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1 Sissejuhatus  
 
Käesolev jäätmekava on Nõo valla arengukava osa, mis käsitleb valla jäätmehoolduse 
arendamist. Jäätmekava määratleb Nõo valla jäätmehoolduse arengusuunad aastateks 2015–
2020. Arengukava on jätkuks varasemale Nõo valla jäätmekavale 2008-2013. 
 
Jäätmekava eesmärk on jäätmehoolduse arendamine, kavandamine ja korraldamine 
omavalitsuse tasandil, järgides seejuures säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid. 
 
Jäätmekava sisaldab jäätmemajanduse olemasoleva olukorra kirjeldust, ülevaadet kehtivatest 
õigusaktidest ning jäätmemajandusega seotud probleemidest. Jäätmekavas toodud eesmärgid 
ning investeeringute vajadus aastateks 2015-2020 on tegevustena loetletud tegevuskava osas. 
 
Jäätmekavas on kasutatud Keskkonnaagentuuri ja Nõo Vallavalitsuse andmeid. 
 
Käesoleva jäätmekava koostasid: 
Merike Kruuse – Nõo Vallavalitsus, keskkonnaspetsialist; 
Sven Tarto – Nõo Vallavalitsus, keskkonnaosakonna juhataja. 
 
Nõo valla jäätmekava 2015-2020 eelnõu oli avalikul väljapanekul Nõo valla kodulehel ja Nõo 
raamatukogus 31. märts kuni 15. aprill 2016. Avalikul väljapanekul täiendus ning parandus-
ettepanekuid ei esitatud ja sellest lähtuvalt avaliku istungit nende aruteluks ei toimunud. 
 

2 Jäätmehooldust reguleeriv seadusandlus  
2.1 Euroopa Liidu õigusaktid 
 
Euroopa Liidu keskkonnapoliitika koosneb mitmesajast seadusandlikust aktist, 
jäätmehoolduse seisukohalt on olulisemad järgmised direktiivid:  
 

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/12/EÜ jäätmete kohta;  

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete kohta;  

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ.  
 
Euroopa Liidu jäätmete raamdirektiivi (2008/98/EÜ) kohaselt tuleb juhinduda 
jäätmehierarhiast. Varasemalt kehtinud kolmeastmeline jäätmehierarhia (vältimine–
taaskasutamine–kõrvaldamine) on direktiivis asendatud viieastmelise hierarhiaga: vältimine–
korduskasutuseks ettevalmistamine–ringlusse võtmine–muu taaskasutamine–kõrvaldamine 
(Joonis 1. Jäätmehierarhia (www.envir.ee)). Hierarhia kohaselt tuleb esmajärjekorras 
jäätmeteket vältida. 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. 



 Nõo valla jäätmekava 2015-2020 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 4

 
Joonis 1. Jäätmehierarhia (www.envir.ee) 
 

2.2 Eesti õigusaktid 
 
Eesti Vabariigis reguleerib jäätmetega seonduvat 01. mail 2004 jõustunud jäätmeseadus ja 
selle hilisemad muudatused. Seadus sätestab jäätmehoolduse korralduse ning nõuded jäätmete 
tekke ning jäätmetest tuleneva ohu vältimiseks, samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise 
eest. Seadusega on sätestatud kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused jäätmehooldusega 
seonduvas. 
 
,,Riigi jäätmekava 2014- 2020“ (Eesti Vabariigi Valitsuse poolt vastuvõetud 13. juuni 2014) 
on kogu jäätmevaldkonda hõlmav arengudokument, milles kirjeldatakse olulisemaid 
jäätmevaldkonna arengu põhimõtteid ja meetmeid koos ettenähtava tegevusega. Riigi 
jäätmekava on aluseks omavalitsuse jäätmekava koostamisel. 
 
Pakendiseadus reguleerib pakendi ja pakendijäätmete käitlemist. Pakendi ja pakendijäätmete 
taaskastutussüsteem peab olema kohaliku omavalitsuse tasandil korraldatud selliselt, et 
saavutatakse pakendiseaduses toodud pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse 
eesmärgid ning kehtestatud sihtarvud. Pakendiseadus sätestab pakendile ja pakendi 
kasutamisele esitatavad üldnõuded, pakendi ja pakendist tekkivate jäätmete vältimise ja 
vähendamise meetmed, pakendi ja pakendijäätmete taaskasutussüsteemi korralduse ning 
vastutuse kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest.  
 
Jäätmekäitluse järelevalve toimimist reguleerib keskkonnajärelevalve seadus. Seadus 
kehtestab riiklikku keskkonnajärelevalvet teostavate ja juhtivate ning riiklikule järelevalvele 
allutatud isikute õigused ja kohustused. Keskkonnajärelevalve seaduse järgselt on kohalik 
omavalitsusorgan või asutus üks keskkonnajärelevalve teostajatest. 
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2.3 Kohaliku omavalitsuse õigusaktid 
 
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on jäätmehooldus üks omavalitsuse 
kohustuslikest tegevustest. Kohaliku omavalitsuse erinevate õigusaktidega täpsustatakse 
jäätmekäitluse korraldamise erinevaid aspekte.  
 
Nõo valla jäätmehoolduseeskiri on kinnitatud Nõo Vallavolikogu 20. jaanuari 2011. a 
määrusega nr 25. Eeskiri reguleerib Nõo valla haldusterritooriumil jäätmete kogumist, 
sorteerimist, taaskasutamist ja kõrvaldamist, samuti jäätmetest tekkinud reostuse 
likvideerimist ning vallaelanike teavitamist jäätmete käitlemisest. Jäätmehoolduseeskiri 
sätestatakse ka korraldatud jäätmeveoga seonduv. 
Nõo valla jäätmevaldajate registri pidamise kord on kinnitatud Nõo Vallavolikogu 20. 
jaanuari 2011. a määrusega nr 26. 
Heakorra eeskiri on kinnitatud Nõo Vallavolikogu 24. aprilli 2014. a määrusega nr 11. 
Määrusega kehtestatakse üldised, kinnistu ja kõnnitee puhtuse ning korrastatuse nõuded, 
kohustused ja piirangud, mis hõlmavad muuhulgas ka jäätmealast tegevust.  
Jäätmeseaduse ja teiste asjakohaste õigusaktide muutudes vajavad Nõo valla jäätmekäitluse 
korraldamist käsitlevad õigusaktid ülevaatamist ja ajakohastamist. 
 

3 Hinnang eelmise jäätmekava eesmärkide täitmisele. 
 
Nõo valla jäätmekava 2008-2013 kirjeldas mitmeid valla jäätmekäitlusalaseid probleeme ja 
nägi ette tegevused nende lahendamiseks. Ülevaate eesmärkide täitmisest annab  
Tabel 1. Nõo valla jäätmekava 2008-2013 eesmärkide täitmine. 
 
Tabel 1. Nõo valla jäätmekava 2008-2013 eesmärkide täitmine 
Eesmärk  Täitmine 
1. Ülevaate saamine jäätmevaldajate 

arvulisest suurusest ja jäätmekogustest 
Seoses korraldatud jäätmeveoga on 
kasutusele võetud jäätmevaldajate register.  

2. Erinevate jäätmeliikide sortimine kohapeal Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud lisaks 
segaolmejäätmetele ka vanapaber ja 
suurjäätmed. Pakendite sortimine ja 
kogumine kodumajapidamistes, pakendikoti 
teenus Nõo alevikus. 

3. Ohtlikest jäätmetest tekkiva võimaliku 
keskkonnaohu ennetamine 

Ohtlike jäätmete kogumine NRTK tanklas. 
Patareide kogumine. 

4. Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumine 
ning nõuetekohaseks käitluseks suunamine 

Ei ole rajatud planeeritud regionaalset ehitus- 
ja lammutusjäätmete käitluskohta. 
Üleandmisvõimalus Tartu linnas. 

5. Biolagunevate jäätmete väljasortimine 
segaolmejäätmetest ning nende 
taaskasutamine 

Ei ole rajatud regionaalset kompostimiskohta. 
Aardlapalus on võimalus jäätmete 
üleandmiseks. Haljastusjäätmed hoitakse 
lahus ja käideldakse olmejäätmetest eraldi. 

6. Kõigi jäätmetekitajate hõlmamine 
jäätmekäitlusse 

Nõo vallas moodustati üks korraldatud 
jäätmeveo piirkond.  
Ragn Sells AS omas ainuõigust olemjäätmete 
veoks ajavahemikus 01.06.2008 kuni 
31.08.2011. Alates 01.09.2011 kuni 
30.08.2016 on korraldatud olmejäätmete veo 
teostajaks Eesti Keskkonnateenused AS.  

7. Senisest laialdasem jäätmete liigiti Ei ole rajatud planeeritud regionaalset 
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kogumine jäätmejaama. Toimub elektroonika-, ohtlike-, 
pakendi- ja suurjäätmete ning vanapaberi ja 
autorehvide kogumine. 

8. Keskkonnaohutu jäätmete ladestamine ja 
vanade ladestuskohtade järelhooldus 

Korraldatud jäätmeveoga on jäätmed 
suunatud nõuetele vastavatesse 
jäätmekäitluskohtadesse.  
Ebaseaduslike jäätmeladestuskohtade 
likvideerimine.  
Laguja prügila suleti lõplikult 2010 aastal  
(projekt: Laguja prügila sulgemine II etapp)  

9. Jäätmehoolduse regulaarne kavandamine; 
koolitus, korraldus 

Jäätmehooldus eeskirja ajakohastamine 
(2011). Korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunute regulaarne ülevaatamine ja 
jäätmeregistri ajakohasena hoidmine. 
Selgitustöö.  

 
 

4 Nõo valla jäätmehoolduse iseloomustus. 
 
Käesolevas jäätmekavas on olemasoleva olukorra kirjeldamisel kasutatud Nõo Vallavalitsuse 
käsutuses olevat informatsiooni ja Keskkonnaagentuuri (KAUR) poolt hallatava riikliku 
jäätmestatistika ning aruannete andmeid. 
 
Jäätmekäitluse aruannete alusel tekib Nõo vallas keskmiselt 1650 tonni jäätmeid aastas 
(aastate 2010 kuni 2014 keskmine). Kodumajapidamistes tekib keskmiselt 768,50 tonni 
jäätmeid aastas, mis teeb umbes 194 kg inimese kohta aastas.  
 
Tabel 2. Jäätmete kogused aastate lõikes 

Aasta Koguteke (sh kogutud), tonni Kokku 
Ettevõtetes Majapidamistes 

2010 516,55 828,47 1345,02 
2011 1729,29 945,90 2675,19 
2012 502,05 804,84 1306,89 
2013 673,01 578,38 1251,39 
2014 982,35 684,89 1667,24 
 
Nõo vallas kogutud jäätmete kogused jäätmeliikide kaupa aastatel 2010 kuni 2014 on tabelina 
toodud välja Lisa 2. Nõo vallas kogutud jäätmete kogused tonnides aastatel 2010-2014. 
 
Jäätmestatistika iseloomustab Nõo vallast kogutud ja ladestatud jäätmete koguseid ega kajasta 
andmeid jäätmete tekke kohta. Jäätmestatistika ei kajastata jäätmeveoga haaramata 
jäätmetekitajaid, illegaalselt ladestatavaid jäätmeid ja kohapeal komposteeritud biolagunevaid 
jäätmeid.  
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5 Jäätmete käitlemise hetkeolukord, tulevikuks 
kavandatavad eesmärgid ja tegevused 

5.1 Olmejäätmed  

5.1.1 Hetkeolukord 
 
Olmejäätmed tekivad inimeste igapäevase elutegevuse käigus ning on oma olemuselt 
heterogeensed ja muutliku koostisega. Olmejäätmed on koduses majapidamises ning 
kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed 
jäätmed. Olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid. Olmejäätmed ehk 
tavamõistes prügi on üks peamisi jäätmeliike, mis omavalitsustes tekitab kõige rohkem 
probleeme. Kui eraldada olmejäätmetest ohtlikud jäätmed, siis saame ülejäänud jäätmetest 
rääkida kui tavaprügist, mis siiamaani enamasti ladestati prügilasse. Prügilasse ladestatud 
segaolmejäätmete koostise analüüsimiseks on Eestis tehtud ainult üksikuid uuringuid.  
Viimane põhjalikum segaolmejäätmete sortimisuuring viidi läbi üleeestiliselt 2012-2013. 
aastal1 (SEI uuring).  
 

 
Joonis 2. Eesti keskmine segaolmejäätmete liigiline koostis protsentides (SEI uuring ) 
 
Keskkonnaagentuuri (KAUR) andmetel koguti Nõo vallas olmejäätmeid (jäätmekoodiga 20) 
perioodil 2012-2014 kokku 19 18,45 tonni. Aastate lõikes vastavalt 612, 695 ja 611 tonni. 

                                                
1 SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Säästva Eesti Instituut. 2013. Eestis tekkinud 
segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuring. 

Plast 18,1

Klaas 5,2

Metall 4,7

Paber ja papp 13,5

Biojäätmed kokku 
31,8

Köögijäätmed 26,9
Aiajäätmed 3,8

Muud biojäätmed 
1,1

Puit 2,0

Ohtlikud jäätmed 
1,4

Elektroonikaromu 
1,8

Muu põlev 
materjal 12,6

Tekstiil ja rõivad 5,1
Muu mittepõlev 

materjal 3,7
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Joonis 3. Segaolmejäätmete koguteke Nõo vallas 2004-2013.a (tonnides). Allikas: KAUR 
 
Eesti Keskkonnateenused AS andmetel (kiri 07.03.2014, TRT-MK/16689-1) on alates 2011. 
aasta sügisest kuni 2014. aasta kevadeni kogutud Nõo vallas korraldatud jäätmeveo raames 
segaolmejäätmeid (jäätmekoodiga 20 03 01) 526,82 tonni, mis on üle antud alljärgnevalt: 
 

 Väätsa Prügila AS 91,45 tonni 
 Amestop OÜ 286,54 tonni 
 Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus 148,83 tonni 

 

5.1.2 Olmejäätmete käitluse arendamine 
 
Olulist jäätmete tekke vähenemist või suurenemist tulevikus ette näha ei ole. Elanikkonna 
keskkonnateadlikkuse ning liigiti kogumise süsteemi arendamine aitab kaasa jäätmete liigiti 
sorteerimise paranemisele, mis vähendab (sega)olmejäätmete kogust, samal ajal suurendades 
liigiti sorteeritud jäätmete kogust.  
Ettevõtlusega seonduva olmejäätmete tekke osas on eesmärgiks vähendada jäätmetekke seost 
majanduskasvuga nii, et aastaks 2020 oleks võimalik olmejäätmete aastane tekkekogus 
stabiliseerida sõltumata prognoositud majanduskasvust. Olmejäätmete tekke iga-aastane 
kasvuprotsent kuni aastani 2020 peab jääma alla ½ SKP kasvuprotsendist.2 
 
 

                                                
2 ,,Riigi jäätmekava 2014-2020“, lk 23 
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5.2 Biolagunevate jäätmete käitlemine 

5.2.1 Hetkeolukord 
 
Biolagunevad jäätmed on aeroobselt või anaeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, 
paber ja papp ning biojäätmed, mille alla kuuluvad aia- ja haljastujäätmed, 
kodumajapidamises, jaemüügikohas, toitlustusasutuses ja toiduainetööstuses tekkinud toidu- ja 
köögijäätmed. Siia alla võib liigitada ka reoveemuda. 
 
Säästva Eesti Instituudi poolt läbi viidud uuringu põhjal arvutatud Eesti keskmine 
biolagunevate jäätmete sisaldus segaolmejäätmetes oli 31,8 %, millest enamus moodustas 
köögijäätmed (26,9%).  
 
Riigi jäätmekava kohaselt ei tohi prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas biolagunevaid 
jäätmeid olla üle 30 massiprotsendi alates 2013. aasta 16. juulist ning üle 20 massiprotsendi 
alates 2020. aasta 16. juulist. Ringlussevõtu osakaal jäätmeliigi kogumassist peab 2020ndaks 
aastaks olema biolagunevatel jäätmetel 13 %. 
Riikliku jäätmestatistika kohaselt on biojäätmete liigiti kogutud kogus viimasel viiel aastal 
olnud kas väga väike või on antud jäätmeliik kodumajapidamiste jäätmetekkes puudunud.  
Hetkel on Nõo vallas aia- ning haljastusjäätmete kogumine elanikkonnalt korraldamata. 
Kodumajapidamistes kompostivad elanikud biolagunevaid jäätmeid (aia- ning 
haljastusjäätmed, toidujäätmed) valdavalt kohapeal. Lisaks kompostimisele põletatakse oksi. 
Tiheasustusega piirkondades (korruselamute juures) ei koguta biolagunevaid jäätmeid eraldi 
ning võib oletada, et enamus biolagunevaid jäätmeid ei eraldata olmejäätmetest. 
 
Biolagundatavad, kuid kompostimiseks mittesobivad jäätmed on paber ja kartong ning puit, 
mis tuleb taaskasutada teiste meetoditega (paberi- ja papijäätmete ümbertöötlemine, 
puidujäätmete põletamine jne). Praegu on biolagunevatest jäätmetest organiseeritud Nõo 
vallas vaid paberi ja kartongi kogumine. Selleks on paigaldatud 4,5 m3 suurused 
paberikonteinerid Tõravere ja Nõo aleviku korrusmajade juures. Jäätmejaamas on paberi ja 
papi (kartongi) kogumiseks kolm 600 liitrist konteinerit. 
Nõo valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt peab territooriumil, mille jäätmetekkekohaks on 10 
ja enama korteriga elamu, olema paberi ja kartongi mahuti. Vähem kui 10 korteriga elamu 
puhul või kui korterelamus on projektijärgne ahiküte või tahkekütusega katel, peab paberit ja 
kartongi koguma eraldi, viies nimetatud jäätmed selleks ette nähtud kogumispunkti või 
põletades kiletamata paberi ja kartongi küttekoldes.  
 
Nõo valla kalmistul tekkivatest jäätmetes valdavalt olemjäätmed pannakse konteinerisse 
(küünlad, kunstlilled jms) ning viiakse prügilasse. Kalmistul tekkivad haljastusjäätmed 
kogutakse eraldi ja käideldakse kohapeal.  
 

5.2.2 Biolagunevate jäätmete kogumissüsteemi ja biokäitluse arendamine 
 
Paberi kompostimine ei ole otstarbekas, kuna paber laguneb aeglaselt ning eraldi kogutud 
paber on väärtuslik teisene tooraine. Paberijäätmete kogumise efektiivsuse tõstmiseks on vaja 
tihendada konteinerite võrgustikku, sest korra juba teiste jäätmetega segunenud paber ei ole 
taaskasutatava materjalina enam kõlblik. Üheks võimaluseks on kortermajade puhul 
jäätmehoolduseeskirjas toodud paberi- ja kartongimahuti olemasolu kohustuse laienemine 
(senise 10 korteriga maja asemel nõuda konteinerit 5 ja enama korteriga maja puhul). 
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Kortermajade puhul tuleb juurutada kompostrite süsteemi kasutuselevõttu või koguda 
biolagunevaid jäätmeid eraldi ning suunata edasisse käitlusesse. Individuaalelamute juures 
toimub juba praegu biojäätmete kompostimine ning seda suunda tuleb jätkata propageerides 
parimaid lahendusi ja parimat võimalikku tehnoloogiat. Tiheasustusalalt, kus biojäätmete 
kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks 
kurd 12 nädala jooksul. 
 
Hetkel puudub Nõo vallas võimalus elanikelt biolagunevaid jäätmeid vastu võtta. 
Uues planeeritavas jäätmejaamas tuleb luua võimalus elanikelt biolagunevate aia- ja 
haljastusjäätmete vastuvõtuks ning jäätmete kohapealseks kompostimiseks.  
 
Teiseks võimaluseks on rajada koostöös Elva linnaga (võimalusel ka koostöös teiste 
omavalitsustega)  kompostimisväljak Elva reoveepuhasti juurde planeeritavasse jäätmejaama. 
Reoveemuda transporditakse Elva reoveepuhastisse, kus see kompostitakse. Reoveemuda 
kompostimine kohapeal pole otstarbekas. 
Immutamata ja töötlemata puidu (oksad, puidujäätmed jms) kogumine toimub peale 
jäätmejaama valmimist jäätmejaamas või mõnes muus selleks ettevalmistatud kohas. Kogutud 
puidust on võimalik toota hakkpuitu, mida saab kasutada kohapeal Tõravere ja Nõo 
katlamajas. 
 
Elanikele tuleb selgitada, miks on oluline ja vajalik biolagunevaid jäätmeid eraldi koguda. 
Selgitustööd tuleb teha läbi erinevate infokanalite nagu vallaleht, infovoldikud, infopäevad 
jms. 
 

5.3 Pakendijäätmete ja taaskasutatavate jäätmete käitlemine 

5.3.1 Hetkeolukord 
 
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. 
 
Olmejäätmete koostisse kuuluvatest jäätmeliikidest on liigiti kogumisse kõige laialdasemalt 
haaratud pakendijäätmed. Protsess põhineb taaskasutusorganisatsioonide korraldatud 
pakendijäätmete kogumisvõrgustikul. Kogumisvõrgustiku moodustavad avalikud 
pakendikonteinerid ja kilekoti teenus Nõo aleviku eramutele. Suhteliselt hästi toimib 
tagatisrahaga joogipakendite kogumine.  
 
Kui 2007/2008. aastal läbi viidud segaolmejäätmete sortimisuuringu kohaselt oli Eesti 
keskmine pakendijäätmete osakaal prügilasse ladestatavates segaolmejäätmetes 34,5%, siis 
2012/2013 uuringu tulemuste kohaselt on pakendijäätmete sisaldus keskmiselt 28,5%. 
Pakendijäätmed moodustavad olulise osa olmejäätmetest ning prognooside kohaselt 
pakendijäätmete osatähtsus kasvab.  
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Tabel 3. Nõo valla pakendijäätmete teke jäätmearuandluse kohaselt (tonnides) Allikas: KAUR. 
Jäätme-

kood Jäätmeliik 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ettevõtete pakendijäätmete teke 

15 01 01 
Paber- ja 
kartongpakendid 20,527 13,012 17,148 23,01 23,247 16,27 15,548 

15 01 02 Plastpakendid 6,928 9,571 5,064 25,706 9,122 8,163 10,36 
15 01 04 Metallpakendid 0,857 1,861 1,159 1,54 1,286 1,226 1,103 
15 01 06 Segapakendid 24,039 2,092 1,523 26,01 22,91 28,47 34,67 
15 01 07 Klaaspakendid 3,854 3,141 2,65 3,325 3,193 3,639 2,522 

15 01 10* 

Ohtlikke aineid 
sisaldavad või 
nendega saastunud 
pakendid 0 0,012 0,008 0,098 0,022 0,607 0,182 

Kokku: 56,205 29,689 27,552 79,689 59,78 58,375 64,385 
Majapidamise pakendijäätmete teke 

15 01 01 
Paber- ja 
kartongpakendid 0,47 2,099 10,82 12,263 9,096 11,82 15,214 

15 01 02 Plastpakendid 0 0 0 0 0 1,28   
15 01 04 Metallpakendid 0 0 0,001 0 0 0,005   
15 01 06 Segapakendid 3,999 21,795 35,739 34,77 43,919 85,41 89,755 
15 01 07 Klaaspakendid 0 0,962 1,868 2,09 0,757 1,797   

15 01 10* 

Ohtlikke aineid 
sisaldavad või 
nendega saastunud 
pakendid 0,357 0,282 0,264 0,49 0,467   0,651 

Kokku: 4,826 25,138 48,692 49,613 54,239 100,312 105,62 
 
Lähtudes üleriigilisest jäätmekavast moodustavad olmejäätmete koostises olevatest paberi- ja 
papijäätmetest üle 50% paberi- ja papp-pakend, klaasijäätmetest ~100% on klaaspakend, 
metalli- ja plastijäätmetest ligikaudu 80% moodustavad vastavad pakendijäätmed. 
Pakendijäätmete kaaluosa olmejäätmete üldmassist on ca 30%, mahult on pakendijäätmeid 
olmejäätmetest ca 60%.  
 
Suur osa pakendijäätmetest moodustab ühekordse kasutusega pakendid, mille taaskasutuse 
süsteem on käivitunud (taaskasutusorganisatsioonid) ja seetõttu peaks vähenema nende 
ladestamine koos segaolmejäätmetega prügilasse. Pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteem 
toimib sel juhul, kui toimub nende sorteerimine tekkekohas. Tulemused sõltuvad paljuski 
elanikkonna teadlikkusest. Motiveerimaks elanikke pakendeid eraldi koguma ning neid 
tagastama, on riiklikult sisse viidud tagatisraha süsteem (pandipakend), mis toimib üleriigilise 
kogumisvõrgustikuna. Pandiga pakendite taaskasutamise korraldamiseks on loodud OÜ Eesti 
Pandipakend. Viimane tegeleb klaasist, plastist ja metallist karastusjookide, samuti õlle ja 
vähese etanoolisisaldusega alkohoolsete jookide ning mahla, nektarite ja mahlakontsentraatide 
pakendite ja pakendijäätmete kogumisega. Samuti tegeleb ettevõte kordus- ja taaskasutusse 
suunamisega. 
Padipakendite kogumikohad on Nõo alevikus A ja O ning Haraldi poes. 
Pandiga koormamata pakendite ja pakendijäätmete kogumise ning taaskasutamisse 
suunamiseks on asutatud MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR) ning MTÜ Eesti 
Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO).  
Avalikud pakendite kogumiskohad koos kogutava pakendi liigiga on toodud Tabel 4. 
Avalikud pakendikonteinerid ja kogumiskohtade paiknemine Joonis 4. Pakendijäätmete 
kogumiskohtade paiknemine Nõo vallas 2015. aastal.  
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Tabel 4. Avalikud pakendikonteinerid  

Asula Kogumisvahendi aadress 
Pakendijäät

mete liik 
Konteine
rite arv Ettevõte 

Luke küla Luke küla raamatukogu juures segapakend 1 EPR 
Nõgiaru 
küla Nõgiaru raamatukogu juures segapakend 1 EPR 
Nõo A ja O kaupluse juures segapakend 1 ETO 
Tõravere Tõravere tornmaja juures segapakend 1 ETO 
Nõo  Nõo jäätmejaamas  segapakend 3 ETO 
Nõo Nõgiaru tänavas segapakend 1 ETO 
Tamsa Tamsa tn 2 segapakend 1 ETO 
Meeri küla Kivistiku kinnistu, Meeri külakeskus segapakend 1 ETO 
Etsaste küla Etsaste tuletõrjedepoo kinnistu segapakend 1 ETO 
Laguja küla Laguja külakeskuse juures segapakendid 1 TVO 
Luke küla Luke küla raamatukogu juures segapakendid 1 TVO 
Nõgiaru 
küla Nõgiaru raamatukogu juures segapakendid 1 TVO 
Nõo alevik Kivi tänavas segapakendid 1 TVO 
Vissi küla Kõrbemäe tee kinnistul segapakendid 1 TVO 
      16 Kokku 
      2 EPR 
      13 ETO 
      5 TVO 
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Joonis 4. Pakendijäätmete kogumiskohtade paiknemine Nõo vallas 2015. aastal 
 
Lisaks avalikele konteineritele pakub OÜ Tootjavastutusorganisatsioon Nõo alevikus ka 
pakendikoti teenust, mille raames on eramaja omanikul võimalik regulaarselt vabaneda 
pakenditest (segapakend) oma kinnistul. Eramaja omanik saab jätta pakendikotid nähtavale 
kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale ning graafikujärgsel kogumispäeval viib 
kogumisauto need ära. Täis kilekottide asemele jäetakse alati uued tühjad kilekotid. 
 
Nõo vallast kogutud pakendi ning pakendijäätmete kogused on ära toodud Lisa 2. Nõo vallas 
kogutud jäätmete kogused tonnides aastatel 2010-2014. 
 

5.3.2 Pakendijäätmete kogumissüsteemi arendamine  
 
Jätkuvalt on probleemiks inimeste teadmatud või pahatahtlik käitumine, kuna 
pakendikonteineritesse pannakse jäätmeid, mille jaoks need konteinerid ei ole mõeldud.  
Jäätmete sortimis-uuringu (SEI uuring) andmete alusel moodustab muude jäätmeliikide osa 
(s.h muuklaas, vanapaber) liigiti kogutud pakendijäätmete konteinerites 32 %, mis teeb 
omakorda pakendijäätmete käitluse märgatavalt kulukamaks ja vähendab 
pakendiorganisatsioonide huvi kogumisvõrgustikku laiendada. Jäätmete, kui võimaliku 
ressursi edasise kasutamise juures on nn toorme puhtus väga oluline. 
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Pakendiseaduse kohaselt peab tagatisrahata pakendi jäätmete kogumisel 
taaskasutusorganisatsioon tagama, et kogumiskohtade tihedus iga taaskasutusorganisatsiooni 
kohta oleks 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. 
 
Nõo vallas on asustustihedus 01.01.2015 seisuga 23,45 inimest/km2, seega on asustustihedus 
alla 500 elaniku ühel ruutkilomeeril ja kogumiskohtade tiheduseks iga 
taaskasutusorganisatsiooni kohta Pakendiseaduse § 171 lõike 3 järgi üks kogumiskoht 500 
elaniku kohta. Nõo vallas oli 01.01.2015 seisuga 3965 elaniku, millest lähtuvalt on 
kogumiskohtade arvuks 8. Olukorras, kus pakendiorganisatsioonid ei saa enam koostööd teha, 
pole Nõo vallas seadusest tulenevalt täidetud minimaalne konteinerite arv.  
 
Arvestades Pakendiseaduse § 171 lõikes 4 toodut võib kohaliku omavalitsuse organiga 
kokkuleppel pakendijäätmete kogumist korraldada ka nende tekkekohal kogumisena. Sel juhul 
võib kohaliku omavalitsuse organi nõusolekul vähendada pakendijäätmete kogumiskohtade 
tihedust ning kogumiseks ettenähtud konteinerite arvu ja mahtu. Nõo Vallavalitsus on 
leppinud kokku OÜga Tootjavastutusorganisatsioon Nõo alevikus eramajadele pakendikoti 
teenuse osutamises. Nõo aleviku eramajades elab 01.01.2015 aasta seisuga kuni 1000 inimest, 
millega saab vähendada OÜ Tootjavastutusorganisatsioon ettenähtud konteinerite arvu kahe 
konteineri võrra.  
 
OÜ Tootjavastutusorganisatsiooni poolt pakutud pakendikoti teenust tuleb jätkuvalt Nõo 
aleviku eramajade omanikele tutvustada, et oleks rohkem teenusega liitujaid. Pakendikoti 
teenus on hea võimalus pakendite kogumiseks, kuna pakendid viiakse ära värava tagant ning 
kuhugi neid ära viima pole vaja minna. Peale selle, et see on elanikele mugav, on kogutud 
materjali näol suure tõenäosusega tegemist ka kvaliteetsema (puhtama) toormega, kui avalikes 
konteinerites sisalduvad pakendijäätmed.  
 
Pakendikonteinerite võrgustikku tuleb Nõo vallas laiendada. Erinevat liiki pakenditele (metall, 
plast, klaas) tuleb kaaluda eraldi konteinerite paigaldamise otstarbekust, et veel tõhusamalt 
jäätmeid liigiti koguda.  
 
Jätkuvalt tuleb tegeleda selgitustööga ning inimeste informeerimisega. Teavitustööd tuleb teha 
läbi Nõo Valla Lehe, Nõo valla kodulehekülje ning vastavasisuliste ürituste korraldamisega. 
Tuleb nõuda suuremat teavitustööd taaskasutus-organisatsioonidelt. 

5.4 Ohtlike jäätmete käitlemine  

5.4.1 Hetkeolukord 
 
Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, 
varale või keskkonnale.  
 
Tavaliselt kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on 

 aegunud ravimid; 
 elavhõbeda kraadiklaasid; 
 kodukemikaalid (torupuhastusvahendid, juukselakid jms); 
 vanaõli, õlised kaltsud, õlifiltrid; 
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 värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäägid; 
 väetised ja pestitsiidid; 
 rotimürk jm biotsiidid; 
 kompaktlambid (ehk säästupirnid), päevavalguslambid; 
 patareid ja akud. 

 
Jäätmeseadusest tulenevalt on kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete (v.a 
probleemtooted) kogumise ja üleandmise süsteemi korraldamine omavalitsuse ülesanne.  
Probleemtoodete kogumise ja käitlemise peavad korraldama tootjad ning jäätmeseaduse 
mõistes ka maaletoojad ja müüjad. Probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või 
võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast 
risustamist. 
 
Probleemtooted on: 

 patareid ja akud; 
 mootorsõidukid ja nende osad; 
 elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad; 
 rehvid; 
 põllumajandusplast. 

 
Kodumajapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid saab tasuta ära anda OÜ NRTK tankla (Voika 
tn 20) territooriumil asuvas kogumispunktis. Eraldi on paigaldatud konteiner 
elektroonikajäätmete kogumiseks. Lisaks korraldab vallavalitsus iga-aastaseid 
elektroonikajäätmete kogumisringe, mille käigus saavad elanikud jäätmed ära anda oma 
kodus. Ettevõtted on kohustatud tekkinud ohtlikud jäätmed üle andma ohtlike jäätmete 
käitluslitsentsi omavale ettevõttele. 
Nõo Vallavalitsus on paigaldanud patareide kogumiseks konteinerid jäätmejaama ja ohtlike 
jäätmete kogumispunkti OÜ NRTK tanklas. Patareisid ja akusid võetakse vastu ka nende 
müügikohtades.  
Vanu ravimeid võetakse vastu lisaks OÜ NRTK tankla territooriumil asuvale ohtlike jäätmete 
kogumispunktile ka kõigis apteekides.  
Rehvide kogumine on korraldatud koostöös MTÜga Eesti Rehviliit ja MTÜga Rehviringlus 
Nõo jäätmejaamas. Varasemalt kogus MTÜ Rehviringlus rehve koostöös OÜga NRTK 
töökoja juures. 
Ohtlike jäätmete kogumispunktis elanikelt kogutud jäätmete kogused on toodud Tabel 5. 
Nõo vallas kokku kogutud ohtlike jäätmete kogused on välja toodud jäätmete koondtabelis 
Lisa 2. Nõo vallas kogutud jäätmete kogused tonnides aastatel 2010-2014. 
 
Tabel 5.Ohtlike jäätmete kogumispunktis elanikelt kogutud jäätmed (kilogrammides). Allikas: Nõo Vallavalitsus 

  jäätmekood 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
aastate 
keskmine 
kogus 

ohtlike aineid 
sisaldav pakend 15 01 10* 256 227 490 467 702 651 815 515,43 

luminestsentslambid 20 01 21* 44 40 47 53 83 43 40 50,00 
õlijäätmed 20 01 26* 451 289 470 724 144 200 534 401,71 
õlifiltrid 16 01 07* 82 2 28 12 0 9 54 26,71 
värvijäätmed 20 01 27* 1116 1750 3451 2527 3741 3114 3334 2719,00 
patareid 20 01 33* 118 88 91 22 59 85 90 79,00 
ravimid 20 01 98* 43 83 49 40 43 40 57 50,71 
pestitsiidid 20 01 19* 83 139 245 366 1707 387 166 441,86 
elavhõbedajäätmed 20 01 21* 0,085 0,04 3,34 0 0 3 0 0,92 
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Joonis 5. Aastatel 2014 ja 2015 kogutud ohtlike jäätmete jaotus jäätmeliikide kaupa. Allikas: Nõo Vallavalitsus 
 
Eraisikutele mõeldud ohtlike jäätmete kogumisvõrgustikku ja võimalusi võib pidada heaks. 

5.4.2 Ohtlike jäätmete kogumissüsteemi arendamine  
 
Tootja vastutuse rakendumisel peavad kogumisvõrgustiku ülalpidamiskulusid hakkama katma 
tootjad ja nendega võrdsustatud organisatsioonid. Mootorsõidukite ja nende osade ning 
rehvide tagasivõtmise peavad korraldama tootja vastutuse põhimõttel tootjad ja turustajad.  
 
Ohtlike jäätmete nõuetekohast kogumist ja üleandmist tuleb korraldada hoolsamalt ka 
ettevõtetes. Ohtlike jäätmete minimaalseks keskkonda sattumiseks peab vald tagama elanikele 
võimalikult mugavad ohtlike jäätmete üleandmise võimalused, sealhulgas jätkates 
elektroonika jäätmete kogumisringidega. Võimalusel võiks hakata korraldama ka ohtlike 
jäätmete kogumisringe.  
 
Vanaõli jäätmed kuuluvad ohtlikke jäätmete alla. Jäätmeseaduse tähenduses on vanaõli 
mineraalne või sünteetiline määrdeaine või tööstusõli, eelkõige sisepõlemismootorites 
kasutatud õli ja käigukastiõli, määrdeõli, turbiinõli ning hüdraulikaõli, mis ei sobi enam algselt 
ette nähtud kasutuseks. Kui see on tehniliselt teostatav, kogutakse vanaõli eraldi. 
Jäätmevaldaja, kes vanaõli ei taaskasuta ega kõrvalda, on kohustatud selle üle andma 
kompleksluba või jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule. 
 

5.5 Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine 

5.5.1 Hetkeolukord 
 
Ehitus-ja lammutusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamisel, 
lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel. Ehitusjäätmete hulka kuuluvad puidu, 
metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sh need, mis 

ohtlike aineid 
sisaldav pakend

15%

luminestsentslambid
1%

õlijäätmed
7%

õlifiltrid
1%

värvijäätmed
67%

patareid
2% ravimid

1% pestitsiidid
6%
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sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid ning väljakaevatud pinnas, mis tekivad ehitamisel 
ja remontimisel ning mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata. 
 
Suur osa ehitus- ja lammutusjäätmetest on pärast sorteerimist taaskasutatavad, mida saab 
suunata materjaliringlusesse ning kasutada ehitusmaterjalidena. 
 
Nõo valla jäätmehoolduseeskirjas on kehtestatud ehitusjäätmete käitlemise nõuded, mille 
kohaselt tuleb ehitusprojektides kirjeldada ehitusjäätmete eraldi käitlemist koos tekkivate 
jäätmete hinnangulise koguse ja liigituse ning jäätmete edasise suunamisega. 
Eeskirja kohaselt tuleb ehitusjäätmete valdajal ehitusjäätmed tekkekohal liigiti koguda.  

Eraldi tuleb koguda: 

 ohtlikud jäätmed liikide kaupa; 
 puidujäätmed; 
 papp ja kartong;  
 metallijäätmed; 
 mineraalsed jäätmed (kivid, krohv, betoon, kips); 
 plastijäätmed (sh kile);  
 muud segajäätmed. 

 
Tekkinud ehitusjäätmed tuleb taaskasutada või kõrvaldada läheduse põhimõtet järgides 
lähiümbruses paiknevas ja vastavat keskkonnaluba omavas ehitusjäätmete käitluskohas. 
Nõo vallas puudub ehitus-ja lammutusjäätmete äraandmise võimalus, lähim jäätmete 
vastuvõtupunkt asub Tartu linnas. Sellele tuginedes võib eeldada, et kodumajapidamistes 
tekkinud ehitus- ja lammutusjäätmeid satub mingil hulgal olmejäätmete sekka ning riiklikus 
jäätmearuandluses Tartu linna jäätmete arvestusse. Tartu linnas on olemas pinnasetäitekohad 
ehitus- ja lammutusjäätmete ladestamiseks, kive ja süvenduspinnast võetakse vastu Turu tn 48 
asuvas ladestuspaigas, ehituslammutusjäätmeid ja suuremõõtmelist betooni saab üle anda 
Ropka tee 29. AS Epler & Lorenz võtab tasu eest vastu eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid 
jäätmeid. Metallijäätmeid võtavad vastu mitmed ettevõtted Tartus (AS Kuusakoski, Eesti 
Metall OÜ, Refonda jt) ning Elvas (Rao Metall OÜ). 

5.5.2 Ehitus- ja lammutusjäätmete käitluse arendamine 
 
Ohtlikud ehitusjäätmed tuleb koguda liikide kaupa ning üle anda ohtlike jäätmete 
käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Suuremate lammutusobjektide puhul on optimaalne 
korraldada käitlus (purustamine, sortimine) kohapeal, kasutades selleks mobiilseid seadmeid. 
Ehitusjäätmete käitlemise täpsemad tingimused on toodud jäätmehoolduseeskirjas. 
Ehitusmääruses tuleb sätestada ehitise lammutamise korral ehitise omaniku kohustus näidata 
lammutusprojektis ehitusjäätmete käitlemise ja platsi lammutusjärgse heakorrastuse 
lahendamine.  
Ehitusjäätmete eraldi kogumist ja taaskasutusse suunamist aitaks parandada elanikele lähemal 
asuv ehitus-ja lammutusjäätmete vastuvõtupunkt. Uue jäätmejaama rajamisel tuleks tulevikus 
kaaluda ka jäätmejaama territooriumile ehitus-ja lammutusjäätmete vastuvõtmise võimalust. 
See looks muuhulgas ka võimalused tekkinud jäätmeid taaskasutada kohapeal nt 
pinnasetäiteks jäätmejaama laiendamisel, teede ehitusel. 
 
Ehitus- ja lammutusjäätmetest tuleb kindlasti koguda eraldi asbesti sisaldavad jäätmed (eterniit 
jm). Asbesti sisaldavate isolatsiooni- ja ehitusmaterjalide (eterniit) liigiti kogumiseks elanikelt 
ja inimese tervisele ohutuks käitlemiseks tuleb kaaluda vastavate kampaaniate korraldamist 
ning toetamist. 
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5.6 Jäätmejaam  
 
Keskkonnaministri määruse Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise 
alused järgi 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. Jäätmejaama 
tehnilist varustatust ja lahtioleku aegasid täpsustati määruses 2015 aasta algul. Jäätmejaama 
tehniline varustatus peab tagama paberi ja kartongi, plasti, metalli, klaasi, biolaguneva aia- ja 
haljastusjäätmete, bioloogiliselt mittelagunevate aia- ja haljastujäätmete, puidu, tekstiili, 
suurjäätmete, ohtlike jäätmete ning ohtlike aineid sisaldava või nendega saastunud pakendite 
vastuvõtmise elanikkonnalt. Jäätmejaama avalikuks kasutamiseks lahtiolekuajad peavad 
tagama elanikkonnale võimaluse sorditud ja liigiti kogutud jäätmed sobival ajal üle anda 
vähemalt kolm korda nädalas, sealhulgas ühel puhkepäeval, kokku 24 tunni jooksul.  
Antud nõuetele vastavat jäätmejaama Nõo vallas ei ole.  
 
Nõo valla varasemat jäätmejaama, mis tegutseb alates 2005. aasta lõpust Nõo alevikus 
vallamaja vastas olevas parklas võib pidada jäätmepunktiks. Käesoleval ajal on seal võimalik 
anda üle pakendijäätmeid, paberit ja pappi, patareisid ning sõiduautode rehve. Jäätmepunkt 
antud kohas ei võimalda oma mõõtmete tõttu jäätmete laialdasemat liigiti kogumist. 
 
Eelmises jäätmekavas oli toodud eesmärgiks rajada 2012. aastaks uus jäätmejaam, mis 
tänaseks ei ole teostunud. Käesolevas jäätmekavas on jätkuvalt püstitaud eesmärk uue 
jäätmejaama rajamiseks kas Nõo alevikku või koostöös teiste omavalitsustega Elva 
reoveepuhasti kõrvale (Konguta vald Kurelaane küla). 
Jäätmejaama asukoha valik eeldab põhjalikku analüüsi, mille käigus tuleb paika panna 
hetkevajadused ning lähtuma peab ka sellest, et tulevikus oleks võimalik arendada nende 
jäätmeliikide kogumist, mille vastuvõtt hetkel pole otstarbekas.  
Hetkel on jäätmejaama rajamiseks Nõo alevikus kolm võimaliku asukohta, mille vahel tuleb 
kaaluda.  
 
Jäätmejaama rajamise võimalikud asukohad: 

 Voika tn 12; 
 Voika tn 31; 
 Lao tn 9. 

 
Jäätmejaama planeerimisel tuleb kaaluda biolagunevate aia- ja haljastujäätmete 
kompostimisväljaku rajamise võimalusi. Jäätmejaama valmimisel kaaluda võimalust võtta 
vastu elanikelt ka (taas)kasutuskõlbulikke esemeid ja mööblit, mis aitab kaasa jäätmetekke 
vältimisele ning loob võimalused taas – ning korduvkasutuseks. 
 

5.7 Korraldatud jäätmevedu  
 
Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast 
määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja 
poolt.  
 
Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi 
ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel 
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tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka teisi 
olmejäätmete liike.  
 
Korraldatud jäätmeveo rakendamine on olnud oluliseks abinõuks, mille abil liita valdav osa 
jäätmetekitajatest jäätmekäitlussüsteemiga ning parandada järelevalvet ja kontrolli 
jäätmekäitluse üle. Jäätmevaldajaks korraldatud jäätmeveos on korteriühistu, selle puudumisel 
aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum.  
 
Nõo Vallavalitsus on valinud riigihanke alusel kuni 31. augustini 2016 korraldatud jäätmeveo 
teenuse osutajaks Nõo valla haldusterritooriumil Eesti Keskkonnateenused AS'i. Ettevõte veab 
korraldatud jäätmeveo raames olmejäätmeid, suurjäätmeid ning paberit ja kartongi. 
Suurjäätmete ning paberi ja kartongi äravedu teostatakse tasuta (hind 0 eurot).  
 
Paberijäätmeid on kohustus ära anda kaugkütte piirkonnas asuvates 10-ne ja enama korteriga 
kortermajades. Need, kes ei oma kohustust, võivad samuti paberit ja kartongi üle andmiseks 
lepingu sõlmida. 
Suuremõõtmeliste jäätmete vedu tuleb Eesti Keskkonnateenused AS´ilt eraldi tellida kas 
telefoni või e-kirja teel. Suurjäätmete vedu saab tellida vastavalt vajadusele. 
Suuremõõtmelised jäätmed on olmejäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik 
paigutada kogumismahutisse. Näiteks: mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud jms. 
Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid ning suuremõõtmelisi probleemtooteid nagu 
autoromud või nende osad, vanarehve ning elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende 
jäätmeid (näit: pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid jne). Korraldatud jäätmeveo 
raames kogutud suurjäätmete kogused on toodud Tabel 6. 

Tabel 6. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogused (tonnides). Allikas: KAUR 
Jäätmekood Jäätmete nimetus 2011 2012 2013 2014 
20 01 01 Paber ja kartong 8,74 16,88 32,06 21,19 
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) 432,99 578,57 695,32 610,65 
20 03 07 Suurjäätmed 13,08 33,90 5,36 5,54 

 
Korraldatud jäätmeveo toimimise tagamiseks peab jäätmevaldaja (sh. asutused 
ja ettevõtted) rentima või ostma jäätmete kogumiseks sobiva konteineri. Vastavalt 
jäätmeseadusele on olmejäätmete äraveo kohustuslik sagedus tiheasustusalal vähemalt üks 
kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. 
Tiheasustusalalt, kus biojäätmete kompostimine vastavalt jäätmehoolduseeskirjas toodud 
nõuetele on tagatud, võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul. 
 
Jäätmevaldajate üle peetakse arvestust jäätmevaldajate registris. Registriandmed annavad 
ülevaate jäätmeveoga liidetud jäätmevaldajatest. Samuti nendest, kes on väljaspool 
kogumissüsteemi (teatud tähtajaks antud korraldatud jäätmeveost vabastatus, potentsiaalsed 
jäätmevaldajad, veost kõrvalehoidvad jäätmevaldajad). Registriandmete alusel toimub 
jäätmevaldajate teavitamine, korraldatud jäätmeveoga liitmine, korraldatud jäätmeveost 
vabastamine, veost kõrvale hoidjatele ettekirjutuste tegemine. 
 
Hankeperioodi lõpul on vaja korraldada uus hange korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja 
leidmiseks. 
 
 
 



 Nõo valla jäätmekava 2015-2020 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 20 

5.8 Jäätmekäitluse keskkonnamõju  
 
Jäätmeseaduse kohaselt on jäätmehoolduse arendamine oma haldusterritooriumil kohaliku 
omavalitsuse üks ülesannetest. Jäätmekavas püstitatud eesmärkide realiseerimine on kindlasti 
positiivse mõjuga ümbritsevale keskkonnale, kuna kavas loetletud tegevused aitavad 
korrastada jäätmekäitlust, suurendada jäätmete sortimist ja taaskasutust, vähendada prügilasse 
ladestatavate jäätmete koguseid ning ohtlike jäätmete sattumist keskkonda.  
Jäätmekäitluse mõju keskkonnale võib käsitleda mitmest aspektist. Mõju keskkonnale võib 
hinnata nii otseseks kui kaudseks. Otseselt võib kahjulik mõju ilmneda inimeste tervise 
kahjustamises läbi loodusliku keskkonna reostamise (jäätmete põletamine, jäätmekäitlusest 
tekkiv nõrgvesi, reovesi jne). Kaudselt mõjutab (positiivne mõju) keskkonda ressursside 
taaskasutamine (mida rohkem jäätmeid taaskasutatakse, seda vähem raisatakse ressursse). 
Teiseks aspektiks on jäätmete edasise käitluse ja ladestamise mõju pinnasele, pinna- ja 
põhjaveele ning õhu kvaliteedile. Siinkohal tuleb arvestada ka reovee käitlemisel tekkivate 
jäätmetega ning otseselt kanalisatsiooni juhitavate jäätmetega, samuti illegaalsete jäätmete 
mahapanekukohtadega (risustamine) ning jäätmekogustega.  
Jäätmekäitluse negatiivse keskkonnamõju kontrollimise ja vähendamise eeltingimuseks on 
kõigi jäätmetekitajate haaramine korraldatud jäätmekäitlussüsteemi ja kontroll tekkivate 
jäätmevoogude üle. Kõrvaldatavate jäätmete koguste vähendamine on võimalik jäätmete 
kohapealse sorteerimisega.  
Jäätmeveo keskkonnamõju võib hinnata tagasihoidlikuks, see on sarnane muu transpordist 
tuleneva keskkonnamõjuga (heitgaasid, müra).  
Peamine viis jäätmete kõrvaldamise keskkonnamõjude vähendamiseks on prügilasse 
ladestatavate jäätmekoguste vähendamine. Oluliseks aspektiks on siin orgaaniliste jäätmete 
biokäitluse arendamine. Samuti on oluline meediakanalite kaudu suurendada elanike 
keskkonnateadlikkust, et tekiks harjumus jäätmeid sorteerida (seda eriti ohtlike jäätmete osas). 
Järelevalve tõhustamise, korraldatud jäätmeveo toimimise ja sihipärase teavitustööga on 
võimalik vähendada prügi omavoliliste mahapaneku kohtade tekkimist ja muud seadusevastast 
jäätmete kõrvaldamist, nagu näiteks jäätmete põletamist, samuti matmist.  
Tähtis on pakkuda elanikele liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks mugavamaid võimalusi 
kogumispunktide laiendamise ja uue jäätmejaama (koos kompostimisväljakuga) rajamise 
kaudu, mis suurendab jäätmete liigiti kogumist ja vähendab ladestatavate jäätmete hulka, st 
koormust keskkonnale. 
 

5.9 Minevikus saastunud jäätmekõrvaldamiskohad ning nende 
korrastamise meetmed 

 
Nõo vallas asuvad Nõgiaru, Viinamärdi ja Laguja prügilad, mis on tänaseks suletud. Nõgiaru 
prügila suleti 2002. aastal ja Viinamärdi prügila 2003. aastal. Laguja prügila kõrval asus ka 
„õlijärv“. Laguja prügila suleti 01.06.2004. Sulgemistööde I etapp teostati kohe peale 
sulgemist ja teine etapp 2009. ja 2010. aastal. Õlijärv puhastati 2004 aastal. Laguja prügila 
nõrg- ja pinnavee seire tulemused 2010 (Kobras 2010, Töö nr V 148) näitavad, et nõrg- ja 
pinnavee keemiline koostis on paranenud, märgatav paranemine on toimunud Nüld, Püld ja 
KHTCr sisalduste osas. 
 
Suletud prügilaid on vaja regulaarselt kontrollida ning teostada järelhooldust. Peamiseks 
ladestamisega kaasnevaks keskkonnamõjuks on negatiivsed mõjud pinnasele, pinna- ja 
põhjaveele ning õhukvaliteedile. Mõjud on tingitud peamiselt prügilagaasist ja -veest, mille 
teke on seotud prügilas toimuvatest keemilistest protsessidest ja ilmastikuoludest. Nõo vallal 
on kohustuseks teostada järelhooldust Laguja prügilas. 
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Põllumajandusega seonduvast reostusest on likvideeritud Roa ja Luke väetisehoidlad, mis 
järelhooldust ei vaja.  
 

6 Jäätmekäitlusalase järelevalve tõhustamine ja 
jäätmemajandusalase statistika korrastamine  

 
Korraldatud jäätmeveole üleminek koos jäätmevaldajate registri töölerakendumisega on 
andnud hea ülevaate Nõo valla jäätmemajanduse olukorrast ning võimaldab jäätmekäitlust 
paremini planeerida. Jäätmevaldajate andmebaasi ja jäätmestatistika abil on võimalik saada 
detailsemat ülevaadet Nõo vallas tekkivate jäätmekoguste, jäätmevoogude liikumise ja 
käitlemise kohta.  
Nõo vallas on alates 2015. aastast korrakaitse ametnik, kelle tööülesanneteks on muuhulgas ka 
järelevalve teostamine ja väärtegude menetlemine. 
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7 Jäätmemajanduse tegevuskava, investeeringute vajadus 
ja vahendid 

 
Nõo valla jäätmemajanduse arendamine nõuab lähiaastatel suuri investeeringuid. 
Jäätmeseadus sätestab põhimõtted, et jäätmekäitluse kulud kannab jäätmetekitaja. Korraldatud 
jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja tasub jäätmeveo teenustasu, mis peab olema piisav, et 
katta jäätmekäitluskohtade rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete 
veokulud. Keskkonnapoliitika põhimõte «saastaja maksab» ja «tootja vastutus» tähendab 
sisuliselt seda, et jäätmekäitluse kulud maksab kinni lõpptarbija. 
Jäätmeseaduse kohaselt (§ 72) toetatakse jäätmete keskkonda viimise eest makstavast 
saastetasust jäätmehoolduse arendamist. 
 
Tabel 7. Nõo valla eelarvesse laekunud saastetasu olmejäätmete keskkonda viimise eest 
Aasta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Laekunud 
saastetasu (€) 3186 3333 3710 3754 4803 4533 4411 3533 1892 917 247 

 
Nõo valla jäätmemajanduse arendamise võimalikud finantseerimisallikad on vallaeelarve, 
abiraha taotlemine erinevatest fondidest (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja EL 
struktuurifondid), tootja vastutus, jäätmetekitajate poolt makstav teenustasu ning saastetasu. 
Jäätmekava rakendamise meetmed ja eeldatavad kulutused jäätmemajanduse planeerimiseks 
on ära toodud Lisa 1. Tegevuskava. Jäätmekava eesmärkide saavutamise meetmed. 
 

8 Kokkuvõte 
 
Nõo valla jäätmekava 2015-2020 koostamisel analüüsiti jäätmekäitluse hetkeolukorda, toodi 
välja jäätmehoolduse probleemid, püstitati jäätmehoolduse arendamiseks vajalikud eesmärgid 
ning töötati välja tegevuskava püstitatud eesmärkide saavutamiseks.  
Jäätmekava koostamise juures on arvestatud kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete ja 
kohustustega. Lisaks on arvestatud Riigi jäätmekavaga 2014-2020 seatud eesmärkidega. 
 



Lisa 1. Tegevuskava. Jäätmekava eesmärkide saavutamise meetmed 
 
Eesmärk Tegevuse/projekti  nimetus Tulemused Teostamise aeg Hinnanguline maksumus Viited, märkused 

1. Jäätmevaldajate 
üle arvestuse 
pidamine 
 

1.1. Jäätmevaldajate registri 
pidamine 

Kõik jäätmevaldajad on liidetud 
jäätmeveoga, mis aitab kaasa 
jäätmete nõuetekohasele käitlemisele 

Pidevalt Võimalik läbi viia ilma 
täiendava rahastamiseta 

Jäätmeseaduse § 69  

1.2. Jäätmestatistika kogumine ja 
analüüs  

Ülevaade jäätmekäitlusest. Võimalus 
prognoosida tulevasi tegevusi 

Pidevalt Võimalik läbi viia ilma 
täiendava rahastamiseta 

 

2.Erinevate 
jäätmeliikide 
sortimine kohapeal 

2.1. Pakendi ja pakendijäätmete 
kogumisvõrgustiku laiendamine 

Segaolmejäätmete koguse 
vähendamine, pakendi 
taaskasutamise tingimuste loomine 

2016 ja 2017 Rahastavad 
pakendiorganisatsioonid  

Pakendiettevõtete kohustus 
vastavalt Pakendiseadusele  

2.2. Pakendi ja pakendijäätmete 
(klaas, plast, paber ja kartong sh 
kihiline kartong, metall) liigiti 
kogumine 

Liigiti kogumist võimaldav 
võrgustik välja arendatud 

2018-2022 Rahastavad 
pakendiorganisatsioonid 

 

2.3. Taaskasutatavate jäätmete 
lahuskogumine ettevõtetes 

Taaskasutatavate jäätmete koguse 
suurenemine 

Pidevalt Kulud kannab ettevõte  

2.4. Elektri- ja elektroonika-
jäätmete lahuskogumine 
kogumisringidega 

Kogutud elektroonikajäätmete 
koguse suurenemine. Jäätmete parem 
kvaliteet. Mugavusteenus 

Üks kuni kask korda 
aastas. 

Rahastab probleemtoodete 
tootja, veotasu 800 € KOV 
eelarvest. 

Koostöös tootjavastutus-
organisatsiooniga (EES-
Ringlus) 

2.5. Täiendavate jäätmemahutite 
paigaldamine ühiskondlikult 
kasutatavatesse kohtadesse 

Avalikus ruumis tekkinud 
olmejäätmed kogutud. Prügistamine 
vähenenud. 

Vastavalt vajadusele Konteinereid võimalik rentida, 
tühjendamine vastavalt 
hinnakirjale.  

 

2.6. Vanarehvide 
(sõiduautorehvide) kogumine 

Rehvid taaskasutusse või käitlusse 
suunatud. 

Alates 2006 Rahastamine tootjavastutuse 
põhimõttel 

Koostöö MTÜ Rehviliidu 
ja MTÜ Rehviringlusega 

2.7. Vanametalli kogumine Taaskasutatavate jäätmete koguse 
suurenemine 

Pidevalt (erafirmad), 
uues jäätmejaamas 

Täiendavaid rahasid ei ole 
vaja 

Koostöös vanametalli 
kokkuostuga tegelevate 
firmadega 

2.8. Suurjäätmete kogumine  Eraldi kogutud suurjäätmed Pidevalt korraldatud 
jäätmeveo raames, 
uues jäätmejaamas  

Maksab jäätmevaldaja Pidevalt korraldatud 
jäätmeveo raames, uues 
jäätmejaamas 

2.9. Puidu kogumine Taaskasutusse suunatavate jäätmete 
koguse suurenemine, taastuva 
bioenergia tootmine 

Esimesel võimalusel, 
hiljemalt uues 
jäätmejaamas 

Kulud jäätmejaama rajamisel   
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Eesmärk Tegevuse/projekti  nimetus Tulemused Teostamise aeg Hinnanguline maksumus Viited, märkused 
3. Ohtlikest 
jäätmetest tekkiva 
võimaliku 
keskkonnaohu 
ennetamine  

3.1. Ohtlike jäätmete kogumine 
elanikkonnalt 

Mugavalt kasutatav kogumispunkt 
Nõo alevikus OÜ NRTK tanklas  

Pidevalt Jäätmete äravedu ja käitlemine 
~4500 € aastas. KOV ja KIK 
 

Võimalik taotleda KIKist 
rahastust. 

3.2. Patareide kogumine  Kogutakse rohkem patareisid pidevalt Probleemtoodete tootja 
rahastamine 

Koostöös probleemtoodete 
tootjaga 

3.3. Ettevõtetes nõuetekohase 
ohtlike jäätmete kogumise ja 
üleandmise juurutamine 

Ettevõttesisesed ohtlike jäätmete 
kogumispunktid  

pidevalt  Kulud kannab ettevõte Jäätmeseaduse § 69 

4. Ehitus- ja 
lammutusjäätmete 
kogumine ning 
nõuetekohaseks 
käitluseks suunamine 

4.1. Jäätmekäitlusnõuete sidumine 
lammutusprojektiga  

Ülevaade ehitusjäätmete liikidest, 
kogustest ja käitlemisest 

Alates 2008 Ei nõua lisakulutusi Nõo valla jäätmehooldus-
eeskirja § 31  

4.2. Ehitus ja lammutusjäätmete 
käitluskoht  

Koostöös eraettevõtetega ja/või 
teiste omavalitsustega ehitus ja 
lammutusjäätmete toimiv käitluskoht 

2016-2020 Vastavalt maksumusele; 
võimalik KIK-i toetus 

 

4.3. Ohtlike ehitusjäätmete (asbesti 
sisaldav eterniit jms) 
lahuskogumine  

Nõuetele vastavalt käideldud 
ohtlikud jäätmed 

pidevalt Jäätmevaldaja kulu. Elanikel 
tekkivate (asbesti) jäätmete 
käitlemiseks KIK rahastus. 

 

5. Bio-lagunevate 
jäätmete 
väljasortimine 
segaolmejäätmetest 
ning nende 
taaskasutamine 

5.1. Orgaaniliste jäätmete 
kompostimine tekkekohas 

Segaolmejäätmete kogus vähenenud 
ja võimalus kasutada valminud 
komposti haljastuses 

pidevalt  Jäätmevaldaja kulu. 
Kokkuhoid segaolmejäätmete 
koguse vähenemisest. 

 

5.2. Regionaalse kompostimiskoha 
loomine 

Koostöös Elva linnaga regionaalne 
kompostimiskoht aia ja 
haljastusjäätmete, reoveemuda ning 
köögijäätmete käitlemiseks 

Uue jäätmejaama 
valmimisel  

300 000; võimalik KIK-i  
toetus 

Koostöös Elva linna, Nõo 
ja Konguta vallaga 

5.3. Orgaaniliste jäätmete 
kompostimise propageerimine  

Elanikkonnal on teadmised 
kompostimise võimalustest, 
vajalikkusest ja kasulikkusest 

2017 -2020 3000€; võimalik KIK-i toetus Voldiku koostamine, 
trükkimine ja levitamine 

5.4. Kalmistul tekkivate aia ja 
haljastusjäätmete lahus käitlemine 

Lahus kogutakse ning käideldakse 
kalmistu aia- ja haljastusjäätmed 

Alates 2008 Olemasolevate kulutuste piires  

5.5. Haljasaladel tekkivate aia- ja 
haljastusjäätmete käitlemine  

Taaskasutatavate jäätmekoguste 
suurendamine (kompost) 

Alates 2015 Kulud valla eelarvest. 
haljastuse hooldamise juures  

 

5.6. Vanapaberi lahuskogumine Segaolmejäätmete kogus vähenenud, 
vanapaberi taaskasutusse suunamine 

Alates 2008 KOJVs jäätmevaldaja kulu. 
KOV rahastada avalik 
kogumisvõrk, KIKi kaasraha. 

KOJV osa 
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Eesmärk Tegevuse/projekti  nimetus Tulemused Teostamise aeg Hinnanguline maksumus Viited, märkused 
6. Kõigi 
jäätmetekitajate 
hõlmamine 
jäätmekäitlusse 

6.1. Korraldatud jäätmevedu  Ainuõiguse saanud firma veab 
piirkonnas KOJV hõlmatud 
jäätmeid. Vähenenud  illegaalselt 
ladestatud jäätmete hulk 

 Alates 2008 Võimalik ilma täiendava 
rahastamiseta 

Jäätmekäitlusettevõte 
valitakse konkursi alusel 

7. Senisest 
laialdasem jäätmete 
liigiti kogumine 

7.1. Jäätmejaama asukoha valik Selgunud on jäätmejaama asukoht ja 
valminud on projekt 

2016-2018 10000€, võimalik rahastud 
KIK-ist 

Planeering, (KMH), 
projekt, (taotlus) jms 

7.2. Jäätmejaama rajamine 
(asukohavalik kas Nõo valla 
territooriumile või koostöös Elva 
linnaga Konguta valla 
territooriumile) 

Regionaalne jäätmejaam, kus 
kohapeal võimalik käidelda ehitus- 
ja suurjäätmeid, kompostida 
biojäätmeid jms 

2018-2022 Võimalik KIK ja EL 
rahastamine. Nõo valla osalus 
vastavalt kaasrahastamisele ja 
lõppmaksumusele.  

 

8. Jäätmekäitlus-
kohtadega seonduv 
tegevus 
 

8.1. Jäätmete suunamine 
nõuetekohastesse käitluskohtadesse 

Jäätmeseaduse nõuete täitmine Pidevalt -  

8.2. Ebaseaduslike jäätmete 
(mahapanekukohtade) 
likvideerimine 

Jäätmeseaduse nõuete täitmine Vastavalt vajadusele Kinnistu omaniku kulu, vallal 
rahastus kuni 3000€ aastas 

Sõltub avastatud objektide 
iseloomust ja arvust 

8.3. Laguja prügila järelhooldus Prügila sulgemisel kindlaksmääratud 
tegevuste läbiviimine 

Kuni ettenähtud ajani Kuni 2000€  aastas  

9. Jäätmehoolduse 
regulaarne 
kavandamine; 
koolitus, korraldus 

9.1. Jäätmekava regulaarne 
ülevaatamine ja tegevuste 
kaasajastamine vastavalt täitmisele 

Ajakohastatud jäätmekavad Vastavalt vajadusele - Riigi jäätmekava 
ajakohastamisel või enne 
olemasoleva aegumist 

9.2. Projektide väljatöötamine ja 
rahastamistaotluste koostamine 

Jäätmekava eesmärgid täidetud ja 
välisraha (KIK jms) kaasatud 

Vastavalt vajadusele Jäätmehoolduse täiendav 
rahastamine (KIK jms) 

- 

9.3. Selgitustöö ja ürituste 
korraldamine 

Eelduste loomine kavandatu 
jäätmealaste eesmärkide täitmiseks 

Pidevalt Kuni 2000€ aastas Võib korraldada koostöös 
naaberomavalitsustega 

9.4. Jäätmevaldajate kontroll Jäätmevaldajad käitlevad jäätmeid 
vastavalt seadustele 

Pidevalt Täiendav rahastamine pole 
vajalik 

Keskkonnajärelevalve 
seadus 

9.5. Jäätmekäitlusalaste eeskirjade 
ülevaatamine  

Kaasaegsed eeskirjad. Vastavalt vajadusele Ei nõua lisakulutusi Vastavalt õigusaktide 
nõuetele 

9.6. Korraldatud jäätmeveo 
ainuõiguse konkursi 
ettevalmistamine ja läbiviimine 

Valda teenindab kontsessiooni alusel 
jäätmekäitlusettevõte 

Vastavalt vajadusele, 
vähemalt iga viie 
aasta järel 

Ei nõua lisakulutusi Jäätmeseaduse § 68 lg 1, 2 

 
 



 

Lisa 2. Nõo vallas kogutud jäätmete kogused tonnides aastatel 2010-2014 
 

Jäätmete 
grupp Jäätmete grupi nimetus 

2010 2011 2012 2013 2014 

Majapidamistes Ettevõtetes Majapidamistes Ettevõtetes Majapidamistes Ettevõtetes Majapidamistes Ettevõtetes Majapidamistes Ettevõtetes 

02 01 

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

11,644 1,17 0 200,014 0 0,283 1,673   0 0,457 

02 02 

Liha, kala ja muude loomsete 
toiduainete valmistamisel 
ja töötlemisel tekkinud 
jäätmed 

    4,263               

03 01 
Puidu töötlemise ning plaatide 
ja mööbli tootmise jäätmed 

    111,61               

8 01 

Värvide ja lakkide 
valmistamisel, 
kokkusegamisel, jaotamisel 
ja kasutamisel ning ärastamisel 
tekkinud jäätmed 

0,013   0,011   0 2,147 3,764   1,185 3,114 

09 01 Fotograafiajäätmed             2,465       

08 03 

Trükivärvide valmistamisel, 
kokkusegamisel, jaotamisel 
ja kasutamisel tekkinud 
jäätmed 

        0,016   0,144       

12 01 

Metallide ja plastide 
mehaanilisel vormimisel ning 
füüsikalisel ja mehaanilisel 
pinnatöötlemisel tekkinud 
jäätmed 

0,924 0,368 0 0,753 0 3,66 0 1,34 0 8,928 

13 02 
Mootori-, käigukasti- ja 
määrdeõlid 

        0 0,264 0,144   0 0,2 
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13 05 Õlipüünisejäätmed         0 0,46         

15 01 Pakendid (sealhulgas lahus 
kogutud olmepakendijäätmed) 

27,552 48,692 79,689 49,613 59,78 54,239 58,375 100,312 64,385 105,62 

15 02 Absorbendid, filtermaterjalid, 
puhastuskaltsud ja kaitseriietus 

        0 0,047     0 0,012 

16 01 

Romusõidukid mitmesugustest 
liiklusvaldkondadest 
(sealhulgas liikurmasinad) 
ning romusõidukite 
lammutamisel ja 
sõidukihooldusel tekkinud 
jäätmed (välja arvatud jaotistes 
13 ja 14 ning alajaotises 16 06 
ja 16 08 nimetatud jäätmed) 

0,848 51,32 0,48 56,797 0 75,066 4,45 29,721 0 27,835 

16 02 

Elektri- ja 
elektroonikaseadmete ning 
muude seadmete ja aparaatide 
jäätmed 

0 7,615 1,775 11,075 0,261 4,049 0 3,484 0 5,047 

16 03 
Praaktootepartiid ja 
kasutamata tooted 

0,522                   

16 05 
Survemahutis gaasid ja 
kasutuselt kõrvaldatud 
kemikaalid 

        0 0,026 0,025       

16 06 Patareid ja akud 0,75 1,963 0,299 2,595 0 1,321 0,051 1,041 1,12 1,255 

17 01 
Betoon, tellised, plaadid ja 
keraamikatooted 

    1261,16               

17 02 Puit, klaas ja plast 26,46               12,44   

17 03 
Bituumenitaolised segud ning 
kivisöe- või põlevkivitõrv 
ja tõrvasaadused 

5,8   0 0,12             

17 04 
Metallid (sealhulgas sulamid) 74,012 330,92 34,825 156,777 48,866 224,396 22,031 135,825 2,528 164,142 

17 05 

Pinnas (sealhulgas saastunud 
maa-aladelt eemaldatud 
pinnas), kivid ja 
süvenduspinnas 

    150 13 142,06   110   582   

17 06 
Isolatsioonimaterjalid ja 
asbesti sisaldavad 
ehitusmaterjalid 

0 0,223 3,378 0,344     0,68 1,862     



 

 28

17 09 
Muu ehitus- ja lammutuspraht 10,67 32,04 20,7 41,9 28,24 20,94 13,22 13,805 4,98 32,29 

18 01 

Inimese sünnitushooldel ning 
haiguste diagnoosimisel, 
ravimisel või ärahoidmisel 
tekkinud jäätmed 

0,021 0,003 0,052 0,013 0 0,042 0,052   0,027 0,037 

19 08 
Nimistus mujal nimetamata 
reoveepuhastusjäätmed 

60                   

20 01 

Olmejäätmete hulgast 
väljanopitud või liigiti kogutud 
jäätmed (välja arvatud 
alajaotises 15 01 nimetatud 
jäätmed) 

24,68 43,21 4,573 16,495 15,796 12,473 39,054 7,186 26,171 6,184 

20 02 
Aia- ja haljastujäätmed 
(sealhulgas kalmistujäätmed) 

1,44   0 6,805         0 1,1 

20 03 Muud olmejäätmed 271,213 310,941 56,474 389,595 207,035 405,431 416,879 283,801 287,515 328,672 
Kõik jäätmeliigid kokku 516,549 828,465 1729,289 945,896 502,054 804,844 673,007 578,377 982,351 684,893 
 
Allikas: KAUR 
 
 
 


