.88 1308.739 

2014 228.019 0.42 383.497 611.936 

2015 130.244 0.773 1173.993 1305.01 

2016 165.497 0.62 1666.028 1832.145 

2012 2013 2014 2015 2016

Kodumajapidamised 1257.417 1308.739 611.936 1305.01 1832.145

Ettevõtted 234.296 3510.361 333.6 703.719 524.997

Kokku 1491.713 4819.1 945.536 2008.729 2357.142
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Segaolmejäätmed on kodumajapidamistes, kaubanduses, tööstuses või mujal tekkinud 

koostise poolest samalaadsed jäätmed, mis võivad sisaldada nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid. 

Segaolmejäätmete kogus sõltub sellest, kui tõhusalt toimib jäätmete liigiti kogumise süsteem. 

Segaolmejäätmete teke tekitajate lõikes on esitatud joonisel 3. 

 

Joonis 3. Tartu valla segaolmejäätmete (20 03 01) kogused ja päritolu perioodil 2012-2016, t/a (allikas 
Keskkonnaagentuur) 

Segaolmejäätmeid (jäätmekoodiga 20 03 01) koguti Tartu vallas perioodil 2012-2016 

keskmiselt 1108,568 tonni aastas. 2016. aastal tekkis segaolmejäätmeid kokku 2103,551 

tonni (202, 3 kg elaniku kohta), neist majapidamistest pärines1629 tonni, (elaniku kohta 156,7 

kg). Ettevõtetes tekkis segaolmejäätmeid 474,452 tonni. 

Tartu vallas liigiti kogutud olmejäätmete osakaal1 perioodil 2012 kuni 2016 oli keskmiselt 25 

% (tabel 2). 

Tabel 2. Tartu vallas liigiti kogutud olmejäätmete osakaal perioodil 2012-2016 (allikas Keskkonnaagentuur). 

Aasta 

Kogujäätmeteke 
A (olmejäätmed 
koodiga 20 ja 

pakendijäätmed 
koodiga 15) 

Liigiti kogutud jäätmed B 
(pakendid ja liigiti kogutud 
olmejäätmed, siia ei kuulu 

segaolmejäätmed) 

Liigiti kogutud 
olmejäätmete osakaal 

% 

2012 1824.98 451.268 24.7 

2013 5660.458 931.209 16.5 

2014 1530.143 831.05 54.3 

2015 2666.257 873.647 32.8 

2016 2587.85 477.139 18.4 

                                                
1 Liigiti kogutud olmejäätmete osakaal – liigiti kogutud jäätmed (B) korda 100 jagatud kogu jäätmeteke 
(A). A – kogujäätmeteke (liita kokku kõik olmejäätmed (koodiga 20) + pakendijäätmed (koodiga 15) 
B – liigiti kogutud jäätmed. Liita kokku liigiti kogutud pakendid + liigiti kogutud olmejäätmed (siia ei kuulu 
segaolmejäätmed) 

2012 2013 2014 2015 2016

Ettevõtted 191.199 3461.329 293.866 648.613 474.452

Kodumajapidamised 1166.173 1230.999 378.977 1137.594 1629.099

Kokku 1357.372 4692.328 672.843 1786.207 2103.551
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Aasta 

Kogujäätmeteke 
A (olmejäätmed 
koodiga 20 ja 

pakendijäätmed 
koodiga 15) 

Liigiti kogutud jäätmed B 
(pakendid ja liigiti kogutud 
olmejäätmed, siia ei kuulu 

segaolmejäätmed) 

Liigiti kogutud 
olmejäätmete osakaal 

% 

Perioodil keskmiselt liigiti kogutud olmejäätmete osakaal 25.0 

Tartu vallas liigiti kogutud jäätmete osakaal jäätmeliikide lõikes on esitatud tabelis 3. Suurema 

osa liigiti kogutud jäätmetest moodustavad pakendid. 

 



17 
 

Tabel 3. Tartu vallas aastatel 2012-2016 liigiti kogutud jäätmete osakaal (allikas Keskkonnaagentuur). 

Jäätmeliik 2012, t/a 

Jäätme-
nimetuse 

kaupa 
osakaal 
olme-

jäätmetes 
(%) 

2013, t/a 

Jäätme-
nimetuse 

kaupa 
osakaal 
olme-

jäätmetes 
(%) 

2014, 
t/a 

Jäätme-
nimetuse 

kaupa 
osakaal 
olme-

jäätmetes 
(%) 

2015, t/a 

Jäätme-
nimetuse 

kaupa 
osakaal 
olme-

jäätmetes 
(%) 

2016, t/a 

Jäätme-
nimetuse 

kaupa 
osakaal 
olme-

jäätmetes 
(%) 

Olmejäätmed 1491.713   4819.1   945.536   1978.3   2327.193   

sh prügi (segaolmejäätmed) 1357.372   4692.328   672.843   1786.207   2103.551   

sh biolagunevad jäätmed ja 
biolagunevad köögi- ja 
sööklajäätmed 0.276 0.06 0 0.00 1.06 0.13 19.581 2.24 21.478 4.50 

Klaas 0 0.00 0 0.00 0.76 0.09 0.489 0.06 0.122 0.03 

Paber ja kartong 32.719 7.25 8.563 0.92 18.537 2.23 40.126 4.59 56.88 11.92 

Suurjäätmed 16.34 3.62 36.921 3.96 26.25 3.16 6.403 0.73 7.16 1.50 

Akud ja patareid 0.016 0.00 0.116 0.01 0.005 0.00 5.237 0.60 3.821 0.80 

Elektroonika 0 0.00 0.16 0.02 2.465 0.30 13.997 1.60 24.253 5.08 

Ohtlikud jäätmed 8.754 1.94 7.914 0.85 8.521 1.03 21.253 2.43 21.253 4.45 

Pakendid 333.267 73.85 841.358 90.35 584.607 70.35 687.957 78.75 260.657 54.63 

Metallid 69.532 15.41 34.578 3.71 215.328 25.91 88.585 10.14 78.708 16.50 

Ravimid 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.016 0.00 0.073 0.02 

Plastid 0.451 0.10 32.091 3.45 0.082 0.01 1.341 0.15 0 0.00 

Muud jäätmed 0 0.00 0.56 0.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 

Tartu valla liigiti kogutud jäätmetest kõige suurema osa moodustavad pakendid. Teisi jäätmeliike kogutakse liigiti vähem.  
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4.2.2 Segaolmejäätmete koostis 

Segaolmejäätmete koostist on Eestis uuritud aastal 2007-2008 ning 2012-2013. 

Sortimisuuringu eesmärk oli analüüsida Eesti erinevates piirkondades tekkivate 

segaolmejäätmete, liigiti kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromujäätmete 

koostist. Uuringu tulemuste põhjal saab hinnata liigiti kogumiseks rakendatud 

kogumissüsteemi toimivust, elanikkonna teadlikkust, nõuetele vastavust ning 

jäätmearuandlusesse esitatavaid andmeid. 

Võrreldes 2007-2008 läbi viidud uuringu tulemusi 2012-2013 läbi viidud uuringu tulemustega, 

siis olmejäätmetes on oluliselt vähenenud klaasi, paberi ja papi ning biojäätmete osakaal. 

Samas on suurenenud metalli, puidu, ohtlike jäätmete ja muu põleva jäätmefraktsiooni 

osakaal. Vähenenud on ka biolagunevate jäätmete üldine osakaal segaolmejäätmetes. Kui 

2008. aastal oli Eesti keskmine biolagunevate jäätmete osakaal  segaolmejäätmetes 56%, siis 

2013. aasta uuring näitab, et biolagunevate jäätmete osakaal on langenud 48%-ni. See 

tuleneb eelkõige paberi ja papi ning ka biojäätmete osakaalu vähenemisest. Ka 

pakendijäätmete osakaal segaolmejäätmetes on vähenenud2. 

Sortimisuuring viidi läbi kuues piirkonnas, maapiirkonnana oli uuringus Järvamaa, mille andeid 

kasutatakse ka Tartu valla olmejäätmekoguste koostise hindamisel. Segaolmejäätmete 

liigiline koostis Järvamaal (massiprotsentides) on esitatud joonisel 4. 

 

 

Joonis 4. Segaolmejäätmete liigiline koostis 2012/2013 (massiprotsendid) Järvamaal3 

                                                
2 Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmed ning elektroonikaromu 
koostise uuring. SEI 2013. 
3  
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Tartu valla segaolmejäätmete koostis massiprotsentides on esitatud tabelis 4. 

Tabel 4. Tartu valla segaolmejäätmete koostis aastal 2016. 

Jäätmeliik Massiprotsent 
Arvutuslik kogus 

segaolemjäätmetes, 
t 

Plast 17.8 374.4 

Klaas 5.3 111.5 

Metall 4 84.1 

Paber ja papp 12.6 265.0 

Biojäätmed 31.1 654.2 

Puit 2.1 44.2 

Ohtlikud jäätmed 1.5 31.6 

Elektroonikaromu 1.5 31.6 

Muu põlev materjal 13.3 279.8 

Tekstiil ja rõivad 7.4 155.7 

Muu mittepõlev materjal 3.2 67.3 

Pakendijäätmete osakaal segaolmejäätmetes oli 2012/2013 läbiviidud uuringu kohaselt 

keskmiselt 28,5%. Varasema uuringu kohaselt oli pakendijäätmete keskmine sisaldus 34,5%, 

seega on toimunud mõningane vähenemine. Lähtudes sortimisuuringute tulemustest oli 2016. 

aastal Tartu valla kodumajapidamiste segaolmejäätmetes pakendeid 522,16 tonni. 

2012/2013 sortimisuuringu kohaselt oli Eesti keskmine biolagunevate jäätmete sisaldus 

segaolmejäätmetes 48%, mis samuti on võrreldes eelmise uuringuga vähenenud (2008 oli 

keskmine sisaldus 56%). Lähtudes sortimisuuringute tulemustest oli 2016. aastal Tartu valla 

kodumajapidamiste segaolmejäätmetes 879,42 tonni biolagunevaid jäätmeid. 

4.2.3 Pakend 

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, 

kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: 

toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka 

samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid. Pakendimaterjali liigid on klaas, plast, 

metall, paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong, puit, muu materjal. 

Sõltuvalt pakendi kasutuskordadest liigitatakse pakendid järgmiselt: 

1) korduskasutuspakend – mõeldud ja kavandatud läbima oma olelusringi jooksul 

korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -

võimalusest ja -kõlblikkusest; 

2) ühekorrapakend – mõeldud üksnes ühekordseks kasutamiseks. 

Pakendiseaduse alusel on akrediteeritud üks tagatisrahaga pakendite kogumisega tegelev 

taaskasutusorganisatsioon – Eesti Pandipakend OÜ ja kolm peamiselt konteinerite kaudu 

kogutava muu müügipakendiga tegelevat taaskasutusorganisatsiooni – MTÜ Eesti 

Taaskasutusorganisatsioon (ETO), MTÜ Eesti Pakendiringlus ja 

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ. Lisaks saavad Tartu valla elanikud pakendeid tasuta ära 

anda Tartu linnas Jaama 72c asuvasse jäätmejaama. 
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Avalikke pakendikonteinereid on Tartu vallas kokku 27, neist 27 on segapakendikonteinerid 

ning üks klaaspakendikonteiner. Tartu valla pakendijäätmete konteinerite asukohad on 

esitatud tabelis 5. 

Tabel 5. Pakendikonteinerite asukohad Tartu vallas (taakasutusorganisatsioonide andmed) 

Asum Aadress Pakendi liik 

Kontei-
neri 

maht, 
m3 

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni konteinerid 

Laeva Laeva, Laeva kauplus segapakend 2,5 

Laeva Laeva, Laeva keskuses platsil segapakend 2,5 

Erala Erala küla (kahekorruseliste elamute juures) segapakend 2,5 

Kõrveküla 
Kõrveküla alevik, Vasula tee ja Hariduse 4 otsas olev 
alajaam segapakend 

2,5 

Kärkna Kärkna küla (tankla vastas korterelamute vastas) segapakend 1,1 

Lähte Lähte alevik, Lähte A ja O kauplus segapakend 4,5 

Lähte Lähte, Õpetaja 8 (Lähte Ühisgümnaasium) segapakend 1,1 

Vahi Vahi alevik (Raadi elamurajoon) Pärna allee 2 segapakend 4,5 

Saadjärve Saadjärve küla (mõisahoone juures) segapakend 1,1 

Sojamaa Sojamaa küla (kahekorruselise elamu juures) segapakend 1,1 

Sootaga Sootaga küla (kortermaja juures) segapakend 1,1 

Tammistu Tammistu küla (kortermaja nr 3 juures) segapakend 1,1 

Vasula Vasula küla (bussijaama juures) segapakend 1,1 

Vedu Vedu küla (elamu nr 4 ja 5 juures) segapakend 1,1 

Vesneri Vesneri küla (kahekorruselise elamu juures) segapakend 1,1 

Äksi Äksi küla (katlamaja juures), Saadjärve 20 segapakend 1,1 

Maarja-
Magdaleena Maarja-Magdaleena küla, kauplus segapakend 

2,5 

Tabivere Tabivere, Tuuliku 10 (kultuurimaja ja Juko poe vahel) segapakend 4,5 

Tabivere Tabivere, Tuuliku 10 (kultuurimaja ja Juko poe vahel) klaaspakend 3 

Tabivere Tabivere alevik, Pargi tn. 6 segapakend 4,5 

Maarja-
Magdaleena Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 4 segapakend 

2,5 

Tabivere Tabivere alevik, Tuuliku 11 segapakend 4,5 

MTÜ Eesti Pakendiringluse konteinerid 

Valmaotsa Laeva Alexela tankla segapakend 1.5 

Siniküla Sinikülas olmekonteinerite juures segapakend 5 

Aovere Aovere Olerexi tankla segapakend 4.5 

Tabivere Tuuliku 8, Tabivere segapakend 0,6 

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ 

Kärevere Kärevere küla Ojari tee 9 segapakend 0,6 

Juula Juula küla segapakend 0,6 

Tabivere Tabivere Põhikool segapakend 0,6 

Kaiavere Kaiavere küla segapakend 0,6 
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Vastavalt pakendiseadusele peab taaskasutusorganisatsioon tagama, et tagatisrahata 

pakendi jäätmete kogumisel oleks kogumiskohtade tihedus iga taaskasutusorganisatsiooni 

kohta järgmine: 

1) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 1000 elanikku ühel ruutkilomeetril – 

vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 500 meetri raadiuses; 

2) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 500 elanikku ühel ruutkilomeetril – 

vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri raadiuses; 

3) kui asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril – kohaliku omavalitsuse 

territooriumil paiknevates asulates, arvestusega üks kogumiskoht 500 elaniku kohta. 

Tartu vallas peab iga taaskasutusorganisatsioon tagama, et avalikkusele suunatud ja 

kättesaadavate pakendijäätmete kogumiskohtade tihedus iga taaskasutusorganisatsiooni 

kohta oleks üks kogumiskoht 500 elaniku kohta. Ülevaade nõude täitmisest on esitatud tabelis 

6. 

Tabel 6. Taaskasutusorganisatsioonide konteinerite arv Tartu vallas. 

Taaskasutusorganisatsioon 
Konteinerite 

arv 
Miinimumnõue 

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon 
(ETO) 

22 21 

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ 4 21 

OÜ Eesti Pakendiringlus 4 21 

 

Kuna iga pakendiorganisatsioon peab täitma pakendiseadusest tulenevaid nõudeid, siis 

eelkõige vajab tihendamist Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ning MTÜ Eesti Pakendiringluse 

pakendikonteinerite võrgustik. Vajalik on arendada jäätmete sorteerimissüsteemi (sh 

kohtkogumine) ning tõsta inimeste teadlikkust nii sorteerimise vajalikkusest kui ka 

võimalustest. 

Perioodil 2012-2016 koguti liigiti ettevõtetest keskmiselt 433,658 tonni ning 

kodumajapidamistest keskmiselt 103,563 tonni pakendijäätmeid (tabel 7). Liigiti kogutud 

pakendijäätmetest moodustavad kõige suurema osa segapakendid ning paberi- ja 

kartongipakend (67,82% liigiti kogutud pakendijäätmetest). 

Tabel 7. Pakendijäätmete teke Tartu vallas perioodil 2012-2016 (allikas Keskkonnaagentuur). 

Jäätmekood Jäätmeliik 2012 2013 2014 2015 2016 

Ettevõtete pakendijäätmete teke 

15 01 01 
Paberi- ja 
kartongipakendid 123.097 205.774 229.678 216.581 6.517 

15 01 02 Plastpakendid 44.084 104.274 56.817 83.104 46.806 

15 01 03 Puitpakend 0 175.86 0 52.76 2.143 

15 01 04 Metallpakend 10.504 11.581 11.893 13.125 13.297 

15 01 06  Segapakendid 60.552 162.4 169.71 164.345 21.08 

15 01 07 Klaaspakend 21.482 37.635 33.607 29.301 37.875 
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Jäätmekood Jäätmeliik 2012 2013 2014 2015 2016 

15 01 01* 

Ohtlikke aineid 
sisaldavad või 
nendega 
saastatud 
pakendid 1.584 9.373 4.636 2.666 2.153 

15 01 10 01* 

Ohtlikke aineid 
sisaldavad või 
nendega 
saastunud 
metallpakendid  0 0 0 0.027 1.968 

KOKKU   261.303 706.897 506.341 561.909 131.839 

Kodumajapidamiste pakendijäätmete teke 

15 01 01 
Paberi- ja 
kartongipakendid 0.155 3.058 1.482 0.681 21.717 

15 01 02 Plastpakendid 6.36 7.862 1.242 6.58 9.995 

15 01 03 Puitpakend 0 0 0 0 0 

15 01 04 Metallpakend 16.886 0.184 0.217 0.944 0.245 

15 01 06  Segapakendid 45.954 120.474 74.422 98.651 95.148 

15 01 07 Klaaspakend 1.9 2.422 0.512 0.168 0.125 

15 01 01* 

Ohtlikke aineid 
sisaldavad või 
nendega 
saastatud 
pakendid 0 0.005 0.181 0.089 0.159 

KOKKU   71.255 134.005 78.056 107.113 127.389 

 

Kuni aastani 2015 kajastati pakendijäätmete kogustes ka tööstusest tulevad kogused (Valio 

Eesti AS Laeva Meierei). Alates 2016. aastast selliseid tööstusest tulevaid pakendijäätmeid ei 

kajastata. 

2012/2013 läbi viidud sortimisuuringus vaadeldi plast,- klaas,- metall,- paber- ja papp ning 

puitpakendeid, pakendijäätmete keskmine osakaal olmejäätmetes oli 28,5%. 2016. aastal oli 

pakendijäätmete hinnanguline kogus segaolmejäätmetes 599,497 tonni. 

4.2.4 Pandipakendid 

Tootjate, maaletoojate ja kaupmeeste pakendite taaskasutuse korraldamisega tegeleb Eesti 

Pandipakend OÜ, mis on 2005. a loodud tootjavastutusorganisatsioon. 

Eesti Pandipakendi OÜ andmetel (seisuga 23.05.2018) asuvad pandipakendi tagastuspunktid 

Tartu vallas järgmistes kohtades: 

1. Maarja-Magdaleena küla (Jõgeva MÜ, Maarja A ja O kauplus) 

2. Tabivere alevik Tuuliku 5 (Jõgeva MÜ, Saadjärve A ja O kauplus) 

3. Tabivere alevik Tuuliku 8 (RR Lektus AS, Tabivere pood) 

4. Laeva küla (Tartu TK, Laeva A ja O kauplus) 
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5. Kõrveküla alevik (Tartu TK, Kõrveküla A ja O kauplus) 

6. Kärkna küla (Eurokopikas OÜ, Kärkna pood) 

7. Lähte alevik (Tartu TK, Lähte A ja O kauplus) 

8. Vahi alevik Vahi 62 (Selver AS, Vahi Selver kauplus) 

9. Vahi alevik (P.A.K OÜ Vahi Maxima kauplus) 

10. Äksi küla (Kenti kauplused OÜ, Atsi kauplus) 

4.2.5 Biolagunevad jäätmed 

Biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, 

paber ja papp. Biojäätmed on järgmised biolagunevad jäätmed: 

1) aia- ja haljastujäätmed; 

2) kodumajapidamises, jaemüügikohas ja toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed; 

3) toiduainetööstuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed. 

Et vähendada olmejäätmete hulgas biolagunevate jäätmete koguseid, tuleb biojäätmed eraldi 

koguda ning suunata kompostimisele. Hajaasustuspiirkondades toimub biolagunevate 

jäätmete kompostimine suuresti tekkekohas, mis ei kajastu riiklikus jäätmestatistikas. 

Endise Tartu valla territooriumil on alates 01.07.2017 korraldatud jäätmevedu, vedajaks Ragn-

Sells AS. Vastavalt Tartu valla jäätmehoolduseeskirjale on Tartu veopiirkonnas kohustuslik 

koguda biolagunevaid jäätmeid alates 12 korteriga elamutest ja toitlustamisega tegelevatest 

ühiskondlikest hoonetest. Elamumaa sihtotstarbega kinnistul, millel on kümne või enama 

korteriga maja, peab olema eraldi kogumismahuti paberi ja kartongi kogumiseks. Teistes 

piirkondades kohustuslikku biojäätmete ja paberi ja kartongi kogumist ei toimu. 

Alates 16.07.2013 ei tohi prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas biolagunevaid 

jäätmeid olla üle 30 massiprotsendi ning alates 16.07.2020 üle 20 massiprotsendi. 

Biolagunevate jäätmete teke Tartu vallas perioodil 2012-2016 on esitatud tabelis 8. 

Tabel 8. Biolagunevate jäätmete teke Tartu vallas perioodil 2012-2016 (allikas Keskkonnaagentuur). 

Aasta 
Paber ja 

kartong (20 
01 01) 

Biolagunevad 
jäätmed (20 

02 01) 

Biolagunevad 
köögi- ja 

sööklajäätmed 
(20 01 08) 

KOKKU 

Ettevõtete biolagunevate 
jäätmete teke         

2012 0.854 0 0 0.854 

2013 1.206 0 0 1.206 

2014 1.626 0.64 0 2.266 

2015 16.465 14.56 4.248 35.273 

2016 6.127 19.444 0 25.571 

Majapidamiste 
biolagunevate jäätmete 
teke         

2012 31.874 0 0.276 32.15 

2013 7.357 0 0 7.357 

2014 16.871 0.42 0 17.291 

2015 23.661 0.773 0 24.434 
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Aasta 
Paber ja 

kartong (20 
01 01) 

Biolagunevad 
jäätmed (20 

02 01) 

Biolagunevad 
köögi- ja 

sööklajäätmed 
(20 01 08) 

KOKKU 

2016 50.753 0.62 1.414 52.787 

 

2012/2013 läbi viidud sortimisuuringu kohaselt on keskmiselt biolagunevate jäätmete sisaldus 

segaolmejäätmetes 48%. Hinnanguliselt oli biolagunevaid jäätmeid 2016 aastal olmejäätmete 

hulgas 1131 tonni. 

Hetkel on Tartu vallas erinevad jäätmeveopiirkonnad, Tartu veopiirkonnas lõpeb hange 

30.06.2022, Tabivere piirkonnas 30.09.2021. Edaspidi on kavas kogu valla osas (va 

Piirissaar) läbi viia üks hange ning kaaluda biojäätmete kogumise suurendamist. 

Haljasalade niitmissagedust reguleeritakse selliselt, et niidetud rohtu ei oleks vaja kokku 

koguda ja eraldi käidelda. Kohapeal kompostitakse jäätmeid põhiliselt ühepereelamute juures. 

Tartu valla kalmistute juurde on paigaldatud lisaks olmejäätmete konteineritele ka 

biolagunevate jäätmete konteinerid. Kalmistute biolagunevad jäätmed antakse üle 

jäätmekäitlejale. 

Biolagunevaid jäätmeid tekitavad ettevõtted Tartu vallas on sõlminud vastavad 

kogumislepingud ning nende jäätmed kahjustatakse vastavat tegevusluba omavate ettevõtete 

poolt. 

Biolagunevaid jäätmeid saavad elanikud tasu eest üle anda Tartu linna jäätmejaamas 

aadressil Jaama 72C. Samuti saab biolagunevaid jäätmeid tasu eest üle anda AS 

Keskkonnateenused hallatavas Aardlapalu ümberlaadimisjaam, kus on MTÜ Tartumaa 

Jäätmearendus kaasabil loodud kaetud aunkomposteerimise plats. Biolagunevaid jäätmeid 

võtab vastu ka Torma prügila. 

4.2.6 Ehitus- ja lammutusjäätmed 

Ehitus- ja lammutusjäätmed (jaotiskood 17) on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade 

rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel. Ehitus- ja lammutuspraht 

koosneb mitmesugustest materjalidest – mineraalsed materjalid (pinnas, kivid, kipsil 

põhinevad materjalid, klaas), puit, metall, ohtlikud ained (nt värvi- ja lahustijäägid). 

Potentsiaalselt võib ehituspraht sisaldada ka ohtlikke aineid nagu asbest, keemiliselt 

töödeldud puit jne. Perioodil 2012-2016 Tartu vallas tekkinud ehitus- ja lammutusjäätmetest 

annab ülevaate tabel 9. 

Tabel 9. Tartu vallas perioodil 2012-2016 tekkinud ehitus- ja lammutusjäätmed aastatel 2012-2016 tonnides (allikas 
Keskkonnaagentuur). 

Jäätmete alamgrupp 2012 2013 2014 2015 2016 

17 01 Betoon. tellised. 
plaadid ja 
keraamikatooted 

6056.02 13817.06 11266.52 7721.2 8947.84 

17 02 Puit. klaas ja plastid 67.46 2381.76 66.26 26.4 30.893 

17 03 Bituumenitaolised 
segud ning kivisöe- 
või põlevkivitõrv ja 
tõrvasaadused 

25026.73 1981.255 1313.9 1564.98 459.12 
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17 04 Metallid (sealhulgas 
sulamid) 

6021.227 3410.006 3720.555 3128.96 1181.784 

17 05 Pinnas (sealhulgas 
saastunud maa-
aladelt eemaldatud 
pinnas). kivid ja 
süvenduspinnas 

95642.02 5639.77 21038 16282.74 11720.21 

17 06 Isolatsioonimaterjalid 
ja asbesti sisaldavad 
ehitusmaterjalid 

10.436 72.46 42.147 81.32 102.596 

17 08 Kipsipõhised 
ehitusmaterjalid 

15 2 4.16 0 0 

17 09 Muu ehitus- ja 
lammutuspraht 

334.608 4545.749 235.621 357.67 395.221 

 

Liigiti kogutud ehitusjäätmed moodustasid perioodil 2012-2016 kogutud ehitusjäätmetest 

98%, mis on kõrge näitaja.  

Kuivõrd ehitus- ja lammutusjäätmed on paljuski taaskasutatavad teiste ehitiste ehitamisel 

(täitematerjalina, pinnase stabilisaatorina jms), taaskasutati vaadeldud perioodil Tartu vallas 

ehitusjäätmeid enam kui neid tekkis. Kogu taaskasutatud ehitusjäätmete kogus oli 

326 643,532 tonni, keskmiselt 65 328,706 tonni aastas. 

4.2.7 Ohtlikud jäätmed 

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis võivad olla ohtlikud inimese tervisele, varale või 

keskkonnale. Ohtlikke jäätmeid tekib nii ettevõtetes kui ka kodumajapidamistes.  

Jäätmeseaduse § 65 kohaselt on kohalik omavalitus kohustatud oma haldusterritooriumil 

korraldama kodumajpidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja üleandmist 

jäätmekäitlejatele. Tartu vallas ohtlike jäätmete kogumise kohad puuduvad. Tartu valla 

elanikud saavad viia liigiti kogutud, sh ohtlikud jäätmed Tartu linnas Jaama 72 C asuvasse 

jäätmejaama. 2017. aastal korraldati ohtlike jäätmete kogumisring endise Laeva valla 

territooriumil.  

Ettevõtted peavad ise korraldama ohtlike jäätmete kogumise ja üleandmise vastavat 

jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Ettevõtetes tekib nii 

spetsiifilisi tootmisjääke kui ka majapidamisega sarnaseid ohtlikke jäätmeid. Perioodil 2012-

201 Tartu vallas tekkinud ohtlikest jäätmetest annab ülevaate tabel 10. 

Tabel 10. Ohtlike jäätmete teke Tartu vallas perioodil 2012-2016 (allikas Keskkonnaagentuur). 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Ohtlikud jäätmed* 225.078 140.653 149.219 172.321 244.412 

 

Vanaõli on mineraalne või sünteetiline määrdeaine või tööstusõli, eelkõige 

sisepõlemismootorites kasutatud õli ja käigukastiõli, määrdeõli, turbiiniõli ning hüdraulikaõli, 

mis ei sobi enam algselt ette nähtud kasutuseks. Sarnaselt muude ohtlike jäätmetega 

võetakse elanikelt vanaõli vastu jäätmejaamas. Tartu vallas tekkivad vanaõli kogused on 

esitatud tabelis 11. 
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Tootjavastutuse põhimõtte kohaselt saab probleemtooteid – vanu patareisid, akusid, elektri- 

ja elektroonikaseadmeid tasuta ära anda kauplustes, kes tegelevad nende toodete müügiga. 

Ravimijäätmeid saab üle anda apteekidesse. 

Tabel 11. Tartu valla vanaõli jäätmete teke aastatel 2012-2016 (allikas Keskkonnaagentuur). 

Jäätmeliik 2012 2013 2014 2015 2016 

Vanaõli 78.431 0.881 2.469 7.133 11.871 

 

Tervishoiujäätmed on nii inimese kui ka loomade tervishoiu, ravimise ning hooldusega seotud 

asutustes tekkivad jäätmed. Tervishoiuteenused (sh ka veterinaarteenused) peavad välja 

töötama asutustes kasutaavad juhised jäätmete liigiti kogumiseks ja edasiseks käitlemiseks. 

Jäätmed tuleb pakkida tekkekohas, sh koduvisiitidel tekkinud jäätmed ning viia need 

tervishoiuasutuse jäätmehoidlasse kuni üleandmiseni vastavat luba omavale 

jäätmekäitlusettevõttele. 

Tabel 12. Tartu valla tervishoiujäätmete (kood 18) teke aastatel 2012-2016 (allikas Keskkonnaagentuur). 

Jäätmeliik 2012 2013 2014 2015 2016 

Tervishoiujäätmed. kood 
18 0.151 0.092 0.074 0.088 0.145 

 

Tervishoiuasutuste jäätmete käitlemise kord on sätestatud jäätmehoolduseeskirjas. 

Suurendada tuleb ohtlike jäätmete kogumist tavajäätmetest eraldi. Lisaks kaupluste juurde 

paigaldatud kogumiskastidele tuleks võimaluse korral rajada jäätmejaam, kus muuhulgas 

võetakse vastu ka ohtlikke jäätmeid. 

4.2.8 Probleemtoodete jäätmed 

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

keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist. 

Probleemtoodete hulka kuuluvad: 

✓ patareid ja akud; 

✓ mootorsõidukid ja nende osad; 

✓ elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad; 

✓ rehvid; 

✓ põllumajandusplast. 

Jäätmeseadusega on kehtestatud probleemtoodete osas tootjavastutuse põhimõte, mille 

kohaselt tootja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud 

probleemtoodetest tekkivate jäätmete kokku kogumise ja nende taaskasutamise või 

kõrvaldamise. Tootja kannab nende tegevustega seotud kulud. Tartu vallas probleemtoodete 

koguteke perioodil 2012-2016 on esitatud tabelis 13. 

Tabel 13. Tartu valla probleemtooete koguteke perioodil 2012-2016 (allikas Keskkonnaagentuur). 

Jäätmeliik Jäätmekood 2012 2013 2014 2015 2016 

Pliiakud 16 06 01* 12.772 9.272 13.368 9.919 9.329 

Patareid ja akud 20 01 33* 0.016 0.116 0.005 5.237 3.821 

Vanarehvid 16 01 03 38.134 308.251 17.475 43.713 4.628 

Romusõidukid 16 01 04* 13.098 6.623 35.727 30.803 51.09 
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Jäätmeliik Jäätmekood 2012 2013 2014 2015 2016 

Elektri- ja 
elektroonikaseadmed 

20 01 23* 1.164 0.21 2.323 4.805 3.374 

20 01 35* 6.95 6.92 3.504 9.393 11.418 

20 01 36* 6.26 6.073 4.315 13.997 24.253 

Plastijäätmed 02 01 04 0 0 0 8.46 10.43 

 

Tootja on kohustatud patareide ja akude ning mootorsõidukite patareide ja akude jäätmed 

tarbijalt turustaja müügikohtadest tagasi võtma tasuta ka juhul kui tarbija ei osta uut patareid 

või akut. Tootja varustab turustaja vajaliku kogumismahutiga. Lisaks müügikohtadele on 

võimalik patareisid ja akusid üle anda Tartu linnas Jaama 72C asuvasse jäätmejaama. 

Patareide ja akude tootjavastutuse kohustusega tegeleb MTÜ EES-Ringlus ja MTÜ Eesti 

Elektroonikaromu. 

Mootorsõidukite ja nende osade (sh rehvide) tagasivõtmise peavad tootjavastutuse põhimõttel 

tagama tootjad ja turustajad, kes võivad selle ülesande delegeerida jäätmekäitlejale. Rehvide 

kogumisega tegeleb MTÜ Rehviringlus. Nii eraisikud kui ka firmad võvad anda rehvitöökotta 

tasuta üks ühe vastu rehvi, kui rehvitöökoda on sõlminud lepingu Rehviringlusega. Suur osa 

rehvide müügiga tegelevaid ettevõtteid võtab samuti vanarehve vastu juhul kui samast 

ettevõttest ostetakse uued rehvid.  

Eestis korraldavad elektri- ja elektroonikaseadmete tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate 

poolt neil lasuvate tootjavastutuse täitmist MTÜ EES-Ringlus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu. 

Tootja või teda esindav tootjavastutusorganisatsioon peab rajama kodumajapidamises 

kasutatavatest elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumispunktid igasse 

Eesti maakonda. Tootja peab rajama vähemalt iga üle 3500 elanikuga linna või valla 

territooriumile kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumispunkti. Vastavaid jäätmeid 

saab üle anda uue toote ostmisel kauplusesse või ära anda jäätmejaama. Kui 

kodumajapidamises kasutatava elektri- ja elektroonikaseadme turustajast ei ole mööda 

avalikke teid 10 km raadiuses elektroonikaromude kogumiskohta, peab turustaja oma 

müügikohas füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma talle müüdava seadmega sama liiki ja sama 

otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, sõltumata kas füüsiline isik on 

soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme. Turustaja on kohustatud oma 

müügikohas, mille müügipind on vähemalt 400 m2, tasuta tagasi võtma väikseid 

elektroonikaromusid, mille ükski väline mõõde ei ületa 25 cm, sõltumata sellest, kas kasutaja 

ostab uue sama liiki seadme või kas selles müügikohas müüakse sellist liiki seadmeid. 

Turustaja võib saastunud elektroonikaromu valdaja suunata lähimasse jäätmekäitluskohta. 

Koostöös tootjavastutusorganisatsioonidega tuleb optimeerida probleemtoodetest tekkinud 

jäätmete kogumiskohtade asukohad nii, et kõigile oleksid tagatud võrdsed võimalused 

tekkinud jäätmete äraandmiseks.  

4.2.9 Suurjäätmed 

Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse, nt 

mööbel, vaibad, kardinapuud, kraanikausid ja madratsid. Suuremõõtmelisi jäätmeid saavad 

elanikud viia Tartu linnas Jaama 72C asuvasse jäätmejaama. 

Tabel 14. Suurjäätmete teke Tartu vallas perioodil 2012-2016(allikas Keskkonnaagentuur). 

Jäätmeliik Jäätmekood 2012 2013 2014 2015 2016 

Suurjäätmed 20 03 07 16.34 36.921 26.25 6.403 7.16 
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Tõenäoliselt satuvad paljud suurjäätmed muude jäätmete hulka, nt lammutatakse kohapeal ja 

pannakse segajäätmete või ehitusjäätmete hulka.  

Vajalik on tekitada rohkem võimalusi suurjäätmete äraandmiseks. Endistes Laeva ja Tabivere 

valla piirkondades on varasemalt korraldatud suurjäätmete kogumisringe. 

4.3 Andmed jääkreostusobjektide kohta 

Jääkreostus on minevikus inimese tegevuse tagajärjel tekkinud maa ja veekeskkonna 

(pinnase- või põhjavee) reostunud piirkond või keskkonda jäetud kasutuseta ohtlike ainete 

kogum, mis ohustab ümbruskonna elanike tervist ja elusloodust. 

Keskkonnaregistri andmetel (andmed seisuga 31.05.2018) on Tartu vallas kokku 6 

jääkreostusobjekti (tabel 15). 

Keskkonnaregistri info kohaselt (seisuga 31.05.2018) on Raadi lennuvälja ja raketibaasi 

jääkreostusobjekti territoorium valdavalt jätkuvalt riigi omandis olev reformimata maa. 

Sõjalennukite lahkumise järel on alal läbi viidud mitmeid puhastustöid, likvideeritud on alal 

teadaolnud kütusemahutid. Suuremad puhastustööd viis läbi AS Eco-Pro (Eesti Rahva 

Muuseumi uue peahoone ala puhastamine jääkreostusest, 2009-2011). 

Tabel 15. Jääkreostusobjektid Tartu vallas (allikas Keskkonnaregister). 

Registri-
kood 

Objekti 
nimetus 

Asukoht 
Ohu 
liik 

Objekti 
staatus 

Seisund Maaomanik 

JRA0000010 
Raadi lennuväli 

ja raketibaas 

Tartumaa, 
Tartu vald, Tila 

küla 
Pinnas Riiklik 

Likvideerimisel, 
väheses osas 
likvideeritud 

Suures 
osas 

reformimata 
riigimaa 

JRA0000094 

Maramaa 
(Sillaotsa) 

kütusebaas 

Tartumaa, 
Tartu vald, 

Maramaa küla 
Pinnas Kohalik 

Jääkreostus 
suures osas 
likvideeritud 

Eraomand 

JRA0000095 

Maramaa 
põllumajandus-

kemikaalide 
ladu 

Tartumaa, 
Tartu vald, 

Maramaa küla 
Pinnas Kohalik 

Jääkreostus 
likvideeritud 

Eraomand 

JRA0000028 Kärkna ABT 
Tartumaa, 
Tartu vald, 
Kärkna küla 

  Pinnas 
Jääkreostus 
suures osas 
likvideeritud 

Eraomand 

JRA0000056 
Kobratu 

bituumenibaas 

Tartumaa, 
Tartu vald, 

Kobratu küla 
Pinnas Riiklik 

Jääkreostus 
suures osas 
likvideeritud 

  

JRA0000093 
AS Tartu 
Terminal 

Tartumaa, 
Tartu vald, 
Kärkna küla 

Pinnas Riiklik 
Jääkreostus 

väheses osas 
likvideeritud 

Eraomand 
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4.4 Jäätmemajanduse korraldamine ja rahastamine 

4.4.1 Teavitamine ja keskkonnateadlikkus 

Jäätmete tekke vähendamine, jäätmete sorteerimine ning käitlemine tekkekohas sõltub 

elanike valmisolekust jäätmekäitlust edendada ning kas ja kuidas on kohalik omavalitsus 

informeerinud kohalikke elanikke jäätmekäitluse võimalustest ning vajadusest. 

Tartu vallas on jäätmealast infot jagatud valla kodulehe ja valla ajalehe kaudu. Kodulehel on 

olemas nii info korraldatud jäätmeveost kui ka liigiti kogutud jäätmete äraandmise 

võimalustest.  

Jäätmekavas on keskkonnateadlikkuse edendamisel seatud eesmärkideks jäätmetega 

korrektse ümberkäimise (ebaõigete jäätmekäitlustoimingute minimeerimine) ning sortimis- ja 

eraldikogumisharjumuste juurutamine elanikonna hulgas. 

4.4.2 Järelevalve 

Järelevalve on vajalik, et tagada jäätmekäitlusnõuete järgimine ning vähendada 

jäätmekäitlusalaseid rikkumisi.  

Järelevalvet jäätmekäitluse üle teostab Keskkonnainspektsioon ja kohalik omavalitsus. 

Loomsete jäätmete käitlemise üle teostab järelevalvet Veterinaar- ja Toiduamet. Tartu 

Vallavalitsuses tegeleb jäätmevaldkonna teemadega keskkonnaspetsialist, samas puudub 

keskkonna ja kitsamalt jäätmevaldkonna rikkumistega tegelev menetleja. 

Järelevalve tõhustamisele aitavad kaasa: 

✓ jäätmevaldajate registri pidev ajakohastamine; 

✓ tihe koostöö omavalitsuse ja Keskkonnainspektsiooni vahel; 

✓ omavoliliste prügi mahapanekukohtade pidev likvideerimine. 

4.4.3 Jäätmemajanduse korraldamine ja korraldatud jäätmevedu 

Vastavalt jäätmeseadusele korraldab kohalik omavalitsus oma haldusalal olmejäätmete ja 

kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete käitlemist.  

Vastavalt jäätmeseaduse § 135 on kohalikul omavalitsuse, mille haldusterritooriumil elab 

rohkem kui 1500 inimest, kohustus korraldada oma haldusterritooriumil korraldatud 

jäätmevedu. Korraldatud jäätmeveo põhieesmärk on liita kõik jäätmevaldajad jäätmeveoga, et 

kaoks ära omanikuta prügi probleem ning illegaalne prügistamine.  

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. 

Endise Tartu valla territooriumil on alates 01.07.2017 korraldatud jäätmevedu, vedajaks Ragn-

Sells AS. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed (20 03 01), paber ja 

kartong (vanapaber) (20 01 01) ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08) ning 

biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01), selles ulatuses, mida kogutakse 

biolagunevate jäätmete kogumismahutisse. Varasema hankega olid hõlmatud 

segaolmejäätmed. 
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Vastavalt Tartu valla jäätmehoolduseeskirjale on Tartu veopiirkonnas kohustuslik koguda 

biolagunevaid jäätmeid alates 12 korteriga elamutest ja toitlustamisega tegelevatest 

ühiskondlikest hoonetest. Elamumaa sihtotstarbega kinnistul, millel on kümne või enama 

korteriga maja, peab olema eraldi kogumismahuti paberi ja kartongi kogumiseks.  

Endine Tabivere vald kuulus MTÜsse Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus. MTÜ Ida-Eesti 

Jäätmehoolduskeskus eesmärgiks on olnud üle võtta omavalitsustele etteantud kohustused 

ning ülesannete täitmised, mis tulenevad jäätmeseadusest ja teistest jäätmehooldust 

reguleerivatest õigusaktidest. Muuhulgas korraldati ka Tabivere valla piirkonda hõlmav 

jäätmeveo konkursi, vedajaks valiti AS Ragn-Sells, kes teenindab piirkonda kuni 30.09.2021. 

Endise Tabivere valla territooriumil on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmed 

(20 03 01). Tartu Vallavolikogu 22.02.2018 otsuse nr 13 kohaselt otsustati lõpetada MTÜ Ida-

Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmeks olek, kuna vallal on piisavalt võimekust ja pädevust 

oma jäätmemajanduse korraldamiseks. 

Endise Laeva valla territooriumil (Laeva veopiirkond) käivitus korraldatud jäätmevedu 

20.10.2018, korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed (20 01 01). 

Seega nii Tabivere, Tartu kui Laeva piirkondades on veoperiood käimas, on küll sama vedaja, 

aga erinevad hinnad ja tingimused. Piirisaare veopiirkonnas toimuvad ettevalmistused 

jäätmeveoga seotud küsimuste lahendamiseks. 

Piirissaarel korraldatud jäätmevedu ei toimu, samas on saare kolm küla üldplaneeringuga 

määratud tiheasustusalaks. Piirissaarele on rajatud KIKi toel jäätmejaam, mis sisuliselt töötab 

kokkukandepunktina. Talveperioodil, kui takistatud on ühendus mandriga, kogutakse saarel 

tekkivad jäätmed ning transporditakse need kevadel navigatsioonihooaja alguses Aardlapalu 

ümberlaadimisjaama. Kuna talveperioodil elab saarel püsivalt 30-35 inimest, siis pole 

tekkivate jäätmete kogus väga suur. Kevadel tellitakse prügifirmalt jäätmete vedu. 

Suveperioodil toimetatakse jäätmeid Aardlapalu ümberlaadimisjaama kord nädalas. Sellel ajal 

on saare elanikkond suurem ning ka tekkiva prügi kogus on suurem. Piirissaare 

jäätmemajanduse korraldamiseks tuleb hetkel kehtivate nõuete kohaselt leida vedaja 

korraldatud jäätmeveo hanke käigus.  

Tartu Vallavolikogu 22.03.2018 määrusega nr 9 on kehtestatud „Tartu valla 

jäätmehoolduseeskiri“. Jäätmehoolduseeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse 

jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid, 

veopiirkond, vedamise sagedus ja aeg, jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord ning 

järelevalve teostamine jäätmekäitluse üle Tartu vallas. 

Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale on Tartu vallas neli korraldatud jäätmeveo piirkonda, mis 

alates 30.06.2022 moodustavad ühe korraldatud jäätmeveo veopiirkonna. Vastavalt 

jäätmehoolduseeskirjale on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigiks 

segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01). Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata 

segaolmejäätmetest eraldi kogutud taaskasutatavaid jäätmeid. Uue jäätmehanke 

korraldamisel tuleb kaaluda paberi ja papi ning biolagunevate jäätmete kogumise lisamist 

korraldatud jäätmeveo hankesse.  

Korraldatud jäätmeveo rakendamine kogu valla territooriumil võimaldab saada ülevaate 

korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajatest, kogutud jäätmeliikidest ning seeläbi 

tagada jäätmekavas seatud eesmärkide täitmine. 
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4.4.4 Jäätmehoolduse rahastamine 

Jäätmeseadusega on sätestatud põhimõtted, et jäätmekäitluse kulud kannab jäätmetekitaja. 

Korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja tasub jäätmeveo teenustasu, mis peab katma 

jäätmekäitluskohtade rajamis-, kasutamis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo ja veo 

ettevalmistamisega seotud kulud. Keskkonnapoliitika põhimõte „saastaja maksab“ ja „Tootja 

vastutus“ tähendab seda, et jäätmekäitluse kulud maksab kinni lõpptarbija. Probleemtoodete 

ja pakendijäätmete käitlemise puhul maksavad otseselt kulud kinni tootja- ja 

taaskasutusorganisatsioonid, kaudselt aga ka lõpptarbijad (jäätmekäitluskulud lisatakse 

toodete hindadele). Lisaks on olemas riigipoolne panus kohalike omavalitsuste 

jäätmehoolduse arendamiseks. 

Tabel 16. Jäätmehoolduse rahastamine. 

Tulud/kulud (eelarve 
klassifikaator) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 KOKKU 

Saastetasu (3882) 8 295 5 291 9 180 869 744 323 24 702 

Jäätmekäitlus (5100) 18 255 
166 
866 

363 
748 29 344 27 328 55 756 661 296 

 

2013 ja 2014. aasta suured summad on seotud KIK projektiga „Jäätmete likvideerimine 

Raadil“ (2013. aastal 143 932 eurot ja 2014. aastal 335 839 eurot). 

4.5 Eelmise perioodi jäätmekava eesmärkide täitmise analüüs 

Tartu valla jäätmekava 2016-2020 on kinnitatud Tartu Vallavolikogu 24.08.2016 otsusega nr 

49. Tabivere valla jäätmekava on vastu võetud Tabivere Vallavolikogu 24.09.2015 määrusega 

nr 20 „Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Palamuse, Saare, Torma, Tabivere ja Vara valla ning 

Kallaste ja Mustvee linna ühise jäätmekava vastuvõtmine aastateks 2015-2020“. Laeva vallal 

ja Piirissaare vallal kinnitatud jäätmekava puudus. 

Kuna nii Tartu kui ka Tabivere valla jäätmekavad kehtivad aastani 2020, pole kõiki kavas 

planeeritud tegevusi ellu viidud, paljude tegevuste jätkamisega on arvestatud uue Tartu valla 

kava koostamisel. 

Tartu vallas jäätmekavas perioodiks 2016-2020 seatud eesmärgid lähtusid jäätmehierarhiast, 

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. Tartu linnaga sõlmitud jäätmejaama 

kasutamise lepingut on laiendatud kogu Tartu valla elanikele.  

Tartu valla jäätmekavas püstitatud eesmärkidest on mõned täidetud ning mitmete eesmärkide 

täitmine on pooleli. Vallavalitsuse juurde on tööle võetud jäätmespetsialist, vallas kehtivaid 

jäätmehooldusalaseid õigusakte on ajakohastatud, endise Tartu valla piirkonnas on 

korraldatud jäätmeveoga hõlmatud lisaks segaolemjäätmetele ka biolagunevad jäätmed ning 

paber ja papp. Pakendijäätmete kogumisvõrgustiku ülevaatamine ja tihendamine on töös.  

Endine Tabivere vald oli MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liige, paljud jäätmekavas 

kavandatud tegevused olid ette nähtud koostöös jäätmehoolduskesuse ja teiste 

liikmesomavalitsustega. Endises Tabivere vallas toimub korraldatud jäätmevedu, 

jäätmealased õigusaktid on ajakohastatud. 
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5 Jäätmehoolduse arendamine 

Olulist elaniku kohta tekkivate jäätmete koguse suurenemist või vähenemist Tartu vallas 

tulevikus ette näha ei ole. Korraldatud jäätmeveoga liitumine toimub ka endises Laeva valla 

piirkonnas, seetõttu on oodata korraldatud jäätmeveoga seotud jäätmete kogumise 

tõhusamaks muutumist. Elanikkonna keskkonnateadlikkuse arendamine suurendab liigiti 

kogutud jäätmete osakaalu. 

Kehtestatud Tartu valla arengukavas on majandus-, elu- ja toimekeskkonna ning taristu 

arengusuundade peatükis on strateegiliste eesmärkide tulemuste/indikaatoritena muuhulgas 

välja toodud jäätmejaamade ja /või jäätmekäitluspunktide arv. Võimalike jäätmejaamade või 

jäätmekäitluspunktide asukohta tuleb kaaluda üldplaneeringu koostamise käigus. 

Jäätmehoolduse arendamisel ning eesmärkide seadmisel on lähtutud riigi jäätmekavast 2014-

2020.  

5.1 Eesmärkide seadmine 

Kohaliku omavalitsuse jäätmealased eesmärgid tulenevad eeskätt riigi jäätmekavas seatud 

eesmärkidest. Riigi jäätmekava 2014-2020 peaeesmärk on jäätmekäitluse hierarhiat järgiv 

säästev jäätmehooldus. Jäätmekavas püstitatud eesmärgid, millest lähtutakse ka Tartu valla 

jäätmehoolduse arendamisel, on järgmised: 

 

✓ Meede 1: Jäätmetekke vältimise edendamine ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine 

✓ Meede 2. Jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine ning jäätmearuandluse 

tõhustamine 

✓ Meede 3. Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine ning seire ja järelevalve 

tõhustamine. 

 

Meede 1. Jäätmetekke vältimise edendamine ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine 

Eesmärgid: 

1) valla jäätmekäitluse korraldus on ajakohane ja kooskõlas seadusandlusega; 

2) valla elanikud ja ettevõtted on keskkonnateadlikud; 

3) jäätmekäitlusalane info on kättesaadavus kõigile vallaelanikele; 

4) kõik jäätmevaldajad on haaratud jäätmete kogumisvõrgustikku; 

5) vallas toimub katkematult nõuetekohane jäätmete kogumine ja jäätmevedu; 

6) toimiv ja tõhus koostöö naaberomavalitsustega jäätmehoolduse arendamisel; 

7) jäätmetekke vältimise edendamine ja korduskasutusse suunamine; 

 

 

Tegevused: 

1) elanikkonna pidev teavitamine valla ja piirkondlikes teabekanalites jäätmete 

olemusest, sh nende ohtlikkusest keskkonnale, jäätmete kui ressursi kasutuselevõtu 

võimalustest, jäätmete sortimise ja eraldikogumise vajalikkusest ja võimalustest; 

2) keskkonna- ja jäätmehooldusalaste koolitusprojektide läbiviimine valla õpilastele; 

3) aktiivne osalemine MTÜ Tartumaa Jäätmearendus tegevuses; 
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4) valla jäätmehooldust reguleerivate õigusaktide pidev ajakohastamine; 

5) jäätmete kogumissüsteemi, sealhulgas korraldatud jäätmeveo hangete korraldamine 

ja lepingute sõlmimine arvestusega, et nõutavad jäätmehooldustoimingud toimiksid 

katkestusteta. 

6) uude jäätmehankesse kaaluda lisaks  olmejäätmetele ka  vanapaberi ja papi ning 

biolagunevate jäätmete kogumise lisamine. 

 

Meede 2 Jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine ning jäätmearuandluse 

tõhustamine 

Eesmärgid: 

1) jäätmete liigiti kogumise edendamine. 

2) biolagunevad jäätmeid on segaolmejäätmete hulgas 2020. aastaks mitte üle 20 

massiprotsendi. 

3) paberi- ja kartongijäätmete üleandmise võimalus on tagatud kõikidele 

tiheasustusalade elanikele. 

4) munitsipaalomandis olevatel maadel paiknevad ohtlikud ja maastikupilti rikkuvad 

hooned on lammutatud ning lammutusjäätmed taaskasutatud või muul viisil ohutult 

käideldud; 

5) elanikele on tagatud võimalused ohtlike jäätmete ja probleemtoodete jäätmete 

üleandmiseks. 

 

Tegevused: 

1) jäätmete kogumisringide korraldamine valla erinevates piirkondades (suurjäätmed, 

elektroonikajäätmed); 

2) eramajades biolagunevate jäätmete kompostimise propageerimine; 

3) biolagunevate kalmistujäätmete üleandmine kompostimiseks; 

4) koostöö arendamine pakendiorganisatsioonidega pakendijäätmete kogumisvõrgustiku 

arendamiseks: pakendikonteinerite paigaldamine küladesse kus need seni puuduvad. 

5) koostöö arendamine korteriühistutega: pakendikonteinerite paigaldamine vähemalt üle 

10 korteriga korterelamute juurde; 

6) Tartu linnaga koostöö jätkamine selliselt, et Tartu valla elanikel on võimalus Tartu linna 

jäätmejaama  üle anda eraldikogutud taaskasutatavaid jäätmeid (pakendijäätmed, 

paberi- ja kartongijäätmed, suurjäätmed, biolagunevad jäätmed jms), samuti ohtlikke 

jäätmeid ja probleemtooteid. 

7) maastikupilti kahjustava ja kasutusest väljalangenud või lagunenud põllumajandus-, 

tööstus- või militaarehitisi lammutamise ja sellest tekkindu jäätmete käitlemise, 

sealhulgas taaskasutuse ja ringlussevõtu ja maa-ala koristamise propageerimine; 

 

Meede 3 Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine ning seire ja järelevalve 

tõhustamine. 

Eesmärk: 

1) elanikud koguvad ohtlikud jäätmed eraldi. Segaolmejäätmed ei sisalda ohtlikke 

jäätmeid; 

2) ohtlikud jäätmed kogutakse kokku vastavates kogumiskohtades või majapidamistelt 

kohapeal vastavat tegevusluba omavate ettevõtjate poolt; 
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3) jäätmete nõuetekohane kogumine ja üleandmine on elanikele nii lihtne, et kaob 

motivatsioon jäätmeid selleks mitteettenähtud kohta toimetada; 

4) kasutusel on tõhusad ennetus ja karistusmeetmed; 

5) illegaalsed mahapanekukohad on operatiivselt likvideeritud: 

6) keskkonnast on eemaldatud ohtlikke jäätmeid sisaldavad kasutusest väljalangenud 

ehitised; 

7) vallas teostatakse süsteemset järelevalvet jäätmekäitluse üle ning menetletakse 

rikkumisi; 

8) vallal on aktuaalne ülevaade tekkivatest jäätmekogustest. Jäätmevaldajate register 

kajastab infot kõikide jäätmevaldajate kohta, sh ka korraldatud jäätmeveoga 

mitteliitunute osas. 

 

Tegevused: 

1) koostöös Tartu linnaga jätkatakse ohtlike jäätmete vastuvõttu linna jäätmejaamades 

Tartu valla elanikelt; 

2) vallas viiakse perioodiliselt läbi ohtlike jäätmete kogumisringe; 

3) koostöö järelevalveorganisatsioonidega, naabrivalvesüsteemi ja kõikide kohalike 

elanikega, et ennetada illegaalseid jäätmete ladestuskohti ning vajadusel tuvastada 

prahistajad; 

4) koostööprojektide arendamine, sealhulgas kaasates vallaelanikke, ettevõtteid ja 

kodanikuorganisatsioone, olemasolevate illegaalsete ladestuskohtade likvideerimine; 

5) Illegaalsete ladestuskohtade likvideerimine endise Raadi sõjaväelennuvälja 

territooriumil; 

6) Ohtlikke aineid sisaldavate kasutusest väljalangenud põllumajanduslike ehitiste 

(endised kütuselaod, väetise ja mürkide hoidlad) ja militaarehitiste (kütuste ja 

kemikaalidega seotud objektid Raadi endisel sõjaväelennuväljal) lammutamine ja 

jäätmete nõuetekohane käitlemine; 

7) Segaolmejäätmete kogumise järelevalvesse kaasatakse jäätmevedajad, kes 

teavitavad võimalikest rikkumistest; 

8) Seire- ja järelevalvesüsteemi tõhustamiseks tehakse koostööd 

naaberomavalitsustega ning riiklike keskkonnajärelevalve organisatsioonidega; 

9) Jäätmevaldajate registri pidev täiendamine ja arendamine. 

 

Jäätmete taaskasutamise eesmärgid 

Järgnevalt on esitatud Tartu valla jäätmete taaskasutamise eesmärgid  jäätmeliikide lõikes. 

Kui jäätmeid ei ole võimalik taaskasutada, siis eelistatakse jäätmete masspõletust 

ladestamisele. Taaskasutuse suurendamisele aitab kaasa jäätmete kogumis- ja 

käitlusvõrgustiku arendamine. Et täita aastaks 2020 seatud olmejäätmete ringlussevõtu 

sihtarvud, tuleb oluliselt suurendada olmejäätmetes sisalduvate biolagunevate jäätmete liigiti 

kogumist ja ringlusse suunamist. 

Jäätmeseaduse kohaselt tuleb alates 01.01.2020 taaskasutada: 

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

kogutud kodumajapidamisest pärinevaid jäätmeid ning muudest allikatest pärinevaid 

samalaadseid jäätmeid, välja arvatud tootmisjäätmed ja põllumajanduslikust tootmisest või 

metsandusest pärinevad jäätmed, korduskasutuseks ettevalmistamisena ja ringlussevõtuna – 

vähemalt 50 protsendi ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas; 
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2) ehitus- ja lammutusjäätmeid, välja arvatud sellised looduslikud ained nagu kivid ja pinnas 

ning ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas, korduskasutuseks ettevalmistatuna, 

ringlussevõtuna ja muul viisil taaskasutatuna, sealhulgas tagasitäiteks, muude ainete asemel 

– vähemalt 70 protsendi ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas. 

 

Eesmärgid: 

1) Segaolmejäätmete kogumiseks nende tekkekohas on aastaks 2022 eesmärk liita 

jäätmetekkekohtadest 90% korraldatud jäätmeveoga ning suunata taaskasutusse 

50% piirkonnas tekkivate olmejäätmete kogumassist; 

2) Pakendi ja pakendijäätmete taaskasutamise eesmärgiks on alates 2018. aastast 

pakendikonteinerite võrgustiku täiendamine ja aastaks 2020 vähemalt 60% 

pakendijäätmete kogumassist ringlusesse suunamine. Eesmärgi saavutamiseks tuleb 

elanikkonda rohkem teavitada pakendijäätmete liigiti kogumisest ning vajadusel 

konteinerpargi täiendamine; 

3) Paberi ja kartongi taaskasutamise eesmärgiks on liigiti kogumine tekkekohas ja 

taaskasutamine materjalina. Aastast 2018 on tekkekohas paberi ja kartongi jäätmete 

kogumine minimaalses mahus õigusaktidega sätestatud; 

4) Biolagunevate jäätmete taaskasutamise eesmärgiks on aastaks 2020 vähendada 

biolagunevate jäätmete osakaal olmejäätmetes 20 massiprotsendini. Biolagunevaid 

jäätmeid kogutakse Tartu piirkonnas alates 12 korteriga majadest ja toitlustamisega 

tegelevatest ühiskondlikest hoonetest. Uue korraldatud jäätmeveo perioodi eel 

(2021.aasta) tuleb uuesti olukord üle vaadata ning tiheasustusala osas teha otsus 

kuidas alustada biolagunevate jäätmete liigiti kogumisega tekkekohas. Võimalusel 

tuleb biolagunevad jäätmed kompostida omal kinnistul, kui kinnistu suurus seda lubab. 

2023. aasta lõpuks peab olema käivitunud biolagunevate jäätmete eraldi kogumine ja 

kompostimine. Parema arusaamise ja edukama tulemuse tagamiseks peab 

elanikkonda pidevalt teavitama, sealjuures tegelema tarbimisharjumuste muutmisega; 

5) Suurjäätmete, vanarehvide, elektri- ja elektroonikaseadmete ning ohtlike jäätmete 

taaskasutamise eesmärgiks on koguda jäätmeid kuni aastani 2023 jäätmejaamas 

(kasutatakse lepingu alusel Tartu linnas paiknevat jäätmejaama). Toimub pidev 

teavitustöö elanikkonnale äraandmise võimaluste kohta. Võimalusel vastu tulles 

elanikele, koguda suurjäätmeid, vanu rehve, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning 

ohtlikke jäätmeid kogumisringil; 

6) Plasti, metalli, klaasi, puidu, tekstiili ning bioloogiliselt mittelagunevad aia– ja 

haljastusjäätmete taaskasutamise eesmärgiks on teha koostööd Torma prügilaga ning 

piirkondliku jäätmejaamadega, et oleks võimalik ära anda plasti, metalli, klaasi, puitu, 

tekstiili ning bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid vähemalt aastani 

2023; 

7) Ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamise eesmärgiks on aastaks 2020 suunata 

taaskasutusse 70% ehitus- ja lammutusjäätmetest, eraldades neist ohtlikud jäätmed. 

Selleks on vajalik teha teavitustööd, et ehitus- ja lammutusjäätmete kogumine toimiks 

kohapeal materjalipõhiselt ning läbi viia jäätmete kohtsorteerimine. Kindlasti tuleb 

koguda eraldi eterniiti. 

 

Koondandmed jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamise kohta koos tähtaegadega 

konkreetsete jäätmeliikide kaupa Tartu vallas on esitatud tabelis…. 
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Tabel 17. Jäätmete liigiti kogumiise ja sorteerimise arendamine koos tähtaegadega konkreetsete jäätmeliikide 
kaupa Tartu vallas. 

Kogumisviis Tähtaeg 

Paber ja kartong (20 01 01) 

    

Avalikud kogumiskonteinerid Toimib 

    

Vastuvõtt Tartu linna jäätmejaamas (Tartu  Jaama tn 72C) Toimib 

    

Korraldatud jäätmeveo raames paberi ja kartongi kogumine Toimib Tartu valla veopiirkonnas, 
kus kümne või enama korteriga 
maja juures peab olema eraldi 
kogumismahuti paberi ja kartongi 
kogumiseks.  

Uude korraldatud jäämeveo hankesse kaaluda kümne või enama 
korteriga māja puhul  paberi ja kartongi kogumise kohustuse 
lisamist 

Tähtaeg 01.07.2022 

    

Plastid (20 01 39) 

    

Vastuvõtt Tartu linna jäätmejaamas (Tartu  Jaama tn 72C) Toimib 

    

Metallid (20 01 40) 

    

Vastuvõtt Tartu linna jäätmejaamas (Tartu  Jaama tn 72C) Toimib 

    

Klaas (20 01 02) 

    

Vastuvõtt Tartu linna jäätmejaamas (Tartu  Jaama tn 72C) Toimib 

    

Vastuvõtt Tartu Klaasi jäätmejaamas (Klaasi tn 3 Tartu) Toimib 

    

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01) 

    

Vastuvõtt Tartu linna jäätmejaamas (Tartu  Jaama tn 72C) Toimib 

    

Vastuvõtt Aardlapalu jäätmete ümberlaadimisjaamas Toimib 
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Kogumisviis Tähtaeg 

Vastuvõtt Tartu Klaasi jäätmejaamas (Klaasi tn 3 Tartu) Toimib 

    

Kohtkompostoimise edendamine eramajades Pidev tegevus (teavitus) 

    

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08) 

    

Vastuvõtt Aardlapalu jäätmete ümberlaadimisjaamas Toimib 

    

Korraldatud jäätmeveo biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete 
kogumine 

Toimib Tartu valla veopiirkonnas, 
kus kaheteistkümne või enama 
korteriga maja juures peab olema 
eraldi kogumismahuti 
biolagunevate köögi- ja 
sööklajäätmete kogumiseks. 

    

Uude korraldatud jäämeveo hankesse kaaluda  kaheteiskümne 
või enama korteriga maja puhul  biolagunevate köögi- ja 
sööklajäätmete kogumise nõude lisamist. 

Tähtaeg 01.07.2022 

    

Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02; 20 02 03) 

    

Vastuvõtt Tartu linna jäätmejaamas (Tartu  Jaama tn 72C) Toimib 

    

Pakendid (15 01), sealhulgas paber- ja kartongpakendid (15 01 01), plastpakendid (15 01 02), 
puitpakendid (15 01 03), metallpakendid (15 01 04), komposiitpakendid (15 01 05), klaaspakendid 

(15 01 07), tekstiilpakendid (15 01 09) ja muud jäätmeseaduse §-s 7 esitatud olmejäätmete mõistele 
vastavad pakendid 

 
  

Avalikud kogumiskonteinerid, kogumiskonteinerite suuruse ja 
paiknemise optimeerimine. 

Toimib 

 
  

Koostöös pakendiorganisastsiooniga kortermajade 
pakendikogumissüsteemi arendamine 

Tartu valla alevikes kortermajade 
pakendikogumise käivitamine, 
tähtaeg 10.06.2019, võimaluste 
otsimine teistes piirkondades 
teenuse käivitamiseks.  
  

Eramajade pakendite kogumine (kotiteenus) Tartu valla alevikes eramajade 
pakendikogumise käivitamine, 
tähtaeg 10.06.2019, võimaluste 
otsimine teistes piirkondades 
teenuse käivitamiseks.  
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Kogumisviis Tähtaeg 

Elanikkonna teavitamine pakendikonteinerite asukohast ja 
pakendijäätmete sorteerimise vajadusest 

Pidev tegevus 

 
  

Puit (20 01 38) 

    

Vastuvõtt Tartu linna jäätmejaamas (Tartu  Jaama tn 72C) Toimib 

    

Vastuvõtt Aardlapalu jäätmete ümberlaadimisjaamas Toimib 

    

Tekstiil (20 01 10, 20 01 11) 

    

Vastuvõtt Tartu linna jäätmejaamas (Tartu  Jaama tn 72C) Toimib 

    

Vastuvõtt Aardlapalu jäätmete ümberlaadimisjaamas Toimib 

    

Suurjäätmed (20 03 07) 

    

Vastuvõtt Tartu linna jäätmejaamas (Tartu  Jaama tn 72C) Toimib 

    

Vastuvõtt Tartu Klaasi jäätmejaamas (Klaasi tn 3 Tartu) Toimib 

    

Suurjäätmete kogumisringid Suurjäätmete kogumisringide 
käivitamine eelkõige 
piirkondades, mis asuvad Tartu 
linna Jaama 72C jäätmejaamast 
kaugemal kui 15 km.Tähtaeg 
31.12.2019, edaspidi kord aastas. 

    

Probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36) 

    

Vastuvõtt Tartu linna jäätmejaamas (Tartu  Jaama tn 72C) Toimib 

    

Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete käitluskeskus (Ravila tn 75A) Toimib 
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Kogumisviis Tähtaeg 

Ohtlike jäätmete kogumisringide raames ka patareide ja akude 
ning elektroonikajäätmete kogumine 

Kord aaastas toimuvate ohtlike 
jäätmete kogumisringide 
taaskäivitamine, kogumisringide 
käivitamise tähtaeg 31.12.2019, 
edaspidi kord aastas. 

    

Ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning olmes tekkinud 
ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10* 

    

Vastuvõtt Tartu linna jäätmejaamas (Tartu  Jaama tn 72C) Toimib 

    

Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete käitluskeskus (Ravila tn 75A) Toimib 

    

Ohtlike jäätmete kogumisring Kord aaastas toimuvate ohtlike 
jäätmete kogumisringide 
taaskäivitamine, tähtaeg 
31.12.2019 

    

 

Kehtestatud Tartu valla arengukavas on majandus-, elu- ja toimekeskkonna ning taristu 

arengusuundade peatükis on strateegiliste eesmärkide tulemuste/indikaatoritena muuhulgas 

välja toodud jäätmejaamade ja /või jäätmekäitluspunktide arv. Võimalike jäätmejaamade või 

jäätmekäitluspunktide asukohta tuleb kaaluda üldplaneeringu koostamise käigus (eeldatav 

kehtestamise aeg veebruar 2021).  
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6 Tegevuskava eesmärkide realiseerimiseks 

 

Nr Tegevuse projekti nimi Teostamise aeg Teostaja, rahastaja Kommentaar 

1 Jäätmetekke vältimise edendamine ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine 

1.1 

Elanikkonna pidev teavitamine valla ja 
piirkondlikes teabekanalites jäätmete 
olemusest, sh nende ohtlikkusest 
keskkonnale, jäätmete kui ressursi 
kasutuselevõtu võimalustest, jäätmete 
sortimise ja eraldikogumise 
vajalikkusest ja võimalustest 

2018-2023 KOV Temaatiliste artiklite, uudiste ja 
muu infomaterjali kajastamine 
Tartu valla lehes, valla 
kodulehel ja valla FB lehel. 
Jäätmekäitlusalaste 
kampaaniate, kogumisringide ja 
muude ürituste teavitamine 
kohalike infokanalite kaudu 
ning vastavate jagatavate 
infomaterjalide koostamine ning 
jagamine. Infomaterjali 
koostamiseks ja jaotamiseks 
taotletakse vajadusel 
kaasrahastust fondidest. 

1.2 

Keskkonna- ja jäätmehooldusalaste 
koolitusprojektide läbiviimine valla 
õpilastele 

2018-2023 KOV, KIK, EL fondid Õpilastele suunatud 
koolitusprogrammid ja 
õppeprojektid. 

1.3 

Koostööprojektide arendamine ja 
elluviimine koostöös 
naaberomavalitsustega ja MTÜga 
Tartumaa Jäätmearendus 

2018-2023 KOV, KIK, EL fondid, 
naaber KOV 

Piiriüleste jäätmejaamade 
arendamine. 

1.4 

Valla jäätmehooldust reguleerivate 
õigusaktide, sh jäätmekava,  pidev 
ajakohastamine 

pidev KOV Õigusaktide uuendamine 
vastavalt ülemate õigusaktide 
nõuetele, arengukavades 
seatud eesmärkidele ja 
tekkinud vajadustele. 
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Nr Tegevuse projekti nimi Teostamise aeg Teostaja, rahastaja Kommentaar 

1.5 Jäätmete kogumissüsteemi, sealhulgas 
korraldatud jäätmeveo hangete 
korraldamine ja lepingute sõlmimine 
arvestusega, et nõutavad 
jäätmehooldustoimingud toimiksid 
katkestusteta 

pidev KOV   

2 Jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine ning jäätmearuandluse tõhustamine 

2.1 Koostöö arendamine 
pakendiorganisatsioonidega 
pakendijäätmete kogumisvõrgustiku 
arendamiseks: pakendikonteinerite 
paigaldamine küladesse kus need seni 
puuduvad. 

2018-2019 KOV   

2.2 Koostöö arendamine korteriühistutega: 
pakendikonteinerite paigaldamine 
vähemalt üle 10 korteriga korterelamute 
juurde. 

2018-2020 Pakendiorganisatsioonid, 
KOV 

  

2.3 Tartu linnaga koostöö jätkamine 
selliselt, et Tartu valla elanikel on 
võimalus tartu linna jäätmejaamadesse 
üle anda eraldikogutud 
taaskasutatavaid jäätmeid 
(pakendijäätmed, paberi- ja 
kartongijäätmed, suurjäätmed, 
biolagunevad jäätmed jms), samuti 
ohtlikke jäätmeid ja probleemtooteid 

pidev KOV, Tartu linn   
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Nr Tegevuse projekti nimi Teostamise aeg Teostaja, rahastaja Kommentaar 

2.4 Maastikupilti kahjustava ja kasutusest 
väljalangenud või lagunenud 
põllumajandus-, tööstus- või 
militaarehitisi lammutamise ja sellest 
tekkindu jäätmete käitlemise, 
sealhulgas taaskasutuse ja 
ringlussevõtu ja maa-ala koristamise 
propageerimine; 

2018-2023 KOV, KIK, EL fondid   

3 Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine ning seire ja järelevalve tõhustamine 

3.1 Ohtlike jäätmete kogumisringide 
korraldamine 

2018-2023 KOV, KIK   

3.2 Illegaalsete ladestuskohtade 
likvideerimine 

2018-2023 KOV, KIK, EL fondid, 
vabatahtlik töö 

Perioodilised kogumisringid 
valla asumites, mille käigus 
kogutakse elanikelt kokku 
ohtlikud jäätmed ning 
elektroonikaromud 

3.3 Illegaalsete ladestuskohtade 
likvideerimine endise Raadi 
sõjaväelennuvälja territooriumil 

2018-2023 KOV, KIK, EL fondid Raadi sõjaväelennuväljale 
tekkinud illegaalsete 
ladestuskohtade likvideerimine 

 3.4 Ohtlikke aineid sisaldavate kasutusest 
väljalangenud põllumajanduslike 
ehitiste (endised kütuselaod, väetiste ja 
mürkide hoidlad) ja militaarehitiste 
(kütuste ja kemikaalidega seotud 
objektid Raadi endisel 
sõjaväelennuväljal) lammutamine ja 
jäätmete nõuetekohane käitlemine 

   KIK, KOV, maaomanikud   

3.5 Seire- ja järelevalvesüsteemi 
tõhustamiseks tehakse koostööd 
naaberomavalitsustega ning riiklike 
keskkonnajärelevalve 
organisatsioonidega; 

2018-2023 KOV, koostööpartnerid   
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Nr Tegevuse projekti nimi Teostamise aeg Teostaja, rahastaja Kommentaar 

3.6 Jäätmevaldajate registri pidev 
täiendamine ja arendamine 

pidev KOV   
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7 Kasutatud materjalid 

• Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmed ning 
elektroonikaromu koostise uuring. SEI 2013. 

• Jäätmeseadus 

• Pakendiseadus 

• Kohaliku omavalitsuse jäätmekava koostamise juhendmaterjal. Tallinn 2014. 

• Riigi jäätmekava 2014-2020. 

• Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete kogumisel ja taaskasutusse 
suunamisel. Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 12.12.2016. 

• Jäätmearuandluse infosüsteem 

• Tartu valla jäätmekava 2016-2020 

• Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030.  
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8 Lisa 1. Tartu valla üldiseloomustus 
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Valla üldiseloomustus 
 
Asend ja asustussüsteem 
 
Tartu vald asub Tartu maakonna põhjaosas. Tartu valla administratiivne keskus asub Kõrvekülas, 
teenuskeskused Tabiveres alevikus, Laeva külas ja Piirissaare saarel.  Valla pindala on 742 km². Valla 
territooriumil on 71 küla ja 5 alevikku (Vahi, Tabivere, Kõrveküla, Äksi, Lähte, Vasula). 
 
Kohalike omavalitsuste haldusreformi käigus ühinesid Tartu, Laeva ja Piirissaare vallad  
(ühinemisleping allkirjastati 20.12.2016).Uue valla nimeks sai Tartu vald. Vabariigi valitsuse otsustas 
uue vallaga liita Tabivere valla. Suurenenud Tartu vald tekkis peale kohalike omavalitsuste valimisi 24. 
oktoobril 2017. 
 
Ühinenud omavalitsused ja nende rahvaarv ühinemise hetkel: 
a) Tartu vald (pindala 300 km² ja rahvaarv 7298), 
b) Tabivere vald (pindala 200 km² ja rahvaarv 2240), 
c) Laeva vald (pindala 233 km² ja rahvaarv 756), 
d) Piirissaare vald (pindala 8 km² ja rahvaarv 103). 
 

 
 Joonis: Tartu valla kaart. 

 
Funktsionaalselt, tulenevalt erinevatest looduslikest (maastikud, reljeef, vetevõrk, maakasutus), 
sotsiaalmajanduslikest (asustusstruktuur, kommunikatsioonid, funktsionaalsed seosed ümbritsevaga) 
ja logistilistest (teedevõrk, muu infrastruktuur) arengueeldustest võiks, küll üsnagi tinglikult, jagada 
valla territooriumi 13 piirkonnaks: 

• Vahi-Raadi piirkond (tööstus, ettevõtlus, elupaigad), 
• Kõrveküla piirkond (elupaigad, tööstus, ettevõtlus, aktiivne areng), 
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• Tabivere (tööstus, ettevõtlus, elupaigad), 
• Lähte piirkond (elupaigad, ettevõtlus, puhkemajandus, turism), 
• Äksi-Saadjärve-Kaiavere piirkond (elupaigad, puhkemajandus, turism), 
• Vedu piirkond (elupaigad, põllumajandus), 
• Tammistu piirkond (põllumajandus, kultuur, elupaigad), 
• Vasula piirkond (elupaigad, ettevõtlus, põllumajandus), 
• Kärkna piirkond (põllumajandus, metsandus, tööstus, ajalugu), 
• Laeva piirkond (põllumajandus, puhkemajandus, elupaigad), 
• Koogi (elupaigad, puhkemajandus), 
• Maarja-Magdaleena (kultuur, ajalugu, elupaigad) 
• Piirissaar (kultuur, ajalugu, turism, elupaigad). 

 
Valla esmatasandi keskusteks on Kõrveküla alevik, Lähte alevik, Äksi alevik, Tabivere alevik, Maarja-
Magdaleena küla ja Laeva küla. Lähialade, seega ka Tartu valla esmaseks tõmbekeskuseks on aga 
selgelt Tartu linn. 

 

 
Joonis: Tartu maakonna tõmbekeskuste mõjualad elukoha ja töökohapunktide vahelise liikumise põhjal (Regionaalse 
pendelrände kordusuuring, Tartu Ülikool, 2013). 

 
Rahvastik 
 
Ühinenud Tartu valla elanike arv koondatult on viimastel aastatel püsinud üsna stabiilne. Elanike arvu 
kasvu toetab enim Tartu linna lähedus ja sellega seotud valglinnastumine. Kui vaadata 
haldusreformiga liitunud piirkondi, siis enim on märgata elanike arvu vähenemist endise Laeva valla 
territooriumil. Selle piirkonna rahvastiku kahanemise põhjuseks on nii negatiivne loomulik iive kui ka 
võrreldes sisserändega suurem väljaränne. Väljarände peamisteks põhjusteks on töökohtade vähesus 
piirkonnas ning palgaerinevus keskuste ja välisriikidega.  
 
Tabel: Tartu valla rahvaarv soolises lõikes aastatel 2012 – 2017. 
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Viimastel aastatel on rahvaarv enim kasvanud Raadi piirkonnas. Näiteks Tila külas elas 2012 aastal 159 
inimest, siis 2018 aastal juba 813 inimest (5-kordne kasv). Rahvastiku juurdevool on olnud 
märkimisväärne ka Vahi ja Kõrveküla alevikus, kasv on võrreldes 2012. aastaga olnud vastavalt 34% 
(Vahi elanikke siis 1024) ja 10% (Kõrveküla elanikke siis 735). Ilmselgelt on siin põhjuseks 
valglinnastumine, pered kolivad linna külje alla nn maapiirkonda. 
 
Tabel: Tartu valla rahvaarv külade kaupa seisuga 01.03.2018 (Rahvastikuregister). 

Vahi alevik 1 372 Igavere küla 85 Jõusa küla 37 

Tabivere alevik 908 Sootaga küla 83 Kaiavere küla 37 

Tila küla 813 Haava küla 82 Raigastvere küla 37 

Kõrveküla alevik 810 Kobratu küla 82 Soeküla 37 

Äksi alevik 494 Möllatsi küla 75 Saare küla 36 

Lähte alevik 469 Koogi küla 74 Elistvere küla 35 

Laeva küla 390 Nigula küla 68 Kärksi küla 34 

Vasula alevik 293 Kasti küla 62 Otslava küla 34 

Vedu küla 272 Salu küla 62 Kikivere küla 33 

Erala küla 251 Juula küla 61 Lilu küla 32 

Kärkna küla 220 Pupastvere küla 55 Nõela küla 32 

Maarja-
Magdaleena küla 218 Uhmardu küla 55 Kassema küla 30 

Tammistu küla 198 Valmaotsa küla 54 Kõduküla 29 

Maramaa küla 185 Kükitaja küla 53 Kõrenduse küla 29 

Lombi küla 163 Viidike küla 53 Kämara küla 29 

Voldi küla 153 Väänikvere küla 53 Tormi küla 29 

Tartu vald 152 Sepa küla 51 Arupää küla 26 

Vesneri küla 147 Piiri küla 50 Kõnnujõe küla 21 

Võibla küla 137 Kukulinna küla 48 Kaitsemõisa küla 19 

Kärevere küla 120 Reinu küla 46 Vahi küla 19 

Saadjärve küla 120 Väägvere küla 46 Toolamaa küla 18 

Sojamaa küla 108 Õvi küla 45 Vilusaare küla 18 

Pataste küla 105 Lammiku küla 44 Sortsi küla 16 

Puhtaleiva küla 93 Soitsjärve küla 44 Tooni küla 12 

Valgma küla 93 Metsanuka küla 40 KOKKU 10 687 

Siniküla 89 Taabri küla 38   

Aovere küla 88 Õvanurme küla 38   

 
Kohalik majandus on nii kohalike inimeste kui kohaliku omavalitsuse võimekuse mõõt, samuti eelduste 
looja kohaliku omavalitsemise teostamiseks. Elu- ja ettevõtlustegevuse edasiarengut tõendab ka valla 
maade katastriüksuste sihtotstarbe määramise statistika. Kui 2014. aastal oli katastrisse kantud 95% 
valla pindalast, siis 2018. aastal juba üle 97%. Proportsionaalselt ongi enim kasvanud ärimaa ja 
elamumaa osakaal. 
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Tabel: Tartu valla pindala jaotus katastriüksuste iseloomu järgi. 

 
 
Majandusliku elujõulisuse kasvu näitab ka keskmise brutotulu kasv – vahemikus 2011.a kuni 2017.a 
on tõus ca 41%. 
 
Tabel: Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu ja selle saajad haldusüksuse lõikes. 

Aasta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Piirkond/Haldusüksus Näitaja             

..Tabivere vald Palgatöötaja 
kuukeskmine 
brutotulu, eurot 712  768  793  835  885  944  

Brutotulu saajad 

756  781  794  812  798  807  

..Laeva vald Palgatöötaja 
kuukeskmine 
brutotulu, eurot 709  740  806  861  938  1 015  

Brutotulu saajad 

319  328  330  326  327  316  

..Piirissaare vald Palgatöötaja 
kuukeskmine 
brutotulu, eurot 513  590  641  632  650  772  

Brutotulu saajad 

22  22  29  32  28  34  

..Tartu vald Palgatöötaja 
kuukeskmine 
brutotulu, eurot 784  830  903  959  1 023  1 096  

Brutotulu saajad 

2 244  2 381  2 458  2 595  2 745  2 898  

UUS TARTU VALD KOKKU Palgatöötaja 
kuukeskmine 
brutotulu, 
eurot 679  732  786  822  874  957  

Brutotulu saajad 

3 341  3 512  3 611  3 765  3 898  4 055  

Andmed on võetud 30 apr 2018 09:40 UTC (GMT). Allikas: Statistika andmebaas   
 
Looduskeskkond 
 
Tartu valla territooriumist suurem osa asub Vooremaa maastikukaitsealal. Sellele maastikule annavad 
ilme suurvoored, mis asetsevad kõik loode-kagu suunas. Voorte pikkus on 2-4 km, laius ligikaudu 
kilomeeter.  Voored on valdavalt üles haritud, voortevahelised nõod kannatavad liigvee all. Siin leidub 
nii järvi, soostunud alasid kui sügava turbakihiga madalsoid. Suurima Tartu valla alale jääva voore – 
Saadjärve voore – suhteline kõrgus on 40 m, absoluutne kõrgus 93 m. 
 
Vallas on viis kaunist voortevahelist piklikku järve – Saadjärv, Soitsjärv, Elistvere järv, Kaiavere järv, 
Raigastvere järv, mis on valitud ka NATURA 2000 hoiualade võrgustikku, seda eelkõige rikkaliku 
linnustiku tõttu. Järved asuvad kõrge puhkemajandusliku potentsiaaliga tsoonis, mille põhjal võib neid 

Maakond Omavalitsus

Omavalitsuse 

pindala ha

Katastriüksuste 

pindala ha

Elamumaa 

kü ha

Ärimaa kü 

ha

Tootmismaa 

kü ha

Veekogude 

maa kü ha

Transpordimaa 

kü ha

Jäätmehoidla 

maa kü ha

Riigikaitsemaa 

kü ha

Kaitsealune 

maa kü ha

Maatulundus-

maa kü ha

Sihtotstarbeta 

maa kü ha

Mäetööstus-

maa kü ha

Turbatööstus-

maa kü ha

Sotsiaalmaa 

kü ha

Jõgeva maakond Tabivere vald 20 057,00 18 937,30 376,50 18,50 95,40 0,80 264,40 2,90 0,00 0,00 18 133,40 0,00 0,00 0,00 45,50

Tartu maakond Laeva vald 23 324,00 22 837,60 121,70 2,90 49,50 1,00 119,60 1,10 0,00 7 754,80 14 755,00 5,00 10,00 0,00 17,00

Tartu maakond Piirissaare vald 880,00 422,30 10,60 0,40 1,30 0,00 7,30 0,00 0,50 0,00 399,70 0,00 0,00 0,00 2,70

Tartu maakond Tartu vald 29 993,00 28 418,70 875,70 110,90 333,30 6,10 560,70 9,80 0,00 30,00 25 864,70 10,50 99,40 332,50 185,40

KOKKU 74 254,00 70 615,90 1 384,50 132,70 479,50 7,90 952,00 13,80 0,50 7 784,80 59 152,80 15,50 109,40 332,50 250,60

Tartu maakond Tartu vald 74 212,00 72 167,70 1 486,10 205,10 442,60 347,00 996,90 15,70 0,50 7 809,50 60 054,80 104,50 118,50 332,50 254,60

KOKKU Kogu Eesti 4 346 532,00 4 291 056,50 87 575,10 7 328,00 26 630,00 10 949,80 58 245,40 6 069,00 22 061,90 191 824,40 3 806 962,90 3 864,40 14 604,00 26 601,90 28 344,70
Allikas: Maa-ameti Geopportaal, väljavõte 23.04.2018

2018. a seisuga

2014. a seisuga

http://andmebaas.stat.ee/index.aspx?DatasetCode=ST005
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nimetada puhkejärvedeks. Puhkemaastiku veekogusid kasutavad ka harrastuskalamehed, 
veespordialade harrastajad ja matkajad. Igale järvele on omane iseloomulik taimestiku-loomastiku 
kooslus ja kindel energia- ning aineringe. Vald piirneb edelas Emajõega ning loodest suurte soo- ja 
metsaaladega. 
 
Vooremaast lõunas paikneb Kagu-Eestis kõige laiemalt levinud maastikurajoon – Kagu-Eesti lavamaa. 
Tartu valla territooriumil on esindatud selle maastikutüübi kaks alltüüpi – Emajõe ürgorg valla 
lõunapiiril ning sellest põhjapool olev osa Raadi-Luunja-Vara lainjast moreentasandikust. Emajõe 
ürgorg kuulub vanade, enne viimast jääaega kujunenud orgude hulka. 
 
Vooremaast läänesuunas asub Võrtsjärve madalik, kus asub Alam-Pedja looduskaitseala. Alam-Pedja 
on suurte soode ja märgade metsade ja lammide ning looklevate jõgede piirkond. Siinne ala võeti 
looduskaitse alla 1994. aastal. 
 
Piirissaare on Tartu valla koosseisu kuuluv Eesti ja Venemaa vahel Peipsi ja Lämmijärve kohtumispaigas 
asuv väikesaar. Saar kuulub tervenisti Peipsiveere looduskaitsealasse. Saarel on ulatuslikud 
luhaniidud, mis on olnud roostunud ja võsastunud, kuid viimasel ajal on hakatud looduslikke luhaniite 
taastama. Saare pindalast ligi 90% moodustab Peipsi keskmisest veetasemest vaid 1-2 meetrit 
kõrgemale ulatuv madalsoo. Kõrgem on üksnes männimetsaga kaetud saare idaosa, kus paiknevad ka 
Piirissaare kolm küla: Piiri, Tooni ja Saare. 
 


