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SISSEJUHATUS 
Jäätmehoolduse korraldamine on kohaliku omavalitsuse üks tuumikfunktsioonidest. 
Jäätmehooldus on jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade 
järelhooldus.  
Eelmise jäätmekava perioodil on jäätmehoolduse areng olnud väga kiire. Tallinnast pärinevate 
olmejäätmete ladestamise osakaal on langenud vaid 1–2% tasemele. Jäätmekava 2017–2021 
eesmärkideks on jäätmetekke vältimine ja vähendamine, jäätmete materjalina ringlussevõtt 
maksimaalsel tasemel ning jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine, tõhustades muu 
hulgas seiret ja järelevalvet. 
Tallinna jäätmekava on jäätmehooldust korraldav ja suunav valdkonna strateegiline arengukava, 
mis määrab kindlaks jäätmehoolduse eesmärgid, jäätmehoolduse arengusuunad ning tegevuskava 
aastates 2017–2021. Jäätmehoolduse arendamine ning korraldamine on kohaliku omavalitsuse 
ülesanne. 
Jäätmekava hõlmab jäätmehoolduse praeguse olukorra kirjeldust ning hinnangut eelmise 
jäätmekava eesmärkide täitmisele. Uute eesmärkide seadmisel on lähtutud Riigi jäätmekavas 
2014–2020 ning jäätmemajandust reguleerivates õigusaktides seatud eesmärkidest ja sihtarvudest. 
Samuti lähtub jäätmekava Euroopa Liidu jäätmehoolduse põhimõtetest, õigusaktidest ja 
eesmärkidest. 
Jäätmekava on koostatud vastavalt jäätmeseaduse nõuetele, mis määravad jäätmekava sisu ning 
jäätmekava kooskõlastamise ja avalikustamise. Käsitletud on jäätmeid, mis kuuluvad 
jäätmeseaduse reguleerimisalasse. 

1. JÄÄTMEHOOLDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED 
1.1 Jäätmehoolduse põhimõtted 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi ELTL) artikli 191 lõikes 2 on sätestatud, et liidu 
keskkonnapoliitika, võttes arvesse liidu eri piirkondade olukorra mitmekesisust, seab eesmärgiks 
kaitstuse kõrge taseme. See rajaneb ettevaatusprintsiibil ja põhimõtetel, mille järgi tuleb võtta 
ennetusmeetmeid ja keskkonnakahjustus heastada eeskätt kahjustuse kohas, saastaja peab aga 
maksma. 
Seega sätestab ELTL otsesõnu järgmised põhimõtted:  
• kaitstuse kõrge tase – keskkonnakaitse meetmed peavad tagama kõrgetasemelise kaitse, 
seejuures tuleb tagada keskkonna terviklik kaitse ja arvestada keskkonnamõju võimalikku 
ülekandumist ühelt keskkonnaelemendilt teisele; 
• ettevaatuspõhimõte – keskkonnariski tuleb kohaste ettevaatusmeetmete võtmisega võimalikult 
suurel määral vähendada; 
• vältimispõhimõte – keskkonnaohtu tuleb vältida; keskkonnaohtu või olulist keskkonnahäiringut 
tuleb taluda, kui tegevus on vajalik ülekaaluka huvi tõttu, puudub mõistlik alternatiiv ja 
keskkonnaohu või olulise keskkonnahäiringu vähendamiseks on võetud vajalikud meetmed; 
• saastaja vastutuse põhimõte – keskkonnahäiringu, -ohu, -riski või -kahju hindamise, vältimise, 
vähendamise või heastamisega seotud kulud kannab nende põhjustaja. 
Neid põhimõtteid täiendab jäätmete raamdirektiiv 2008/98/EÜ, millest tulenevad järgmised 
põhimõtted:  
• jäätmehierarhia ja jäätmete vältimise põhimõte – esmajärjekorras tuleb jäätmeteket vältida. 
Jäätmete käitlemisel tuleb eelistada nende korduskasutust, kui see ei ole võimalik, siis materjalina 
ringlussevõttu. Vähem tuleb eelistada muud taaskasutamist ning vähim eelistatud võimalus on 
jäätmete kõrvaldamine, sh ladestamine. Varasem kehtinud kolmeastmeline jäätmehierarhia 
(vältimine, taaskasutamine, kõrvaldamine) asendati direktiivis 2008/98/EÜ viieastmelise 
hierarhiaga (joonis 1); 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=ET
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Joonis 1. Viieastmeline jäätmehierarhia 
• iseseisvuse ja läheduse põhimõte – jäätmehoolduse kavandamisel ja muus jäätmehooldust 
suunavas tegevuses juhinduvad haldusorganid põhimõttest, et jäätmekäitluskohtade võrgustik peab 
olema lõimitud nii, et oleks tagatud segaolmejäätmete käitlemine tekkekohale võimalikult lähedal, 
samuti kõigi tekkinud jäätmete kõrvaldamine, arvestades jäätmekäitluse hierarhia põhimõtet, 
parimat võimalikku tehnikat, geograafilisi olusid ja vajadust spetsialiseeritud rajatiste järele seoses 
teatavate jäätmeliikidega; 
• laiendatud tootjavastutuse põhimõte – tootja on kohustatud tagama tema turule lastud tootest 
tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise või kõrvaldamise ning tal peab olema selle 
kohustuse täitmiseks piisav tagatis. Sealjuures võib tootja valida, kas ta täidab kohustused 
individuaalselt, annab need kirjaliku lepinguga üle tootjate ühendusele või ühineb tootjate 
ühendusega. 
Euroopa Komisjon esitas 02.12.2015 uue ringmajanduse paketi, mille eesmärk on edendada 
Euroopa üleminekut ringmajandusele. Seega võib rääkida ka ringmajanduse põhimõttest. 
Ringmajanduse eesmärk on säilitada materjalide ja toodete väärtust võimalikult kaua. Jäätmeteket 
ja materjalikasutust on kavas vähendada miinimumini ning kui toote kasutusaeg on jõudnud 
lõpule, hoitakse materjal tootmises ja kasutatakse seda üha uuesti, et luua rohkem lisaväärtust. 

1.2 Euroopa Liidu õigusaktid 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1386/2013/EL võeti vastu Euroopa seitsmes 
keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires”, mille 
esmatähtsad eesmärgid on järgmised: 
• kaitsta, säilitada ja suurendada liidu looduskapitali; 
• muuta liidu majandus ressursitõhusaks, keskkonnahoidlikuks ja konkurentsivõimeliseks vähese 
CO2-heitega majanduseks; 
• kaitsta liidu elanikke keskkonnaga seotud surve ning nende tervisele ja heaolule avalduvate 
riskide eest; 
• suurendada liidu keskkonnaalastest õigusaktidest saadavat kasu õigusaktide rakendamise 
parandamise kaudu; 
• parandada liidu keskkonnapoliitika aluseks olevat teadmus- ja tõendusbaasi; 
• kindlustada keskkonna- ja kliimapoliitikaga seotud investeeringud ja tegeleda keskkonna 
välismõjudega; 
• parandada keskkonna lõimimist ja poliitika sidusust; 
• muuta liidu linnad säästvamaks; 
• suurendada liidu tulemuslikkust rahvusvaheliste keskkonna- ja kliimaprobleemidega 
tegelemisel. 

Euroopa Liidu jäätmealased õigusaktid võib jagada kolme kategooriasse. 

Vältimine 

Korduskasutuseks ettevalmistmine 

Ringlussevõtt 

Muu 
taaskasutamine 

Kõrvaldamine 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52015PC0595
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
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1) Raamküsimusi käsitlevad õigusaktid: 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ (jäätmete raamdirektiiv), millega 
kehtestatakse õiguslik raamistik jäätmete käitlemiseks ühenduses. Selles on määratletud 
põhimõisted jäätmed, taaskasutamine ja kõrvaldamine ning kehtestatud olulised 
jäätmekäitlusnõuded, jäätmekäitlustoiminguid sooritavate asutuste või ettevõtjate loa- või 
registreerumiskohustus ja liikmesriikide kohustus koostada jäätmekavad. Samuti on selles 
sätestatud üldpõhimõtted, nagu kohustus käidelda jäätmeid viisil, mis ei avalda kahjulikku mõju 
keskkonnale ega inimese tervisele, jäätmehierarhia kohaldamise soodustamine ja kooskõlas 
saastaja vastutuse põhimõttega nõue, mille kohaselt jäätmete kõrvaldamise kulud peab kandma 
jäätmevaldaja või eelmised jäätmevaldajad või selle toote tootja, millest jäätmed tekkisid; 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 1013/2006 (jäätmeveo määrus), millega kehtestatakse 
menetlused ja kontrollimeetmed jäätmesaadetistele olenevalt nende päritolust, sihtkohast ja 
marsruudist, veetavate jäätmete liigist ja käitlusviisist sihtkohas; 
• Euroopa Komisjoni otsus 2014/955/EL, millega kehtestatakse jäätmenimistu. 
2) Jäätmekäitlust käsitlevad õigusaktid: 
• nõukogu direktiiv 1999/31/EÜ (prügiladirektiiv), millega sätestatakse tehnilised nõuded 
prügilatele ja erinõuded prügi vastuvõtmisele prügilates ning kehtestatakse prügilate kategooriad 
ladestatavate jäätmete tüübi alusel; 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/59/EÜ, millega sätestatakse nõuded 
laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmisele sadamates; 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta, millega sätestatakse 
nõuded õhku, vette või pinnasesse juhitava heite vältimiseks ja piiramiseks ning jäätmete tekke 
vältimiseks suurtes tööstuskäitistes. 

3) Jäätmevooge käsitlevad õigusaktid võib jagada omakorda kolmeks. 
a) Laiendatud tootjavastutuse direktiivid: 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ (pakendidirektiiv), millega 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 
patarei- ja akujäätmeid; 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta; 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest 
tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta. 
b) Ohtlikke aineid käsitlevad õigusaktid, mille eesmärk on piirata nende kasutamist toodetes ja 
tagada neid aineid sisaldavate jäätmete ohutu käitlus: 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist; 
• nõukogu direktiiv 96/59/EÜ 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, milles käsitletakse biotsiidide turul 
kättesaadavaks tegemist ja kasutamist; 
• nõukogu direktiiv 87/217/EMÜ asbestist põhjustatud keskkonnareostuse vältimise ja 
vähendamise kohta. 
c) Teatavat tüüpi jäätmeid käsitlevad õigusaktid: 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise 
kohta; 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta. 

1.3 Jäätmealased õigusaktid Eestis 
Eesti jäätmealane õiguslik regulatsioon koosneb valdavalt Euroopa Liidu õigusakte ülevõtvatest 
või rakendavatest sätetest. Peamine jäätmehooldust reguleeriv õigusakt on jäätmeseadus (edaspidi 
JäätS). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32006R1013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0955
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32010L0075
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX%3A31994L0062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0066
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32000L0053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&qid=1480854853966&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0850-20160322&qid=1471506533059&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0528
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:31987L0217
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0021
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0001:0020:ET:PDF
https://www.riigiteataja.ee/akt/125112016005?leiaKehtiv
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2007. aastal alustati Eestis keskkonnaõiguse kodifitseerimisega, mille esimene etapp oli 
keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu koostamine. Kodifitseerimise eesmärk on luua 
arusaadavam, õigusselgem ja läbipaistvam regulatsioon. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 
(edaspidi KeÜS) võttis Riigikogu vastu 16. veebruaril 2011 ning see jõustus 2014. aasta 
1. augustil. KeÜS 5. peatükk, mis käsitleb loamenetlust, jõustus 2016. aasta 1. novembril. 
KeÜS sätestab keskkonnavaldkonna olulisemad terminid ja põhimõtted, keskkonnaalased õigused 
ja põhikohustused, käitaja kohustused ning keskkonnalubade menetlemise korra. 
Jäätmehooldus on üks keskkonnaõiguse eriosa valdkondadest. Jäätmekava koostamise ajal oli 
keskkonnaseadustiku eriosa jäätmeseaduse eelnõu kooskõlastusringil ning kättesaadav Vabariigi 
Valitsuse eelnõude infosüsteemis (EIS). 
Eelnõu kohaselt liidetakse senine JäätS ja pakendiseadus üheks õigusaktiks. Eeldatavasti jõustub 
keskkonnaseadustiku eriosa jäätmeseadus 2018. aasta alguses. 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 6 lõike 1 järgi on jäätmehoolduse 
korraldamine oma haldusterritooriumil omavalitsusüksuse ülesanne. Tegemist on kohaliku 
omavalitsuse tuumikfunktsioonide hulka kuuluva ülesandega. 
Jäätmeseaduse järgi kohalikule omavalitsusele antud õigustest ja kohustustest on olulisemad 
järgmised: 
• korraldab jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil. Jäätmehoolduse arendamine on 
jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või muu 
tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset 
(JäätS § 12 lg-d 1 ja 2); 
• korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist 
võimalikult suures ulatuses. Kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult 
teostatav, peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti- ja 
klaasijäätmete liigiti kogumise (JäätS § 31 lg-d 1 ja 3); 
• arendab jäätmehooldust valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava 
alusel. Valdkonna arengukavas ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas käsitletakse 
jäätmehoolduse olukorda kohaliku omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja 
tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid (JäätS § 39 lg-d 1 ja 2); 
• korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende 
sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumise ja 
veo (JäätS § 66 lg 2); 
• korraldab korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks kontsessioonilepingu sõlmimise 
menetluse lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust (JäätS § 67 lg 1); 
• korraldab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise. Võib 
korraldada ka muude jäätmete taaskasutamist või kõrvaldamist (JäätS § 70); 
• kehtestab volikogu määrusega jäätmehoolduseeskirja jäätmehoolduse korraldamiseks kohaliku 
omavalitsuse üksuses (JäätS § 71 lg 1); 
• asutab määrusega jäätmevaldajate registri ning kehtestab registri pidamise korra (JäätS § 711 lg 
1); 
• esitab kümne tööpäeva jooksul pärast jäätmeloa taotluse saamist loa andjale oma arvamuse 
jäätmeloa taotluse kohta (JäätS § 79); 
• teostab riiklikku järelevalvet jäätmeseadusest tulenevate nõuete täitmise ning oma 
haldusterritooriumil jäätmehoolduseeskirja täitmise üle (JäätS § 119 lg-d 1 ja 4). 
Pakendiseadus (edaspidi PakS) sätestab üldnõuded pakendile ja pakendi kasutamisele, pakendi ja 
pakendist tekkivate jäätmete vältimise ja vähendamise meetmed, pakendi ja pakendijäätmete 
taaskasutussüsteemi korralduse, nõuded pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrollile 
ning vastutuse kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest. 
Pakendiseaduse järgi kohalikule omavalitsusele antud õigustest ja kohustustest on olulisemad 
järgmised: 
• määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumise viisid ning 
sätestab need jäätmehoolduseeskirjas. Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas käsitletakse 
eraldi pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldust ning väljaarendamist ja 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062016019?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/123122015005?leiaKehtiv


8 

 

seatud eesmärkide saavutamise meetmeid (PakS § 15 lg-d 1 ja 2); 
• määrab kogumiskohad kindlaks taaskasutusorganisatsiooniga sõlmitavas kirjalikus lepingus. 
Kohaliku omavalitsuse organ peab võimaldama taaskasutusorganisatsioonidel täita 
kogumiskohtade tihedusele sätestatud tingimusi (PakS § 171 lg-d 13 ja 2); 
• lepib taaskasutusorganisatsioonidega kokku kogumiskohtade asukoha, kogumiskonteinerite 
miinimumarvu ja mahu iga kogumiskoha kohta ning nende tühjendamissageduse. Kokkuleppel 
kohaliku omavalitsuse organiga võib 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 (PakS § 171 lg 
4); 
• teostab riiklikku järelevalvet pakendiseaduse täitmise üle (PakS § 26). 
Tööstusheite seadus (edaspidi THS) määrab suure keskkonnaohuga tööstuslikud 
tegevusvaldkonnad, sätestab nõuded nendes tegutsemiseks ja vastutuse nõuete täitmata jätmise 
eest ning riikliku järelevalve korralduse. 
THS § 31 reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse kaasamist keskkonnakompleksloa menetlusse. 
Loa andja edastab kompleksloa taotluse viivitamata pärast taotluse menetlusse võtmist käitise 
asukoha järgsele kohaliku omavalitsuse üksusele temalt arvamuse saamiseks. Kohaliku 
omavalitsuse üksus esitab kirjaliku arvamuse kompleksloa taotluse kohta 30 päeva jooksul taotluse 
saamisest arvates. 
Keskkonnaseire seadus sätestab riikliku, kohaliku omavalitsuse üksuse ja vabatahtliku 
keskkonnaseire korralduse, keskkonnaseire käigus saadud andmete säilitamise, kasutamise ja 
avaldamise korra ning riikliku järelevalve korralduse ja vastutuse seaduse nõuete täitmata jätmise 
eest. 
Keskkonnavastutuse seadus reguleerib keskkonnale tekitatava kahju vältimist ja heastamist, 
lähtudes saastaja vastutuse põhimõttest. 
Keskkonnatasude seadus sätestab saastetasu määrad jäätmete ladestamisel ning nende arvutamise 
ja tasumise korra. 
Jäätmeseadusest ja pakendiseadusest tulenevate volitusnormide alusel on kehtestatud suurel hulgal 
Vabariigi Valitsuse ja keskkonnaministri määruseid. 
Vabariigi Valitsus on kehtestanud järgmised määrused: 
• 08.12.2011 määrus nr 148 „Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud“; 
• 26.04.2004 määrus nr 122 „Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavate tegevusvaldkondade 
tegevuste täpsustatud loetelu ning tootmismahud ja jäätmekogused, mille puhul jäätmeluba ei 
nõuta“; 
• 17.06.2010 määrus nr 80 „Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning 
taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord“; 
• 15.02.2013 määrus nr 30 „Põllumajandusplastist tekkinud jäätmete kogumise, tootjale 
tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude 
saavutamise tähtajad“; 
• 17.06.2010 määrus nr 79 „Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, 
tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja 
sihtarvude saavutamise tähtajad“; 
• 07.08.2008 määruse nr 124 „Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale 
tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude 
saavutamise tähtajad“; 
• 20.04.2009 määrus nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, 
tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja 
sihtarvude saavutamise tähtajad“; 
• 26.04.2004 määrus nr 121 „Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks 
tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi 
taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm“; 
• 23.07.2009 määrus nr 135 „Probleemtooteregistri põhimäärus“; 
• 26.11.2004 määrus nr 346 „Pakendiregistri põhimäärus“. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103122015007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/118052016001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/110112016008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/105072016014?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/110052014032?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13354609?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13354609?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13354609?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/117062014013?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/117062014013?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119022013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/119022013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/119022013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/115102013004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/115102013004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/115102013004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/115102013005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/115102013005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/115102013005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108042014005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108042014005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108042014005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13135973?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13135973?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13135973?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/118092013008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/107102014012?leiaKehtiv
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Keskkonnaminister on kehtestanud järgmised määrused: 
• 14.12.2015 määrus nr 70 „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu“; 
• 21.04.2004 määrus nr 22 „Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded“; 
• 22.04.2004 määrus nr 25 „Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate 
jäätmete käitlusnõuded“; 
• 08.04.2013 määrus nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“; 
• 02.07.2007 määrus nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu“; 
• 16.01.2007 määrus nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise 
alused“; 
• 10.01.2008 määrus nr 5 „Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded“; 
• 12.04.2007 määrus nr 28 „Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja 
pädevusele esitatavad nõuded“; 
• 29.04.2004 määrus nr 39 „Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord“; 
• 29.04.2004 määrus nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“; 
• 25.09.2008 määrus nr 41 „Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, 
edastamise ja registreerimise kord“; 
• 26.04.2004 määrus nr 26 „Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse 
käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete 
täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm“; 
• 21.04.2004 määrus nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise 
korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“; 
• 20.04.2004 määrus nr 18 „Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete 
vedaja teate ja registreerimistõendi vormid“; 
• 09.11.2010 määrus nr 56 „Kaevandamisjäätmete käitlemise kord“; 
• 19.08.2016 määrus nr 26 „Metallijäätmete täpsustatud nimistu“; 
• 09.02.2005 määrus nr 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded“; 
• 27.04.2009 määrus nr 21 „Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord“; 
• 22.07.2013 määrus nr 57 „Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu ning 
teabe esitamise viisid ja kord“; 
• 27.10.2016 määrus nr 44 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute 
rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid“; 
• 15.01.2010 määrus nr 1 „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise 
kord“; 
• 16.02.2011 määrus nr 12 „Probleemtooteregistri registrikaardi vormid“; 
• 03.11.2005 määrus nr 66 „Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi 
määramise kord“; 
• 15.04.2005 määrus nr 24 „Pakendi tagatisraha märgid“; 
• 23.03.2005 määrus nr 19 „Pakendi tagatisraha suurus“; 
• 21.12.2007 määrus nr 64 „Patareide ja akude märgistamise viis ja kord“; 
• 18.08.2009 määrus nr 50 „Pakendiregistri registrikaardi vormid“; 
• 09.09.2010 määrus nr 47 „Mootorsõiduki osade märgistamise viis ja kord“; 
• 06.04.2011 määrus nr 24 „Teabe esitamise tähtaegade täpsustatud loetelu elektri- ja 
elektroonikaseadmete kategooriate lõikes“; 
• 16.06.2011 määrus nr 33 „Romusõidukite käitlusnõuded“; 
• 08.07.2014 määrus nr 28 „Elektroonikaromude korduskasutuseks üleandmise nõuded“. 

1.4 Riigi eesmärgid jäätmehoolduses 
Riigi jäätmekava on kogu Eesti jäätmehooldust korraldav ja suunav valdkonna strateegiline 
arengukava, mille peamine eesmärk on korrastada ning korraldada jäätmehooldust süsteemselt 
kõigil valdkonna tasanditel. 

Riigieelarve seaduse § 20 lõike 2 kohaselt kinnitab valdkonna arengukava Vabariigi Valitsus. Riigi 
jäätmekava 2014–2020 ja selle rakendusplaan aastateks 2014–2017 kiideti heaks Vabariigi 
Valitsuse 13.06.2014 korraldusega nr 256. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/118122015014
https://www.riigiteataja.ee/akt/104062013009?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104062013011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104062013011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/110042013001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/120062012011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129042015008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129042015008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/12910878
https://www.riigiteataja.ee/akt/13274456?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13274456?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13358009?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108052013002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13033858?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13033858?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122011035?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122011035?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122011035?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104062013008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104062013008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13132493?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13132493?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032013025?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/123082016009
https://www.riigiteataja.ee/akt/125042014009?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104102012014?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/125072013004
https://www.riigiteataja.ee/akt/125072013004
https://www.riigiteataja.ee/akt/101112016003
https://www.riigiteataja.ee/akt/101112016003
https://www.riigiteataja.ee/akt/104062013007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104062013007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062013015?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13183424?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13183424?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/121112014023?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116012015009?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/101092011003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13213996?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119102012002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112042011007
https://www.riigiteataja.ee/akt/112042011007
https://www.riigiteataja.ee/akt/122062011008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/115072014001
http://www.envir.ee/sites/default/files/riigi_jaatmekava_2014-2020.pdf
http://www.envir.ee/sites/default/files/riigi_jaatmekava_2014-2020.pdf
http://www.envir.ee/sites/default/files/rakendusplaan_2014-2017.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/317062014005
https://www.riigiteataja.ee/akt/317062014005
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Riigi jäätmekava 2014–2020 peaeesmärk on jäätmehierarhiat järgiv säästev jäätmehooldus. 

Riigi jäätmekava 2014–2020 strateegilised eesmärgid: 
• vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust;  
• võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil taaskasutada maksimaalsel tasemel; 
• vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades muu hulgas seiret ning järelevalvet. 
Riigi jäätmekavaga on integreeritud jäätmetekke vältimise programm, mille strateegiline eesmärk 
on vältida ja vähendada jäätmeteket, sh jäätmete ohtlikkust. 

1.5 Tallinna linna kehtestatud jäätmealased õigusaktid 
Peamine jäätmevaldkonda reguleeriv õigusakt on Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määrus nr 28 
„Tallinna jäätmehoolduseeskiri“. KOKS § 22 lõike 365 kohaselt kuulub jäätmehoolduseeskirja 
kehtestamine valla- või linnavolikogu ainupädevusse. 

Jäätmehoolduse valdkonda reguleerivad õigusaktid on veel: 
• Tallinna Linnavolikogu 09.12.2004 määrus nr 52 „Tallinna jäätmevaldajate registri asutamine“; 
• Tallinna Linnavalitsuse 11.05.2016 määrus nr 30 „Tallinna jäätmevaldajate registri 
põhimäärus“. 

1.6 Seosed teiste arengukavadega 
Tallinna Linnavolikogu 16.06.2011 otsuses nr 107 „Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030“ on 
jäätmevaldkonna eesmärkideks seatud: 
• jäätmetekke vältimine ning jäätmekoguste ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine; 
• ladestamisele suunatavate segaolmejäätmete osatähtsuse vähendamine liigiti kogumise ja 
taaskasutamisele suunamise kaudu ning lõppkäitlusviiside mitmekesistamine; 
• taaskasutamisele suunatavate jäätmete osakaalu suurendamine – aastaks 2030 taaskasutatakse 
90% jäätmetest;  
• jäätmete maksimaalne liigiti kogumine kohtsortimise edendamise kaudu; 
• elanike keskkonnateadlikkuse suurenemine ja tarbimisharjumuste muutumine; 
• korraldatud jäätmeveo tõhus toimimine kogu Tallinna linnas. 
Tallinna Linnavolikogu 04.11.2010 otsusega nr 255 kinnitatud strateegias „Tallinn 2030“ peetakse 
oluliseks jäätmete liigiti kogumise arendamist ning linna osaluse suurendamist jäätmekäitluses 
munitsipaalettevõtte loomise teel. 
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 määruse nr 29 „Tallinna arengukava 2014–2020“ alleesmärgi 
5.2 „Linnaruum on hooldatud ja heakorrastatud ning toimib keskkonda säästev jäätmekäitlus“ 
meetme 4 järgi on eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused järgmised: 
• sorteeritud olmejäätmete kogumise korraldamine;  
• ohtlike jäätmete kogumise korraldamine; 
• pakendijäätmete kogumise korraldamine; 
• heakorranõuete kehtestamine pakendijäätmete kogumispunktidele; 
• jäätmejaamade ja kompostimisväljakute väljaarendamine (Liiva, Pärnamäe ja Rahumäe 
jäätmejaamade rajamine); 
• jäätmemajade ehitamise soodustamine; 
• jäätmeuuringute korraldamine; 
• jäätmeteabe levitamine linnaelanikele ja ettevõtetele. 

2. PRAEGUSE OLUKORRA KIRJELDUS 
2.1 Vastutuse jagunemine jäätmehoolduse korraldamisel 
Jäätmehoolduse korraldamisel tuleb eristada riigi ja omavalitsuse tasandit. Samuti saab välja tuua 
ettevõtte/tootja ning kodumajapidamise tasandi. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/410062014054?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/408082013060
https://www.riigiteataja.ee/akt/413052016028
https://www.riigiteataja.ee/akt/413052016028
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=120867&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp#_Toc295916785
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=118878&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4250/6201/3041/1110126050.attachment.pdf
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Riigi tasand 
Keskkonnaministri ülesanne on töötada välja riigi jäätmekava, mis annab jäätmehoolduse 
korraldamiseks suunised ning õigusaktid, et kavandatud plaane ja eesmärke võimalikult hästi ellu 
viia. 
Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis annab 
keskkonnakomplekslube, jäätmelube ja ohtlike jäätmete käitluslitsentse, samuti registreerib 
jäätmeluba mittevajavaid jäätmekäitlejaid, teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku 
sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Lisaks annab Keskkonnaamet oma ettepanekute 
kaudu hinnangu omavalitsuse jäätmekavale, jäätmehoolduseeskirjale ning korraldatud jäätmeveo 
hankedokumentidele. 
Keskkonnainspektsioon on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille 
põhiülesanne on teostada keskkonnajärelevalvet riiklikul tasandil ning kohaldada riiklikku sundi 
seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. 
Keskkonnaagentuur on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mille tegevusvaldkond on 
riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnavaldkonna riigisiseste ja rahvusvaheliste 
aruannete koostamine, keskkonnaseisundile hinnangute andmine, elutähtsate teenuste, sh 
ilmaprognoosi tagamine ning seirejaamade, -vahendite ja -seadmete pidamine ja uuendamine. 

Omavalitsuse tasand 
Keskne roll jäätmehoolduse korraldamisel on siiski kohalikel omavalitsustel. Tallinna linnas on 
pädevus jäätmehoolduse korraldamisel ja järelevalve teostamisel jagatud Tallinna 
Keskkonnaameti, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti, Tallinna Transpordiameti, Tallinna 
Kommunaalameti ja linnaosade valitsuste vahel. 
Tallinna Keskkonnaamet: 
• korraldab jäätmehooldust ja selle arendamist; 
• kontrollib jäätmete liigiti kogumist ja jäätmekäitlustoiminguid Tallinna haldusterritooriumil; 
• nõustab jäätmevaldajaid ja jäätmevedajaid; 
• kooskõlastab ehitusjäätmete käitlemise enne ehitamise alustamist, kui ehitamise käigus tekib 
ehitusjäätmeid üle 10 m3; 
• kooskõlastab ehitise lammutamiseks vajaliku projekti; 
• korraldab riigihangete seaduses sätestatud korras hanked jäätmevedajate ja 
jäätmekäitluskohtade leidmiseks ja sõlmib hankelepingu; 
• informeerib kirjalikult jäätmevaldajat päevast, mil ta on liitunud korraldatud jäätmeveoga; 
• teostab järelevalvet jäätmehoolduseeskirja täitmise üle; 
• kooskõlastab enne pakendipunkti asukoha määramist teemaale asukoha teemaa valitsejaga. 
Tallinna Keskkonnaametis on jäätmehoolduse korraldamiseks loodud heakorra ja jäätmehoolde 
osakond. 
Tallinna Jäätmekeskus on Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus, mis tegeleb jäätmekäitlus- ja 
heakorrateenuste osutamise ning keskkonnaalase teavitustööga. 
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet teostab oma põhimääruse kohaselt järelevalvet 
jäätmehoolduseeskirja täitmise üle ja menetleb väärtegusid. 
Tallinna Transpordiamet kooskõlastab jäätmemahuti ajutise paigutamise tänavale (ehitus- ja 
remonttööde tegemisel, suurjäätmete kogumisel vms toimingul) ning annab jäätmevaldajale 
kooskõlastuse jäätmemahuti paigutamiseks linnamaale. 
Tallinna Kommunaalamet korraldab ühissõidukipeatusesse vajalikul hulgal jäätmemahutite 
paigutamise ning tagab nende regulaarse tühjendamise ja nende ümbruse korrasoleku. 
Linnaosa valitsus korraldab linnaosas jäätmehooldust ja teostab järelevalvet jäätmekäitluse üle 
järgmiselt: 
• nõustab linnaosa elanikke jäätmealastes küsimustes; 
• teostab järelevalvet korraldatud jäätmeveoga seotud küsimustes; 
• levitab jäätmealast teavet; 
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• kontrollib jäätmete liigiti kogumist ja jäätmekäitlustoiminguid, sh turgudel, kioskites, 
müügipaviljonides ja tänavakaubanduses; 
• menetleb korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotlusi; 
• teostab järelevalvet korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldajate 
üle; 
• korraldab linna haljasaladel tekkivate aia- ja haljastujäätmete kogumist ja üleandmist 
jäätmevedajale või jäätmekäitlejale; 
• korraldab üldkasutatavasse parki, haljasalale ja randa vajalikul hulgal jäätmemahutite 
paigutamise ning tagab nende regulaarse tühjendamise ja nende ümbruse korrasoleku; 
• esitab Tallinna Keskkonnaametile ettepanekud linnaosa haldusterritooriumile paigutatava 
tagatisrahata pakendijäätmete pakendipunkti asukoha, kogumismahutite miinimumarvu ja -mahu 
ning tühjendamissageduse kohta; 
• kooskõlastab probleemtoodete avalike kogumispunktide asukohad, kogumispunktile esitatavad 
nõuded ja paigutamise tingimused; 
• annab jäätmevaldajale kooskõlastuse jäätmemahuti paigutamiseks linna maale. 
Ettevõtte/tootja tasand 
Ettevõtte tasandil reguleerivad jäätmekäitlust jäätmeluba, jäätmekäitleja registreerimistõend ja 
ohtlike jäätmete käitluslitsents. Keskkonnakompleksloa omamise korral ei ole vaja eraldi 
jäätmeluba, sest kompleksloaga sätestatakse ka jäätmete käitlemise nõuded. Kui ettevõte käitleb 
teiste isikute tekitatud ja üle antud ohtlikke jäätmeid, peab ta omama lisaks jäätmeloale või 
keskkonnakompleksloale ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi. 
Jäätmekäitlejad täidavad järgmisi funktsioone: 
• tavajäätmete (sh olmejäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete jm) kogumine ja edasisele 
käitlemisele (taaskasutamisele) suunamine, korraldatud jäätmevedu vastavalt hanketingimustele; 
• ohtlike jäätmete (v.a põlevkivisektoris tekkivate ohtlike jäätmete) kogumine ja edasine 
käitlemine; 
• iseseisvaid jäätmekäitlussüsteeme omavates ettevõtetes tekkivate jäätmete käitlemine; 
• jäätmete taaskasutamise protsessis (ka jäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamises) 
osalemine ja oma positiivse panuse andmine. 
Pakendijäätmete ja probleemtoodete osas on teatud ettevõtete tootjavastutuse kohustuste täitmiseks 
loodud taaskasutusorganisatsioonid ja tootjavastutusorganisatsioonid. 
Taaskasutusorganisatsioon on pakendiseaduse kohaselt keskkonnaministri akrediteeringuga 
juriidiline isik, kelle asutajad ja liikmed on pakendiettevõtjad või nende moodustatud juriidilised 
isikud, kus pakendiettevõtjad on liikmed, osanikud või aktsionärid. 
Tootjate ühendus ehk tootjavastutusorganisatsioon on mittetulundusühing või muu majanduslikku 
tulu mittetaotlev organisatsioon, mille liikmeteks on üksnes tootjad või tootjate ühendused ning 
mille üks eesmärke on teatud liiki probleemtoodetest tekkinud jäätmete kogumise ja 
taaskasutamise korraldamine või finantseerimine. 

Kodumajapidamise tasand 
Kodumajapidamise tasandil on vaja jäätmete käitlemisel juhinduda eelkõige Tallinna 
jäätmehoolduseeskirjast. 
Olmejäätmete käitlussüsteemi toimimise edukus sõltub otseselt kodumajapidamiste teadlikkusest 
ja valmisolekust jäätmete liigiti kogumisel kaasa lüüa. Kodumajapidamise tasandil on olulisteks 
tegevusteks liitumine korraldatud jäätmeveoga, jäätmete tekkekohas liigiti kogumine jms. 

2.2 Tekkivate jäätmete koguse ja koostise analüüs 
2.2.1 Jäätmete koguteke 
Jäätmehoolduse kavandamise vältimatu eeldus on jäätmeteket ja jäätmekäitlust, sh jäätmete 
kogumist ja vedamist, taaskasutamist ja ringlussevõttu iseloomustavate andmete olemasolu. 
Eestis peetakse jäätmete üle arvestust eelkõige riigi tasandil. Tekkivate ja käideldavate ning sisse- 
ja väljaveetavate jäätmekoguste arvestamiseks on loodud jäätmearuandluse infosüsteem (JATS). 
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Turule lastud pakendite, tekkinud pakendijäätmete, käibelt kõrvaldatud korduskasutuspakendite, 
pakendijäätmete taaskasutamise ja ringlussevõtu ning taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvude 
täitmise kohta arvestuse pidamiseks on loodud eraldi andmebaas – pakendiregister. Mõlemat 
registrit haldab volitatud töötlejana Keskkonnaagentuur ning nendes sisalduvad andmed põhinevad 
jäätmetekitajate ja -käitlejate esitatud jäätmearuannetel. 
Jäätmekavas on tekkivate jäätmete koguse arvutamisel lähteandmeteks jäätmearuandluse 
infosüsteemi ja pakendiregistri andmed. Lähteandmete puhul tuleb arvesse võtta, et nende 
usaldusväärsus on kohati kaheldav. Jäätmearuandluse infosüsteemi ja pakendiregistri andmetes 
esineb tõenäoliselt dubleerimist. Lisaks võivad jäätmevedajad teenindada ühe ja sama veokiga 
mitut kohalikku omavalitsust (nt Pirita linnaosa teenindav veok osutab teenust ka Viimsi vallas), 
kuid jäätmete päritoluks märgitakse vaid üks omavalitsus. Samuti määravad eri jäätmekäitlejad 
jäätmekoode mõnevõrra erinevalt. 
Riigikontrolli 12.12.2016 avaldatud auditi aruandes1 on tõdetud, et praegu ei ole võimalik kõigi 
valdkondade jäätmeandmete õigsuses kindel olla, sest kohati esineb andmetes liiga palju 
seletamatult suuri kõikumisi. 
Ka 2016. aastal koostatud OECD keskkonnapoliitika tulemuslikkuse ülevaates2 märgitakse, et 
jäätmeid puudutavate andmete üldise täpsuse puhul on veel arenguruumi, infosüsteemid tuleks 
paremini integreerida ja täitmise tagamine peab muutuma tõhusamaks. Tallinna jäätmekavas on 
lähtutud siiski jäätmearuandluse infosüsteemi andmetest, kuna paremaid andmeid ei ole. 

 
Joonis 2. Tallinna jäätmete koguteke aastate kaupa mln tonnides 

Joonis 2 näitab, et Tallinna jäätmete koguteke on alates 2009. aastast kasvavas trendis. Võttes 
arvesse tekkinud jäätmete üldkogust, tekkis Tallinnas aastatel 2012–2015 ühe registreeritud 
elaniku kohta keskmiselt 2,44 tonni jäätmeid. 
Tallinna jäätmete koguteke järgib üldjoontes üldist majanduslikku olukorda. Aastatel 2005–2007 
suurenes koos kiire majanduskasvuga ka jäätmeteke ning aastatel 2008–2010 kaasnes 
majanduslangusega olmejäätmete koguse vähenemine. Aastatel 2011–2015 on Tallinna jäätmeteke 
SKP aeglase, kuid stabiilse kasvu tingimustes suurenenud. 

                                                 
1 Riigikontrolli auditi aruande „Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete kogumisel ja taaskasutusse 
suunamisel” lisaaruanne B „Arvepidamine olmejäätmete üle ja jäätmekäitluse andmete õigsuse kontroll“ 
2 OECD Eesti keskkonnapoliitika tulemuslikkuse ülevaade, lk 17. 
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Joonis 3. Tallinna jäätmete kogutekke jaotus jäätmenimistu jaotisekoodide kaupa 

Joonis 3 näitab aastate 2012–2015 keskmist Tallinna jäätmete kogutekke jaotust jäätmenimistu 
jaotisekoodide kaupa. Kaks kolmandikku (66,3%) Tallinna jäätmete kogutekkest moodustab 
ehitus- ja lammutuspraht (jaotisekood 17). Jaotisekoodiga 20 olmejäätmed moodustavad vaid 
13,8% ning jaotisekoodiga 15 pakendijäätmed 7,7% jäätmete kogutekkest. Arvesse ei ole võetud 
jaotisekoodiga 19 jäätmekäitlusel tekkivaid teiseseid jäätmeid. 

2.2.2 Olmejäätmete koguse analüüs 
Olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud 
koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. 
Jäätmekavas on tekkivate olmejäätmete koguse hindamisel lähtutud metoodikast, mida on 
kasutatud ka rahvusvahelise projekti „Regions for recycling – R4R“ raames tehtud uuringus3 
(edaspidi R4R uuring). Uuringu tegi Tallinna Keskkonnaameti tellimusel 2014. aastal Sihtasutus 
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (edaspidi SEI Tallinn). 
Eestis on üldjuhul olmejäätmetena käsitletud jäätmenimistu jaotisesse 20 kuuluvaid jäätmeid. 
Euroopa Komisjoni otsuses 2011/753/EL on esitatud definitsioon, mille kohaselt on olmejäätmed 
kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed jäätmed. Euroopa Komisjoni ettepanek on 
ringmajanduse paketi raames selgemalt defineerida olmejäätmete mõiste ka jäätmete 
raamdirektiivis. Seega ei saa olmejäätmetena mõista vaid alajaotisse 20 kuuluvaid jäätmeid. 
Olmejäätmete tekkekoguse arvutamisel tuleb arvesse võtta ka jaotisse 15 01 kuuluvad liigiti 
kogutud pakendijäätmeid. Kui pakendijäätmete liigiti kogumine paraneb, siis väheneb jaotisse 20 
kuuluvate olmejäätmete kogus. Siiski ei saa kõiki aruandes kajastatud pakendijäätmeid (nt 
veopakendit) käsitleda olmejäätmetega samalaadsetena. Seetõttu on jäätmetekke arvutamisel 
sortimisuuringute tulemustele tuginedes arvesse võetud liigiti kogutud pakendijäätmete osakaalu, 
mida võiks pidada olmejäätmete hulka kuuluvaks. 
Olmejäätmete tekke arvutamisel on arvesse võetud: 
• 70% paber- ja kartongpakendist (15 01 01); 
• 70% plastpakendist (15 01 02); 
• 5% puitpakendist (15 01 03); 
• 40% metallpakendist (15 01 04); 
• 70% komposiitpakendist (15 01 05); 
• 100% klaaspakendist (15 01 07); 
• 2% tekstiilpakendist (15 01 09). 
                                                 
3 „Tallinnas tekkivate olmejäätmete taaskasutamise tõhustamise uuring parimate praktikate näitel“. SEI Tallinn, 2014. 
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Segapakendi kogusest on arvesse võetud 100% ning selles sisalduvad pakendimaterjali liigid on 
jaotatud materjali põhjal ning liidetud asjaomase jäätmeliigiga. Aluseks on võetud 
sortimisuuringute tulemusi4, mille kohaselt segapakend sisaldab paber- ja kartongpakendit 10%, 
klaaspakendit 15%, plastpakendit 30%, metallpakendit 12% ning sortimisjääke 32% ulatuses. 
Lisaks on sarnaselt riikliku statistikaga tekkekoguse arvutamisel arvestatud 44,5% paberi- ja 
kartongijäätmetest paber- ja kartongpakendi hulka. 
Kasutades kirjeldatud metoodikat, kujutab tabel 2 Tallinna linnas kogutud olmejäätmete 
hinnangulisi tekkekoguseid aastatel 2004–2015.  
Kuna 2011. aasta jäätmearuandel põhinevad klaaspakendi ning 2009–2011. aasta aia- ja 
haljastujäätmete kogused ei kajasta tegelikku olukorda, siis on neid vähendatud hinnangulise 
tekkekoguseni. Tekstiilpakendit on Tallinnas JATSi andmetel tekkinud vaid 2011. aastal 30 tonni 
ning tabel 2 seda ei kajasta. 
Tabel 2 näitab ka Tallinna olmejäätmete teket registreeritud elaniku kohta. Kuna registreeritud 
elanike arv on järjepidevalt kasvanud, kuid jäätmeteke on viimastel aastatel olnud suhteliselt 
stabiilne, siis on jäätmeteke elaniku kohta vähenenud. Aluseks on võetud registreeritud elanike arv 
vastava aasta 1. juuli seisuga. 

Avalikuks kasutamiseks mõeldud prügiurnidest kogutud segaolmejäätmete kogus 
Tallinna Kommunaalamet on paigaldanud Tallinna tänavatele, jalgratta- ja jalgteede äärde ning 
ühissõidukipeatuste juurde avalikuks kasutamiseks 1251 prügiurni. Lisaks on asutus Kadrioru park 
paigaldanud enda hooldatavatesse parkidesse (Kadrioru park, Kalamaja kalmistupark ja Harju 
tänava haljasala) 188 prügiurni. Kokku on avalikuks kasutamiseks mõeldud prügiurne 1439. 

Tabel 1. Avalikuks kasutamiseks mõeldud prügiurnidest kogutud segaolmejäätmete kogus tonnides 
aastatel 2010–2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Segaolmejäätmeid 1245 1332 1328 1365 1291 1229 

Avalikuks kasutamiseks mõeldud prügiurnidest kogutud segaolmejäätmete kogus on aastatel 
2010–2015 olnud suhteliselt stabiilselt keskeltläbi 1300 tonni aastas (tabel 1). 
 

                                                 
4 Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuring. 
SEI Tallinn, 2013.  

http://www.envir.ee/sites/default/files/sortimisuuring_2013loplik.pdf
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Tabel 2. Tallinnast kogutud olmejäätmed 2004–2015 jäätmeliikide kaupa tonnides 
Jäätmeliik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Liigiti kogutud pakendijäätmed  
Plastpakend  2064 4982 7066 4740 4491 8603 9129 12417 11059 13054 10861 9871 
Klaaspakend  3766 6320 9386 5506 8162 16804 18158 20000 22359 20384 12370 12339 
Metallpakend  280 740 1338 825 807 1426 1391 2409 3496 3199 3875 3651 
Paber-ja kartongpakend, sh 
joogikartong 

17181 20479 30346 32865 31799 26703 26897 28355 31885 25100 34677 22749 

Puitpakend 22 177 222 163 180 231 403 660 773 934 679 532 
Segapakendi sortimisjääk 78 960 2047 698 751 2098 1719 3920 5614 4412 6082 6362 
Liigiti kogutud pakendijäätmed kokku 23391 33658 50404 44797 46191 55866 57698 67762 75185 67084 68544 55503 
Liigiti kogutud olmejäätmed  
Plast  370 461 18 56 30 109 12 24 17 185 114 161 
Klaas  6411 294 943 6877 162 1056 40 38 0 20 5 87 
Metall  5516 2027 645 671 5098 2702 2910 1335 1592 1038 671 977 
Paber  16355 21539 10626 12439 14635 11311 12072 10633 11657 9755 12873 9755 
Köögijäätmed  122 119 0 1048 7113 9227 8635 8928 10375 7802 8181 8487 
Aia- ja haljastujäätmed  1025 2743 2696 1488 2603 7000 7000 7000 4662 7392 11014 12620 
Puit  1267 1415 827 1119 1251 4 5 40 747 0 600 45 
Ohtlikud jäätmed 103 202 477 1062 919 1142 673 1560 974 900 1132 1422 
Elektroonikaromu  23 172 156 523 447 88 260 875 321 338 405 415 
Patareid ja akud  11 17 11 11 27 3 27 17 34 113 52 30 
Tekstiil ja rõivad  610 315 295 252 349 451 368 452 764 578 160 208 
Toiduõli- ja rasv  48 32 0 146 134 106 154 62 124 155 166 263 
Suurjäätmed  51 1256 947 1463 975 1412 2112 1961 1337 1571 2721 2566 
Turgudel tekkinud jäätmed  763 1145 639 728 595 478 329 348 346 364 428 379 
Liigiti kogutud olmejäätmed kokku 32676 31737 18281 27884 34339 35090 34597 33273 32951 30212 38521 37415 
Segaolmejäätmed  164011 136911 153315 150202 131559 116154 106835 104336 94127 104046 100915 107093 
Olmejäätmed kokku 220078 202306 222000 222883 212089 207110 199130 205370 202263 201341 207980 200011 
Registreeritud elanike arv 399137 402675 400 445 400485 402977 405057 410177 413727 416772 426745 431521 436130 
Jäätmeteke elaniku kohta 551 502 554 557 526 511 485 496 485 472 482 459 
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2.2.3 Olmejäätmete koostise analüüs 
Andmed jäätmete koostise kohta võimaldavad teha jäätmehoolduse kavandamisel majanduslikult 
ja tehniliselt õigeid otsuseid. Olmejäätmete koostise määramiseks tuleb esmalt määrata 
segaolmejäätmete koostis. Värskeima üle-eestilise olmejäätmete sortimisuuringu on 
Keskkonnaministeeriumi tellimusel teinud aastatel 2012–2013 SEI Tallinn5. 
Kokku kaasati üle-eestilisse segaolmejäätmete sortimisuuringusse kuus piirkonda, millest kolm 
asusid Tallinnas. Uuringu käigus võeti proove Lasnamäelt (suurelamud), Kesklinnast (erinevad 
elamutüübid) ning Nõmmelt (väikeelamud) pärinevatest jäätmetest. 

Tabel 3. Tallinna linnas tekkivate segaolmejäätmete liigiline koostis linnaosade kaupa 
(jäätmeliikide massiprotsendid) 2012–2013 SEI Tallinn poolt tehtud sortimisuuringu andmetel 
Jäätmeliik Lasnamäe Kesklinn Nõmme Keskmine 
Plast kokku 18 16,9 18,4 17,8 
Pehme plastpakend 7,1 7 6,6 6,9 
Kõva plastpakend 6,2 5,7 6,2 6,03 
Muu plast 4,7 4,2 5,6 4,85 
Klaas kokku 5,2 4,1 5,8 5,03 
Klaaspakend 4,6 3,8 4,6 4,33 
Muu klaas 0,6 0,3 1,2 0,7 
Metall kokku 5,3 5,1 5,6 5,33 
Metallpakend 4,8 4,4 5,1 4,77 
Muu metall 0,5 0,7 0,6 0,6 
Paber ja kartong kokku 14,2 18,3 12,2 14,9 
Vanapaber 4,6 8 4,5 5,7 
Pehmepaber 3,6 4,3 3 3,63 
Paber- ja kartongpakend, sh joogikartong 6,1 6 4,7 5,6 
Biojäätmed kokku 31,1 32,1 32,4 31,87 
Köögijäätmed 28 27,4 25,2 26,87 
Aia- ja haljastujäätmed 1,9 3,2 5,6 3,57 
Muud biojäätmed 1,2 1,4 1,6 1,4 
Puit 2,3 1,5 1,6 1,8 
Ohtlikud jäätmed 1,4 1,3 1 1,23 
Elektroonikaromu 1,8 1,9 2,5 2,07 
Tekstiil ja rõivad 3,6 2,8 3,4 3,27 
Looduslikust kiust 0,8 0,3 1 0,7 
Tehislikust kiust 2,8 2,4 2,4 2,53 
Muu põlev materjal kokku 12,7 12,4 12,4 12,5 
Muu mittepõlev materjal 4,2 3,7 4,6 4,2 

2012. ja 2013. aastal tehtud sortimisuuringu põhjal moodustasid segaolmejäätmetest suurima osa 
biojäätmed, plast ning paber ja kartong. Sortimisuuringu tulemusi kujutab tabel 3. 
Lasnamäe, Kesklinna ja Nõmme linnaosast kogutud segaolmejäätmete koostises suuri erinevusi ei 
esine. Kõige märgatavam on erinevus paberi ja kartongi puhul, mida sisaldub enim Kesklinnast ja 
vähim Nõmmelt kogutud segaolmejäätmetes. Keskmisest suurem vanapaberi sisaldus Kesklinnas 
on põhjendatav büroodega, kus seda rohkem tekib. Nõmmel seevastu on rohkem ahiküttega 
elamuid ning paberit ja kartongi põletatakse ahjudes, mistõttu tekib paberijäätmeid vähem. 

                                                 
5 Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuring. 
SEI Tallinn, 2013. 

http://www.envir.ee/sites/default/files/sortimisuuring_2013loplik.pdf
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Joonis 4. Tallinnast kogutud segaolmejäätmete liigiline koostis aastatel 2003/2004, 2007/2008 ja 
2012/2013 tehtud sortimisuuringute tulemuste võrdluses (jäätmete massiprotsendid) 
Keskmisest suurem aia- ja haljastujäätmete osakaal Nõmmel on seletatav asjaoluga, et seal asuvad 
valdavalt aiaga eramajad. Samas on võimalik aias biolagunevaid jäätmeid kompostida ning 
Nõmmelt kogutud segaolmejäätmetes sisaldub keskmisest vähem köögijäätmeid. Lõpptulemusena 
on biojäätmete osakaal Lasnamäel, Kesklinnas ja Nõmmel väga sarnane. 
Lisaks 2012–2013 SEI Tallinn tehtud sortimisuuringule on Tallinna segaolmejäätmete koostist 
varem veel kahel korral uuritud. Segaolmejäätmete koostise määramiseks on teinud 
sortimisuuringud aastatel 2003–2004 aktsiaselts ENTEC (praegu Osaühing Entec Eesti)6 ning 
aastatel 2007–2008 SEI Tallinn7. Uuringute metoodika ja jäätmete liigitamise põhimõtted on 

                                                 
6 Tallinna kodumajapidamistes tekkivate olmejäätmete koostis ja kogused, AS Entec, 2005. 
7 Eestis tekkinud olmejäätmete (sh eraldi pakendijäätmete ja biolagunevate jäätmete) koostise ja koguste analüüs. SEI 
Tallinn, 2008. 
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mõnevõrra erinevad, kuid neid on siiski võimalik omavahel võrrelda. Joonis 4 kujutab kolme 
sortimisuuringu tulemuste võrdlust. 
Aastatel 2003–2004 tehtud uuringu käigus võeti proove Pirita, Tiskre ja Nõmme piirkonnas 
(väikeelamud), Põhja-Tallinna puitelamute piirkonnas ning Lasnamäel ja muudes 
paneelelamupiirkondades (suurpaneelelamud). 2007–2008 uuringu käigus võeti proove 
Kesklinnast (eri elamutüübid), Nõmme elamupiirkonnast (väikeelamud) ja Haabersti 
elamupiirkonnast (suurelamud). 

 
Joonis 5. Tallinna olmejäätmete keskmine koostis aastatel 2013–2015 jäätmematerjalide kaupa 
Kolme sortimisuuringu võrdluses on segaolmejäätmete koostises kõige märgatavam biolagunevate 
jäätmete osakaalu vähenemine ning plastijäätmete osakaalu kasv. Samuti on sortimisuuringute 
võrdluse põhjal märgata klaasi ning tekstiili- ja rõivajäätmete osakaalu vähenemist ning metalli ja 
elektroonikaromude osakaalu suurenemist. 
Kui sortimisuuringutest lähtudes jagada kogutud segaolmejäätmete kogus ning liita sellega liigiti 
kogutud jäätmed, on võimalik välja arvutada Tallinna olmejäätmete koostis jäätmematerjalide 
kaupa. Arvutuse tulemusi Tallinna olmejäätmete koostise kohta aastatel 2004–2015 
jäätmematerjalide kaupa kujutab tabel 4. 
Joonis 5 esitab Tallinna olmejäätmete keskmise koostise aastatel 2013–2015. Viis peamist 
jäätmematerjali liiki on paber ja papp (26,5%), biojäätmed (25,4%), plast (14,7%), klaas (10%) 
ning metall (4,9%), mis kokku moodustavad 81,6% olmejäätmete koostisest. 
Kuna Eestis ei eristata jäätmete kogumisel kodumajapidamistest ning mujalt pärinevaid 
samalaadseid jäätmeid, siis ei ole võimalik olmejäätmete päritolu täpselt määrata. Hinnanguliselt 
pärineb 42% Tallinnas tekkivatest olmejäätmetest kodumajapidamistest ning 58% olmejäätmetest 
on mujalt pärinevad (kaubandus, teenindus, bürood jms) samalaadsed jäätmed8. 
 

                                                 
8 Tallinnas tekkivate olmejäätmete taaskasutamise tõhustamise uuring parimate praktikate näitel, lk 11. SEI Tallinn, 
2014. 
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Tabel 4. Tallinna olmejäätmete koostis 2004–2015 jäätmematerjalide kaupa tonnides 
Jäätmeliik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Plast kokku 17359 17902 21036 25208 22400 24498 23660 26621 27831 31759 28938 29094 
Plastpakend kokku 16694 17194 20742 22433 19989 22286 21715 24708 23248 26528 23929 23739 
Muu plast 665 707 294 2775 2411 2211 1946 1912 4582 5231 5008 5355 
Klaas kokku 24774 18799 23974 22357 17060 25573 25292 26966 27096 25641 17454 17816 
Klaaspakend 17510 17793 22234 14834 16332 24018 24792 26479 26437 24893 16743 16979 
Muu klaas 7264 1006 1740 7523 728 1555 499 487 659 748 711 837 
Metall kokku 10782 6929 6644 5551 9457 7264 7185 6561 10109 9786 9928 10340 
Metallpakend 2051 2219 2994 3754 3372 3691 3474 4444 7951 8124 8652 8720 
Muu metall 8731 4711 3650 1797 6085 3573 3711 2117 2157 1663 1277 1619 
Paber ja kartong kokku 58941 63225 64720 72866 70575 59329 58574 58134 57567 50358 62587 48461 
Paber- ja kartongpakend 23807 26010 36540 44318 41831 35560 35043 36311 37156 30927 40329 28746 
Vanapaber 35134 37215 28181 28548 28745 23769 23530 21823 20411 19431 22258 19715 
Biojäätmed kokku 68539 59119 65693 61115 61024 61527 57301 56619 45035 48353 51356 55237 
Köögijäätmed 50031 41781 46654 39860 41108 39241 36241 35888 35695 35790 35327 37295 
Aiajäätmed 14293 13819 15099 19948 18772 21275 20130 19823 8022 11106 14616 16443 
Muud biojäätmed 4215 3519 3940 1307 1145 1011 929 908 1318 1457 1413 1499 
Puit kokku 3930 3796 3517 2799 2760 1408 1487 1754 3214 2807 3095 2505 
Puitpakend 1078 1059 1209 770 711 700 835 1082 1451 1683 1406 1303 
Muu puit 2851 2738 2308 2029 2048 708 652 672 1764 1124 1690 1202 
Ohtlikud jäätmed 1366 1256 1658 2099 1827 1944 1410 2280 2132 2180 2373 2739 
Patareid ja akud 11 17 11 11 27 3 27 17 34 113 52 30 
Elektroonikaromu 1171 1130 1229 1559 1355 889 997 1595 2266 2488 2491 2628 
Muu põlev materjal 11378 10393 12610 12098 10736 10914 9828 11839 17380 17418 18696 19749 
Toiduõli ja -rasv 48 32 0 146 134 106 154 62 124 155 166 263 
Turgudel tekkinud jäätmed 763 1145 639 728 595 478 329 348 346 364 428 379 
Tekstiil ja rõivad 10582 8639 9617 7056 6309 5713 5208 5178 3839 3977 3457 3706 
Muu mittepõlev materjal 10382 8666 9705 7826 6854 6052 5566 5436 3953 4370 4238 4498 
Suurjäätmed 51 1256 947 1463 975 1412 2112 1961 1337 1571 2721 2566 
Olmejäätmed kokku 220078 202306 222000 222883 212089 207110 199130 205370 202263 201341 207980 200011 
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2.2.4 Olmejäätmete liigiti kogumise määra arvutus 
Olmejäätmete tekkekohal liigiti kogumine on jäätmete võimalikult laialdase korduskasutuseks 
ettevalmistamise ja materjalina ringlussevõtu eeldus. Hilisem jäätmematerjalide eraldamine on 
keerukas ning järelsortimise käigus saadud jäätmematerjalide kvaliteet on halvem. 

 
Joonis 6. Üldine jäätmete liigiti kogumise määr Tallinnas aastate võrdluses 
Joonis 6 näitab Tallinnast kogutud olmejäätmete liigiti kogumise määra aastatel 2004–2015. 
Viimase 12 aasta jooksul on liigiti kogumise määr jõudsalt kasvanud, ületades 2012. aastal 50% 
taseme, kuid aastatel 2013–2015 ei ole liigiti kogumise tase enam paranenud ning on pigem 
langustrendis. 
Peamine kasvu peatumise põhjus on liigiti kogutud pakendijäätmete koguste vähenemine (vt tabel 
2). Viimastel aastatel on tuntavalt vähenenud liigiti kogutud paber- ja kartongpakendi ning 
klaaspakendi kogused. Jaotisekoodiga 20 liigiti kogutud jäätmete hulk on stabiilselt kasvanud. 
Olmejäätmete koostise analüüsi ning liigiti kogutud jäätmete mahtude põhjal on võimalik arvutada 
liigiti kogumise määr jäätmematerjalide liikide kaupa. Arvutuse tulemusi kujutab joonis 7. Aluseks 
on võetud aastate 2013–2015 keskmised liigiti kogumise ning olmejäätmete koostise tulemused. 
Enim kogutakse liigiti klaasi ning paberit ja kartongi, mille liigiti kogumise määr ületab 70%. 
Ohtlikke jäätmeid (sh patareid ja akud) kogutakse liigiti ligi 48,7%, elektroonikaromusid 45,7%, 
metalli 44,6%, plasti 38,1%, biojäätmeid 35,8%, puitu 33,2% ning tekstiili ja rõivaid 19% 
ulatuses. 
Pakendijäätmeid (plast-, klaas-, paber- ja kartong-, metall- ja puitpakend kokku) kogutakse liigiti 
keskmiselt 66,3% ulatuses. Tekstiili ja rõivaste liigiti kogumise määra arvutamisel on arvesse 
võetud ka MITTETULUNDUSÜHING RIIDEPUNKT (edaspidi MTÜ Riidepunkt) ja Osaühing 
HUMANA SORTEERIMISKESKUS avaliku kogumisvõrgustiku kaudu kogutud tekstiili ja 
rõivaste kogus, mis ei kajastu jäätmearuandluse infosüsteemis. 
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Joonis 7. Keskmine jäätmete liigiti kogumise määr aastatel 2013–2015 jäätmematerjalide liigi 
kaupa 

2.2.5 Liigiti kogutud jäätmete kvaliteet 
2014. aastal tegi SEI Tallinn R4R uuringu käigus liigiti kogutud jäätmete sortimisuuringu9, mille 
eesmärk oli täpsustada liigiti kogutud jäätmete koostist ning saada sel moel lähteandmed, et 
hinnata kogumissüsteemi toimimise tõhusust. 
Sortimisuuringu käigus analüüsiti viit liigiti kogutud jäätmeliiki: 
• segapakendijäätmed; 
• paber- ja kartongpakend; 
• paber ja kartong (vanapaber); 
• biojäätmed (köögi- ja sööklajäätmed); 
• suurjäätmed. 
Alljärgnevalt on esitatud kokkuvõte sortimisuuringu tulemustest. 

Liigiti kogutud segapakendijäätmete koostis 
Segapakendi sortimisuuringu käigus analüüsiti kõigi tagatisrahata pakenditega tegeleva kolme 
taaskasutusorganisatsiooni kogutud segapakendijäätmeid. Iga organisatsiooni kogutud 
segapakendijäätmete koostist analüüsiti kolmel korral ajavahemikul märtsist juunini 2014. Igal 
korral võeti uuritud jäätmekoormast neli proovi. 
Joonis 8 esitab kolme taaskasutusorganisatsiooni – Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ 
(edaspidi ETO), OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (edaspidi TVO) ja OÜ Eesti Pakendiringlus 
(edaspidi EPR) liigiti kogutud segapakendi koostise. 

                                                 
9 Tallinnas tekkivate olmejäätmete taaskasutamise tõhustamise uuring parimate praktikate näitel, lk 17–26. SEI 
Tallinn, 2014. 

19,0% 

33,2% 

35,8% 

38,1% 

44,6% 

45,7% 

48,7% 

66,3% 

71,2% 

74,2% 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Tekstiil ja rõivad

Puit

Biojäätmed

Plast

Metall

Elektroonikaromu

Ohtlikud jäätmed

Pakendijäätmed kokku

Paber ja kartong

Klaas

http://www.tallinn.ee/R4R_uuring_aruanne_SEIT_Tallinn


23 

 

 
Joonis 8. Liigiti kogutud segapakendi koostise võrdlus (SEI Tallinn, 2014) 
Tulemustest saab järeldada, et segapakendi koostist mõjutab enim teiste konteinerite olemasolu 
kogumispunktis (paber- ja kartongpakendi ning klaaspakendi mahuti) ning kogumiskonteineri 
asukoht. Tähtis on ka konteineri ava suurus. 
Segapakendikonteiner on mõeldud eelkõige plast- ja metallpakendi kogumiseks. Kõige rohkem 
nõuetekohaseid pakendipunkte on komplekteerinud ETO, millest tulenevalt on ETO konteinerites 
kõige suurem plasti ja metalli osakaal. Asjaolu, et ETO segapakendikonteinerites on rohkem 
paberit ja pappi, võib tulla sellest, et kõrvalolev paberi- ja papikonteiner täitub kiiremini, mistõttu 
panevad elanikud kogumispunkti toodud vanapaberi ning paberi ja kartongi tühjemasse 
segapakendikonteinerisse. Ka ETO konteinerites sisalduvatest muudest jäätmetest moodustab 
suure osa vanapaber. 
Paljud EPR paigaldatud kogumismahutid asuvad pandipakendi kogumispunkti vahetus läheduses 
ning nende kogumisava on TVO ja ETO konteinerite omast väiksem, mistõttu sisaldub EPRi 
konteinerites keskmisest palju rohkem klaaspakendit. 

Liigiti kogutud paber- ja kartongpakendi (15 01 01) koostis 
Sortimisuuringu käigus analüüsiti ETO paber- ja kartongpakendi konteineritest pärinevaid 
jäätmeid. Uuringu tulemused näitasid, et paber- ja kartongpakendi konteineriga kogutud 
jäätmevoos on paber- ja kartongpakendi osakaal 32%, vanapaberi osakaal 65% ning muude 
jäätmete osakaal vaid 2,7%. 

Liigiti kogutud paberi ja kartongi (20 01 01) koostis 
Sortimisuuringu käigus analüüsiti Tallinna linna territooriumilt (korterelamute kõrval asuvate 
konteineritega) kogutud paberi ja kartongi (vanapaberi) koostist. Uuringu tulemused näitavad, et 
paber- ja kartongpakendi ning vanapaberi osakaal kortermajade juures vanapaberikonteineriga 
ning pakendipunktis paber- ja kartongpakendi konteineriga kogutud jäätmevoogudes on sarnased. 
Vanapaberikonteineris oli paber- ja kartongpakendi osakaal ligikaudu 40% ning vanapaberi 
osakaal ligikaudu 57%. Muude jäätmete osakaal oli 3%. 

Liigiti kogutud biojäätmete koostis 
Sortimisuuringu käigus hinnati Põhja-Tallinnast kogutud toidujäätmetes sisalduvate muude 
jäätmete (võõriste) osakaalu. ASi TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS (edaspidi 
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AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus) andmetel on võõriste osakaal 27%. Visuaalsed vaatlused 
kinnitavad, et võõriste osakaal toidujäätmetes on suhteliselt suur. Toidujäätmed sisaldasid 
võõristena eelkõige kilekotte, aga leidus ka eraldi või kottides pakendijäätmeid, pakendis 
toiduaineid ja rõivajäätmeid. 

Liigiti kogutud suurjäätmete koostis 
Uuringu käigus analüüsiti ka linnaelanike poolt Rahumäe jäätmejaama toodud suurjäätmete 
koostist. Analüüsi tulemused näitasid, et valdavalt tuuakse jäätmejaama kasutatud mööblit (kappe, 
diivaneid ja tugitoole). Uurimisperioodi jooksul anti jäätmejaama üle 114 m3 suurjäätmeid, millest 
11,4% (valdavalt mööbel) oli korduskasutatav. 

2.2.6 Olmejäätmete ringlussevõtu määra arvutus 
Euroopa Komisjoni otsusega 2011/753/EL on kehtestatud eeskirjad ja arvutusmeetodid Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõikes 2 sätestatud eesmärkide täitmise 
kontrollimiseks. Otsuse artikli 3 lõikes 1 on olmejäätmeid käsitleva eesmärgi täitmise 
kontrollimiseks jäetud liikmesriikidele otsustusvabadus valida nelja arvutusmeetodi vahel. Eesti 
riik on valinud olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvu arvutamiseks otsuses toodud arvutusmeetodi 
nr 2. 
Arvutusmeetod nr 2 tähendab, et olmejäätmete ringlussevõtu taseme määramisel on arvesse võetud 
kodumajapidamiste paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmete ning muude üksikute 
kodumajapidamisjäätmete liikide või samalaadsete mujalt pärinevate jäätmete liikide 
korduskasutuseks ettevalmistamine ja ringlussevõtt. Arvesse ei võeta kõiki segaolmejäätmeid, vaid 
ainult neid segaolmejäätmetes sisalduvaid jäätmeliike, mida liigiti kogutakse. 
Euroopa Komisjon esitas 02.12.2015 uue ringmajanduse paketi, mille kohaselt peaksid 
liikmesriigid rakendama tulevikus olmejäätmete tekke ja ringlussevõtu määra arvutamisel ühtset 
meetodit, milleks on senine arvutusmeetod nr 4: 

Olmejäätmete ringlussevõtt (%) =
Ringlusse võetud olmejäätmed

Olmejäätmete teke
 

Seetõttu on ka Tallinna jäätmekavas lähtutud arvutusmeetodist nr 4, mis tähendab, et arvesse on 
võetud olmejäätmete koguteke ning kõigi olmejäätmete ringlussevõtt. 
Joonis 9 esitab Tallinna olmejäätmete prügilasse ladestamise, põletamise ja muu taaskasutuse, 
bioloogilise ringlussevõtu ja materjalina ringlussevõtu osakaalud aastatel 2012–2015. 

 
Joonis 9. Olmejäätmete käitlemine Tallinnas aastate võrdluses 
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2015. aasta seisuga suunati Tallinnas tekkinud olmejäätmetest 32,7% materjalina ringlusse, 10,6% 
kompostimisse (biojäätmed), 54,6% jäätmekütuseks ja 2,1% ladestati prügilasse. Ringlussevõtu 
vähenemine viimastel aastatel on enim tingitud liigiti kogutud pakendijäätmete koguse 
vähenemisest. Prügilasse ladestamise osakaal on kahanenud 1–2%ni. 
Jäätmete ladestamise osakaalu arvutamisel on aluseks võetud ASis Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus ladestatud, Tallinnast pärinevate olmejäätmete kogus. Bioloogilise 
ringlussevõtu arvutamisel on arvesse võetud liigiti kogutud köögi- ja sööklajäätmed ning 
jäätmejaamades kogutud aia- ja haljastujäätmed, mis kompostitakse kogu ulatuses. Materjalina 
ringlussevõtu osakaalu arvutamisel on arvesse võetud liigiti kogutud jäätmed, välja arvatud liigiti 
kogutud köögi- ja sööklajäätmed ning jäätmejaamades kogutud aia- ja haljastujäätmed. Põletamise 
ja muu taaskasutuse arvutamisel on arvesse võetud segaolmejäätmete kogus ning pakendijäätmete 
sortimisjääk. 

2.2.7 Ehitus- ja lammutusprahi koguse ja koostise analüüs ning taaskasutamise määr 
Ehitus- ja lammutuspraht on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamise, lammutuse, 
renoveerimise või restaureerimise käigus. Valdavalt on tegemist ehitusmaterjalide ja pinnase, 
seejuures ka väljakaevatud pinnasega. 
Ehitus- ja lammutuspraht moodustab Tallinna jäätmete kogutekkest 66,3%. Joonis 10 näitab 
Tallinnas tekkinud ehitus- ja lammutusprahi koguteket aastatel 2004–2015. Jäätmearuandluse 
infosüsteemi andmetel tekkis Tallinnas 2013. aastal 775 000, 2014. aastal 545 000 ja 2015. aastal 
779 000 tonni ehitus- ja lammutusprahti (jaotisekood 17). 

 
Joonis 10. Tallinnas tekkinud ehitus- ja lammutusprahi kogus tuhandetes tonnides aastate 
võrdluses 
Joonis 11 kujutab Tallinnast kogutud ehitus- ja lammutusprahi (jaotisekood 17) keskmist liigilist 
koostist aastatel 2013–2015. Ligi poole (47,8%) ehitus- ja lammutusprahist moodustab pinnas 
(sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas, mida ei võeta 
siiski arvesse ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamise määra arvutamisel10. 

                                                 
10 Jäätmete raamdirektiivi artikli 11 lõike 2 punkti b kohaselt.  
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Joonis 11. Tallinnast kogutud ehitus- ja lammutusprahi (jaotisekood 17) keskmine liigiline koostis 
aastatel 2013–2015 
Euroopa Komisjoni otsuse 2011/753/EL III lisa kohaselt võetakse ehitus- ja lammutusprahi 
taaskasutamise määra arvutamisel arvesse jaotisekoodi 17 alla kuuluvaid tavajäätmeid, välja 
arvatud jäätmekoodiga 17 05 04 kivid ja pinnas. 
Taaskasutuse sihtarvu arvestuse aluseks võetavate jäätmete teke oli 2013. aastal 471 000, 
2014. aastal 361 000 ja 2015. aastal 449 000 tuhat tonni. Ehitus- ja lammutusprahi taaskasutamise 
määra arvutusmeetod on järgmine: 

Ehitus  ̵ ja lammutusprahi taaskasutamise määr (%) = 
Materjalina taaskasutatava ehitus  ̵ ja lammutusprahi kogus 

Tekitatud ehitus  ̵ ja lammutusprahi üldkogus
 

Seda meetodit kasutades tehtud arvutuse tulemusi näitab joonis 12. Tallinnast pärinevat ehitus- ja 
lammutusprahti on aastatel 2013–2015 taaskasutatud rohkem kui 95% ulatuses. 
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Joonis 12. Ehitus- ja lammutusprahi käitlemine Tallinnas 2013–2015 
Taaskasutatava ehitus- ja lammutusprahi koguse määramiseks on ehitus- ja lammutusprahi 
üldkogusest lahutatud jäätmearuandluse infosüsteemi kohaselt Maleva tn 4 käitluskohta ladestatud 
ning Tallinnast välja viidud ehitus- ja lammutuspraht, mille on ladestanud AS Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus. Lisaks on üldkogusest lahutatud Tallinnas tekkinud ehitus- ja lammutuspraht, 
mille kohta on jäätmearuandluse infosüsteemis märgitud „määratlemata käitlemine“. Võib oletada, 
et määratlemata käitlemise alla liigitatud ehitus- ja lammutuspraht on siiski suurelt jaolt 
taaskasutatud. 
Jäätmekäitlusel tekkinud jaotisekoodiga 19 sekundaarseid ehitus- ja lammutusjäätmeid 
jäätmearuandluse infosüsteemi andmetel ei ladestatud. Jäätmekäitlusel tekkinud jaotisekoodiga 19 
sekundaarseid jäätmeid ehitus- ja lammutusjäätmete üldkoguse arvutamisel arvesse ei võeta, et 
vältida topeltarvestust. 

2.3 Jäätmetekke vältimine ja vähendamine 
Jäätmetekke vältimine on jäätmehierarhia kõige prioriteetsem tase, mida tuleb jäätmekäitluse 
korraldamisel arvestada ja eelistada. Jäätmetekke vältimine on aine, materjali või toote jäätmeteks 
muutumisele eelnevad meetmed, mis vähendavad: 
• jäätmete kogust, sealhulgas toodete korduskasutamise või kasutusaja pikendamise kaudu; 
• tekitatud jäätmete ebasoodsat mõju keskkonnale ja inimese tervisele või 
• kahjulike ainete sisaldust materjalides ja toodetes. 
Jäätmetekke vältimisele aitab olulisel määral kaasa teadlikkuse tõstmine. Olmejäätmete tekke 
vältimise edendamisel on peamine roll täita elanikkonnal, kelle teadlikkusest ja 
tarbimisharjumustest sõltub suuresti nii pakendijäätmete, toidujäätmete kui ka muude 
olmejäätmete tekkekoguse vähendamine. 
Jäätmetekke vältimise ühe meetmena omab tähtsust korduskasutus. Korduskasutamine on mis 
tahes toiming, millega tooteid või komponente, mis ei ole jäätmed, kasutatakse uuesti sel otstarbel, 
milleks nad on loodud. 

Tekstiili- ja rõivajäätmed 
2013. aastal alustas Tallinna Jäätmekeskus tekstiili ja rõivaste kogumiseks mõeldud punaste 
konteinerite paigaldamisega linnaruumi. 2017. aasta seisuga on Tallinnasse paigaldatud 23 
Tallinna Jäätmekeskuse riidekonteinerit. Peale riiete võib konteineritesse panna ka mänguasju. 
Kogumispunkte tühjendab ning kogutud tekstiili ja rõivaid käitleb Osaühing Humana 
Sorteerimiskeskus. 
Lisaks Tallinna Jäätmekeskuse paigaldatud konteineritele on Tallinnas veel 18 MTÜ Riidepunkt 
paigaldatud tekstiili ja rõivaste kogumise konteinerit. Seega on Tallinnas kokku 41 tekstiili ja 
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rõivaste kogumiseks mõeldud konteinerit, millega kogutud materjali kogust näitab tabel 11. Kuna 
korduskasutatava tekstiili ja rõivaste kogumiseks ei ole vaja jäätmeluba, siis ei kajastu 
konteineritega kogutud tekstiil ja rõivad jäätmearuandluses. 

Tabel 5. Tallinna Jäätmekeskuse ning MTÜ Riidepunkt konteineritega kogutud tekstiili ja rõivaste 
kogus tonnides 
 2014 2015 2016 
Tallinna Jäätmekeskus 134,6 332,3 350,9 
MTÜ Riidepunkt – 41,5 55,7 
Kokku 134,6 374,8 406,6 

Iga Tallinna Jäätmekeskuse paigaldatud konteineriga kogutakse keskmiselt rohkem kui üks tonn 
tekstiili ja rõivaid kuus. Kogutud materjalist vaid 5,5% ei ole taaskasutamiseks kõlblik ning 
suunatakse energiakasutusse. MTÜ Riidepunkt konteinerite kogused jäävad tagasihoidlikumaks. 
Suuremaid koguseid kogutakse konteineritest, mis on paigutatud kaubanduskeskuste sissepääsude 
lähedusse. 
Kasutuskõlblikke riideid võetakse vastu ka Uuskasutuskeskustes, mida on Tallinnas kokku neli. 
Uuskasutuskeskus tegeleb neile annetatud asjade (riided, mööbel, nõud jpm) korduskasutusse ja 
kasutatud asjale uue väärtuse ja kasutuseesmärgi andmisega. 

Toidupank 
Kuna olmejäätmetest moodustavad märkimisväärse osa toidujäätmed, siis on jäätmetekke 
vältimiseks oluline vältida just toidujäätmete teket.  
Tallinnas ja mujal Eestis tegutseb Toidupank, mis võtab vastu kaubandusest ja tootmisest peagi 
realiseerimistähtaja ületavad tooted, komplekteerib need vabatahtlike abiga toidukastidesse ja 
jagab seejärel sotsiaalametitest saadud nimekirjade alusel laiali enim puudust kannatavatele 
inimestele ja peredele. Lisaks toidukastidele, mille saavad Tallinna ja Harjumaa puuduses elavad 
pered, jagatakse toitu ka supiköökidele, sotsiaalmajadele, varjupaikadele ja sotsiaalprojektidele 
(kokku rohkem kui 30 MTÜ-le ja heategevusorganisatsioonile). 

Mereprügi 
Mereprügi on viimastel aastatel muutunud oluliseks jäätmetega seotud probleemiks, mis ohustab 
mitte ainult mere ja ranniku keskkonnaseisundit, vaid ka rannikul asuvate piirkondade majandust 
ja kogukondi. Kuna valdav osa mereprügist pärineb maismaalt, siis on oluline, et ka kohalikud 
omavalitsused panustavad süsteemselt ja plaanipäraselt mereprügi tekke vältimisse ja 
vähendamisse. 
Tallinn on Euroopa Regionaalarengu fondi INTERREG Kesk-Läänemere programm poolt 
rahastatud projekti „Blastic – plastijäätmete teekond Läänemerre“ partnerina võtnud eesmärgiks 
rakendada meetmeid, mis aitavad vältida ja vähendada jäätmete sattumist linna territooriumilt 
merre. Projekti käigus viis SEI Tallinn 2017. aastal läbi mereprügi tekkeallikate kaardistamine 
ning seirati mereprügi koostist Pirita rannas, Pirita jões ja Mustjões. 
EL merestrateegia raamdirektiivi11 kohaselt peavad liikmesriigid välja töötama meetmed, mida 
rakendada mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks. Selle hulka kuuluvad 
ka meetmed mereprügi vältimiseks, vähendamiseks ja seireks. Mereprügi teemat käsitletakse ka 
Läänemere Merekeskkonnakaitse Komisjoni (HELCOM) poolt koostatud mereprügi tegevuskavas, 
mis otseselt suunab mereprügi vältimisele läbi Läänemere äärsete piirkondlike tegevuskavade 
koostamise. 
Blastic projekti raames läbi viidud analüüs toetab ka varasemate sarnaste uuringute tulemusi, mis 
näitavad, et peamisteks mereprügi allikateks on: 
• turismi ja vaba aja veetmisega seotud tegevused (eelkõige avalikud rannad ning mere ja merre 
suubuvate jõgede kallastel asuvad puhkealad); 
• prügistamine ja jäätmete ulaladestamine; 

                                                 
11 Euroopa Parlament ja nõukogu direktiivi 2008/56/EÜ, millega on kehtestatud ühenduse merekeskkonnapoliitika-
alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32008L0056
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• jäätmete kogumissüsteemi puudulikkus (eelkõige pakendijäätmete kogumissüsteemi ning 
avalikus ruumis prügi kogumise ja tänavate puhastamise toimimine); 
• ettevõtete tegevus (eelkõige ehitustegevuses kasutatava isolatsioonimaterjali lendumine ja 
keskkonda sattumine); 
Kui nimetatud kohtades jäätmete kogumissüsteem ja käitlemine pole piisav, siis jõuab 
märkimisväärne osa prügist kas otse või tuule, jõgede, kraavide ja kanalisatsioonisüsteemi 
(eelkõige sadeveekanalisatsiooni) kaudu merre. Prügistamise suurus sõltub otseselt ka inimeste 
teadlikkusest ja käitumisharjumustest. 
Eespool nimetatud peamiste mereprügi allikate olemasolu kinnitavad ka Tallinna rannaseire 
tulemused. Kõige enam on rannaprügi hulgas plastist (sh vahtplast) esemeid (71% kogutud 
jäätmetest). Arvuliselt teise jäätmeliigina leidus uuritud rannal klaasist (sh keraamikast) esemeid 
(15% kogutud jäätmetest). Muust materjalist jäätmeliikide osakaalud jäid eraldi vastavalt juba alla 
5% (joonis 13). 

 
Joonis 13. Pirita ranna seirel (28.04.2017) tuvastatud jäätmematerjalide osakaalud  tüki 
arvestuses 
Seire käigus tuvastatud jäätmematerjalide detailanalüüs näitab, et rannalähedasse merre satub 
prügi kas vahetult rannast või lähipiirkonnast. Kõige enam oli analüüsitud prügi hulgas 
pakendimaterjale (plastkotid või nende fragmendid, pudelikorgid, kommipaberid aga ka 
klaaspudelite tükid). Eraldi fraktsiooni moodustavad ehitusel kasutatavad vahtplastist 
isolatsioonimaterjali tükid. Mõnevõrra vähem leiti paber- ja papptükke, metallesemeid ning 
sünteetilisest kummist ja puidust esemeid. 
Pirita jõe kaudu kandub merre eelkõige hästiujuvaid plast- ja klaaspudeleid ning 
isolatsioonimaterjali (polüsterool) tükke. Samas näitas Mustjõe prügianalüüs, et sadeveega satub 
merre (Mustjõe kaudu suunatakse Kopli lahte eelkõige sadevett) märkimisväärses koguses 
sigaretifiltreid, väiksemaid plastpakenditükke ning muid prügistamisel linnaruumi sattuvaid 
jäätmeid. 
Seega on mereprügi vältimise ja vähendamise seisukohast oluline Tallinnas jätkata jäätmete 
(eelkõige pakendijäätmete) kogumissüsteemi arendamist, tagada avalikes randades ja muudes vaba 
aja veetmise kohtades asjakohaste kohustuslike jäätmekogumissüsteemide rakendamine (sh 
piisaval arvul ja sobiva disainiga prügiurnide olemasolu avalikus ruumis, eelkõige 
rannapiirkonnas) ning inimeste teadlikkuse jätkuv tõstmine. 

2.4 Jäätmete kogumise ja käitlemise süsteem 
2.4.1 Korraldatud jäätmevedu 
Kõige lihtsam ja mugavam võimalus on jäätmeid üle anda, kui nende vedu toimub tekkekohast. 
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Kohaliku omavalitsuse üksuse kohustus on korraldada oma haldusterritooriumil olmejäätmete, 
eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti 
kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumine ja vedu. Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete 
kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse 
kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt. 
Tallinna haldusterritoorium (välja arvatud Aegna saar) kui tiheasustusala on piirkond, kus 
korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Piirkonnas, kus on rakendunud korraldatud 
jäätmevedu, on jäätmevaldaja kohustatud andma korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed üle 
kindlaksmääratud jäätmevedajale. 
Tallinn on jagatud 13 jäätmeveopiirkonnaks. Alates 2007. aastast kogutakse Tallinnas korraldatud 
jäätmeveo raames liigiti biojäätmeid, paberit ja pappi ning suurjäätmeid, mille tulemusel on nende 
osakaal segaolmejäätmetes järjepidevalt kahanenud. 
Kohustus viia läbi konkurss oma haldusterritooriumil jäätmevedaja leidmiseks pandi kohalikele 
omavalitsustele 2004. aastal vastu võetud jäätmeseadusega. Pärast seda on korraldatud jäätmeveo 
regulatsiooni mitu korda muudetud. 
11.03.2007 täiendati jäätmeseaduse § 66 lõikega 11, mille kohaselt võis jäätmeveo korraldada 
selliselt, et jäätmeid vedava ettevõtja ainus klient ja temale tasu maksja on kohaliku omavalitsuse 
üksus või tema volitatud mittetulundusühing. Sellisel juhul lasub jäätmevaldajate üle arvestuse 
pidamise ning nendega arveldamise kohustus kohaliku omavalitsuse üksusel või tema volitatud 
mittetulundusühingul (nn omavalitsuskeskne jäätmeveomudel). 
01.01.2011 jõustusid jäätmeseaduse muudatused, millega keelati sisetehingu kasutamise võimalus 
jäätmeveol ning lõpetati konkursside korraldamine ja kehtestati nõue viia korraldatud jäätmeveo 
rakendamiseks läbi riigihange. 

Üleminek omavalitsuskesksele jäätmeveomudelile 
Tallinna linn on asunud rakendama omavalitsuskeskset korraldatud jäätmeveo mudelit, milleks 
andis aluse kuni 06.01.2015 kehtinud JäätS § 66 lõige 11. Omavalitsuskesksele jäätmeveomudelile 
üleminekuga alustati 2011. aastal, kui kuulutati välja esimesed riigihanked uue süsteemi 
rakendamiseks. Hanked on korraldatud kahes osas – esiteks on leitud jäätmekäitluskoht, kuhu 
jäätmed käitlemiseks veetakse, ning eraldiseisva hankega on leitud jäätmeveoteenuse osutaja.  
Varasemast süsteemist, mille kohaselt anti konkursi korras väljavalitud ettevõttele jäätmete 
vedamise ainuõigus ning sellega koos ka õigus jäätmevooge suunata, on loobutud. Süsteemi 
vahetumine põhjustas ajutiselt nn vabaturuolukorra tekkimise, kui jäätmevedu ei korraldanud linn. 
Jäätmevaldajatega arveldamiseks moodustati alguses Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde 
osakonna juurde korraldatud jäätmeveo sektor. Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 otsusega 
nr 92 asutati Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus Tallinna Jäätmekeskus. Tallinna 
Jäätmekeskuse põhimääruse kohaselt on asutuse tegevusvaldkond jäätmekäitlusteenuste 
pakkumine. 
Esimesed jäätmeveopiirkonnad, kus omavalitsuskeskset jäätmeveomudelit rakendati, olid 
jäätmeveopiirkonnad nr 6 ja 7 Põhja-Tallinnas (alates 1. märtsist 2013). Alates 1. novembrist 2015 
rakendus vedu uue süsteemi järgi Kesklinnas jäätmeveopiirkonnas nr 9, alates 1. novembrist 2016 
Lasnamäel jäätmeveopiirkondades nr 11 ja 12, alates 1. veebruarist 2017 Lasnamäel 
jäätmeveopiirkonnas nr 10 ning alates 1. märtsist 2017 Nõmmel jäätmeveopiirkonnas nr 2. 
2014–2015. aastatel läbi viidud riigihangete tulemusel sõlmiti jäätmekäitlusteenuse tellimiseks 
lepingud kogu Tallinnast korraldatud jäätmeveo raames kogutavate jäätmete käitlemiseks, kuid 
2017. aastal lõpetati lepingud Kesklinna ja Vanalinna veopiirkondade osas. Haabersti, Mustamäe, 
Kristiine ja Pirita veopiirkondade lepingud ei ole jäätmekava koostamise ajaks jõustunud.  
Jäätmete kogumiseks ja vedamiseks ei ole seni kõiki lepinguid sõlmitud ning viies piirkonnas on 
hankemenetlus pooleli. Kesklinna ja Vanalinna lepingud lõpetati 2017. aastal. Sõlmitud lepingud 
on nimetatud tabelis 6. 
Lisaks tabelis 6 loetletud lepingutele on korraldatud eraldiseisvad hanked ning sõlmitud nende 
tulemusel lepingud süvakogumismahutitest pärinevate jäätmete ning suurjäätmete kogumiseks ja 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125949&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125949&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.riigiteataja.ee/akt/402072013006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/402072013006?leiaKehtiv
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vedamiseks. Süvakogumismahuteid ei tühjendata ning suurjäätmeid ei koguta tavapärase 
pressautoga ning need nõuavad eraldi tehnika olemasolu. 

Tabel 6. Korraldatud jäätmeveo raames käitluskoha ja jäätmevedaja leidmiseks korraldatud 
riigihangete tulemusel sõlmitud lepingud (seisuga 15.08.2017) 

Piirkond Käitluskoht Jäätmevedaja 
Haabersti, 
jäätmeveopiirkond 
nr 1 

Leping on sõlmitud ASiga Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskus neljaks 
aastaks 

Hankemenetlus on pooleli teenuse 
tellimiseks viieks aastaks 

Nõmme, 
jäätmeveopiirkond 
nr 2 

Leping on sõlmitud ühispakkujate 
Enefit Taastuvenergia Osaühingu ja 
Eesti Keskkonnateenused ASiga 
ajavahemikuks 01.03.2017–
28.02.2021 

Leping on sõlmitud ühispakkujate 
Osaühingu Tapa Autobussipark ja 
Baltic Waste Management OÜga 
ajavahemikuks 01.03.2017–
28.02.2022 

Mustamäe, 
jäätmeveopiirkond 
nr 3 

Leping on sõlmitud ühispakkujate 
Enefit Taastuvenergia Osaühingu ja 
Eesti Keskkonnateenused ASiga 
neljaks aastaks 

Hankemenetlus on pooleli teenuse 
tellimiseks viieks aastaks 

Mustamäe, 
jäätmeveopiirkond 
nr 4 

Leping on sõlmitud ühispakkujate 
Enefit Taastuvenergia Osaühingu ja 
Eesti Keskkonnateenused ASiga 
neljaks aastaks 

Hankemenetlus on pooleli teenuse 
tellimiseks viieks aastaks 

Kristiine, 
jäätmeveopiirkond 
nr 5 

Leping on sõlmitud ASiga Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskus neljaks 
aastaks 

Hankemenetlus on pooleli teenuse 
tellimiseks viieks aastaks 

Põhja-Tallinn, 
jäätmeveopiirkond 
nr 6 

Leping on sõlmitud Enefit 
Taastuvenergia Osaühinguga aja-
vahemikuks 01.11.2015–31.10.2018 

Leping on sõlmitud Osaühinguga 
EKOVIR ajavahemikuks 
01.03.2017–31.10.2020 

Põhja-Tallinn, 
jäätmeveopiirkond 
nr 7 

Leping on sõlmitud Enefit 
Taastuvenergia Osaühinguga aja-
vahemikuks 01.11.2015–31.10.2018 

Leping on sõlmitud Osaühinguga 
EKOVIR ajavahemikuks 
01.03.2017–31.10.2020 

Vanalinn, 
jäätmeveopiirkond 
nr 8 

Vabaturu olukord Vabaturu olukord 

Kesklinn, 
jäätmeveopiirkond 
nr 9 

Vabaturu olukord Vabaturu olukord 

Lasnamäe, 
jäätmeveopiirkond 
nr 10 

Leping on sõlmitud ASiga Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskus 
ajavahemikuks 01.02.2017–
31.01.2021 

Leping on sõlmitud ühispakkujate 
Osaühing Tapa Autobussipark ja 
Baltic Waste Management OÜ-ga 
ajavahemikuks 01.03.2017–
28.02.2021 

Lasnamäe, 
jäätmeveopiirkond 
nr 11 

Leping on sõlmitud ASiga Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskus aja-
vahemikuks 01.11.2016–31.10.2020 

Leping on sõlmitud Osaühinguga 
EKOVIR ajavahemikuks 
01.11.2016–31.10.2020 

Lasnamäe, 
jäätmeveopiirkond 
nr 12 

Leping on sõlmitud ASiga Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskus aja-
vahemikuks 01.11.2016–31.10.2020 

Leping on sõlmitud Osaühinguga 
EKOVIR ajavahemikuks 
01.11.2016–31.10.2020 

Pirita, 
jäätmeveopiirkond 
nr 13 

Leping on sõlmitud ASiga Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskus viieks 
aastaks 

Hankemenetlus on pooleli teenuse 
tellimiseks neljaks aastaks 

Süvakogumismahutite arv on piirkonniti erinev. Näiteks Pirita jäätmeveopiirkonnas on vaid kolm 
ja Nõmmel kaks süvamahutit ning vanalinna piirkonnas ei ole ühtegi. Samuti on suurjäätmete 
kogumise ja vedamise teenuse maht jäänud seni tagasihoidlikuks. Seetõttu on 
süvakogumismahutite tühjendamiseks ja suurjäätmete veoks korraldatud ülelinnalised riigihanked. 
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Suurjäätmete kogumiseks ja vedamiseks on sõlmitud leping RAGN-SELLS ASiga. 
Süvakogumismahutite tühjendamiseks sõlmiti 2016. aasta septembris leping ühispakkujate 
Osaühingu Tapa Autobussipark ja Baltic Waste Management OÜga, kuid ühispakkujad ei suutnud 
teenust rahuldaval tasemel osutada, mistõttu leping lõpetati 2017. aasta aprillis. 

Hinnakirja kehtestamine 
Tallinna Jäätmekeskuse hinnakiri on kehtestatud Tallinna Keskkonnaameti juhataja käskkirjaga. 
Jäätmeveo teenustasu peab olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamise, kasutamise, 
sulgemise ja järelhoolduse kulud ning jäätmete veo ja selle ettevalmistamisega seotud kulud (JäätS 
§ 66 lg 5). 
Põhja-Tallinnas ja kesklinnas tõi omavalitsuskesksele jäätmeveomudelile üleminek kaasa suure 
hinnalanguse, eelkõige liigiti kogutud jäätmete ning lisateenuste puhul. Lasnamäe 
jäätmeveopiirkondades on hinnatase jäänud enam-vähem samaks. Segaolmejäätmete mahuti 
tühjenduse hind on kohati veidi tõusnud, kuid liigiti kogutud jäätmete vedu ja lisateenuste hinnad 
on üldjuhul langenud. Näiteks kui varem tühjendati paberi- ja kartongijäätmete mahutit tasu eest, 
siis Tallinna Jäätmekeskus pakub seda tasuta. 
Konkurentsiamet peab Tallinna Jäätmekeskust turgu valitsevat seisundit omavaks ettevõtjaks 
konkurentsiseaduse § 13 lõike 1 tähenduses. Seega teostab Konkurentsiamet järelevalvet Tallinna 
Jäätmekeskuse tegevuse ja hinnakirja kehtestamise üle. 

Kliendiarveldussüsteemi loomine 
Omavalitsuskeskse jäätmehooldusmudeli rakendamisel on oluline kliendiarveldussüsteemi 
olemasolu, mille kaudu arveldatakse jäätmevaldajatega, sõlmitakse jäätmeveolepinguid, 
vahetatakse infot ning esitatakse aruandeid. Selleks viidi 2012. aastal läbi riigihange 
kliendiarveldussüsteemi loomiseks ning selle majutuse ja hoolduse teenuse tellimiseks. 
Süsteemi arendajaks sai aktsiaselts Andevis ning seda on alates selle loomisest mitmel korral edasi 
arendatud. Seoses uue lahenduse kasutuselevõtuga muudeti 2013. aastal Tallinna jäätmevaldajate 
registri põhimäärust. Tallinna linn on üks kahest kohaliku omavalitsuse üksusest, kelle 
jäätmevaldajate registri lahendus on riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA) nõuetekohaselt 
registreeritud12. 
Süsteemil on avalik liides www.prugi.ee. Avaliku liidese kaudu on jäätmevaldajatel võimalik 
esitada taotlusi jäätmeveolepingu sõlmimiseks, määrates kogumisvahendite suuruse, nende arvu, 
tühjendussageduse ja lisateenuste hulga, ning sõlmida jäätmeveoleping elektroonselt. Hiljem on 
võimalik avaliku liidese kaudu tutvuda enda sõlmitud lepingutega. Süsteem ei võimalda valida 
veosagedust, mis ei vasta õigusaktidele (minimaalne veosagedus on ette antud). 
Omavalitsuskesksele jäätmeveomudelile üleminekut on takistanud süsteemi rakendamiseks 
vajalike hangete rohke vaidlustamine. Aastatel 2012–2016 on Tallinna Keskkonnaameti 
korraldatud jäätmeveo hankeid riigihangete vaidlustuskomisjonis vaidlustatud 37 korral. Paljud 
vaidlustuskomisjoni otsused on omakorda kohtus vaidlustatud, mistõttu on hankemenetlused 
veninud. 

Elanike rahulolu jäätmeveoteenusega 
Põhja-Tallinnas ja Kesklinnas tehti ülelinnalise rahulolu-uuringu käigus küsitlus13 ning uuriti 
elanike rahulolu jäätmeveoteenusega pärast omavalitsuskesksele jäätmeveomudelile üleminekut. 

                                                 
12 Vaata https://riha.eesti.ee/riha/main/inf/tallinna_jaatmevaldajate_register  
13 „Elanike rahulolu Tallinna linna avalike teenustega 2016“, lk 63. Osaühing Faktum & Ariko, 2016. 

http://www.prugi.ee/
https://riha.eesti.ee/riha/main/inf/tallinna_jaatmevaldajate_register
http://server.amphora.ee/uuringud_public/document.aspx?id=11888
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Joonis 14. Kesklinna ja Põhja-Tallinna elanike vastused küsimusele „Palun öelge, kas alates 
sellest ajast on jäätmete äraveo teenus Teie linnaosas muutunud paremaks, muutunud halvemaks 
või jäänud samaks?“ 
Küsitluse tulemusi kujutab joonis 14. Üldiselt on jäänud nende linnaosade elanike hinnangul 
olukord samaks. Põhja-Tallinna elanike rahulolu uue jäätmevedajaga on veidi suurem kui 
Kesklinnas. 

Õigusliku olukorra muutus 
Olenemata kohalike omavalitsuste vastuseisust võttis Riigikogu 2014. aastal vastu jäätmeseaduse 
muutmise seaduse (edaspidi JäätSMS), millega tunnistati JäätS § 66 lõige 11 kehtetuks. Muudatuse 
tõttu ei ole linnal enam võimalik omavalitsuskeskse jäätmeveomudeli rakendamiseks uusi hankeid 
läbi viia, kuna puudub seadusest tulenev alus jäätmevaldajatega arveldamiseks ning teenuse eest 
tasu küsimiseks. 
JäätSMS pidi jõustuma 01.10.2014, kuid Sõmeru, Rägavere, Vinni, Kadrina, Rakvere, Nissi, 
Paikuse, Kernu, Haljala, Kose, Vaivara ja Harku vallavolikogu ning Tallinna Linnavolikogu 
esitasid Riigikohtule taotlused tunnistada JäätSMS § 1 punkt 1 põhiseadusvastaseks ja peatada 
seaduse jõustumine. Riigikohtusse pöördunud omavalitsused olid seisukohal, et JäätSMS § 1 
punkt 1 on vastuolus põhiseaduse § 154 lõikes 1 sätestatud kohaliku omavalitsuse 
enesekorraldusõigusega. 
Riigikohus peatas jäätmeseaduse muutmise seaduse jõustumise kuni Riigikohtu kohtuotsuse 
jõustumiseni14. Riigikohus tegi 06.01.2015 kohtuotsuse, milles leidis, et JäätSMS § 1 punkt 1 ei 
ole põhiseadusega vastuolus, ning jättis kohalike omavalitsuste taotlused rahuldamata. JäätSMS 
jõustus 07.01.2015. 
Pärast JäätS § 66 lõike 11 kehtetuks tunnistamist ei ole kohalikel omavalitsustel enam võimalik 
selle sätte alusel uusi hankeid läbi viia, kuid JäätSMS rakendussätete kohaselt viiakse seaduse 
jõustumise ajal pooleli olevad riigihankemenetlused ning lepingute menetlused lõpuni ja nendes 
menetlustes sõlmitud lepingud kehtivad nende kehtivusaja lõpuni. 
JäätSMS jõustumise ajaks 07.01.2015 oli Tallinna linn alustanud riigihankeid jäätmekäitluskoha 
leidmiseks ning jäätmevedaja leidmiseks kõigis Tallinna jäätmeveopiirkondades. JäätSMS 
rakendussätete alusel on omavalitsuskeskse jäätmeveomudeli rakendamist jätkatud ka pärast JäätS 
§ 66 lõike 11 kehtetuks tunnistamist. 

Vabariigi Valitsuse tegevuskava 
2015. aastal koostatud Vabariigi Valitsuse tegevuskava nägi ette, et jäätmete taaskasutamise ja 
lõppkäitlemise teenuse pakkumine koduomanikele peab toimuma avatud konkurentsi 
tingimustes15. Teisisõnu toetati vabaturuolukorra tekkimist. 2015. aasta detsembris saadeti 
Vabariigi Valitsuse eelnõude infosüsteemis kooskõlastusringile ka asjaomane jäätmeseaduse 
muutmise seaduse eelnõu. 
28.12.2016 kinnitatud uus Vabariigi Valitsuse tegevuskava16 näeb ette riigi ning omavalitsuste 
vastutuse jagunemise kindlaksmääramise jäätmete taaskasutamisel, korraldatud jäätmeveo 

                                                 
14 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 25.09.2014 määrus asjas nr 3-4-1-34-14. 
15 Vabariigi Valitsuse 29.05.2015 korraldusega nr 231 kinnitatud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2015–2019 
punkt 18.15. 
16 Vabariigi Valitsuse 28.12.2016 korraldusega nr 439 kinnitatud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2016–2019 
punkt 7.2. 
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https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014002
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014002
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-34-14
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3030/6201/5006/231klisa.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3291/2201/6001/439k_lisa.pdf
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teostamisel ja ringlussevõtu eesmärkide täitmisel. Seega on muutunud varasem poliitika, mis 
toetas otsesõnu üleminekut vabaturupõhisele jäätmeveosüsteemile. 

Korraldatud jäätmeveo piirkonnad 
JäätS § 42 lõike 2 punkti 1 järgi käsitleb kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava kohaliku 
omavalitsuse üksuse korraldatava jäätmeveo arendamist tema haldusterritooriumil, sealhulgas 
korraldatud jäätmeveo piirkonna või piirkondade määramist. 
Kui korraldatud jäätmeveo rakendamisega Tallinnas alustati, siis oli moodustatud kokku 
33 jäätmeveopiirkonda. Praegu on linn jagatud 13 veopiirkonnaks. Veopiirkondade kirjeldused on 
kehtestatud Tallinna jäätmehoolduseeskirja lisaga 2. 

Tabel 7. Tallinna jäätmeveopiirkonnad ja nende elanike arv 01.06.2016 seisuga 
Jäätmeveopiirkond Elanike arv 
Haabersti, jäätmeveopiirkond nr 1 43 698 
Nõmme, jäätmeveopiirkond nr 2 38 111 
Mustamäe, jäätmeveopiirkond nr 3 25 242 
Mustamäe, jäätmeveopiirkond nr 4 39 163 
Kristiine, jäätmeveopiirkond nr 5 31 386 
Põhja-Tallinn, jäätmeveopiirkond nr 6 26 192 
Põhja-Tallinn, jäätmeveopiirkond nr 7 29 969 
Vanalinn, jäätmeveopiirkond nr 8 4 441 
Kesklinn, jäätmeveopiirkond nr 9 51 941 
Lasnamäe, jäätmeveopiirkond nr 10 30 093 
Lasnamäe, jäätmeveopiirkond nr 11 31 080 
Lasnamäe, jäätmeveopiirkond nr 12 52 897 
Pirita, jäätmeveopiirkond nr 13 17 772 

Jäätmeveopiirkond tuleb määrata kindlaks arvestusega, et piirkonna minimaalne suurus tagab 
jäätmeveoki täitumise ühe kogumisringiga ja piirkonna elanike arv ei ole üldjuhul suurem 
kui 30 000 (JäätS § 67 lg 5). 
Tabel 7 esitab jäätmeveopiirkondade kaupa elanike arvu, mis on arvutatud rahvastikuregistri 
andmete alusel seisuga 01.06.2016. Arvutused tegi Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 
geoinformaatika ja kartograafia osakond. Arvesse ei ole võetud elanikke, kelle elukoht on 
rahvastikuregistris määratud linnaosa täpsusega. 

Kogumisvahendid 
Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 15 järgi võib kogumisvahendina kasutada kuni 150 l jäätmekotti 
(ainult üksikelamutes), põhiliselt 140-, 240-, 370-, 600- või 800-liitriseid kaanega ning haaratavaid 
väikekonteinereid, mida on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada jäätmeveokisse, kaanega 2,5 
ja 4,5 m3 konteinereid, mida on võimalik mehaanilisel teel tühjendada jäätmeveokisse või 
toimetada käitluskohta, ning jäätmepresse. 
Mahutid peavad olema kindlat värvi: segaolmejäätmete mahuti hall, biolagunevate jäätmete 
mahuti pruun, muude taaskasutatavate jäätmete mahuti roheline ning ohtlike jäätmete mahuti 
punane. Kui jäätmemahuti värv ei vasta kogutavale jäätmeliigile, peab selle esiküljele olema 
suurte tähtedega ja hästi loetavalt kirjutatud kogutava jäätmeliigi nimetus. 
Lisaks on jäätmevaldajad paigaldanud umbkaudu 400 süvakogumismahutit. Süvakogumismahutid 
on tavapärastest mahutitest esteetilisemad ja hügieenilisemad, mistõttu paigaldatakse neid 
järjepidevalt juurde. Korteriühistutel on võimalik süvakogumismahutite paigaldamiseks taotleda 
toetust programmist „Roheline õu“. Toetuse taotlemiseks korraldatakse aastas kaks taotlusvooru 
ning toetuse määr on kuni 60% tegevusele kulutatud summast. 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4100/6201/4054/1310121295.attachment.pdf
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2.4.2 Jäätmejaamad 
Alates 2015. aastast on keskkonnaministri määruses defineeritud jäätmejaama mõiste17. 
Jäätmejaam on üldjuhul detailplaneeringu ja projekti alusel rajatud ning tehniliselt varustatud 
jäätmekäitluskoht, kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks ja esmaseks 
töötlemiseks kogumismahutid, sh ohtlike jäätmete kogumismahutid. 
Esimesed kolm jäätmejaama avati Tallinna linnas 2006. aasta juunis jäätmekäitlejatele kuuluvatel 
kinnistutel aadressidel Artelli tn 15, Suur-Sõjamäe tn 48 ja Paljassaare põik 5 (varem Paljassaare 
põik 9a) ning need olid mõeldud ajutise lahendusena kuni linna rajatavate jaamade valmimiseni. 
Ajutise lahendusena avatud jaamades osutasid teenust jäätmekäitlejad, kelle omandis või valduses 
oleval kinnistul jaam avati. 
2006. aasta juulis avati ajutine jäätmejaam ka Pääsküla prügila juures ning pärast prügila sulgemist 
alustati püsiva jaama rajamisega. Linnale kuuluv püsiv Pääsküla jäätmejaam avati 2008. aasta 
novembris. Jaama on aastate jooksul käitanud mitu riigihangete tulemusel leitud jäätmekäitlusega 
tegelevat ettevõtet. 16.06.2014–15.12.2017 käitab Pääsküla jäätmejaama RAGN-SELLS AS. 
Tallinna linn ei telli alates 2014. aasta detsembrist enam teenust Eesti Keskkonnateenused ASilt 
Artelli tn 15 jäätmejaama käitamiseks, kuid käitluskohas on pärast linna tellimuse lõpetamist 
jätkatud elanikelt teatud jäätmeliikide vastuvõtmist. Eesti Keskkonnateenused AS nimetab Artelli 
tn 15 käitluskohta Mustamäe jäätmejaamaks, mis on elanikke eksitav, kuna tegevus ei vasta 
keskkonnaministri määrusega jäätmejaamale esitatavatele nõuetele. Vastu võetakse enamasti vaid 
jäätmeid, millel on positiivne väärtus. 
Jätkuvalt tellib linn RAGN-SELLS ASilt teenust jäätmejaama käitamiseks Lasnamäel Suur-
Sõjamäe tänaval. Kui esialgu asus jäätmejaam aadressil Suur-Sõjamäe tn 48, siis hiljem avati see 
Suur-Sõjamäe tn 31a kinnistul. 2016. aastal läbi viidud hankemenetluse tulemusel sõlmiti RAGN-
SELLS ASiga leping jäätmejaama teenuse osutamiseks 01.12.2016–30.11.2018 aadressil Suur-
Sõjamäe tn 31a. 
Alates 2006. aastast avatud olnud Paljassaare põik 5 jäätmejaam, mida käitas linna tellimuse alusel 
aktsiaselts Epler & Lorenz, suleti ajutiselt 01.01.2017. Ettevõte lõpetas Paljassaare põik 5 kinnistul 
oma tegevuse. Kinnistu kuulub Tallinna linnale. Varem oli tegemist reformimata riigimaaga, kuid 
2016. aastal see munitsipaliseeriti. Pärast vajalike uuendustööde tegemist planeeritakse jaam taas 
avada hiljemalt 2018. aasta alguses. 

Mittetulundusühing Keskkonnateenused 
2011. aastal otsustas Tallinna linn osaleda Mittetulundusühingu Keskkonnateenused asutamisel18. 
Mittetulundusühingu asutasid Tallinna ja Loksa linn ning selle põhikirjaline eesmärk on oma 
tegevusega suurendada jäätmete liigiti kogumist ja taaskasutusse võtmist, arendada 
jäätmemajandust, jäätmenõustamist ja keskkonnaharidust ning ühingu liikmete omavahelist 
koostööd lähtuvalt keskkonnakaitse ja säästva arengu põhimõtetest, samuti aidata kaasa 
ümbritseva looduskeskkonna hoidmisele ja säilitamisele. Ühingu asutamislepingu allkirjastasid 
asutajad 22.06.2011. 
Mittetulundusühingu Keskkonnateenused asutamise põhjus oli võimalus taotleda toetust 
„Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Veemajanduse ja jäätmekäitluse 
infrastruktuuri arendamine“ meetmest „Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise 
arendamine“ rakendusüksuse Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) kaudu. 
Meetme „Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine“ tingimuste19 järgi 
ei saanud toetust taotleda kohaliku omavalitsuse üksus. Seevastu sai abikõlblikuks taotlejaks olla 
kohalike omavalitsuste üksuste asutatud juriidiline isik. 
2012. aastal otsustas Tallinna Linnavolikogu20 Mittetulundusühingu Keskkonnateenused kaudu 

                                                 
17 Keskkonnaministri 16.01.2007 määruse nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise 
alused“ § 41 lg 1 (jõustus 02.05.2015). 
18 Tallinna Linnavolikogu 16.06.2011 otsuse nr 108 „Mittetulundusühingu Keskkonnateenused asutamisel osalemise 
otsustamine“. 
19 Tingimused on sätestatud keskkonnaministri 03.08.2009 määruses nr 47 „Meetme „Jäätmete kogumise, sortimise ja 
taaskasutusse suunamise arendamine“ tingimused“. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/119122015005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119122015005?leiaKehtiv
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3003&aktid=120868
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3003&aktid=120868
https://www.riigiteataja.ee/akt/113042011015?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/113042011015?leiaKehtiv
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osaleda välisrahastusega projektis „Ümberlaadimis- ja jäätmejaamade rajamine ning tehniline 
varustamine“. Projekti peaeesmärk oli lahendada probleem kalmistujäätmete käitlemisega, kuid 
see andis suure panuse ka linna jäätmejaamade võrgustiku arendamisse. 28.12.2011 tegi KIK 
rahastamisotsuse, millega rahuldas esitatud projektitaotluse. 
Projekti käigus ehitati kokku neli objekti. Rajati kaks jäätmejaama Tallinna kalmistute juurde – 
Pärnamäele ja Rahumäele. Lisaks rajati jäätmejaam Loksa linna ning ümberlaadimisjaam Liiva 
kalmistu juurde. Projekti kogueelarveks kujunes 2 158 288 eurot ning KIK-i kaudu eraldatud 
toetuse summa oli 1 834 545 eurot. Pärast jäätmejaamade valmimist on Mittetulundusühing 
Keskkonnateenused neid käigus hoidnud. 
Rahumäe jäätmejaam avati 2014. aasta veebruaris ning Pärnamäe jäätmejaam avati elanike 
teenindamiseks 2014. aasta aprillis. Kokkuvõttes on 2017. aasta alguses Tallinnas avatud kokku 
neli jäätmejaama – Pääsküla, Suur-Sõjamäe, Rahumäe ja Pärnamäe jäätmejaam. Paljassaare 
jäätmejaam on suletud vaid ajutiselt. 

Jäätmejaamade töö korraldamine ning kogutavad jäätmeliigid 
Pääsküla ja Suur-Sõjamäe jäätmejaam on avatud viiel ning Rahumäe ja Pärnamäe jaam kuuel 
päeval nädalas (tabel 8). Rahumäe jäätmejaama lahtiolekuaegasid laiendati alates 02.05.2017 
kolme tunni võrra päevas. Kui teised jaamad on avatud 5 tundi päevas, siis Rahumäe jäätmejaam 
on avatud 8 tundi päevas. Riigipühadel on jaamad suletud. 
Igas jaamas on olemas jäätmete vastuvõtja, kes aitab jaama külastajatel leida õige konteineri ning 
vajaduse korral arveldab klientidega. Alates 2015. aastast on uutesse sõlmitavatesse lepingutesse 
lisatud tingimus kaardimaksevõimaluse olemasolu kohta. Info jäätmejaamade asukoha ja 
lahtiolekuaegade kohta on leitav Tallinna veebilehelt. 

Tabel 8. Tallinna jäätmejaamade lahtiolekuajad 
Jäätmejaam E T K N R L P 
Paljassaare Ajutiselt suletud 
Suur-Sõjamäe  – – 14–19 14–19 14–19 10–15 10–15 
Pääsküla 14–19 – 8–13 – 14–19 10–15 10–15 
Rahumäe  10–18 12–20 12–20 12–20 – 10–18 10–18 
Pärnamäe  10–15 14–19 14–19 14–19 – 10–15 10–15 

Jäätmejaamad on mõeldud eelkõige kodumajapidamistest pärinevate jäätmete kogumiseks, kuid 
eraldi hinnakirja alusel võetakse jäätmeid vastu ka ettevõtetelt. Keskkonnaministri määruse järgi 
peab jäätmejaama tehniline varustatus tagama vähemalt järgmiste olmejäätmeliikide vastuvõtmise 
elanikkonnalt21: 
• 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); 
• rõivad ja tekstiil (20 01 10, 20 01 11); 
• suurjäätmed (20 03 07); 
• koodiga 20 01 ohtlikke jäätmeid ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega 
saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*. 

                                                                                                                                                                
 
20 Tallinna Linnavolikogu 26.01.2012 otsus nr 6 „Osalemine Mittetulundusühingu Keskkonnateenused kaudu meetme 
„Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine“ välisprojektis „Ümberlaadimis- ja 
jäätmejaamade rajamine ning tehniline varustamine“ ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale“. 
21 Keskkonnaministri 16.01.2007 määruse nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise 
alused“ § 41 lg 2. 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122385&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122385&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122385&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.riigiteataja.ee/akt/119122015005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119122015005?leiaKehtiv
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Tallinna jäätmejaamade puhul on keskkonnaministri määruses vastuvõetavatele jäätmetele esitatav 
nõue täidetud ning sellele lisaks võetakse vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid, probleemtooteid 
(elektri- ja elektroonikaseadmed, vanarehvid, akud ja patareid), toiduõli ja -rasva ning 
pakendijäätmeid. 
Tasuta võetakse vastu plastijäätmeid, sh PP, PVC, PE, PS ja vahtplast, lehtklaasi, pakendijäätmeid, 
vanametalli, toiduõli, paberit ja pappi, töötlemata puitu, sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmeid 
(betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted, kipsi- ja isolatsioonimaterjal), kasutuskõlblikku 
mööblit, komplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid, sõidukite rehve (ühelt toojalt korraga kuni 
8 velgedeta rehvi), kasutuskõlblikke riideid (tasuta ühelt toojalt korraga kuni 0,6 m3), 
biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (tasuta ühelt toojalt korraga 0,6 m3), ohtlikke 
majapidamisjäätmeid (piiratud koguses). 

Jäätmejaamades vastu võetud jäätmete kogused 
Tallinna Keskkonnaamet kogub andmeid jäätmejaamades vastu võetud jäätmekoguste ja liikide 
kaupa. Jäätmejaamades vastu võetud jäätmete kogused on järjepidevalt suurenenud kõikide 
jäätmeliikide puhul (joonis 15). 

 
Joonis 15. Tallinna jäätmejaamades kogutud kodumajapidamisest pärinevad jäätmed (välja 
arvatud ohtlikud jäätmed) tonnides 
Samuti on kasvanud jäätmejaamade külastajate arv, mis näitab, et elanikkonna teadlikkus jäätmete 
liigiti kogumisest ning üleandmise võimalustest on paranenud. Enim jäätmeid antakse üle Pääsküla 
ja Rahumäe jäätmejaamas. 

 
Joonis 16. Rahumäe ja Pärnamäe jäätmejaama külastatavus nädala ulatuses 
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Jäätmejaamade külastatavus on suurim nädalavahetustel. Joonis 16 näitab külastajate jagunemist 
päevade kaupa Pärnamäe ja Rahumäe jäätmejaamas, mis on avatud kuuel päeval nädalas. 
Külastavust on hinnatud 2015. aasta novembrist kuni 2016. aasta oktoobrini, kui Rahumäe 
jäätmejaama lahtiolekuaegasid ei olnud veel laiendatud. 

Koostöö naaberomavalitsustega 
Tallinna linn on sõlminud jäätmejaamade käitamisega seoses koostöölepinguid 
naaberomavalitsustega: 
• 2008. aasta jaanuaris Saue vallaga Pääsküla jäätmejaama kohta; 
• 2014. aasta mais Saue linnaga Pääsküla jäätmejaama kohta; 
• 2015. aasta septembris Viimsi vallaga Pärnamäe jäätmejaama kohta; 
• 2016. aasta detsembris Saku vallaga Pääsküla jäätmejaama kohta; 
• 2016. aasta detsembris Kiili vallaga Pääsküla ja Rahumäe jaama kohta. 
Tallinna linn kohustub lepingu sõlminud naaberomavalitsuste elanikelt jäätmejaamades jäätmeid 
vastu võtma Tallinna elanikega samadel tingimustel. Naaberomavalitsused kannavad seevastu 
osaliselt jäätmejaamade käitamisega seotud kulud. Saue vald ja Saue linn kannavad kumbki 5% 
ning Saku vald 10% Pääsküla jäätmejaama käitamise kuludest. Kiili vald kannab nii Pääsküla kui 
ka Rahumäe jaama käitamise kuludest 3%. Viimsi vald kannab 10% Pärnamäe jaama käitamise 
kuludest. 

Tallinna jäätmevaldajate registri täiendamine jäätmejaama mooduliga 
2016. aasta lõpus valmis Tallinna jäätmevaldajate registri lahenduse EVALD arendusena 
jäätmejaama moodul. Tegemist on tarkvaralahendusega, mis võimaldab ID-kaardi lugejasse 
sisestamisel tuvastada jäätmejaama kliendi. ID-kaardi puudumisel saab sisestada kliendi 
isikukoodi käsitsi. 
Rakenduse abil saab jäätmejaama töötaja teate „on elanik“, kui isiku elukoht on rahvastikuregistri 
järgi Tallinna linn või muu kohalik omavalitsus, kellel on jäätmejaama kohta sõlmitud 
koostööleping. Vastasel juhul saab jäätmejaama töötaja teate „ei ole elanik“. Ametnik näeb 
süsteemi sisse logides jaamadesse toodud jäätmekoguseid ning saab teha koguste kohta 
väljavõtteid jäätmejaamade ja jäätmeliikide kaupa. 
Süsteemi arendaja leidmiseks viidi läbi riigihange, mille tulemusel sai linna lepingupartneriks OÜ 
Geodata Arendus. Lepingu kohaselt osutab OÜ Geodata Arendus ka süsteemi majutuse ja 
hoolduse teenust 15.12.2016–14.12.2019.  
Rakenduse edasiarendusena on võimalik süsteem liidestada jäätmejaama kassasüsteemiga. 
2017. aasta sügisel kavatsetakse alustada rakenduse katsetamist Pärnamäe jäätmejaamas. 

Jäätmekogumispunkt Aegna saarel 
Aegna saar kui hajaasustusala ei kuulu korraldatud jäätmeveo piirkonda ning olmejäätmete käitlust 
saarel korraldab jäätmekogumispunkti käitaja. Jäätmekogumispunkt Aegnal valmis 2008. aastal 
ning see on käigus vaid suviti, 1. maist kuni 30. septembrini. Sama aja vältel toimuvad liinireisid 
Pirita ja Aegna sadama vahel. Talvel on saarel teadaolevalt vaid üks elanik. 
Alates 2015. aastast on Tallinna Keskkonnaamet ja Tallinna Kesklinna Valitsus läbi viinud 
ühishanke Aegna kogumispunkti käitamiseks ning saare heakorra tagamiseks (saarel asuva 
30 jäätmekonteineri tühjendamine, sadama- ja rannaalade ning teede heakorrastamine). Varem oli 
saarelt jäätmete kogumine killustatud – Tallinna Keskkonnaamet sõlmis kogumispunkti 
käitamiseks ühe ning Tallinna Kesklinna Valitsus heakorra tagamiseks teise lepingu. 2015. ja 
2016. aastal oli lepingupartneriks Mittetulundusühing Roheline Rügement. 
2014. aastal koguti Aegna saarelt 2,97 tonni, 2015. aastal 3,36 tonni ja 2016. aastal 3,34 tonni 
segaolmejäätmeid, mis toodi laevaga mandrile. Lisaks segaolmejäätmetele on saarel eraldi 
kogutud ja mandrile toodud ca 10 000 ühikut pandipakendit aastas. 

2.4.3 Ohtlike jäätmete kogumispunktid 
Lisaks jäätmejaamadele on võimalik ohtlikke jäätmeid üle anda ohtlike jäätmete 
kogumispunktides, mida on Tallinnas alates 10.04.2017 kokku neli. 
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Ohtlike jäätmete kogumispunktid võeti Tallinnas kasutusele 1990ndate keskpaigas, kui 
vastuvõtukohad rajati rohkem kui kahekümne tankla juurde. 2005. aastal loobusid ohtlike jäätmete 
kogumisest Neste ja Statoili tanklakett. Kogumispunktid jäid alles vaid Lukoili (praegune Olerex) 
tanklate juurde, kuid alates 10.04.2017 on Olerexi algatusel lõpetatud ka see koostööleping. Võib 
eeldada, et pärast tanklates asunud punktide sulgemist tuuakse suurem kogus ohtlikke jäätmeid 
jäätmejaamadesse ning allesjäänud nelja statsionaarsesse kogumispunkti. 
Kogumispunktide tühjendamiseks ning kogutud jäätmete käitlemiseks on leitud lepingupartner 
riigihanke tulemusel. Lepingupartneri kohustus on ka kogumispunktide hooldamine, personali 
väljaõpe ning jäätmete üle koguselise ja liigilise arvestuse pidamine ning selle kohta aruande 
esitamine. Ajavahemikuks 01.01.2017–31.12.2019 on leping sõlmitud aktsiaseltsiga Epler & 
Lorenz. 
Statsionaarsetes kogumispunktides, kus on olemas vastuvõtja, võetakse jäätmeid vastu aasta läbi 
laupäeviti ja pühapäeviti kell 10–15. Suviti, 1. maist kuni 30. septembrini, lisandub vastuvõtt 
kolmapäeviti kell 14–19. Riigipühadel jäätmeid vastu ei võeta. 

 
Joonis 17. Ohtlike jäätmete kogumispunktidesse 2015. aastal toodud jäätmete kogus kg 
2015. aastal, kui olid veel avatud Olerexi tanklates asunud kogumispunktid, koguti suurimad 
kogused ohtlikke jäätmeid Mustamäel Tammsaare tee 53 ja Sõpruse pst 261 asuvatest Olerexi 
tanklatest (joonis 17). Vähim kasutati Lasnamäel aadressil Pae tn 76 asuvat punkti. 2015. aastal 
koguti ohtlike jäätmete kogumispunktide kaudu kokku 22,17 tonni ohtlikke jäätmeid. 

Ohtlike jäätmete kogumisring 
Ohtlike jäätmete kogumisringe on korraldatud traditsiooniliselt kevadel heakorrakuu kampaania 
käigus. Mõningatel aastatel on kogumisringe korraldatud ka sügisel. Elanike seas on 
kogumisringid populaarsed ning nende käigus antakse ära märkimisväärne kogus aasta jooksul 
kogutavatest ohtlikest jäätmetest. Kuna 2017. aasta aprillis suleti Olerexi tanklates asunud kuus 
ohtlike jäätmete kogumispunkti, siis korraldatakse sel aastal kogumisring ka sügisel. 
2015. aastal koguti ringide käigus 18,8 tonni ja 2016. aastal 26,1 tonni ohtlikke jäätmeid, mis 
moodustab 2015. aastal 10,15% ja 2016. aastal 19,18% linna hallatava kogumisvõrgustiku kaudu 
aasta jooksul kogutud ohtlikest jäätmetest. 
Kogumisringe on korraldatud kahel järjestikusel nädalavahetusel aprilli lõpus või mai alguses. Igas 
linnaosas on 7–9 kogumiskohta, kus kogumisauto peatub 15–30 minutit. Oluline tegur on 
seejuures elanike teavitamine kogumisringidest. 
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Joonis 18. 2015. ja 2016. aasta kevadel ohtlike jäätmete kogumisringi käigus kogutud jäätmete 
kogus linnaosade kaupa 
Joonisel 18 on näidatud 2015. ja 2016. aasta kevadel ohtlike jäätmete kogumisringi käigus kogutud 
ohtlike jäätmete kogused kilogrammides linnaosade kaupa. Linnaosade elanike arvu kohta antakse 
kogumisringi käigus enim jäätmeid ära Pirital, millele järgneb Nõmme. Seega on kogumisringid 
kõige populaarsemad eramupiirkonnas. Märkimisväärne kogus jäätmeid antakse ära ka Mustamäe 
linnaosas, kus asuvad valdavalt suuremad kortermajad. Kogumisringi korraldamiseks leitakse 
lepingupartner riigihanke tulemusel. Aastatel 2015–2017 on kogumisringe teinud RAGN-SELLS 
AS. 

2.5 Kogumis- ja käitlussüsteemid jäätmeliikide kaupa 
2.5.1 Segaolmejäätmed 
Segaolmejäätmete (20 03 01) kogumine ja vedu on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ning kõik 
Tallinna jäätmevaldajad peavad olema kogumissüsteemiga liidetud. Jäätmevaldaja valduses peab 
olema piisaval arvul ja piisava suurusega mahuteid. Tallinna jäätmehoolduseeskirja lisaga 3 on 
kehtestatud olmejäätmete mahutite miinimumarv ja minimaalne tühjendamissagedus. 
Suuremad jäätmevedajad on AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, RAGN-SELLS AS, 
Osaühing Ekovir ning Eesti Keskkonnateenused AS. Lisaks nimetatutele on mitu väiksemat 
ettevõtet, kellele on Keskkonnaamet väljastanud jäätmeloa olmejäätmeveoks majandus- ja 
kutsetegevusena (JäätS § 73 lg 2 p 6 alusel). Kui veopiirkonnas on ühele jäätmevedajale 
väljastatud jäätmeluba kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks (JäätS § 73 lg 2 p 5 
alusel), siis puudub teistel vedajatel õigus selles piirkonnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 
jäätmeid vedada. 
Segaolmejäätmete käitlemise rajatisi on Tallinna ümbruses kolm: Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus, Iru Elektrijaama jäätmeenergiaplokk ning Suur-Sõjamäe tn 31a asuv 
jäätmekütuse tehas. Neist esimene kuulub linnale, teine riigile ning kolmas eraettevõttele RAGN-
SELLS AS. 
Jõelähtme vallas asuv Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus avati 2003. aastal. Enne Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskuse avamist ladestati segaolmejäätmed Pääsküla prügilasse. Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskus toodab segaolmejäätmetest jäätmekütust, käitleb ja vanandab Iru 
Elektrijaama jäätmepõletusplokist pärinevat koldetuhka ning ladestab jäätmeid. Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskuse sisendvõimsus on 120 000 tonni segaolmejäätmeid aastas. 
Tallinna linn omandas 2014. aastal VEOLIA UMWELTSERVICE 
BETELIGUNGSVERWALTUNGS GmBH-lt 2600 ASi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus 
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nimelist lihtaktsiat, mille koguhind oli 1 600 000 eurot, suurendades sellega oma osalust ASi 
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus aktsiakapitalis 35 protsendilt 100 protsendini22. 
2012. aastal avati Tallinnas RAGN-SELLS ASile kuuluv mehaanilis-bioloogilise töötlemise tehas, 
mille sisendvõimsus on 120 000 tonni segaolmejäätmeid aastas. 
Iru Elektrijaama jäätmeenergiaplokk alustas tööd 2013. aastal sisendvõimsusega 220 000 tonni 
segaolmejäätmeid aastas. Jäätmeenergiaploki elektritootmise võimsus on 17 MW ja soojuse 
tootmise võimsus 50 MW. Elektriks ja soojuseks muundatakse Irus ligi 85% jäätmetes sisalduvast 
energiast. Jäätmeplokis kasutatav tehnoloogia sobib mitmesugust liiki jäätmete põletamiseks ega 
vaja segaolmejäätmete põletamiseelset sorteerimist, purustamist ega sõelumist. 
Aastatel 2011–2015 suurenes hüppeliselt saastetasumäär segaolmejäätmete ladestamisel, mis 
tekitas olukorra, kus segaolmejäätmete prügilasse vastuvõtmise tasu oli kõrgem kui turul 
pakutavatel taaskasutusteenustel. Saastetasumäär jäätmete ladestamisel jäätmetonni kohta tõusis 
2011. aastal 14,38 euroni, 2012. aastal 17,25 euroni, 2013. aastal 20,77 euroni, 2014. aastal 
24,86 eurot ning alates 2015. aastast on saastetasumäär 29,84 eurot. Suurenenud saastetasu ning 
alternatiivsete käitlusvõimaluste tekkimise tagajärjel on Tallinnast pärinevate segaolmejäätmete 
ladestamine alates 2013. aastast järsult vähenenud. 

2.5.2 Biojäätmed 
Köögi- ja sööklajäätmed 
Tallinnas on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete (20 01 08) kogumine ja vedu alates 
2007. aastast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud. JATSi andmetel koguti Tallinnast 2013. aastal 
7802 tonni, 2014. aastal 8181 tonni ja 2015. aastal 8487 tonni 20 01 08 koodiga jäätmeid, mis viidi 
käitlemiseks ca 90% ulatuses ASi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ning 10% ulatuses 
RAGN-SELLS ASi Suur-Sõjamäe mehhaanilis-bioloogilise (MBT) töötlemise tehasesse. 
Tallinna jäätmehoolduseeskirja järgi ei pea olema vähem kui 10 korteriga elamumaa sihtotstarbega 
kinnistul ja korraldatud jäätmeveo vanalinna piirkonnas biolagunevate jäätmete mahutit juhul, kui 
kinnistul on segaolmejäätmete mahuti ja seda tühjendatakse vähemalt üks kord nädalas. 
Üksikelamu kinnistul ei pea olema biolagunevate jäätmete mahutit juhul, kui biolagunevad aia- ja 
haljastujäätmed kogutakse liigiti ning kompostitakse. 
2006. aastal käivitati Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses membraankompostimine, mis 
võimaldab kompostida biolagunevaid jäätmeid. Jäätmed ladustatakse nõrgveekogumissüsteemiga 
betoonpunkrisse ja kaetakse kuni töötlemiseni puiduhakke, komposti või haljastujäätmetega. 
Sidusainega (saepuru/puiduhake) segatud orgaanilised jäätmed paigutatakse auna ja kaetakse 
membraaniga. Auna paigaldatakse ka temperatuuri- ja hapnikuandur. Alguses töödeldakse 
jäätmeid aunas kolm nädalat, mille jooksul saavutatakse haigustekitajate hävitamiseks vajalik 
temperatuur 70 °C vähemalt tunniks ajaks. Kolme nädala pärast võetakse aun lahti, segatakse ja 
kaetakse uuesti kolmeks nädalaks membraaniga. Kuuenädalase tsükli järel võetakse aunadest 
proovid, et kontrollida enterobakteri ja salmonelloosi haigustekitajate puudumist. Seejärel 
teisaldatakse kompost järelvalmimisele, mille käigus aunad segatakse ja sõelutakse. Sõelumisel 
eraldatakse kompostist sideainena kasutatud hakkepuit ja jäätmetes sisaldunud võõrkehad (kile, 
plastid jms)23. 
Segaolmejäätmetes sisalduvad biojäätmed suunatakse valdavalt mehaanilis-bioloogilise töötlemise 
tehastesse või energeetilisse taaskasutusse ehk põletatakse ASi Iru Elektrijaam 
jäätmeenergiaplokis. 

Aia- ja haljastujäätmed 
Biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid (20 02 01) saavad elanikud ära anda kõigis Tallinna 
jäätmejaamades. Kuni 0,6 m3 aia- ja haljastujäätmete üleandmine on elanikele tasuta. Tasuta 

                                                 
22 Tallinna Linnavolikogu 29.05.2014 otsuse nr 89 „Tallinna linna osaluse suurendamine AS-is TALLINNA 
JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS, aktsiate müügilepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine 
lepingute alla kirjutamiseks“ alusel. 
23 Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ASi veebileht. 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=128560&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=128560&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=128560&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
http://tjt.ee/kompost/kompostimine
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kogust ületavate jäätmete äraandmise eest tuleb maksta. Pärnamäe ja Rahumäe jäätmejaamad 
võtavad aia- ja haljastujäätmeid vastu ka ettevõtetelt. 
Mõni linnaosa on võimaldanud kevaditi elanikele tasuta lehekotivedu. Tasu eest pakub 
lehekotivedu alates 2015. aastast ka Tallinna Jäätmekeskus. 
Peamine aia- ja haljastujäätmete käitluskoht on 2014. aastal valminud Mittetulundusühingu 
Keskkonnateenused hallatav kompostimisplats Pärnamäe kalmistu juures. Vähemal määral viiakse 
aia- ja haljastujäätmeid käitlemiseks ASi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus 
kompostimisplatsile Jõelähtme vallas. 
Alates 2013. aastast on keskkonnaministri määrusega24 kehtestatud biolagunevatest jäätmetest 
komposti tootmise nõuded. Kompostimise korraldust peab kontrollima ning komposti ohutust ja 
kvaliteeti hindama sõltumatu sertifitseerimisasutus. 2015. aastal asutas Mittetulundusühing EJKL 
Kompetentsikeskus Sihtasutuse Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus, mis sai 
2016. aastal akrediteeringu komposti sertifitseerimise valdkonnas. 
2016. aasta oktoobris väljastati ASile Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ning 2017. aasta mais 
ka Mittetulundusühingule Keskkonnateenused tootesertifikaat, mis võimaldab Tallinnast 
pärinevatest biolagunevatest jäätmetest toodetud komposti müüa tootena. 

Jäätmekäitlus Tallinna Kalmistutel 
Enamik Tallinna aia- ja haljastujäätmetest tekib kalmistutel. Tallinna jäätmehoolduseeskirja 
kohaselt korraldab jäätmekäitlust kalmistutel nende haldaja, asutus Tallinna Kalmistud. Kalmistu 
külastajatel tuleb liigiti koguda biolagunevad aia- ja haljastujäätmed ning segaolmejäätmed. 
Selleks on kalmistutele paigutatud avalikus kasutuses olevad jäätmemahutid. Kalmistul tekkivaid 
suurjäätmeid (nt istepingid, hauarandid) on kalmistu külastajatel lubatud paigutada mahutite 
kõrvale. Tallinna kalmistutel tekkivaid jäätmeid käitleb Mittetulundusühing Keskkonnateenused 
Pärnamäe kompostimisplatsil. 

2.5.3 Paberi- ja kartongijäätmed 
Paber ja kartong on biolagunevad jäätmed, mille tekkest moodustab umbkaudu kaks kolmandikku 
paber- ja kartongpakend (15 01 01) ning ühe kolmandiku paber ja kartong (20 01 01). Paberi ja 
kartongi liigiti kogumise määr on üsna kõrge (71,2%) ning materjaliliigi jäätmeteke on viimase 
kümne aasta jooksul üldjoontes vähenenud. 
Paber ja kartong on alates 2007. aastast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ning jäätmevaldajal 
peab olema paberi- ja kartongimahuti, kui kinnistul on vähemalt viis korterit. Korraldatud 
jäätmeveo raames kogutud paber ja kartong veetakse 2017. aasta seisuga olenevalt piirkonnast 
käitlemiseks kas Eesti Keskkonnateenused ASi käitluskohta Maardus Vana-Narva mnt 26 või 
RAGN-SELLS ASi Suur-Sõjamäe sorteerimisjaama. 
Paber- ja kartongpakendi kogumise ja käitlemise korraldavad taaskasutusorganisatsioonid. Kuigi 
tootjavastutusorganisatsioonidel on kohustus paigutada pakendijäätmete kogumispunkti 
eraldiseisev paber- ja kartongpakendi mahuti, ei ole organisatsioonid kohustust täitnud ning 
Tallinnas on vaid 51 avalikku paber- ja kartongpakendi liigiti kogumiseks mõeldud konteinerit. 
Lisaks on paberit ja kartongi võimalik liigiti ära anda jäätmejaamades. 
Paber ja kartong on materjalina taaskasutatav juhul, kui see kogutakse kokku kuiva ja puhtana. 
Sortimisuuringud näitavad, et liigiti kogutud paberi ja kartongi kvaliteet on suhteliselt hea. 
Avaliku paber- ja kartongpakendi kogumispunkti kaudu kogutud materjalivoos on vaid 2,7% ning 
kortermajade juurest vanapaberikonteineriga kogutud materjalivoos 3% muid jäätmeid. Seevastu 
segapakendis sisalduvat paberit ja kartongi on võimalik üldjuhul kasutada vaid jäätmekütuse 
tootmiseks. 

2.5.4 Pakendijäätmed 
Pakendite kogumine toimub laiendatud tootjavastutuse põhimõttel. Eestis tegutseb kokku neli 
akrediteeritud tootjavastutusorganisatsiooni. Neist kolm (OÜ Eesti Pakendiringlus, Eesti 
Taaskasutusorganisatsioon MTÜ ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon) tegelevad tagatisrahata 

                                                 
24 Keskkonnaministri 08.04.2013 määrus nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/119122015010?leiaKehtiv


43 

 

pakendite ning üks (OÜ Eesti Pandipakend) tagatisrahaga ehk pandipakendite kogumise ja 
taaskasutamise korraldamisega. 
Pakendijäätmete teke on aastatel 2012–2015 vähenenud. 2016. aastal Keskkonnaministeeriumi 
koostatud riigi jäätmekava 2014–2020 täitmise aruandes 2014–2015 nimetatakse selle põhjusena 
laiemat pandipakendi korduskasutust. Samal ajal on kogutud segapakendi osakaal siiski 
suurenenud, mille põhjuseks võib olla mõningate jäätmevaldajate soov olla väljaspool 
omavalitsuse korraldatud olmejäätmeveo süsteemi ning sisuliselt antakse segaolmejäätmeid üle 
pakendijäätmete nime all. Seevastu materjaliliikide kaupa kogutud pakendijäätmete kogused on 
vähenenud. 

Tagatisrahata pakendite kogumine 
Pakendiseaduse § 171 kohaselt peab tagatisrahata pakendi jäätmete kogumisel 
taaskasutusorganisatsioon tagama, et kogumiskohtade tihedus iga taaskasutusorganisatsiooni kohta 
oleks järgmine: 
• kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 1000 elanikku ühel ruutkilomeetril – 
vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 500 meetri raadiuses; 
• kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 500 elanikku ühel ruutkilomeetril – 
vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri raadiuses. 
Vaid Pirita linnaosas on asustustihedus veidi väiksem kui 1000 elanikku ühel ruutkilomeetril. 
Teistes linnaosades on asustustihendus rohkem kui 1000 elanikku ühel ruutkilomeetril. 
Kogumisvõrgustiku tiheduse nõude kohaselt peab Tallinnas olema 190 tagatisrahata pakendite 
kogumiskohta iga taaskasutusorganisatsiooni kohta. Varasema seaduse sõnastuse järgi võisid 
taaskasutusorganisatsioonid kogumisvõrgustiku rajada ka ühiselt, kuid 2015. aastal jõustus 
pakendiseaduse muudatus25, mille kohaselt tuleb kogumisvõrgustiku tiheduse nõuet täita iga 
taaskasutusorganisatsiooni kohta. Seega Tallinnas peab olema igal taaskasutusorganisatsioonil 
190 kogumiskohta. 
Tallinna jäätmehoolduseeskirja kohaselt tuleb pakendipunktis eraldi mahutitesse koguda vähemalt 
kolm pakendimaterjali liiki: paber- ja kartongpakend, klaaspakend ja segapakend. Mahutite 
eristamiseks kasutatakse värvusi: roheline – klaaspakend, sinine – paber- ja kartongpakend ning 
kollane – segapakend. Kasutajale nähtav mahutipind peab olema nõutavat värvi vähemalt 80% 
ulatuses. 
Pakendijäätmete kogumise süsteemi käivitamisele eelnenud Eesti-Austria koostööprojekti 
tulemusena leiti, et pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise süsteem toimib kõige tõhusamalt, 
kui koguda eraldi paberit ja kartongi, klaasi ja muud (metall ja plast). Siis on materjal piisavalt 
puhas ning seda on võimalik materjalina ringlusse võtta. 

Tabel 9. Pakendijäätmete kogumispunktide arv linnaosade ja organisatsioonide kaupa Tallinnas 
(01.06.2016 seisuga) 
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Haabersti 0 0 2 0 13 11 3 27 10 2 12 39 28 
Nõmme 1 2 34 3 1 10 5 16 28 4 32 51 36 

Mustamäe 0 1 16 1 12 6 9 27 12 2 14 42 10 
Kristiine 0 1 17 1 7 4 8 19 16 1 17 37 10 
Põhja-
Tallinn 

0 0 61 0 3 6 9 18 13 7 20 38 19 

                                                 
25 PakS § 171 lg 1 (jõustus 01.01.2015) 
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Kesklinn 0 0 86 0 6 1 8 15 20 3 23 38 38 
Lasnamäe 1 0 18 1 18 18 7 43 30 1 31 75 34 

Pirita 5 0 4 5 4 1 2 7 4 3 7 19 15 
Kokku 7 4 238 11 64 57 51 172 133 23 156 339 190 

Ükski kolmest taaskasutusorganisatsioonist ei täida pakendiseadusest tulenevat tiheduse nõuet ega 
Tallinna jäätmehoolduseeskirjast tulenevaid nõudeid. Tallinna jäätmehoolduseeskirjale vastavaid 
kogumispunkte on kokku vaid 51 ning need on kõik komplekteerinud Eesti 
Taaskasutusorganisatsioon MTÜ. OÜ Eesti Pakendiringlus ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon ei 
ole nõuetekohaseid kogumispunkte rajanud. Ülevaate kogumispunktide arvust linnaosade ja 
organisatsioonide kaupa annab tabel 9. 
TVO konteineritest ei saa pidada avalikuks kogumiskohaks 13 plastkonteinerit, mida 
organisatsioon on selliselt näidanud. Tegemist on korteriühistute või ettevõtete tellitud ja 
kohtkogumiseks mõeldud konteineritega ning tabelis 9 need ei kajastu. Näiteks ei saa pidada 
avalikuks kogumiskohaks Harju tn 13 hoovis asuvat ja Tallinna Keskkonnaameti tellitud 0,6 m3 
plastkonteinerit, kuigi organisatsioon deklareerib seda pakendiregistris avaliku kogumiskohana. 
Ühe mahutiga kogumiskohtades kogutakse valdavalt vaid klaasi. Kahe mahutiga kogumiskohtades 
on lisaks klaaspakendikonteinerile olemas segapakendikonteiner. Eraldiseisvad paber- ja 
kartongpakendi mahutid asuvad vaid ETO käitatavates 51 nõuetekohases kogumispunktis. 
Kogumiskohad määratakse kindlaks taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse organi 
vahel sõlmitavas kirjalikus lepingus (PakS § 171 lg 13). Tallinna linnal on sõlmitud leping EPRi ja 
ETOga. TVO ei ole seni olnud nõus lepingusse kogumiskohtade ümbruse koristamise kohustuse 
lisamisega, nagu selles on kokku lepitud EPRi ja ETOga, mistõttu ei ole lepingut seni sõlmitud. 
Kohaliku omavalitsuse organ peab võimaldama taaskasutusorganisatsioonidel täita seadusega 
kogumiskohtade tihedusele esitatud tingimusi (PakS § 171 lg 2). Konteinerite paigutamiseks 
sobivaid asukohti leida on üsna keeruline. Seetõttu on Tallinna Keskkonnaamet hakanud 
suuremate planeeringute menetlemise käigus nõudma ka pakendikogumispunkti asukoha 
määramist. 
Lisaks kogumispunktidele osutab TVO üksikelamutele pakendikotiteenust tekkekohast 
kogumisena ning korteriühistutele ja ettevõtetele pakendite kohtkogumise võimalust 660 l 
konteineriga. Tallinna jäätmehoolduseeskirja järgi tuleb pakendikotiteenuse kasutamisel klaas- ja 
segapakend eraldi koguda, kuid TVO ei pea tingimusest kinni ning tekkekohast veetakse ära vaid 
segapakendit. 
ETO kogutud pakendijäätmeid käitleb selle tütarettevõte RP Pakend OÜ, EPRi kogutud 
pakendijäätmed veetakse käitlemiseks valdavalt Maardu linna Nelitäht OÜ käitluskohta ning TVO 
kogutud pakendijäätmeid veab ja käitleb RAGN-SELLS AS. 
2010. aastal koostatud Riigikontrolli auditi aruandes26 märgiti, et pakendijäätmete liigiti kogumise 
süsteem on elanikele ebamugav ja keeruline. Seejuures tegi Riigikontroll keskkonnaministrile 
ettepaneku täpsustada, kuidas peavad olema eri liiki pakendijäätmete konteinerid märgistatud. 
Alates 2010. aastast on kogumisvõrgustikku küll veidi edasi arendatud, kuid Riigikontrolli 
ettepanekutega ei ole sisuliselt arvestatud. 
Tagatisrahaga pakendite kogumine (pandipakend) 
Tagatisrahaga pakendijäätmeid ehk pandipakendit kogub ning selle taaskasutamist korraldab OÜ 
Eesti Pandipakend. Valdav osa pandipakendist kogutakse taaraautomaatide kaudu ning jäätmeid 
veetakse käitlemiseks Lasnamäel asuvasse OÜ Eesti Pandipakendi käitluskeskusesse.  
Pandipakendi tagasivõtmise kohustus müügikohas või selle teenindusmaal on kõigil 
karastusjookide ja lahja alkoholi müüjatel, kelle müügikoha suurus on rohkem kui 200 m2. 
Tagastusrahaga joogipakendi tagastamismäär on väga kõrge (tabel 10). 

                                                 
26 Riigikontrolli auditi aruanne „Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise tulemuslikkus“. 

http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?AuditId=2164&FileId=11169
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Tabel 10. Pandipakendi taaskasutusmäärad Eestis 2007., 2013. ja 2015. aastal. Tallinna kohta 
eraldi statistikat ei koguta 

Pandipakend Tegelik määr Seaduse kohaselt nõutud määr 

2007 2013 2015 2007 2013 
Müük, ühik mln 298 330 313  

Tagastus, ühik mln 204 241 245 

Plastpudelite tagastusmäär 90% 87% 90% 65% 85% 

Plekkpurkide tagastusmäär 48% 64% 70% 40% 50% 

Klaaspudelite tagastusmäär 72% 89% 87% 65% 85% 

2016. aastal tehtud küsitluse kohaselt sorteerivad elanikud kodus kõige rohkem pandipakendit: 
pidevalt sorteerib 85%, mõnikord 6% ja üldse mitte 9% elanikest27. 

2.5.5 Ehitus- ja lammutuspraht 
Ehitus- ja lammutuspraht on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamise, lammutamise, 
renoveerimise või restaureerimise käigus. Ehitus- ja lammutusprahi käitlemise peale tuleb mõelda 
juba ehitise projekteerimise etapis. Kui Tallinnas tekib ehitamise käigus ehitusjäätmeid üle 10 m3, 
tuleb ehitise kasutusloa taotlusele lisada Tallinna Keskkonnaametis kinnitatud õiend 
ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta. Perioodil 2012–2016 on Tallinna 
Keskkonnaametile kinnitamiseks esitatud jäätmeõiendite arv tuntavalt kasvanud (vt tabel 11). 

Tabel 11. Tallinna Keskkonnaametile kinnitamiseks esitatud jäätmeõiendite arv aastate võrdluses 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Jäätmeõiendite arv 169 206 240 261 306 

Elanikud saavad sorteeritud ehitusjäätmed (betoon, tellised) jäätmejaamas ära anda tasuta (piiratud 
koguses – kuni 1 m3) ning sorteerimata ehitus- ja lammutusprahti tasu eest. Samuti tuleb tasu 
maksta asbesti sisaldavate jäätmete äraandmisel. 
Ehitus- ja lammutusjäätmete veo teenust pakuvad paljud eraettevõtted. Peamised käitluskohad on 
ATI Grupp osaühingu käitatav käitluskoht Väo karjääris, ASi Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus käitluskoht Jõelähtme vallas ning Eesti Keskkonnateenused ASi käitluskoht 
Betooni tn 28. Alates 2016. aastast on suletud Põhja-Tallinnas aadressil Maleva tn 4 asuv ehitus- ja 
lammutusjäätmete prügila, mida käitas Osaühing Slops. 

2.5.6 Metallijäätmed 
Metallijäätmete hulka kuuluvad jäätmed, mis peaasjalikult koosnevad värvilistest metallidest, 
mustmetallidest või nende sulamitest. Ligikaudu 80% olmejäätmete hulka liigituvast metallist on 
metallpakend. 
Tagatisrahaga metallpakendi saab viia taarapunkti ning tagatisrahata metallpakendid tuleb panna 
pakendikonteinerisse. Muud olmes tekkivad metallijäätmed saab viia jäätmejaama või sellekohase 
jäätmeloaga käitlusettevõtetesse. 

2.5.7 Suurjäätmed 
Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse, nagu 
mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid ja jõulukuused, mis on 
paigutatud mahuti kõrvale äravedamise eesmärgil. Tallinna jäätmehoolduseeskirja kohaselt võib 
suurjäätmed ajutiselt paigutada jäätmemahuti vahetusse lähedusse, kuid jäätmevaldaja peab tellima 
nende äraveo ja jäätmed tuleb ära vedada seitsme kalendripäeva jooksul. 
Suurjäätmete kogumine on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ning nende äravedu on võimalik 
tellida tekkekohalt kogumisena. Tallinnast koguti 2013. aastal 1571 tonni, 2014. aastal 2721 tonni 
ning 2015. aastal 2566 tonni suurjäätmeid. 

                                                 
27 „Elanike rahulolu Tallinna linna avalike teenustega 2016“, lk 55. Osaühing Faktum & Ariko, 2016. 

http://server.amphora.ee/uuringud_public/document.aspx?id=11888
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Kuigi suurjäätmete vedu on olnud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud juba pikemat aega, ei ole 
teenus osutunud eriti populaarseks. Kui Tallinna linn alustas Tallinna Jäätmekeskuse kaudu 
omavalitsuskeskse jäätmeveomudeli rakendamist, hakkasid korteriühistud tellima rohkem 
perioodilist suurjäätmete vedu. 
Elanikel on võimalik suurjäätmeid ära anda ka jäätmejaamades, seejuures kasutuskõlbliku mööbli 
äraandmine on tasuta, kuid kasutuskõlbmatute esemete eest tuleb maksta tasu. 

2.5.8 Ohtlikud jäätmed 
Ohtlikud jäätmed võivad kahjuliku toime tõttu olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale ning 
neid tekib nii ettevõtetes kui ka kodumajapidamistes. 
Tallinnas võetakse kodumajapidamistest pärinevaid ohtlikke jäätmeid vastu jäätmejaamades ning 
ohtlike jäätmete kogumispunktides. Samuti saab ohtlikke jäätmeid ära anda kogumisringide 
käigus. Kodumajapidamisest pärinevate ohtlike jäätmete kogumine Tallinna hallatava 
kogumisvõrgustiku kaudu on aastatel 2000–2015 suurenenud rohkem kui 10 korda (joonis 19). 

 
Joonis 19. Jäätmejaamades, ohtlike jäätmete kogumispunktides ja kogumisringide käigus kogutud 
kodumajapidamisest pärinevate ohtlike jäätmete kogus tonnides 
Jäätmejaamad ning ohtlike jäätmete kogumispunktid ei ole mõeldud ohtlike jäätmete kogumiseks 
ettevõtetelt, kes peaksid sõlmima lepingu ning andma jäätmed üle otse jäätmekäitlusettevõttele. 
Ohtlike jäätmete käitlemiseks (kogumiseks, veoks, taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks) peab 
ettevõtjal olema litsents, mis tõendab isiku pädevust ja tehnoloogia sobivust ning annab õiguse 
taotleda jäätmeluba või kompleksluba. 
Suuremad ohtlike jäätmete käitlemisega tegelevad ettevõtted on aktsiaselts Epler & Lorenz, 
RAGN-SELLS AS, aktsiaselts EcoPro ja OÜ BAO ohtlikud jäätmed, kuid kokku on Tallinnas 
tegutsevaid ohtlike jäätmete käitlejaid umbkaudu 40. 

Vanaõli 
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 jäätmejaamades, ohtlike 
jäätmete kogumispunktides ning ohtlike jäätmete kogumisringi käigus. Vanaõli käitlemisega 
tegelevad kõik peamised ohtlike jäätmete käitlejad. 

2.5.9 Probleemtoodete jäätmed 
Probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või 
keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist. Probleemtoodete 
kogumine toimub laiendatud tootjavastutuse põhimõttel. See tähendab, et tootja on kohustatud 
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tagama tema turule lastud probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise 
või kõrvaldamise. Nende tegevustega seotud kulud kannab tootja. 
Probleemtooted on: 
• patareid ja akud; 
• elektri- ja elektroonikaseadmed ning nende osad; 
• rehvid; 
• mootorsõidukid ja nende osad; 
• põllumajandusplast. 
Tootjad on kohustatud end registreerima probleemtooteregistris ja esitama registrisse andmeid 
turule lastud probleemtoodete ning kogutud ja taaskasutatud probleemtoodetest tekkinud jäätmete 
kohta (JäätS § 261). 

Elektri- ja elektroonikaseadmed 
Elektri- ja elektroonikaseade on seade, mis vajab töötamiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja, 
ning seade selle voolu ja välja tekitamiseks, suunamiseks ning mõõtmiseks ja on mõeldud 
kasutamiseks pingel mitte üle 1000 V vahelduvvoolu ning mitte üle 1500 V alalisvoolu korral 
(JäätS § 25 lg 3 p 4). 
Elektri- ja elektroonikaseadmeid koguvad ja käitlevad peamiselt kaks 
tootjavastutusorganisatsiooni: Mittetulundusühing Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus 
(edaspidi EES-Ringlus) ja Mittetulundusühing Eesti Elektroonikaromu (edaspidi 
Elektroonikaromu). Lambijäätmeid kogub ja käitleb Ekogaisma Eesti OÜ. 
Tootja peab tagama järgmised elektroonikaromude kogumise määrad: 
• alates 01.01.2016 vähemalt 45%; 
• alates 01.01.2017 vähemalt 52%; 
• alates 01.01.2018 vähemalt 59%; 
• alates 01.01.2019 vähemalt 65%. 
Elektri- ja elektroonikaseadmeid saab tasuta ära anda kõikides Tallinna jäätmejaamades. Lisaks 
kogutakse elektri- ja elektroonikaseadmeid EES-Ringluse käitatavas Rummu tee 2 kogumispunktis 
ning probleemtooteregistri kohaselt asuvad Elektroonikaromu kogumispunktid aadressidel Vesse 
tn 4 ja Artelli tn 15. 
Kahte Lasnamäel asuvasse kaubanduskeskusesse on paigaldatud väikeelektroonika kogumise 
mahutid (Sikupilli ja Lasnamäe Prisma). 

Patareid ja akud 
Patarei ja aku on ühest või enamast elemendist koosnev mittetaaslaetav (patarei) või taaslaetav 
(aku) vooluallikas, mis muudab keemilise energia vahetult elektrienergiaks (JäätS § 25 lg 3 p 1). 
Tootja on kohustatud patareide ja akude turustajalt, kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku 
omavalitsuse jäätmejaama halduslepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt patarei- ja akujäätmed 
tasuta tagasi võtma. 
Sarnaselt elektri- ja elektroonikaseadmetega korraldavad patareidest ja akudest tekkinud patarei- ja 
akujäätmete kogumist ja käitlemist peamiselt kaks tootjavastutusorganisatsiooni: EES-Ringlus ja 
Elektroonikaromu. Patareisid kogutakse kõikides patareide müügikohtades ja üle linna paigaldatud 
patareikastides. 
Lisaks on Tallinna Keskkonnaamet andnud EES-Ringluse kasutusse 73 patareikasti ning 
Elektroonikaromu kasutusse 74 patareikasti, mis on paigutatud Tallinna linnaruumi ja avalikesse 
hoonetesse. 

Vanarehvid 
Rehvi tootja on kohustatud tagasi võtma sama liiki rehvi sõltumata sellest, millal rehv on turule 
lastud, millist kaubamärki rehv kannab ning kas kasutaja kavatseb osta uue rehvi. 
Ainus rehvide kogumise ja taaskasutamisega tegelev tootjavastutusorganisatsioon on 
Mittetulundusühing REHVIRINGLUS, kuna teine organisatsioon MTÜ Eesti Rehviliit lõpetas 
2016. aasta oktoobris tegevuse. Senistel Rehviliidu liikmetel oli võimalik liituda 
Mittetulundusühinguga REHVIRINGLUS. 
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Tootja on kohustatud vanarehvid tasuta tagasi võtma piiramata koguses: 
• rehvide kasutajalt; 
• mootorsõidukite ja rehvide hooldustöökojalt, välja arvatud hooldustöökojalt, kes tegeleb ka 
romusõidukite töötlemisega; 
• kohalikult omavalitsuselt; 
• kohaliku omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt. 
Tallinna Keskkonnaameti tellimusel peavad elanikud saama jäätmejaamades tasuta ära anda kuni 
8 velgedeta rehvi, kuid kuna Pärnamäe, Rahumäe ja Suur-Sõjamäe jäätmejaam on 
probleemtooteregistri andmetel ühtaegu Rehviringluse ametlikud kogumispunktid, siis tuleb neis 
rehve tasuta vastu võtta piiramata koguses. Probleemtooteregistri kohaselt saab Tallinnas lisaks 
jäätmejaamadele rehve ära anda veel kuues kogumispunktis. 

2.6 Järelevalve jäätmekäitluse üle 
Jäätmekäitlusnõuete täitmise tagamisel on oluline roll järelevalve korraldamisel. Korrakaitseorgani 
ülesannete täitmine ning riikliku järelevalve üld- ja erimeetmete kohaldamine jäätmeseaduse alusel 
on Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ülesanne. 
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet on viimastel aastatel jäätmealastele rikkumistele rohkem 
tähelepanu pööranud, mistõttu on kasvanud ka nende kohta tehtud väärteootsuste arv (joonis 20). 
Enim väärteootsuseid on tehtud biolagunevate jäätmete või paberi- ja kartongijäätmete mahuti 
puudumise tõttu ning 2015. aastal pöörati rohkem tähelepanu ka toitlustusettevõtetes toiduõli 
ja -rasva (20 01 25) liigiti kogumise nõuete täitmisele. 

 
Joonis 20. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti poolt jäätmealaste rikkumiste kohta tehtud 
väärteootsuste arv aastate kaupa 

Jäätmevaldajate register 
Järelevalve teostamiseks jäätmekäitluse üle on vaja andmeid jäätmetekkekohtade, sealt kogutavate 
jäätmete ning jäätmeveolepingu alusel tühjendatavate jäätmemahutite ja nende tüüpide kohta. 
Sellel eesmärgil on asutatud Tallinna jäätmevaldajate register, kuhu vastavad andmed on 
koondatud. Register on asutatud Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusega nr 52 ning 
selle põhimäärust uuendati viimati Tallinna Linnavalitsuse 11. mai 2016 määrusega nr 30. Tallinna 
linn on üks kahest kohalikust omavalitsusest, kelle jäätmevaldajate register on riigi infosüsteemi 
haldussüsteemis (RIHA) nõuetekohaselt registreeritud. 
2015. aastal analüüsis Tallinna Tehnikaülikool Riigikontrolli auditi käigus auditeeritavate kohalike 
omavalitsuste jäätmevaldajate registrite andmeid. Üks auditeeritav, kelle jäätmevaldajate registri 
andmeid kontrolliti, oli Tallinna linn. Analüüsi tulemusel järeldati, et kasutuses, kuid Tallinna 
jäätmevaldajate registris kajastamata katastriüksuste osakaal on 7,3%28. 
Analüüsi aluseks olevad jäätmevaldajate registri andmed pärinesid varem kasutuses olnud 
jäätmevaldajate registri lahendusest, OÜ Tarkvarastuudio moodulist Skarabeus+. Tegemist oli 
vananenud tehnoloogial põhineva lahendusega, millest oli avastatud hulk turvariske. Tallinna 

                                                 
28 „Jäätmevaldajate registrite kontroll. Lõpparuanne “. Tallinna Tehnikaülikool, 2015. 
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Linnakantselei linna infotehnoloogia teenistus ning ka Riigi Infosüsteemide Amet, kes viisid läbi 
serveripargi auditi, palusid selle sulgemist. 2015. aasta kevadest alates lahendus enam ei tööta. 
Uue lahendusena võttis Tallinna linn 2016. aastal kasutusele OÜ Geodata Arendus arendatava 
jäätmevaldajate registri mooduli EVALD. Lahendus on X-tee kaudu liidestatud 
e-kinnistusraamatu, äriregistri, aadressiandmete süsteemi ja Eesti rahvastikuregistriga. 

Jäätmeõiendite kontrollimine 
Ehitus- ja lammutusjäätmete nõuetekohast käitlemist kontrollitakse jäätmeõiendite kaudu. Tallinna 
linnalt ehitise kasutusloa taotlemisel tuleb dokumentidele lisada Tallinna Keskkonnaametis 
kinnitatud jäätmeõiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta. Lammutustööde puhul tuleb 
samuti vormistada jäätmeõiend ja esitada see kinnitamiseks Tallinna Keskkonnaametile. 

Ulaladestamine 
Kuigi jäätmevaldajad on liidetud korraldatud jäätmeveoga ning jäätmejaama saab enamikku 
jäätmeid anda tasuta, on ulaladestamine kohati siiski suur probleem. 
Tallinna Keskkonnaamet on paigaldanud järelevalve eesmärgil probleemsematesse kohtadesse 
kaameraid. Esimene kaamera paigaldati Pirita linnaosas aadressil Rummu tee 4 asuva ohtlike 
jäätmete kogumispunkti juurde. Esimese kuue kuu jooksul vormistati kaamera abil kokku 
16 väärteootsust. Rikkujad tuvastas Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet autonumbri järgi. Neist neli 
olid Viimsi valla, üks Maardu linna ja 11 Tallinna linna elanikud. 

2.7 Jäätmealane teavitus 
Jäätmealase teavituse kaudu on võimalik elanikkonnas kujundada keskkonnasäästlikke 
tarbimisharjumusi ning seeläbi tõsta üldist jäätmehoolduse taset. Keskkonnasäästlike 
tarbimisharjumuste kujundamine on pikaajaline protsess, millega tuleb järjepidevalt tegeleda. 
Kogu jäätmealane informatsioon on elanikele kättesaadav Tallinna linna veebilehelt 
www.tallinn.ee nii eesti kui ka vene keeles. Samuti on kogu info liigiti kogutud jäätmete 
äraandmise võimaluste kohta trükises „Heakorra ABC“. Infot saab küsida ka Tallinna abitelefonilt 
1345. 
Tallinnal ei ole koostatud ühtset jäätmemajandusalast teavitusstrateegiat, kuid regulaarselt on 
korraldatud elanikkonna teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. Kampaaniad on enamasti 
suunatud lasteaia- ja koolilastele. Täisealist elanikkonda on kampaaniatesse keerulisem kaasata. 
Kevaditi toimub Tallinnas traditsiooniliselt heakorrakuu kampaania, mille käigus toimuvad 
üritused ja koristustalgud kõikides linnaosades. Kampaania käigus kaasatakse linlased oma 
koduümbruse heakorrastamisse ning kokku kogutakse märkimisväärses koguses jäätmeid. 
Lasteaialastele ning 1.-2. klassi õpilastele on suunatud kampaania Prügihunt, mida on Tallinna 
Keskkonnaamet korraldanud alates 2003. aastast. Kampaaniat on seni rahastanud KIK 
keskkonnateadlikkuse programmist. Projekti käigus korraldatakse jäätmeteemalisi õppetunde 
koolides ja lasteaedades. 
Aastatel 2015–2017 viidi Prügihundi kampaania läbi varasemast palju suuremas mahus. Kahe 
aasta jooksul toimusid õppetunnid kõigis Tallinna lasteaedades ja koolides ning veel kaheksas 
Harjumaa omavalitsuses. 2017. aastal esitas Tallinna Keskkonnaamet KIKile rahastamistaotluse 
järgmiseks kaheaastaseks perioodiks, kuid taotlust ei rahuldatud. 
5. klassidele on suunatud Teeme Ära Sihtasutuse korraldatav kampaania Prügivahetund, millest on 
osa saanud ka Tallinna koolid. KIK-i rahastatava projekti käigus on tehtud jäätmeteemalisi 
õppetunde 5. klassi õpilastele. 
7.–9. klassidele on suunatud Tallinna Keskkonnaameti katseprojekt „Teame, näeme, teeme“. 
Jäätmeteemalist projekti on ellu viidud heakorrakuu kampaania käigus ning 2017. aastal oli 
projekti kaasatud üks kool igast linnaosast. Projekti eesmärk on suurendada õpilaste teadlikkust 
ohtlikest jäätmetest ning jäätmete liigiti kogumisest. Kooliprojekt „Teame, näeme, teeme“ toimub 
kolmes etapis. Esimeses etapis „Teame“ toimub koolis ohtlike jäätmete ja jäätmete liigiti 
kogumise teemaline koolitus, teises etapis „Näeme“ külastab klass Tallinna jäätmejaama või Eesti 
Pandipakendit ning kolmandas etapis „Teeme“ osaleb iga klass talgutel, mis toimuvad enamasti 
kooli ümbruses. 

http://www.tallinn.ee/
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Joonis 21. Teave, mida küsitlusele vastajad sooviksid jäätmekäitluse kohta rohkem saada 
2016. aastal tehtud küsitluse29 tulemustest selgus, et Tallinna elanikest 82% peab informatsiooni 
jäätmekäitluse kohta Tallinnas piisavaks. Need, kes sooviksid saada rohkem informatsiooni (14% 
Tallinna elanikest), tunnevad enim huvi kogumispunktide asukohtade vastu (66%), kuid tegelikult 
on huvi suur kõige vastu (joonis 21). 

2.8 Andmed suletud prügilate ning jääkreostusobjektide kohta 
Suletud Pääsküla prügila 
2007. aastal lõpetati Pääsküla prügila sulgemise tööd, mille järel teeb Tallinna Keskkonnaamet 
prügila järelhooldust. Pääsküla prügila järelhooldus hõlmab prügila sulgemise järgset 
keskkonnaseiret, prügila nõlvadel muru niitmist, kraavide ja bermide aastaringset hooldust, 
nõrgvee kogumist ja käitlemist ning biogaasi kogumist. 
Suletud prügila heakorratöid korraldab Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus Tallinna 
Kalmistud. Niisutus- ja nõrgveesüsteemi hooldab riigihanke tulemusel 03.04.2017–02.04.2020 
osaühing Miridon ning keskkonnaseiret teeb 01.03.2017–28.02.2019 OÜ Eesti 
Keskkonnauuringute Keskus. Pääsküla prügila järelhoolduse kulud kaetakse linnaeelarvest. 
Prügila sulgemise käigus rajatud gaasikogumissüsteem oli kuni 2017. aastani rendile antud 
aktsiaseltsile Terts (praegu Osaühing Terts). Kuna 2017. aasta seisuga ei ole prügila kehandist 

                                                 
29 „Elanike rahulolu Tallinna linna avalike teenustega 2016“, lk 58.  Osaühing Faktum & Ariko, 2016. 
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gaasi kogumine enam majanduslikult mõistlik, siis ei õnnestu gaasikogumissüsteemi enam rendile 
anda. 
2017. aasta alguseks viidi lõpule Pääsküla prügila munitsipaliseerimine. Suletud prügila aadress on 
nüüd Raba tn 42. 

Paljassaare ehitusjäätmete prügila (Osaühing Slops) 
2016. aastal lõpetati jäätmete vastuvõtt aadressil Maleva tn 4 asuvas ja Osaühing Slops käitatud 
ehitusjäätmete prügilas ning prügila suletakse. Sulgemisprojekti kohaselt kaetakse prügila nõlvad 
1 m paksuse kattekihiga ning prügila laele rajatakse jäätmekihi peale 0,2 m killustikust gaasidreeni 
kiht, mis kaetakse raske lõimisega materjalikihiga (paksus 0,3 m). Viimaseks kihiks on 1 m 
paksune kattekiht koos ülemise kasvukihiga. 

Jääkreostusobjektid 
Aastatel 2010.–2013. osales Tallinna Keskkonnaamet partnerina Kesk-Läänemere 
koostööprogrammi INTERREG IVA välisprojektis „Reostunud maa-alade riskihinnangud” 
(Benchmarking On Contaminated Sites). Projekti käigus koostati ülevaade reostuskolletest ning 
selle väljundiks oli reostunud ja saneeritud maa-alade GIS-infobaas.  
Tallinna haldusterritooriumil tehtud reostusuuringute põhjal sisaldab andmebaas 01.09.2017 
seisuga 101 erinevat reostunud maa-ala, mis on reostunud mitmesuguste ohtlike ainetega. 
Keskkonnaregistri jääkreostuskollete andmebaasi on neist kantud 20. 
Jääkreostuse andmebaas on kasutuses abistava töövahendina linna keskkonnaseisundi hindamisel 
ning uute planeeringute või ehitusprojektide menetlemisel. Selle alusel saab otsustada, milliseid 
rajatisi on otstarbekas ja võimalik kindlasse asukohta planeerida. Keskkonnaseisundi alusel 
otsustatakse, milliseid reostuse likvideerimise tehnikaid tuleks kasutada, et reostuse levikut 
lokaliseerida või likvideerida. 

2.9 Rahastamine 
Kuni 2016. aastani rahastati jäätmehooldust peamiselt jäätmete ladestamise saastetasust, mille 
põhimäärast kanti 75% jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse 
arendamiseks ja 25% riigieelarvesse.  
Kuni 2015. aastani saastetasu määr järjepidevalt tõusis, kuid kuna Tallinnas tekkivate jäätmete 
ladestamise osakaal on alates 2013. aastast vaid 1–2%, laekus ka Tallinna linnale saastetasu väga 
vähe. Saastetasu eesmärk oligi jäätmete ladestamise lõpetamine, kuid selle tulemusena oli aastatel 
2013–2015 jäätmehoolduse valdkond tugevalt alarahastatud. 
Tallinna linnale laekunud jäätmete ladestamise saastetasu aastate kaupa on näidatud joonisel 22. 
Alates 2017. aastast saastetasu omavalitsustele ei laeku ning see kantakse riigieelarvesse. 

 
Joonis 22. Tallinna linnale laekunud saastetasu eurodes aastate võrdluses 
2016. aastal võeti vastu jäätmeseaduse muutmise seadus, mis näeb ette kohaliku omavalitsuse 
üksustele toetuse eraldamise alates 2017. aastast, et osaliselt katta jäätmehoolduse arendamise 
kulud. Toetuse andmise aluseks on aadressiandmete süsteemi infosüsteemis registreeritud kohaliku 
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omavalitsuse üksuses asuvate geograafiliste aadressiobjektide arv aasta alguse seisuga. 
Geograafiliste aadressiobjektidena võetakse arvesse eluruume ning ehitisregistri andmetel elamu 
kasutusotstarbega hooneid, milles ei asu eluruume. 2017. aastal on eraldatava toetuse suurus 
2,9 eurot ühe geograafilise aadressiobjekti kohta. 2017. aastal oli Tallinna linnale eraldatava 
toetuse suurus 649 593 eurot. 
Alates 2018. aastast tuleb toetuse saamiseks täita mitu tingimust (JäätS § 72 lg 4). Toetust antakse 
juhul, kui: 
• kohaliku omavalitsuse territooriumil töötab jäätmejaam või on elanikele tagatud jäätmejaama 
teenuse kasutamine teises kohaliku omavalitsuse üksuses; 
• kohaliku omavalitsuse territooriumil on korraldatud jäätmevedu jäätmeseaduse kohaselt; 
• kohalikul omavalitsusel on kehtiv jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri; 
• kohalik omavalitsus on asutanud JäätS § 711 alusel jäätmevaldajate registri. 
Korraldatud jäätmeveo kulud kaetakse jäätmevaldajatelt saadavast tasust. 
Tabelis 12 on näidatud Tallinna jäätmemajanduse tulud ja kulud ning investeeringud aastatel 
2012–2016. Jäätmemajanduse kuluna on näidatud jäätmejaamade ja ohtlike jäätmete 
kogumispunktide käitamise ning ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamise kulud. 
Jäätmejaamade käitamisest saab linn mingil määral ka tulu, kuna sõlmitud on koostöölepinguid, 
mille kohaselt koostööpartnerid kannavad osaliselt jaamade käitamisega kaasnevaid kulusid.  
Pääsküla prügila kuludena on tabelis 12 näidatud suletud prügila järelhooldusega seotud kulusid 
ning suletud prügilaga seotud tuludeks on gaasikogumissüsteemi rendile andmisest saadav tasu. 
Alates 2017. aastast ei ole gaasi kogumine prügila kehandist selle müügi eesmärgil enam 
majanduslikult otstarbekas ning renditulu linnale enam ei laeku.  
Suurimad investeeringud aastatel 2012–2016 olid Pärnamäe ja Rahumäe jäätmejaama ning Liiva 
ümberlaadimisjaama rajamine, samuti nende tehniline varustamine (soetati trummelsõel, 
ratasekskavaator, puiduhakkur ning jäätmekonteinerid). Jäätmejaamad ja ümberlaadimisjaama 
ehitas Mittetulundusühing Keskkonnateenused SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastusel 
välisrahastusega projekti „Ümberlaadimis- ja jäätmejaamade rajamine ning tehniline varustamine“ 
käigus. Projekti omafinantseeringu kattis Tallinna linn ning projekti tulemusel panustati otseselt 
linna jäätmejaamade võrgustiku arengusse. 

Tabel 12. Jäätmemajanduse tulud ja kulud ning investeeringud eurodes aastate võrdluses 
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2012 127790 768 104169 28760 238990 1038121 2921 25975 
2013 136778 750 117957 28760 476949 471772 17576 13994 
2014 136854 1169 99864 15000 73801 324653 3461 15461 
2015 183421 2398 102109 15000 0 0 2442 16285 
2016 177925 3995 98414 15000 98656 0 11008 35487 

2016. aastal tehti investeering Tallinna jäätmevaldajate registri arendamisse. 
Teavitustegevusega kaasnevad kulud on Prügihundi projekti elluviimine, mida on rahastanud SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnateadlikkuse programmist. 
Tabelis 12 ei ole kajastatud Liiva kalmistu ebaseadusliku prügila likvideerimise kulu, mis oli 
2015. aastal 194 578,38 eurot ning 2016. aastal 76 258,2 eurot. 

2.10 Hinnang eelmise jäätmekava raames seatud eesmärkide täitmisele 
Tallinna jäätmekava 2012–2016 lähtus eesmärkide seadmisel riigi jäätmekavast 2008–2013, mille 
strateegiline eesmärk oli vähendada jäätmete ladestamist, suurendada jäätmete taaskasutamist ning 
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vähendada tekkivate jäätmete ohtlikkust. 
Seda sooviti saavutada järgmiste meetmete abil: 
meede 1: jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline planeerimine; 
meede 2: jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamine; 
meede 3: vanade reostuskollete likvideerimine; 
meede 4: soodustuste, teostuste ja regulatsioonisüsteemi arendamine ja rakendamine jäätmetekke 
vähendamiseks ning jäätmekäitluse arendamiseks (sh ladestusest tulenevate keskkonnamõjude 
vähendamiseks ja riskide vältimiseks); 
meede 5: seire- ja järelevalvesüsteemi tõhustamine ning vajalike metoodikate väljatöötamine. 
Praegusest olukorrast lähtuvalt annab tabel 13 hinnangu eelmise jäätmekava tegevuskavas 
nimetatud eesmärkide täitmisele. 
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Tabel 13. Tallinna jäätmekava 2012–2016 tegevuskavas loetletud tegevused ja seatud eesmärgid ning hinnang nende täitmisele 
Nr Tegevus Eesmärk Hinnang eesmärkide täitmisele 

Meede 1. Jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline planeerimine 
1.1 Korraldatud jäätmeveo hangete 

läbiviimine 
Korraldatud jäätmevedu toimib kõigis 
Tallinna linna jäätmeveopiirkondades 
katkematult 

Hankeid on alustatud kõigi jäätmeveopiirkondade 
kohta, kuid vedu ei ole kõigis piirkondades 
rakendatud 

1.2 Korraldatud jäätmeveo graafikute 
täpsustamine kellaaja järgi 

Jäätmevedu toimub efektiivselt Eesmärk on täitmata 

1.3 Jäätmenõustamisega jätkamine 
(infomaterjalide levitamine, meedia) 

Elanike seas kujunevad 
keskkonnasäästlikud tarbimisharjumused, 
ennetatakse jäätmete teket ja paranevad 
sortimisharjumused 

Jäätmenõustamisega on jätkatud võimaluste piires 

1.4 Jäätmeteavituskampaania Prügihunt 
jätkamine 

Kampaaniat on jätkatud varasemast suuremas 
mahus 

1.5 Jäätmeteemalise infolava esitluste 
jätkamine 

KIK ei ole projekti rahastanud ja seda ei viida enam 
ellu 

1.6 Tallinna jäätmemajanduse 
teavitusstrateegia väljatöötamine ja 
rakendamine 

Eraldi strateegiat ei ole koostatud. Teavitus on 
olnud pigem projektipõhine 

1.7 Teavitustöö liigiti kogutavate jäätmete 
korrektse kogumise edendamiseks 

Teavitustööd on tehtud (infovoldikud, jäätmeleht 
jm) 

1.8 Olmejäätmete koostise uuringute 
tegemine iga 4–5 aasta järel 

Linnal on vajalik info jäätmemajanduse 
korraldamiseks ja korralduse efektiivsuse 
hindamiseks 

Eesmärk on täidetud. Uuring tehti 2014. aastal 

1.9 Elanike käitumisharjumusi ja rahulolu 
käsitleva arvamusuuringu korraldamine 

Uuring tehti ülelinnalise rahulolu-uuringu 
koosseisus 

1.10 Ettevõtetes ja asutustes tekkivate 
olmejäätmete koostise uuringute 
tegemine 

Eesmärk on täidetud osaliselt. Uuring tehti 2014. 
aastal, kuid ettevõtteid ja asutusi eraldi ei vaadeldud 

1.11 Koostöö ja infovahetuse jätkamine 
teiste omavalitsustega järelevalve 
korraldamisel 

Koostöö kaudu teiste omavalitsustega 
suureneb jäätmemajanduse probleemide 
lahendamise efektiivsus 

Koostöö on paranenud. Toimunud on Harjumaa 
keskkonnaspetsialistide ühised koosolekud 
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1.12 Koostöö teiste omavalitsustega 
jäätmehoolduse arendamisel 

Sõlmitud on koostöölepingud Saue linna, Viimsi 
valla, Kiili valla ja Saku vallaga. Koos Loksa 
linnaga on asutatud Mittetulundusühing 
Keskkonnateenused 

1.13 Koostöö teiste omavalitsustega 
teavitusprojektide elluviimisel 

Prügihundi õppetunde viiakse lisaks Tallinnale läbi 
veel kaheksas Harjumaa omavalitsuses 

1.14 Koostöö teiste omavalitsuste, riigi, 
jäätmevaldajate ning jäätmekäitlejatega 
tervishoiujäätmete käitlemise 
korraldamisel 

Tallinna linna tervishoiu- ja 
veterinaarasutustes tekkivad ohtlikud ja 
nakkusohtlikud jäätmed käideldakse 
tavajäätmetest eraldi kehtivate nõuete 
kohaselt 

Tervishoiujäätmeid käitlevad ohtlike jäätmete 
käitlejad 

Meede 2. Jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamine ja haldamine 
2.1 Pakendipunktide võrgustiku 

laiendamine 
Pakendijäätmed suunatakse võimalikult 
suures ulatuses taaskasutusse, tagades 
elanikele mugavad pakendijäätmete 
üleandmise võimalused 

Pakendipunktide võrgustikku on laiendatud, kuid 
see ei vasta endiselt nõuetele 

2.2 Pakendikogumiskohtade kergesti 
ligipääsetavatesse ning elanike 
liikumisteedele jäävatesse kohtadesse 
(nt kaubanduskeskuste ja kaupluste 
juurde) paigutamiseks võimaluste 
leidmine 

Pakendikonteinerite paigaldamiseks asukohtade 
leidmisega on tegeletud järjepidevalt 

2.3 Pakendijäätmete kogumispunktidele 
ühtse märgistuse kujundamine 

Ühtse märgistuse nõuded on sätestatud 
jäätmehoolduseeskirjas 

2.4 Koostöös pakendiorganisatsioonidega 
eramuomanike teavitamine pakendikoti 
teenuse kasutamise võimalustest 

Infot pakendikotiteenuse kohta on jagatud. Teenust 
osutab OÜ Tootjavastutusorganisatsioon 

2.5 Koostöös pakendiorganisatsioonidega 
kortermajadele pakendikonteineri 
tellimise võimaluse jätkuv pakkumine 

Teenust osutab OÜ Tootjavastutusorganisatsioon 

2.6 Lepingute sõlmimine 
pakendiorganisatsioonidega, milles 
lepitakse kokku osaliste kohustused 

Lepingud on sõlmitud kahe 
tootjavastutusorganisatsiooniga 
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2.7 Paberi- ja kartongijäätmete üleandmise 
võimaluste laiendamine väikeelamute 
piirkondades 

Võimalikult suur hulk paberi- ja 
kartongijäätmeid suunatakse taaskasutusse, 
tagades nende üleandmise võimalus kõigi 
elamuliikide juures 

Eesmärk on täitmata 

2.8 Metallijäätmete üleandmise võimaluse 
säilitamine olemasolevates 
kogumispunktides 

Võimalikult suur hulk metallijäätmeid 
suunatakse taaskasutusse 

Metallijäätmete üleandmise võimalused on säilinud 

2.9 Ehitus- ja lammutusjäätmete 
üleandmise võimaluse säilitamine 

Ehitusjäätmed suunatakse võimalikult 
suures ulatuses taaskasutusse 

Suletud on ehitus- ja lammutusjäätmete prügila 
Põhja-Tallinnas, kuid käitluskohti on ka lisandunud 

2.10 Riigihangete läbiviimine 
jäätmekäitluskohtade leidmiseks 

Segaolmejäätmete lõppkäitlusvõimalused 
võimaldavad materjali suunata 
taaskasutusse 

Läbi on viidud eraldiseisvad riigihanked 
käitluskoha leidmiseks 

2.11 Baastasu rakendamine taristu 
arendamiseks juhul, kui korraldatud 
jäätmeveo korraldamiseks luuakse 
MTÜ või asutus 

Tallinnal on vajalik ressursibaas 
jäätmekäitlustaristu arendamiseks 

Asutatud on Tallinna Jäätmekeskus, mille kulud 
kaetakse jäätmevaldajatelt kogutava tasu arvelt 

2.12 Probleemtoodete üleandmise võimaluste 
säilitamine müügikohtades ja 
jäätmejaamades 

Probleemtoodete kogumiseks on loodud 
õigusaktidega ette nähtud võimalused 
 

Üleandmisvõimalused on säilinud 

2.13 Vanarehvide kogumisvõrgustiku 
laiendamine või hajutamine üle linna 
nii, et igas linnaosas oleks vähemalt üks 
koht rehvide üleandmiseks 

Vanarehve saab ära anda kõikides jäätmejaamades, 
kuid igas linnaosas ei asu jäätmejaama 

2.14 Elektri- ja elektroonikajäätmete 
kogumisringide jätkamine koos ohtlike 
jäätmete kogumisringiga 

Kogumisringe on korraldatud kord aastas 
heakorrakuu kampaania käigus 

2.15 Jäätmejaamade rajamine Tallinnas 
Lasnamäe linnaosa Punase tänava ja 
Mustamäe linnaosa Laki/Mustjõe 
tänava piirkonda, Nõmme linnaosas 
Rahumäe kalmistu juurde ja Pirita 
linnaosas Pärnamäe kalmistu juurde 
ning Haabersti linnaosas Kakumäe 

Jäätmejaamade teenus on elanikele mugav 
ja kergesti kättesaadav 

Jäätmejaamad on rajatud Nõmme linnaosas 
Rahumäe kalmistu juurde ja Pirita linnaosas 
Pärnamäe kalmistu juurde. Punase tänava ning 
Laki/Mustjõe tänava piirkonda ja Haaberstisse ei 
ole jäätmejaama rajatud 
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piirkonda 
2.16 Jäätmejaamade haldamine Haldab lepinguline haldaja 
2.17 Rahumäe ja Pärnamäe jäätmeplatsil 

aunadesse kuhjatud jäätmete käitlemine 
Tallinna kalmistutel tekkivad biolagunevad 
jäätmed suunatakse kompostimisele ja 
taaskasutatakse 

Rahumäe ja Pärnamäe jäätmeplatsidel aunadesse 
kuhjatud jäätmed on käideldud 

2.18 Eelsortimisplatsi rajamine Liiva 
kalmistu juurde 

Eelsortimisplats on Liiva kalmistu juurde rajatud 

2.19 Pärnamäe kalmistu eelsortimis- ja 
kompostimisplatsi ning jäätmejaama 
väljaarendamine 

Pärnamäe kalmistu eelsortimis- ja kompostimisplats 
ning jäätmejaam on rajatud 

2.20 Eelsortimisplatsi ja jäätmejaama 
rajamine Rahumäe kalmistu juurde 

Eelsortimisplats ja jäätmejaam on Rahumäe 
kalmistu juurde rajatud 

2.21 Kalmistujäätmete käitlemiseks vajaliku 
inventari ja seadmete hankimine 

Kalmistujäätmete käitlemiseks vajalik inventar ja 
seadmed on soetatud 

2.22 Valmiskompostile kasutusvõimaluste 
leidmine 

Kompost on sertifitseeritud ja seda saab müüa 
tootena 

2.23 Kalmistute sortimisplatside ja 
kompostimisplatsi haldamine, jäätmete 
üleandmine 

Kalmistujäätmed antakse üle Mittetulundusühingule 
Keskkonnateenused, mis haldab kalmistute juures 
asuvaid jäätmeplatse 

2.24 Liiva kalmistule toodud jäätmete 
koristamine 

Liiva kalmistule toodud jäätmed on 
koristatud 

Liiva kalmistul asunud ebaseaduslik prügila on 
likvideeritud ning jäätmed käideldud 

2.25 Eramute haljastusjäätmete kohapeal 
kompostimise propageerimine 

Haljastujäätmed suunatakse taaskasutusse SA Teeme Ära viis ellu kampaania Kompostiljon 

2.26 Haljastujäätmete kogumisringide jätkuv 
korraldamine sügis- ja kevadhooajal 
eelkõige linnaosades, kus on palju 
eramuid ning tekib rohkelt aia- ja 
haljastujäätmeid 

Aia- ja haljastusjäätmete kogumisringe on 
korraldatud Nõmme ja Pirita linnaosas 

2.27 Linna haljasaladelt kogutavate 
haljastujäätmete kompostimisele 
suunamine (sätestada kompostimisele 
suunamise nõue haljasalade 
hoolduslepingutes) 

Täidetud osaliselt 
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2.28 Jäätmejaamades haljastujäätmete 
vastuvõtmise jätkamine 

Aia- ja haljastujäätmete vastuvõtmist on jätkatud 
ning suurendatud on tasuta vastuvõetavat kogust 

2.29 Ohtlike jäätmete kogumispunktide 
haldamine ja ohtlike jäätmete 
kogumisringide korraldamine 

Tagatud on mugavad ohtlike jäätmete 
üleandmise võimalused 

Kogumispunktide arv on vähenenud, kuid punktid 
on avatud ning kogumisringid toimuvad 

2.30 Ülevaate koostamine jäätmekava 
täitmisest 

Linnavalitsusel on ülevaade jäätmekava 
täitmise kohta 

Ülevaateid on koostatud vajaduspõhiselt kahel 
korral 

2.31 Jäätmekava ajakohastamine Tallinna linna jäätmekava on ajakohane Aastatel 2012–2016 ei ole kava ajakohastatud 
Meede 3. Vanade reostuskollete likvideerimine 
 Jääkreostuskollete likvideerimine Jääkreostus ei ohusta keskkonda ega 

inimeste tervist 
Reostuskolded on kaardistatud ning neid 
likvideeritakse pidevalt 

Meede 4. Soodustuste, teostuste ja regulatsioonide süsteemi arendamine ja rakendamine jäätmetekke vähendamiseks ning jäätmete 
käitlemise arendamiseks (sh ladestusest tulenevate keskkonnamõjude vähendamiseks ja riskide vältimiseks)  
 Korraldatud jäätmeveo raames hindade 

diferentseerimine nii, et liigiti kogutud 
jäätmete üleandmine on palju odavam 

Liigiti kogutud jäätmete üleandmisel 
makstavad tasud motiveerivad jäätmeid 
liigiti koguma 

Täidetud osaliselt. Piirkondades, kus jäätmevedu on 
korraldatud, on paberi- ja kartongijäätmete mahuti 
tühjendus tasuta. Biolagunevate jäätmete mahuti 
tühjenduse hind on samal tasemel segaolmejäätmete 
mahutiga 

Meede 5. Seire- ja järelvalvesüsteemi tõhustamine  
5.1 Jäätmevaldajate registri funktsioonide 

täiendamine ja tõhusa andmevahetuse 
korraldamine 

Jäätmevaldajate register võimaldab 
operatiivselt kontrollida jäätmeveo 
toimimist kõigi jäätmevaldajate puhul 

Jäätmevaldajate registri pidamiseks on kasutusele 
võetud uus tarkvara. Toimub automaatne 
andmevahetus 

5.2 Korraldatud jäätmevedu teostavate 
jäätmevedajate poolt Tallinna linnale 
aruannete esitamine kogutud 
jäätmevoogude kohta 

Tallinna linnal on ülevaade korraldatud 
jäätmeveoga hõlmatud jäätmevoogudest 

Rakendatud on omavalitsuskeskset 
jäätmeveomudelit ning linnal on ülevaade 
jäätmevoogudest, kuna linn ise maksab tasu 
jäätmekäitlejale 

5.3 Linna ametiasutuste vahelise 
jäätmehoolduse järelevalve alase 
koostöö parandamiseks koostööskeemi 
väljatöötamine 

Prügistamine ja illegaalne jäätmekäitlus 
vähenevad 

Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna 
Munitsipaalpolitsei Ameti ja linnaosade valitsuste 
vahel on ülesanded jaotatud 

5.4 Tallinna Keskkonnaametile jäätmealase 
väärteomenetluse läbiviimiseks õiguse 

Ei ole täidetud. Väärteomenetlust viib läbi Tallinna 
Munitsipaalpolitsei Amet 
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andmine 

5.5 Järelevalvealane koostöö 
Keskkonnainspektsiooni ja teiste 
omavalitsustega 

Info teadaolevate rikkumiste kohta edastatakse 
Keskkonnainspektsioonile, kui tegevus väljub 
Tallinna haldusterritooriumilt 

5.6 Koostöö arendamine jäätmevedajatega 
järelevalve korraldamisel 
jäätmevaldajate üle 

Jäätmevedajatega tehakse väga vähe koostööd  

5.7 Järelevalve korraldamine 
pakendiettevõtjate ning rehvide, elektri- 
ja elektroonikaseadmete müügiga 
tegelevate ettevõtjate liitumise üle 
tootjavastutussüsteemiga 

Kõik pakendijäätmete ja 
probleemtoodetega tegelevad tootjad on 
hõlmatud taaskasutus- ja tootjavastutus-
süsteemiga 

Järelevalvet on teinud peamiselt 
Keskkonnainspektsioon. 
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3. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUSUUNAD 
3.1 Jäätmekava eesmärgid 
Jäätmekava eesmärkide seadmisel tuleb arvesse võtta jäätmehoolduse põhimõtteid, jäätmealaseid 
õigusakte, Euroopa Liidus ja riigi jäätmekavas 2014–2020 püstitatud eesmärke ning praegust 
olukorda ja jäätmehoolduse arendamise võimalusi. 
Tallinna jäätmekava 2017–2021 lähtub riigi jäätmekavas 2014–2020 seatud eesmärkidest ja 
mõõdikutest. Jäätmekava peaeesmärk on jäätmehierarhiat järgiv säästev jäätmehooldus ning 
strateegilised eesmärgid on: 
1) vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada nende ohtlikkust; 
2) võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil maksimaalsel tasemel taaskasutada; 
3) vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades muu hulgas seiret ning järelevalvet. 
Tabel 14. Jäätmetekke vähendamisele, jäätmete liigiti kogumisele ja ringlussevõtule riigi 
jäätmekavas 2014–2020 seatud sihtarvud, Euroopa Komisjoni ettepanek aastaks 2030 ning 
Tallinna tase 2015. aastal 

Mõõdik Tallinna 
tase (2015) 

Riigi 
jäätmekava 
2014-2020 

Ring-
majanduse 
pakett 2030 

Olmejäätmete tekke kasvuprotsent sisemajanduse 
koguprodukti (SKP) kasvuprotsendist perioodi 
jooksul 

Alla ½ SKP 
kasvu- 

protsendi 

Alla ½ SKP 
kasvu- 

protsendi 

● 

Pakendijäätmete tekke kasvuprotsent SKP 
kasvuprotsendist perioodi jooksul 

Alla ⅔ SKP 
kasvu- 

protsendi 

Alla ⅔ SKP 
kasvu- 

protsendi 

● 

Olmejäätmete ringlussevõtu osakaal 
olmejäätmete kogumassist 

43,3% 50% 65% 

Pakendijäätmete ringlussevõtu osakaal 
pakendijäätmete kogumassist 

66,3% 60% 75% 

Biojäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete 
kogumassist 

10,6% 13% ● 

Biolagunevate jäätmete osakaal ladestatavate 
jäätmete kogumassist 

48,6% 20% ● 

Ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamise 
osakaal nende jäätmete kogumassist 

95,7% 75% 70% 

Elektroonikaromude kogumise osakaal kolmel 
eelneval aastal turule lastud elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumassist 

● 65% 
 

● 

Kantavate patarei- ja akujäätmete kogumise 
osakaal jäätmete kogumassist 

● 45% (2016) ● 

Nii direktiivides kui ka riigi jäätmekavas 2014–2020 on jäätmete taaskasutamisele ja 
ringlussevõtule seatud sihtarvud. Euroopa Komisjon on ringmajanduse paketi raames teinud 
ettepaneku seada veelgi ambitsioonikamad eesmärgid ning tõsta olme- ja pakendijäätmete 
ringlussevõtule seatavaid sihtarve veelgi. Tabelis 14 on näidatud jäätmete liigiti kogumisele ja 
ringlussevõtule riigi jäätmekavas 2014–2020 seatud sihtarvud, Euroopa Komisjoni ettepanek 
aastaks 2030 ning Tallinna tase 2015. aastal. 
Kuna Tallinna jäätmehoolduse tase on Eesti keskmisest palju kõrgem, siis ei ole riigi jäätmekavas 
2014–2020 seatud eesmärgid Tallinna linna jaoks kohati piisavalt ambitsioonikad. 2015. aasta 
seisuga on Tallinnas juba saavutatud riigi jäätmekavas 2014–2020 pakendijäätmete ringlussevõtule 
ning ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamisele seatud sihttasemed. Elektroonikaromude ning 
kantavate patarei- ja akujäätmete kogumisele seatud sihttasemeid ei ole võimalik omavalitsuse 
tasemel arvutada. 
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3.2 Hinnang jäätmevoogude arengule tulevikus 
Peamised Tallinna jäätmeteket mõjutavad tegurid on üldine majanduslik olukord ning rahvaarvu 
muutus. Mõju avaldavad ka turistide arv ning rahvastiku vanuseline koosseis. Jäätmehoolduse 
paremaks planeerimiseks on vaja hinnata nende tegurite mõju. 
Jooniselt 23 on näha, et Tallinna jäätmeteke on seni järginud üldist majanduslikku olukorda. 
Aastatel 2007–2010 vähenes koos üldise majandusliku olukorra halvenemisega olmejäätmete teke. 
Viimasel viiel aastal on stabiilse majanduskasvu tingimustes jäänud jäätmeteke siiski suhteliselt 
samale tasemele. Võib eeldada, et jäätmeteke ei ole majanduskasvu tingimustes kasvanud tänu 
laiemale korduskasutusele. 

 
Joonis 23. Olmejäätmete tekke ja majandusliku olukorra võrdlus aastate kaupa 
Riigi jäätmekavas 2014–2020 prognoositakse, et jätkub mõõdukas majanduskasv (SKP keskmiselt 
3% aastas) ja jäätmetekke vältimise meetmed annavad tulemusi alates 2018. aastast, mistõttu 
aastane jäätmeteke jääb allapoole majanduskasvu näitajat30. 
Lähtudes Tallinna jäätmetekke senisest dünaamikast, võib prognoosida, et mõõduka, kuid stabiilse 
majanduskasvu tingimustes jääb Tallinna jäätmeteke aastani 2021 umbkaudu samale tasemele. 
Tallinna rahvastiku kohta on tehtud mitu prognoosi. Kuigi varasemad prognoosid näitavad pigem 
Tallinna elanike arvu vähenemist, siis 2014. aastal koostatud Statistikaameti rahvastikuprognoos 
aastani 204031 näeb ette Tallinna rahvaarvu suurenemist. Umbkaudu sama trendi näeb ette 
Tallinna Linnakantselei tellimusel 2011. aastal valminud uuringus32 toodud sisserände 
stsenaarium. Tallinna registreeritud elanike arv on viimase kümne aasta jooksul pidevalt kasvanud. 
Võib eeldada, et see on toimunud tänu paljudele heal tasemel avalikele teenustele (tasuta 
ühistransport, lasteaia- ja koolikohad jms). 

                                                 
30 Riigi jäätmekava 2014–2020 lisa 6 „Olmejäätmete käitlusalternatiivide keskkonnamõju olelusringipõhine uuring“, 
lk 9. SEI Tallinn, 2012.  
31 Rahvastikuprognoos aastani 2040 (koostatud aastal 2014). 
32 Tallinna rahvastikuprognoos 2011–2030. Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia, 2011. 
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Joonis 24. Tallinna olmejäätmete kogutekke ja elanike arvu võrdlus aastate kaupa 
Registreeritud elanike arvu suurenemise ja jäätmetekke vahel ei ole otsest seost näha (joonis 24) 
ning jäätmeteke elaniku kohta on viimase kümne aasta jooksul stabiilselt vähenenud. Võib 
eeldada, et jätkub senine trend ning kuigi elanike arv prognooside kohaselt ka edaspidi kasvab, siis 
jäätmetekke vältimise meetmed annavad tulemusi ja jäätmeteke elaniku kohta väheneb ka 
edaspidi. 

3.3 Võimalikud lahendused jäätmetekke vältimiseks ja vähendamiseks 
Jäätmetekke vältimise ja vähendamise edendamisel on peamine roll täita elanikkonnal, kelle 
teadlikkusest ja tarbimisharjumustest jäätmetekke vähenemine sõltub. Linnal on võimalik 
jäätmetekke vältimisele ja vähendamisele kaasa aidata, luues paremad võimalused 
korduskasutatavate esemete äraandmiseks, korraldades teadlikkuse parandamise kampaaniaid ning 
juurutades keskkonnajuhtimissüsteeme. 

Korduskasutuskeskused 
Tallinnas on praegu neli jäätmejaama, kus võetakse kasutuskõlblikku mööblit vastu tasuta, kuid 
neis napib ruumi korduskasutavata mööbli hoidmiseks. Lageda taeva all muutub kasutuskõlblik 
mööbel kasutuskõlbmatuks. Jäätmejaamadesse toodud kasutuskõlblik mööbel on võimalik suunata 
korduskasutusse. Näiteks Rahumäe ja Pärnamäe jaama käitav Mittetulundusühing 
Keskkonnateenused on sõlminud koostöölepingud MTÜga Eesti Asenduskodude Laste Liit ning 
kahe lastekoduga, kes kasutuskõlblikule mööblile rakenduse leiavad. 
Uute Tallinnasse rajatavate jäätmejaamade juurde tuleks rajada eraldi hoone korduskasutatavate 
esemete jaoks ning olemasolevaid korduskasutuskeskusega täiendada. 
Kasutatud rõivaste ja tekstiili kogumisega tuleb jätkata, seda edasi arendada ning teavitada 
elanikke rõivaste ja tekstiili üleandmise võimalustest. R4R uuringus on järeldatud, et Tallinnas 
peaks olema vähemalt üks riidekonteiner iga 10 000 elaniku kohta. Seega peaks Tallinnas olema 
kokku vähemalt 45 riidekonteinerit. 

Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine 
Tallinna ametiasutustes on kasutusele võetud rohelise kontori põhimõtted. Roheline kontor peab 
juurutama lihtsa keskkonnajuhtimissüsteemi. Üks põhimõte on, et organisatsioon peab looma 
meetmed jäätmetekke vähendamiseks. Lisaks on Tallinna Keskkonnaametile väljastatud EMASi 
sertifikaat ning Tallinna Kommunaalametile ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat. 
Keskkonnajuhtumissüsteemi juurutamise, sh jäätmetekke vältimise ja vähendamise põhimõtete 
rakendamisega tuleks jätkata ka ametiasutuste hallatavates asutustes, mille hulka kuuluvad koolid 
ja lasteaiad. Samuti tuleb linna asutustes rohkem tähelepanu pöörata keskkonnahoidlike 
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riigihangete põhimõtete, sh jäätmetekke vältimise kriteeriumide laiemale kasutamisele. 

Jäätmeteket vältima suunav teadlikkuse parandamine 
Tallinna linnal on võimalik keskkonnateadlikkuse parandamise kampaaniates jäätmetekke 
vältimisele ja vähendamisele rohkem tähelepanu pöörata. 
SEI Tallinn tegi Keskkonnaministeeriumi tellimusel 2014. aastal uuringu33 toidujäätmete ja 
toidukao teemal. Uuringus tuuakse välja vajadus parandada toiduahela kõikide osaliste (sh eriti 
elanikkonna) teadlikkust toidujäätmete ja toidukao tekkepõhjuste ning vältimise ja vähendamise 
võimaluste valdkonnas. Koolides ja lasteaedades on toitlustamisel väga oluline roll 
toitumisharjumuste kujundamisel, sh toidu raiskamise vähendamisel. Seega tuleks toidujäätmete ja 
toidukao tekkele teavituskampaaniates rohkem tähelepanu pöörata. Lasteaedade ja koolide jaoks 
oleks mõistlik välja töötada eraldi programm. 

Lasteaedade varustamine kompostritega 
Põhja-Tallinna linnaosas on alustatud projektiga, mille käigus varustati 2016. aastal viis lasteaeda 
aia- ja haljastujäätmete kompostritega. Lasteaedade varustamine kompostritega võimaldab 
vähemalt osaliselt säästa sügiseti lehekottide veo ning kevaditi mulla lisamise arvelt. Samuti on 
komposter õppevahend, mille abil saab lastele selgitada kompostimise tähendust. Edaspidi on 
mõistlik projekti laiendada ning varustada ka teiste linnaosade lasteaiad kompostritega. 

Mereprügi vältimine 
Tallinn on Euroopa Regionaalarengu fondi INTERREG Kesk-Läänemere programm poolt 
rahastatud projekti „Blastic – plastijäätmete teekond Läänemerre“ partnerina võtnud eesmärgiks 
rakendada meetmeid, mis aitavad vältida ja vähendada jäätmete sattumist linna territooriumilt 
merre. Mereprügi vältimise meetmete rakendamiseks on vajalik koostada tegevuskava.  

3.4 Alternatiivsed lahendused jäätmeveo korraldamisel 
Omavalitsustel on kohustus rakendada korraldatud jäätmevedu, mis tähendab, et kohaliku 
omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja kogub ja veab olmejäätmed määratud piirkonnast määratud 
jäätmekäitluskohta või -kohtadesse. Kuigi jäätmehoolduse korraldamine on Eestis kohalike 
omavalitsuste kohustus ja üks tuumikfunktsioonidest, on kohalike omavalitsuste võimalused 
jäätmeveo korraldamisel väga piiratud. 
Euroopa linnades ja regioonides on kasutusel peamiselt kaks alternatiivset jäätmeveo korraldamise 
mudelit. Esimene levinud lahendus on jäätmeveo korraldamine sisetehinguna, mille rakendamine 
jäätmeveo korraldamisel on Eestis alates 2010. aastast keelatud. Teine levinud lahendus on 
omavalitsuskeskne jäätmeveomudel, kus jäätmevedaja leitakse riigihanke teel, kuid jäätmevedajale 
maksab tasu ainult kohaliku omavalitsuse poolt jäätmeveo korraldamiseks loodud keskne asutus. 
Ka selle lahenduse kasutamine on Eestis alates 2015. aasta jaanuarist keelatud. 
Jäätmeveo korraldamiseks on seaduse tasandil jäetud sisuliselt vaid üks valik: kohaliku 
omavalitsuse üksus peab iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega 
korraldama teenuste kontsessiooni lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust. Seejuures ei või 
korraldatud jäätmeveo puhul kohaldada riigihangete seaduses ette nähtud sisetehingu 
regulatsiooni. 
Omavalitsuste võimalusi jäätmeveo korraldamisel on analüüsitud R4R uuringus. Uuringu aruande 
kohaselt näitavad Euroopa Liidu riikide kogemused, et jäätmehierarhia põhimõtete rakendamine, 
sh jäätmetekke vältimise ja taaskasutamise ülesannet täitva jäätmekäitlussüsteemi rajamine sõltub 
otseselt omavalitsuste panusest ja võimest kohalikul tasandil jäätmehooldust korraldada. 
Peaaegu kõikides liikmesriikides on omavalitsustel keskne roll olmejäätmete käitlemise 
korraldamisel, sh jäätmeveo puhul. Selleks on valdav osa omavalitsusi korraldanud elanikkonnale 
suunatud jäätmekäitlusteenused, sh jäätmevedajate üle arvestuse pidamise ning nendega 
arveldamise ja nõustamise, kohaliku omavalitsuse või vastava struktuuriüksuse kaudu (mis on 
Eestis alates 2015. aastast keelatud). 
2016. aastal OECD keskkonnapoliitika komitee keskkonnatoime töörühma (edaspidi OECD) 

                                                 
33 „Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes“. SEI Tallinn, 2014. 

http://tarbitoitutargalt.ee/wp-content/uploads/2016/10/Toidukao_uuring_SEIT_2014.pdf
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koostatud Eesti keskkonnapoliitika tulemuslikkuse ülevaates34 on märgitud, et kohalike 
omavalitsuste rolli üle tahkete olmejäätmete hoolduse järelevalves käivad jätkuvalt vaidlused. 
Sellest tulenev ebakindlus takistab stabiilse strateegia ja hooldusraamistiku väljakujunemist, mis 
võiks toetada ulatuslikumat sortimist ja ringlussevõttu ning tagada kõikide tahkete olmejäätmete 
äraveo. 
OECD hinnangul peegeldavad probleemid tahkete olmejäätmete hoolduse nõrka planeerimist 
riiklikul tasandil: riiklikes jäätmehoolduskavades on paika pandud üldised eesmärgid, aga mitte 
kõik nende saavutamiseks vajalikud meetmed ja tegevused. Selle tulemusel ei ole 
jäätmekäitlusettevõtete ja kohaliku tasandi hooleks jäetud otsused piisaval määral toetanud 
riiklikke eesmärke, sh ringlussevõtule 2020. aastaks seatud eesmärke. 
Tahkete olmejäätmete kogumise üleandmine kohalike omavalitsuste hankemenetluste raames 
valitud eraettevõtetele on võimaldanud säilitada kodumajapidamistele madala hinnataseme, kuid 
seeläbi ei ole siiski suudetud tagada korrapärast jäätmekogumisteenuse osutamist. 

Kokkuvõttes on praegu omavalitsuste võimalused jäätmevedu tõhusalt korraldada selgelt 
ebapiisavad, mis omakorda pärsib tugevalt Tallinna jäätmehoolduse arengut tervikuna. 
OECD soovitus Eesti riigile on luua stabiilne pikaajaline institutsiooniline raamistik, mis suudaks 
tagada ELi nõuete ja eesmärkide saavutamise tahkete olmejäätmete hoolduse vallas, tugevdades 
muu hulgas kohalike võimude institutsioonilist rolli ning finants- ja tehnilist võimekust tahkete 
olmejäätmete hoolduse tõhusamal korraldamisel. 
Ka Riigikontroll on esitanud 12.12.2016 avaldatud auditi aruandes35 keskkonnaministrile 
soovituse algatada jäätmeseaduse muutmine, et määrata kindlaks riigi ning omavalitsuste vastutuse 
jagunemine jäätmete taaskasutamise ja ringlussevõtu eesmärkide täitmise eest. Samuti soovitab 
Riigikontroll keskkonnaministril täpsustada seaduses omavalitsuste õigusi ja kohustusi seoses 
jäätmehooldusega. 
2009. aastal moodustas Tallinna Linnavalitsus ajutise komisjoni, et valmistada ette jäätmeveo ja 
tänavapuhastusega tegeleva Tallinna linna äriühingu või asutuse asutamine. Tallinna 
Keskkonnaameti tellimusel koostas AS PricewaterhouseCoopers Advisors analüüsi, milles võrreldi 
kolme ärimudelit: linna äriühing või munitsipaalettevõte jäätmekäitluse korraldamiseks 
(sisetehing), korraldatud jäätmeveo korraldamine linnapoolse piiratud sekkumisega 
(omavalitsuskeskne jäätmeveomudel) ning korraldatud jäätmeveo mudeliga jätkamine. Ajutine 
komisjon esitas oma töö kokkuvõtte Tallinna Linnavalitsusele36. 
R4R uuringus on võrreldud kolme alternatiivset jäätmeveo korraldamise lahendust: 
omavalitsuskeskne jäätmeveomudel, korraldatud jäätmeveo mudel ja vabaturu mudel. R4R 
uuringus ei lisatud alternatiivsete lahenduste hulka jäätmeveo korraldamist sisetehinguna, kuna 
selle lahenduse kasutamine on praegu Eestis keelatud. Võib siiski eeldada, et Euroopa Liidus 
seatud jäätmealaste eesmärkide saavutamiseks täpsustatakse seaduses omavalitsuste õigusi ja 
kohustusi seoses jäätmehooldusega ning välistada ei saa ka sisetehingu kasutamise võimalikkust. 
Seega on alates 2009. aastast kaalutud Tallinna jäätmeveo korraldamisel nelja mudelit: 
• omavalitsuskeskne jäätmeveomudel – Tallinna Jäätmekeskusel põhinev jäätmeveo korraldus, 
kus Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus korraldab keskselt linna jäätmekäitlusteenust, olles 
hanke tulemusel valitud jäätmevedajale tasu maksja ning jäätmevedajatega arveldaja; 
• jäätmeveo korraldamine sisetehinguna (linnaettevõtte loomine) – omavalitsus korraldab 
olmejäätmete veo ise ning eraettevõtteid teenuse osutamisse ei kaasata; 
• korraldatud jäätmeveo mudel – siiani Eestis ja varem ka Tallinnas rakendatud jäätmeveo mudel, 
kus omavalitsuse poolt hanke tulemusel valitud jäätmekäitlusettevõte pakub jäätmeveoteenust, sh 
sõlmib lepingud ja arveldab jäätmevaldajatega; 

                                                 
34 „Eesti keskkonnapoliitika tulemuslikkuse ülevaade, järeldused ja soovitused“, lk 16–18. OECD keskkonnapoliitika 
komitee keskkonnatoime töörühm, 2016. 
35 Riigikontrolli auditi aruanne „Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete kokkukogumisel ja 
taaskasutusse suunamisel”, lk 28. 
36 Tallinna Linnavalitsuse 23.09.2009 istungi protokolli päevakorrapunkt nr 40 „Informatsioon Tallinna Linnavalitsuse 
11. märtsi 2009 korraldusega nr 393-k jäätmeveo ja tänavapuhastusega tegeleva Tallinna linna äriühingu või asutuse 
asutamise ettevalmistamiseks moodustatud ajutise komisjoni tööst“. 

http://www.envir.ee/sites/default/files/news-related-files/oecd_estonia2016.pdf
http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=13857&AuditId=2417
http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=13857&AuditId=2417
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=savepdf&aktid=115355
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=savepdf&aktid=115355
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=savepdf&aktid=115355
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• vabaturu mudel – olmejäätmete käitlemise teenus on avatud kõikidele jäätmekäitlusettevõtetele, 
kes vastavad nõuetele, ning jäätmevaldajal on õigus ise valida endale sobiv jäätmeveoteenust 
osutav ettevõte. 

Omavalitsuskeskne jäätmeveomudel 
R4R uuringu aruande kohaselt võimaldab alternatiivsete jäätmeveomudelite positiivseid ja 
negatiivseid külgi ning Tallinna ja Euroopa riikide kogemusi arvesse võttes linnal kõige 
tõhusamalt täita seadustest tulenevat jäätmehoolduse koordinaatori rolli hiljuti rakendatud Tallinna 
Jäätmekeskusel põhinev keskne jäätmehoolduse mudel. Seega on omavalitsuskeskne 
jäätmeveomudel võrreldud mudelite seast Tallinna linna jaoks sobivaim lahendus. 
Omavalitsuskeskse jäätmeveomudeli eelised: 
• võimalus pakkuda ühtset jäätmeveoteenust kogu linna territooriumil – olemas on üks keskne 
klienditeeninduskeskus ning elanikul ei ole vaja pärast iga hanke läbiviimist uue vedajaga lepingut 
sõlmida, puuduvad hinna ja klienditeeninduse kvaliteedi erisused piirkonniti; 
• võimalus ristsubsideerida jäätmeveo teenuse hinda jäätmeliikide kaupa, nt kehtestada 
segaolmejäätmete konteineri tühjendamiseks kõrgem tasu ja liigiti kogutud jäätmetele madalam 
tasu või tühjendada taaskasutatavate jäätmete konteinereid tasuta; 
• võimalus paremini teostada järelevalvet – linnal on ajakohane ja vahetu teave jäätmeveo 
toimimisest ning jäätmeveoga liitunutest (kui linn sai info jäätmeveoga liitunutest ettevõtete käest, 
siis oli see lünklik); 
• võimalus paremini täita jäätmealaseid strateegilisi eesmärke; 
• linnal on võimalus pakkuda lisateenuseid, mis on otseselt aidanud parandada 
jäätmekäitlusteenust ning seeläbi suurendanud ka inimeste valmisolekut jäätmeid liigiti koguda; 
• võimalus osutada veoteenust ka väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, kellel puudub 
jäätmevaldajatega arveldamise võimekus. 
Alates omavalitsuskeskse jäätmeveomudeli rakendamisest on Tallinnas selgelt eristatud 
jäätmeveoturg, kuna käitluskoha leidmiseks on riigihanked läbi viidud eraldi. Võrreldes varasema 
korraldatud jäätmeveo mudeliga (üks hange) on kahes osas hangete korraldamise eelised 
järgmised: 
• teenust osutaval jäätmevedajal ei ole põhjust jäätmetest ebaseaduslikult vabaneda, sest 
jäätmekäitluskoht on juba ette antud ning käitlemise eest vedaja maksma ei pea; 
• jäätmeveoteenust osutav ettevõte ei pea sõlmima kokkuleppeid käitluskohtadega, mis lihtsustab 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate veoturule sisenemist. 
Omavalitsuskeskse jäätmeveomudeli peamine negatiivne aspekt on hangete tihe vaidlustamine, 
mis pärsib süsteemi rakendamist. OECD märgib, et kui hankelepingu sõlmimise otsus edukalt 
vaidlustatakse, saab iga kodumajapidamine endale kuni uue hankemenetluse korraldamiseni ise 
jäätmevedaja valida. Sellest tulenevalt ei ole tagatud kõikide tahkete olmejäätmete korrapärane 
vedu. 
R4R uuringus on märgitud omavalitsuskeskse jäätmeveomudeli negatiivse aspektina, et tulenevalt 
lisateenustest ja süsteemi haldamise kuludest (sh jäätmeliikide käitlemise ristsubsideerimisest) 
võib teenuse kogukulu elanikele olla mõnevõrra suurem kui korraldatud jäätmeveo mudelit 
kasutades (jäätmevedajate hallatav süsteem). Seni ei ole see hinnang kinnitust leidnud ning 
jäätmeveo kogukulu on elaniku jaoks, vastupidi, hoopis vähenenud. 

Jäätmeveo korraldamine sisetehinguna 
Riigihankeõiguse eesmärk ei ole sundida hankijat ostma hanke korras teenust, mille osutamise 
võimekus on tal endal olemas. Sisetehingu (ingl in-house) erand kujunes Euroopa Kohtu praktikas 
välja just selliste olukordade lahendamiseks, kus hankijal on vajalik võimekus olemas37. 
Sisetehingu kasutamisel korraldab omavalitsus olmejäätmete veo ise ning eraettevõtteid teenuse 
osutamisse ei kaasata. 
Jäätmeveo korraldamine sisetehinguna on Euroopas laialdaselt kasutusel ning osas linnades ja 
regioonides on mindud ka jäätmeveo remunitsipaliseerimise teed. Näiteks 2017. aasta veebruaris 

                                                 
37 Sisetehingu reegel riigihankeõiguses. Jäätmeveo ja -käitluse näide. C. Ginter, K. Härginen, Juridica 1/2016. 
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otsustas Oslo linn katkestada lepingud hanke teel leitud jäätmevedajaga ning korraldada jäätmeveo 
sisetehinguna, kuna jäätmevedaja ei tulnud oma ülesannetega toime38. 
Jäätmeveo korraldamisel sisetehingu kaudu on üldjoontes samad positiivsed aspektid nagu 
omavalitsuskeskse mudeli korral, kuid lisaks kaob hangete vaidlustamise risk ning tagatud on 
jäätmeveoteenuse järjepidevus. Samuti kaob oht, et hanke teel leitud teenuseosutaja ei tule oma 
ülesannetega toime või muutub maksevõimetuks. 
Vastupidi levinud arvamusele, et avaliku sektori osutatavad teenused on ebaefektiivsemad, 
näitavad uuringud, et jäätmeveoteenuse puhul avaliku ja erasektori osutatavates teenustes erinevusi 
ei ole. Rahvusvaheline avalike teenuste uuringu instituut (ingl Public Service International 
Reaserch Unit) on järeldanud paljude uuringute põhjal, et jäätmehoolduse valdkonnas ei ole 
eraettevõtete osutatavad teenused võrreldavas olukorras tarbijale soodsamad39. 
Sisetehingu kasutamise kohta on Riigikohtu halduskolleegium selgitanud, et riigihankeõiguse 
eesmärk ei ole suurendada erasektori turuosa avaliku sektori pakutavate teenuste arvel40. 
Kolleegium leiab ka, et avalik-õigusliku isiku otsus täita avalik ülesanne ise või enda kontrollitava 
äriühingu kaudu ilma erakapitali kaasamata (sisetehing) ei riiva põhiseaduse §-s 31 sätestatud 
ettevõtlusvabadust. Avaliku ülesande täitmise ülevõtmine võib olla ettevõtjale soodne, kuid 
põhiseaduse § 31 ei hõlma õigust sellele, et riik või kohalik omavalitsusüksus tagaks ettevõtjale 
suurema käive avalike ülesannete delegeerimisega. Riigikohtu üldkogu on ka märkinud, et 
ettevõtlusvabadusega ei tagata üldjuhul ettevõtjale turuosa41. 
Kuigi uuringud näitavad, et eraettevõtted ei paku jäätmeveoteenust efektiivsemalt, ning Riigikohus 
on selgelt väljendanud seisukohta, et sisetehingu kasutamine ei riiva ettevõtlusvabadust, otsustas 
seadusandja 2010. aastal selle lahenduse kasutamise keelata. Tegemist on ainsa avaliku teenusega 
Eestis, kus sisetehingu kasutamine on keelatud. 

Korraldatud jäätmeveo mudel 
Korraldatud jäätmeveo mudelit kasutades on seni antud valdavalt kogu kontroll teenuse osutamise 
üle eraettevõttele, sh õigus otsustada, kuhu jäätmed käitlemiseks veetakse. Kui esialgu vaidlustati 
Tallinna linna hankeid põhjendusega, et kohalikul omavalitsusel ei ole õigust käitluskohta 
määrata42, siis hilisema kohtupraktika järgi ei ole see mitte ainult õigus, vaid ka kohustus43. See 
tähendab, et korraldatud jäätmeveo mudelit kasutades peab kohaliku omavalitsuse üksus lisaks 
jäätmeveole reguleerima ka enda ja jäätmete edasise töötleja vahelise õigussuhte. 
Korraldatud jäätmeveo mudeli positiivse aspektina saab välja tuua, et jäätmeveo hind on kontrolli 
all ning üldjuhul on jäätmevaldajad kogumissüsteemiga liidetud (kuigi omavalitsusel puudub 
sellest vahetu ülevaade). 
Korraldatud jäätmeveo mudeli negatiivsed aspektid: 
• omavalitsusel puudub selge ülevaade jäätmekäitluse toimimisest, samuti on piiratud 
omavalitsuse võimalused jäätmehooldust kavandada ja suunata; 
• teenuste hinnad ja kvaliteet varieeruvad piirkonniti ning uue hanke korraldamine toob kaasa 
muutusi, mis kokkuvõttes tekitab klientides segadust (uute lepingute sõlmimine, veograafiku 
muutus jms); 
• jäätmevedajate motivatsiooni puudumine suunata jäätmete liigiti kogumist, mis muudab liigiti 
kogutud jäätmetele soodsama tasu kehtestamise sisuliselt võimatuks; 
• kõrge hinnaga lisateenused, mis ei ole korraldatud jäätmeveo lepingu objektiks, kuid on teenuse 
osutamisega vahetult seotud (nt konteinerite rent ja pesu); 
• väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel on turule siseneda raske, kuna see nõuab suurt 
alginvesteeringut kliendiarveldussüsteemi loomiseks ning kokkuleppeid jäätmekäitlejatega; 
• sarnaselt omavalitsuskeskse jäätmeveomudeliga vaidlustatakse korraldatavaid riigihankeid tihti. 

                                                 
38 Oslo scraps its bad garbage deal (newsinenglish.no). 
39 Public and private sector efficiency. A briefing for the EPSU Congress by PSIRU. Mai 2014. 
40 05.03.2014 kohtuotsus asjas nr 3-3-1-2-14, p 24. 
41 09.12.2013 kohtuotsus asjas nr 3-4-1-2-13, p 136. 
42 Näiteks RAGN-SELLS ASi vaidlustused hangetes nr 128888 ja 154894. 
43 Riigikohtu 15. jaanuari 2015 kohtuotsus nr 3-3-1-68-14, p 30. 

http://www.newsinenglish.no/2017/02/20/oslo-scraps-its-bad-garbage-deal/
http://www.psiru.org/sites/default/files/2014-07-EWGHT-efficiency.pdf
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-2-14
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-2-13
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/128888
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/154894
https://www.riigikohus.ee/lahendid?asjaNr=3-3-1-68-14
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Vabaturu mudel 
Riigi jäätmekava 2014–2020 näeb ette, et tuleb algatada jäätmeveo korralduse reform, mille 
tulemusel säiliks inimestel prügiveosüsteemiga liitumise kohustus, kuid lisanduks õigus valida 
parimat hinna ja kvaliteedi suhet pakkuv teenuseosutaja. 
Vabaturu mudel on Euroopas väga erandlik lahendus ning selle kasutuselevõttu nägi ette 
2015. aastal koostatud Vabariigi Valitsuse tegevuskava. 21. novembril 2016 allkirjastatud uus 
Vabariigi Valitsuse tegevuskava seda igati põhjendatult enam ette ei näe ning mudeli 
kasutuselevõtt ei ole enam aktuaalne. 
Pärast omavalitsuskeskse jäätmeveomudeli kasutuselevõttu Tallinnas tegi Konkurentsiamet 
keskkonnaministrile soovituse avada jäätmeveoturg vabale konkurentsile44. Samas ei ole 
Konkurentsiameti hinnangutes võetud arvesse keskkonnaaspekte. 
Vabaturu mudeli kasutuselevõtuks töötas Keskkonnaministeerium välja ka jäätmeseaduse 
muutmise seaduse eelnõu, kuid SEI Tallinn tehtud mõjude hindamine45 andis vabaturu ideele üsna 
hävitava hinnangu. Vabaturu olukorras suureneb märkimisväärselt keskkonnamõju, 
jäätmevaldajatel puudub kindlus teenusehinna kujunemise küsimuses, vabaturg halvendab 
konkurentsi, suurendab eeldatavasti märkimisväärselt kohalike omavalitsuste teostatava 
järelevalve vajadust, suurendab ulaladestamist, omavalitsuste võimalused kavandada 
jäätmehooldust ja suunata jäätmehierarhial põhinevate lahenduste poole on piiratud jne. 

Kokkuvõte jäätmeveo korraldamise võimalustest 
Võttes arvesse eri lahenduste positiivseid ja negatiivseid aspekte, on jäätmeveo korraldamiseks 
sobivaimad lahendused omavalitsuskeskne jäätmeveomudel ning jäätmeveo korraldamine 
sisetehinguna. Need lahendused aitavad linnal kõige paremini täita jäätmealaseid strateegilisi 
eesmärke ning jäätmete ringlussevõtule seatud sihtarve. Siiski puudub nende mudelite 
rakendamiseks seaduslik alus. 
Linnal tuleb jätkuvalt rõhutada omavalitsuste koostööorganisatsioonide kaudu ning riigiga 
peetavates arengukõnelustes vajadust taastada omavalitsuskeskne jäätmeveomudel ning 
sisetehinguna jäätmeveo korraldamine. Kaaluda tuleb ka ettepaneku esitamist Vabariigi 
Valitsusele sellekohaste seadusemuudatuste tegemiseks. 
Linn on 2012. aastal alustanud omavalitsuskeskse jäätmeveomudeli rakendamisega ning kõige 
otstarbekam on praegu selle mudeliga jätkata. Kuigi alates 2015. aastast puudub muudetud seaduse 
tõttu edaspidi võimalus korraldada uusi hankeid omavalitsuskeskse jäätmeveomudeli 
rakendamiseks, oli linn selleks hetkeks alustanud hankemenetluste läbiviimist kõigi Tallinna 
13 jäätmeveopiirkonna puhul. JäätSMSi rakendussätete kohaselt viiakse enne seaduse jõustumist 
pooleli olevad riigihankemenetlused ja lepingute menetlused lõpuni ning nendes menetlustes 
sõlmitud lepingud kehtivad nende kehtivusaja lõpuni. 
Kuna mitme piirkonna puhul on veel 2017. aastal hankemenetlus pooleli, siis on otstarbekas viia 
need riigihankemenetlused lõpuni. Kui jäätmevedajad hangete tulemusel sõlmitud lepinguid 
korrektselt täidavad ning neid enne tähtaja lõppu ei lõpetata, toimib enamikus Tallinna 
jäätmeveopiirkondades omavalitsuskeskne jäätmeveomudel kuni aastateni 2021–2022. Samuti 
tuleks jätkata omavalitsuskeskse jäätmeveomudeli rakendamisega, kui selleks tekib seaduse 
muutmise tulemusel võimalus. 
Seni tuleb uute hangete korraldamisel lähtuda kehtivast seadusest ning hanked läbi viia nn 
korraldatud jäätmeveo mudeli järgi. Seejuures tuleb hanked korraldada kahes osas: lisaks 
jäätmeveole tuleb reguleerida ka linna ning jäätmete edasise töötleja vaheline õigussuhe. 
Alates 2017. aasta maikuust osutab jäätmeveoteenust ka linnale kuuluv AS Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus, mis saab osaleda linna korraldatavatel riigihangetel. 

                                                 
44 Konkurentsiameti 21.11.2012 kiri nr 5.1-4/12-0010-114 keskkonnaministrile. 
45 „Jäätmeveo reformi raames koostatud jäätmeseaduse muutmise seaduse rakendamise mõju hindamine“. SEI Tallinn, 
2014. 

http://www.konkurentsiamet.ee/public/Seisukohad_ja_arvamused/Konkurentsiameti_ettepanek_konkurentsiolukorra_parandamiseks_ja_J__tS_muutmiseks_2012.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/jaats_moju_hinnang_seit_fin.pdf
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3.5 Jäätmekogumissüsteemi arendamise võimalused 
3.5.1 Euroopa Liidu pealinnade kogumissüsteemide võrdlus 
Jäätmekogumissüsteemi edasiarendamisel tuleb eelkõige silmas pidada, et see soodustaks jäätmete 
liigiti kogumist, mis võimaldab jäätmeid materjalina ringlusse võtta. 
Euroopa Komisjoni tellimusel valmis 2015. aastal uuringu aruanne46, kus võrreldi 28 Euroopa 
pealinna jäätmekogumissüsteeme ning liigiti kogumise taset. Uuringus võeti arvesse viit peamist 
jäätmeliiki – biojäätmed, paber ja kartong, klaas, plast ja metall –, mis moodustavad Tallinna 
olmejäätmete koostisest 81,6%. Tallinna kohta võeti uuringus arvesse 2012. aasta andmed. 
Euroopa pealinnades kasutusel olevad jäätmekogumisviisid saab jagada nelja kategooriasse: 
• tekkekohas liigiti kogumine; 
• tekkekohas mitme jäätmeliigi koos kogumine; 
• kogumine kogumispunktide kaudu; 
• kogumine jäätmejaamas. 
Enamjaolt kasutatakse mitut kogumisviisi kombineeritult ning leida tuleb mõistlik tasakaal, võttes 
arvesse eri kogumissüsteemide tõhusust ja käituskulusid. 
Euroopa pealinnade näitel on tekkekohas liigiti kogumise korral käigushoidmise kulud kõige 
suuremad, kuid algne investeering on üldjuhul väiksem kui kogumispunktide võrgustiku rajamisel. 
Tekkekohas mitut materjaliliiki koos kogudes on võimalik saavutada mõningane kokkuhoid 
käigushoidmise kuludelt, kuid selle arvelt langeb materjali kvaliteet. Kogumispunktide võrgustiku 
rajamise kulu oleneb võrgustiku tihedusest. 
Jäätmete kogumisel jäätmejaamade kaudu on võimalik saavutada madalamad kulud, kuid viie 
peamise materjaliliigi (biojäätmed, paber ja kartong, klaas, plast ja metall) kogused on 
jäätmejaamade abil kogudes üsna tagasihoidlikud. Jäätmejaamasid kasutatakse enamasti teiste 
jäätmeliikide kogumiseks (suurjäätmed, elektri- ja elektroonikaseadmed jne). 

Tabel 15. Ülevaade jäätmekogumisviisidest Euroopa Liidu riikide 28 pealinnas 
Pealinn Tekkekohas 

liigiti kogumine 
Tekkekohas 

mitme jäätmeliigi 
koos kogumine 

Kogumispunktid Jäätmejaam 

Amsterdam  ●   ● ● 
Ateena ● ● ●   
Berliin ● ● ● ● 
Bratislava     ● ● 
Brüssel ● ● ● ● 
Budapest ● ● ●   
Bukarest     ●   
Dublin ● ● ● ● 
Helsingi ●   ● ● 
Kopenhaagen ●   ● ● 
Lissabon ●   ● ● 
Ljubljana ● ● ● ● 
London ● ● ● ● 
Luxembourg ● ● ● ● 
Madrid   ● ● ● 
Nikosia ● ● ● ● 
Pariis ● ● ● ● 
Praha     ● ● 
Riia ●   ● ● 
Rooma ● ● ●  
Sofia ● ● ● ● 

                                                 
46Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU, Final report, BiPRO/CRI, 2015. 

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf
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Stockholm ●   ● ● 
Zagreb ●   ● ● 
Tallinn ● ● ● ● 
Valetta ● ● ● ● 
Varssavi ● ●     
Viin ●   ● ● 
Vilnius ●   ● ● 

Euroopa Liidu 28 pealinnas kasutatavaid kogumisviise kujutab tabel 15. Tekkekohas liigiti 
kogumine on kasutusel 24 pealinnas, sealhulgas Tallinnas. Tekkekohas mitme jäätmeliigi koos 
kogumist (ühe mahutiga) kasutatakse 16 pealinnas. Ühe mahutiga mitme materjaliliigi kogumist 
kasutatakse enim plasti ja metalli puhul. Selle kogumisviisi alla liigitub ka Tallinnas 
pakendijäätmete vedu tekkekohast, mida pakub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ. 
Kogumispunktide kaudu koguti vähemalt ühte liiki jäätmeid 27 linnas ning 23 pealinnast võib 
leida jäätmejaama. Ka Tallinnas on need kogumisviisid esindatud. Enamik linnasid keskendub 
biojäätmete, paberi ja kartongi, klaasi, plasti ning metalli liigiti kogumisele ning valdava osa liigiti 
kogutud jäätmetest moodustavad just need viis peamist jäätmeliiki. 
Biojäätmete peamise kogumisviisina kasutavad Euroopa Liidu pealinnad tekkekohas kogumist 
(kokku 19 pealinna) ning enamasti toetab tekkekohas kogumist ka jäätmejaam. Siiski on kaks 
linna, Luxembourg ja Rooma, näidanud head biojäätmete liigiti kogumise taset ka 
kogumispunktide abil. Kõrgeim biojäätmete liigiti kogumise määr on Ljubljanas (73%), kus liigiti 
kogumine toimub tekkekohas. Rohkem kui 30% biojäätmetest kogutakse liigiti ka Dublinis, 
Helsingis, Viinis, Tallinnas ja Roomas. 
Ka paberit ja kartongi liigiti kogumine toimub enamjaolt tekkekohas. Sageduselt järgmised 
lahendused on kogumine kogumispunktide ning jäätmejaamade abil. Kõrgeim paberi ja kartongi 
liigiti kogumise määr on Ljubljanas, Tallinnas, Helsingis, Riias ja Berliinis, kus see on suurem kui 
65%. Kõigis viies parimate tulemustega linnas kogutakse paberit ja kartongi liigiti tekkekohas, 
seega võib järeldada, et paberi ja kartongi puhul on see parim lahendus. 
Klaasi kogumiseks kasutatakse tekkekohal liigiti kogumist ja kogumispunkte enam-vähem 
võrdselt. Parimad tulemused (liigiti kogumise määr rohkem kui 75%) on Ljubljanas, Tallinnas, 
Brüsselis, Luxembourgis ja Dublinis. Ljubljanas ja Tallinnas kogutakse klaasi vaid 
kogumispunktides. Brüsselis, Luxembourgis ja Dublinis on kasutusel ka tekkekohal liigiti 
kogumine. 
Plasti tekkekohal liigiti kogumine ei ole veel kuigi levinud, seda tehakse 8 pealinnas 28st. 
Sagedamini kogutakse plasti tekkekohal koos mõne teise materjaliliigiga (enamasti koos 
metalliga). Plasti liigiti kogumise määr on kõrgeim Riias, kus kasutatakse tekkekohal liigiti 
kogumist. Tulemuste poolest järgnevad Bratislava ja Tallinn, kus on kasutusel kogumispunktid. 
Metalli ukselt uksele liigiti kogumise on kasutusele võtnud kuus linna 28st. Nagu ka plasti puhul, 
kogutakse metalli rohkem koos mõne teise materjaliliigiga (enamasti koos plastiga). Metalli on 
teistest materjaliliikidest lihtsam eraldada, kuid selleks peab siiski olemas olema sortimisliin. 
Kõige paremad tulemused on metallijäätmete kogumisel Helsingis, kus kogutakse liigiti umbkaudu 
70% metallijäätmetest. Kuigi Helsingi on üks vähestest linnadest, kus metalli kogutakse liigiti 
tekkekohas, pärineb enamik Helsingis liigiti kogutud metallijäätmetest siiski jäätmejaamadest. 
Biojäätmete, paberi ja kartongi, klaasi, plasti ja metalli liigiti kogumise määra kokku Euroopa 
Liidu 28 pealinnas näitab joonis 25. Uuringu kohaselt on viit peamist jäätmeliiki võrreldes 
pealinnadest kõrgem liigiti kogumise tase Ljubljanas (55%) ning madalaim Zagrebis (1%). Tallinn 
on liigiti kogumise tasemelt Ljubljana järel teisel kohal (47%), edestades kolmandal kohal olevat 
Helsingit (39%). 
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Joonis 25. Biojäätmete, paberi ja kartongi, klaasi, plasti ja metalli liigiti kogumise määr kokku 
Euroopa Liidu riikide 28 pealinnas 
Mitu linna on alustanud tekkekohas liigiti kogumisega veel üsna hiljuti, et täita jäätmete 
raamdirektiivi artikli 10 lõikest 2 tulenevat kohustust korraldada 2015. aastaks vähemalt paberi, 
metalli, klaasi ja plasti liigiti kogumine. 

Jäätmekogumissüsteemi rahastamise viisid 
Euroopa pealinnades kasutatavad jäätmekäitlusteenuste eest tasu kogumise viisid saab jagada 
kaheks: 
• kogusepõhine tasu, mille suurus oleneb kogutud jäätmete mahust (konteineri suurusest) või 
kaalust ning veo sagedusest; 
• fikseeritud tasu (või jäätmemaks), mille suurus oleneb elanike või ruutmeetrite arvust. 
Kogusepõhine tasu eeldab jäätmevaldaja identifitseerimist ning koguse mõõtmist, fikseeritud tasu 
korral ei ole seda vaja. Kogusepõhist ja fikseeritud tasu võib omavahel ka kombineerida. 
Linnades, kus on kasutusel kogusepõhine tasu, tuleb üldjuhul kõrgemat tasu maksta 
segaolmejäätmete kogumise eest. Liigiti kogutud jäätmete eest tasu ei küsita või on tasu väiksem. 
Segaolmejäätmete kõrgema tasu arvelt subsideeritakse liigiti kogutud jäätmete käitlemise kulusid. 

1% 
3% 

4% 
5% 
5% 

6% 
8% 
8% 

12% 
12% 
12% 
12% 

14% 
14% 

16% 
16% 

18% 
21% 
21% 

24% 
25% 

27% 
28% 

29% 
37% 

39% 
47% 

55% 

0% 6% 11% 17% 22% 28% 33% 39% 44% 50% 55%

Zagreb
Bukarest

Sofia
Vilnius

Varssavi
Nikosia
Valetta

Budapest
Lissabon

Pariis
Amsterdam

Madrid
Bratislava

Praha
Rooma
Ateena

Riia
Stockholm

Brüssel
Kopenhaagen

London
Berliin

Luxembourg
Viin

Dublin
Helsingi
Tallinn

Ljubljana

Biojäätmete, paberi- ja kartongi, klaasi, plasti ja metalli liigiti kogumise määr kokku (%)



71 

 

Tabelis 16 on näidatud Euroopa Liidu pealinnades kasutusel olevad jäätmekogumissüsteemi 
rahastamise viisid ning keskmine liigiti kogutud jäätmete osakaal. Kogumissüsteemi rahastamise 
viisi ja liigiti kogumise taseme vahel on näha selge seos. Linnades, kus tasutakse koguse põhjal, on 
liigiti kogutud jäätmete osakaal selgelt suurem linnadest, kus on kasutusel fikseeritud tasu. 

Tabel 16. Jäätmekogumissüsteemi rahastamise viisid ning keskmine liigiti kogumise määr 
 Kogusepõhine 

tasu 
Fikseeritud + 
kogusepõhine 

tasu 

Fikseeritud tasu Andmed puuduvad 

Berliin, Budapest, 
Dublin, Helsingi, 

Ljubljana, 
Tallinn, Viin 

Kopenhaagen, 
Stockholm, 

Varssavi 

Amsterdam, 
Brüssel, Lissabon, 

London, 
Luxembourg, 
Pariis, Vilnius 

Ateena, Bratislava, 
Bukarest, Madrid, 

Nikosia, Praha, Riia, 
Rooma, Sofia, Valetta, 

Zagreb 
Keskmine 

liigiti 
kogumise 

määr 

 
35% 

 
17% 

 
17% 

 
10% 

Euroopa Liidu pealinnade kogumissüsteemide võrdluse tulemusel saab väita, et üldjuhul annab 
parima tulemuse jäätmete tekkekohas liigiti kogumine. Klaasi, plasti ja metalli kogumisel on 
alternatiiviks kogumispunktid ning teisi kogumisviise peavad toetama jäätmejaamad. 

3.5.2 Jäätmekogumissüsteemi arendamise võimalused Tallinnas 
Ringlussevõtu edendamiseks on vaja jäätmeid võimalikult suures ulatuses tekkekohas liigiti 
koguda. Liigiti kogutud jäätmete äraandmiseks tuleb esmalt luua piisavalt mugavad võimalused. 
2016. aastal tehtud küsitluse47 kohaselt on elanikud enim nimetanud prügi sorteerimata jätmise 
põhjusena jäätmete liiga keerukat üleandmist (puuduvad konteinerid või on need liiga kaugel; 49% 
elanikest, kes ei sorteeri mõnda liiki jäätmeid või ei tee seda pidevalt, põhjendab nii), seda, et ei 
teki nii palju jäätmeid (38%) ja et pole ruumi (26%). Seega vajavad liigiti kogutud jäätmete 
üleandmise võimalused parandamist. 

Tekkekohas liigiti kogumise arendamine (korraldatud jäätmevedu) 
Tallinna jäätmekogumissüsteemi arendamisel on suundumus laiem tekkekohas liigiti kogumine 
ning lisaks paberi- ja kartongijäätmetele ning biojäätmetele tuleks võimaldada ka klaasi-, plasti- ja 
metallijäätmete tekkekohas liigiti üleandmine. Seejuures on oluline eraldi mahutisse koguda 
biojäätmed, paber ja kartong ning klaas. Plasti ja metalli on võimalik koguda ühe mahutiga. 
Samuti on oluline jätkata suurjäätmete tekkekohas kogumist, kuna kõikidel inimestel pole 
võimalik neid jäätmeid jäätmejaamadesse tuua. 
Optimaalne lahendus oleks klaasi-, plasti- ja metallijäätmete konteineri olemasolu kortermajade 
juures, väiksemates korterelamutes ja üksikelamutes, kus jäätmeid nii palju ei teki, on klaasi-, 
plasti- ja metallijäätmete kogumisel alternatiiviks kogumispunktid. Sarnaselt on Tallinnas 
korraldatud ka biojäätmete ning paberi ja kartongi tekkekohas liigiti kogumine. Kui kortermajade 
juurde paigaldada lisamahutid klaasi- ning plasti- ja metallijäätmete kogumiseks, siis tuleks 
vähendada segaolmejäätmete mahutite arvu või suurust. 
Paberi- ja kartongi-, klaasi-, plasti- ja metallijäätmed koosnevad enamjaolt pakendijäätmetest 
(jaotisekood 15) ning vähemal määral olmejäätmetest (jaotisekood 20). Materjalivoo käsitlemine 
kahe eraldi materjaliliigina tekitab elanikes segadust. Näiteks praegu on avalikes pakendipunktides 
paiknevad paberi- ja kartongimahutid mõeldud vaid paber- ja kartongpakendi kogumiseks. Samas 
on sortimisuuringu järgi kortermajade juurest kogutava vanapaberi ning kogumispunktide kaudu 
kogutava paber- ja kartongpakendi koostis üldjoones sama, seejuures on kortermajade 
vanapaberikonteineris pakendijäätmete osakaal isegi veidi suurem. 
Liigiti kogutavaid jäätmeid tuleb käsitleda materjalipõhiselt. Näiteks ei saa mõistlikuks pidada 
lahendust, et jäätmevaldajatel on eraldi nii paberi- ja kartongimahuti kui ka paber- ja 
                                                 
47 „Elanike rahulolu Tallinna linna avalike teenustega 2016“. Osaühing Faktum & Ariko, 2016. 

http://server.amphora.ee/uuringud_public/document.aspx?id=11888
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kartongpakendi mahuti. 
Klaasi-, plasti- ja metallijäätmete tekkekohas liigiti kogumiseks on kaks võimalust. Kehtiva 
õigusliku regulatsiooni kohaselt on pakendijäätmete kogumise korraldamine 
taaskasutusorganisatsioonide ülesanne, kuid see ei takista kohalikul omavalitsusel korraldada 
klaasi-, plasti- ja metallijäätmete kogumist korraldatud jäätmeveo raames. Ka praegu on paberi ja 
kartongi kogumine korraldatud jäätmeveoga hõlmatud, kuigi umbkaudu kaks kolmandikku 
tekkivast paberist ja kartongist on paber- ja kartongpakend. 
Alternatiivne lahendus on, et tekkekohas liigiti kogumise korraldavad 
tootjavastutusorganisatsioonid. Praeguse pakendite kogumise süsteemi juures, kus tegutsevad 
kolm konkureerivat taaskasutusorganisatsiooni, on tekkekohas liigiti kogumist väga keeruline 
korraldada. 
Aia- ja haljastujäätmete äraandmise võimaluste tagamiseks tuleb Tallinna Jäätmekeskusel jätkata 
aia- ja haljastujäätmete veoteenuse osutamist ning korraldada ka edaspidi aia- ja haljastujäätmete 
kogumisringe kevaditi eelkõige linnaosades, kus on palju üksikelamuid ning tekib rohkelt aia- ja 
haljastujäätmeid. 
Edaspidi oleks mõistlik sügisesi lehekogumiskampaaniaid korraldada keskselt, kaasata tuleks ka 
Tallinna linna omanduses olev AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ja Mittetulundusühing 
Keskkonnateenused kui kogutud biojäätmete käitlemise praktilised korraldajad. 

Kogumisvahendite märgistamine 
Jäätmeveo tõhustamiseks oleks mõistlik jäätmemahutid märgistada vöötkoodi või kiibiga, mis 
võimaldab konteineri tühjendamisel automaatselt fikseerida mahutiga seotud jäätmevaldaja. 
Vöötkoodi või kiibi andmed peaksid olema kantud Tallinna jäätmevaldajate registrisse. Lahendust 
ei saa kasutada klientide puhul, kes kasutavad jäätmete üleandmiseks jäätmekotti. 

Kogumissüsteemi rahastamine 
Jäätmete liigiti kogumise soodustamiseks peab liigiti kogutud jäätmete äraveo eest makstav tasu 
olema soodsam või peab vedu toimuma tasuta. Biojäätmete mahuti tühjenduse hind peaks olema 
vähemalt poole soodsam segaolmejäätmete mahuti tühjenduse hinnast. Sellise regulatsiooni näeb 
ette jäätmekava koostamise hetkel kooskõlastusringil olev keskkonnaseadustiku eriosa 
jäätmeseaduse eelnõu. Paberi ja kartongi, klaasi, plasti ja metalli kogumine peaks olema 
jäätmevaldajale tasuta. 
Euroopa pealinnade näitel annab liigiti kogumisel parima tulemuse kogusepõhine tasu. Tallinnas 
oleneb tühjenduse eest makstav tasu konteineri suurusest. Seega on kasutusel kogusepõhine tasu, 
kuid see ei arvesta jäätmete mahtu konteineris. 
Jäätmevaldajad pöörduvad tihti linna poole ja soovivad tühjendussageduse vähendamist. 2015. 
aasta jaanuaris jõustus jäätmeseaduse muudatus, mille kohaselt on lubatud tühjendussagedust 
vähendada ühele korrale 12 nädala jooksul, kui biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas 
tagatud. Eelnõu seletuskirjas viidatakse Nõmme ja Pirita linnaosale, kus on enamjaolt võimalik 
biojäätmeid tekkekohas kompostida, ning märgitakse, et minimaalse neljanädalase veosagedusega 
on tekitatud olukord, kus iga tiheasustusalal paiknev kinnistu on kohustatud tekitama sellises 
koguses olmejäätmeid, mida oleks võimalik ära vedada üks kord nelja nädala jooksul48. 
Lahendusena on võimalik kasutusele võtta tasu maksmine tekitatud jäätmete kaalu järgi. Sellisel 
juhul ei oleks tasu fikseeritud mitte konteineri suuruse järgi, vaid tasu tuleks maksta konteineris 
olevate jäätmete massi järgi. Eelduseks on, et veokile on paigaldatud kaal, millega fikseeritakse 
konteineri mass tühjendamise hetkel. Massipõhine tasustamine on majanduslik meede, mille 
eesmärk on jäätmeteket vältida ja vähendada. 
Jäätmete massi järgi tasu maksmist kasutatakse mitmel pool Euroopas. Selle negatiivne külg on 
oht, et kaalukamatest jäätmetest püütakse vabaneda ulaladestamise teel. Massipõhise tasu 
rakendamist tuleks siiski kaaluda ning esmalt oleks seda otstarbekas katsetada Nõmme või Pirita 
linnaosas. Kortermajade piirkonnas oleks massipõhisel tasul tõenäoliselt väiksem efekt kui 
üksikelamutes. 

                                                 
48 Jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu 455 SE seletuskiri. 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/4a25ac7c-b794-4db6-a5e6-88acc88a5d54/J%C3%A4%C3%A4tmeseaduse%20muutmise%20seadus
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Vältida tuleb olukorda, kus süsteemi kuritarvitatakse ja see soodustab jäätmete üleandmisest 
kõrvalehoidmist. Jäätmevaldaja makstava tasu komponendid on peamiselt jäätmevedajale makstav 
tasu ning jäätmekäitluskohale makstav tasu, seejuures tuleb käitluskohale tasuda jäätmete massi 
järgi. Kui jäätmeveok sõidab konteineri juurde kohale, siis on umbkaudu pool kulu kantud. Seega 
võiks olla ka jäätmevaldajalt küsitav tasu fikseeritud 50% ulatuses ning teine pool saab olla 
muutuv osa. 
Ka seni on jäätmevaldajalt küsitav tühisõidutasu olnud 50% mahuti tühjendamise hinnast ning 
massipõhine tasu maksmine pooles ulatuses ei suurendaks eeldatavasti jäätmete üleandmisest 
kõrvalehoidmist. 
Massipõhise tasu rakendamise eelduseks on kogumismahutite märgistamine vöötkoodi või kiibiga. 

Pakendijäätmete kogumispunktid 
Suur osa klaasi-, plasti- ja metallijäätmetest on pandiga tagatud pakendijäätmed, mille kogumine 
on korraldatud kogumispunktide kaudu. Pandipakendi süsteem toimib väga hästi. Probleeme on 
pandiga tagamata pakendite kogumisega. Tagatisrahata pakendijäätmeid kogutakse eelkõige 
kogumispunktide kaudu, kuid OÜ Tootjavastutusorganisatsioon võimaldab pakendite tekkekohal 
liigiti kogumist. 
Jäätmekava perioodil toimub pakendijäätmete kogumise korraldamisel tõenäoliselt palju olulisi 
muudatusi. Pakendite kogumise süsteem vajab põhjalikumat reformi ning sellega on hakatud riigi 
tasandil ka tegelema. Samuti on muudatusi oodata Euroopa Komisjoni algatatud ringmajanduse 
paketi tulemusel. Kavandatavate muudatusega nähakse ette miinimumnõuete kehtestamine seoses 
laiendatud tootjavastutusega. Samuti kavandatakse muudatust, mille kohaselt liikmesriigid peavad 
määrama või looma sõltumatu ametiasutuse, kes teeb järelevalvet laiendatud tootjavastutuse 
kohustuste rakendamise üle ja eelkõige kontrollib, kuidas laiendatud tootjavastutuse 
organisatsioonid täidavad pakendidirektiivis kehtestatud nõudeid. 
Kohaliku omavalitsuse kohustus on võimaldada taaskasutusorganisatsioonidel täita 
pakendiseadusega kogumisvõrgustiku tihedusele seatud nõudeid, kuid sobivate asukohtade 
leidmine ei ole sugugi lihtne ülesanne. Pakendijäätmete kogumispunktide arv sõltub praegu 
taaskasutusorganisatsioonide arvust: Tallinnas peab iga organisatsiooni kohta olema rajatud 
190 kogumiskohta. Kui näiteks asutatakse olemasolevale kolmele lisaks ka neljas organisatsioon, 
siis tuleb leida asukoht veel 190 kogumiskohale. 
Ükski kolmest Eestis tegutsevast tagatisrahata pakendite kogumist korraldavast 
taaskasutusorganisatsioonist ei täida pakendiseadusest tulenevat kogumisvõrgustiku tiheduse nõuet 
ning Tallinna jäätmehoolduseeskirjas mahutite arvule ja värvile esitatavaid nõudeid. 2016. aasta 
seisuga on Tallinnas kogumiskohti kokku 339, millest nõuetekohaseid on vaid 51. 
Kokkuleppel kohaliku omavalitsuse organiga võib pakendijäätmete kogumist korraldada ka nende 
tekkekohal kogumisena. Sel juhul võib kohaliku omavalitsuse organi nõusolekul vähendada 
pakendijäätmete kogumise kohtade tihedust ning kogumiseks ettenähtud konteinerite arvu ja 
mahtu (PakS §171 lg 4). 
Kogumispunktide hulka ei ole mõistlik siduda taaskasutusorganisatsioonide arvuga ning esmalt 
tuleb välja selgitada optimaalne kogumispunktide arv. Kogumispunktid on alternatiiviks 
tekkekohal kogumisele. Kui lisaks paberi- ja kartongijäätmetele koguda kortermajade juures liigiti 
ka klaasi-, plasti- ja metallijäätmeid, siis peaksid kogumispunktid olema tihedamini paigutatud 
üksikelamute piirkonda. 
Kogumispunktides tuleb tagada kolme konteineri olemasolu ning mahutid peavad vastama ka 
värvusnõuetele. Tallinna linnal tuleb nõuda nende nõuete täitmist, seejuures vajaduse korral 
rakendada asendustäitmist. Samuti tuleb linna ja tootjavastutusorganisatsioonide vahel 
sõlmitavates lepingutes paremini reguleerida kogumispunktide heakorra küsimus. 

Jäätmejaamad 
Jäätmejaamade arvu ei saa pidada piisavaks ning jätkata tuleb täiendavate jäätmejaamade 
rajamisega. Kavandamisel on jäätmejaama rajamine Mustamäe ja Kristiine linnaosade piiril 
Mustjõe tänava ning Lasnamäel Punase tänava äärde. 
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Lisaks jäätmejaamade vähesele arvule on jaamad ka liiga vähe avatud, mistõttu tekivad 
järjekorrad. Järjekordade vältimiseks tuleb jäätmejaamade lahtiolekuaegu laiendada. 
2015. aastal TURU-UURINGUTE AKTSIASELTSi tehtud küsitluse49 tulemusel selgus, et 
sobivaimad ajad jäätmete äraandmiseks on elanikele tööpäeva õhtupoolik ja nädalavahetus. Kõige 
sobivamaks ajaks osutus tööpäeva õhtupoolik, mida eelistab 42% elanikest. Järgnevad 
nädalavahetuse hommikupoolik (33%) ja nädalavahetuse lõunane aeg (32%). Pakutud aegadest 
eelistatakse kõige vähem kasutada jäätmejaama tööpäeva lõunasel ajal. 
Ka Tallinna jäätmejaamade praktika näitab, et nädalavahetusel külastab jaamasid ligi kaks korda 
rohkem elanikke kui tööpäevadel ning näiteks Pääsküla jäätmejaama külastavus on väikseim 
kolmapäeviti, kui jaam on avatud kella 8–13. 
Seega peaksid jäätmejaamad olema avatud kindlasti tööpäevadel õhtupoolikuti ja nädalavahetusel 
kogu päeva. Tööpäeva hommikupoolikul või lõuna ajal on vähestel võimalik jaama kasutada ning 
selle avatuna hoidmine elanike tarbeks on vähem oluline. 
R4R uuringus on järeldatud, et kuna Tallinna linn juba haldab enda asutatud Mittetulundusühingu 
Keskkonnateenused kaudu kahte jäätmejaama, siis oleks soovitatav edaspidi kõikide 
jäätmejaamade haldamine koondada nimetatud organisatsiooni alla. 
Varem ei olnud võimalik jäätmejaamade haldamist enda asutatud ühingusse koondada, kuna 
jäätmejaama käitamisel on tegemist teenuste kontsessiooni andmisega ning riigihangete seaduse 
kohaselt ei olnud sisetehingu kasutamine teenuste kontsessiooni andmisel lubatud. 1. septembril 
2017 jõustus uus riigihangete seadus, mis sellist keeldu enam ette ei näe ning linnal on võimalik 
jäätmejaamade haldamine koondada enda asutatud mittetulundusühingusse. 
Jäätmejaamades nende klientidest ning äraantavatest jäätmekogustest ülevaate saamiseks on 
2016. aastal loodud jäätmevaldajate registri osana jäätmejaama moodul, mis võetakse kasutusele 
2017. aastal. 

Ohtlike jäätmete kogumispunktid 
2017. aasta suleti kuus Olerexi tanklates asunud ohtlike jäätmete kogumispunkti ning vaja on leida 
alternatiivne lahendus ohtlike jäätmete kogumiseks. Aastate jooksul on kõik tanklaketid loobunud 
ohtlike jäätmete kogumispunktidest. 
2017. aastal lahendatakse olukord selliselt, et lisaks kevadisele ohtlike jäätmete kogumisringile 
korraldatakse teine kogumisring sügisel. Ohtlike jäätmete kogumiseks on vaja siiski püsivamat 
lahendust, milleks võib olla mobiilne ohtlike jäätmete kogumispunkt. Tegemist on paljudes 
Euroopa linnades kasutusel oleva lahendusega. Kogumispunktil on kindel paiknemisgraafik ning 
ühte mahutit võib vahepeal tühjendades viia nädala jooksul eri kohtadesse. 

Jäätmete liigiti kogumist võimaldavate konteinerite paigaldamine avalikku ruumi ja linna 
asutustesse 
Tallinna tänavatele, jalgratta- ja jalgteede äärde ning ühissõidukipeatustesse paigaldatud 
prügiurnid ei võimalda jäätmeid liigiti koguda. Asjaolu, et avalikel aladel ei ole võimalik jäätmeid 
liigiti koguda, pärsib elanikel keskkonnasäästlike harjumuste tekkimist. 
Tallinna linna ametiasutustes on juurutatud rohelise kontori põhimõtted, sh loodud võimalused 
jäätmete liigiti kogumiseks. Tallinna ametiasutuste hallatavates asutustes, mille hulka kuuluvad ka 
Tallinna koolid ja lasteaiad, ei ole valdavalt jäätmete liigiti kogumise võimalusi loodud. 
Prügihundi õppetunde, kus õpetatakse lapsi jäätmeid liigiti koguma, on korraldatud kõikides 
Tallinna koolides ja lasteaedades. Õpitu ei kinnistu, kui õppetunni lõppedes on lasteaiarühmas 
jäätmete kogumiseks endiselt vaid üks ämber. 
Jäätmete liigiti kogumise soodustamiseks on vältimatu, et avalikus ruumis ja linna asutustes tuleb 
luua võimalused jäätmeid liigiti koguda. 

Pneumaatilise jäätmekogumissüsteemi kasutuselevõtt 
Mitmetes Euroopa linnades on osaliselt kasutusele võetud pneumaatiline jäätmekogumissüsteem. 
Pneumaatiline jäätmete kogumissüsteem tähendab jäätmete torutransporti, kus jäätmed liiguvad 

                                                 
49 „Olmejäätmed, küsitlus 15a. ja vanema elanikkonna seas“, TURU-UURINGUTE AKTSIASELTS, 2015. 

http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?AuditId=2417&FileId=13862
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kogumikohta maa-aluseid torusid mööda. Toru läbimõõt on 200–500 mm. Enamasti on 
pneumaatiline jäätmekogumissüsteem rajatud suurematesse uusarendustesse. 
Pneumaatilise jäätmekogumissüsteemi eelised on:  
• vähem jäätmeveokeid, müra, õhusaastet, ummikuid ja õnnetusi; 
• vähem konteinereid tänavatel, mis tähendab rohkem ruumi; 
• automaatne kogumine; 
• ei esine ületäitumist; 
• vähem närilisi ja putukaid ning parem hügieen; 
• vähem ebameeldivat lõhna; 
• ööpäevaringselt kättesaadav; 
• paraneb tuleohutus. 
Tallinna linnas tuleks kaaluda suuremate arenduste planeerimisel pneumaatilise 
jäätmekogumissüsteemi rajamist ja kasutuselevõttu. 

Jäätmekogumissüsteem vanalinnas 
Jäätmete kogumine vanalinna veopiirkonnas on raskendatud ning vajab eraldi lähenemist. Tallinna 
linn osaleb partnerina Interreg Euroopa programmist rahastatavas rahvusvahelises projektis 
„INTHERWASTE – piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa 
kultuuripärandiga linnades“. Projekti käigus analüüsitakse vanalinna veopiirkonda, et leida sellele 
sobivaim jäätmekogumissüsteem. Ühe lahendusena kaalutakse jäätmete torutransporti 
(pneumaatiline kogumissüsteem), mis võimaldaks vältida jäätmeveokite liikumist vanalinnas. 

3.6 Alternatiivsed lahendused jäätmekäitlusviisi valikul 
Riigikohus on märkinud, et korraldatud jäätmeveo käigus kokku kogutud ja jäätmekäitluskohta 
veetud olmejäätmete töötlemine on seadusega sätestatud kohalik ülesanne, seega avalik ülesanne. 
Seega vastutavad omavalitsused lõppkokkuvõttes selle ülesande täitmise eest50. 
Jäätmekäitlusviisi valikul tuleb lähtuda jäätmehierarhiast. Jäätmete käitlemisel võib 
jäätmehierarhiast kõrvale kalduda, kui see on õigustatud olelusringil põhineva lähenemisega 
jäätmete tekitamise ja käitlemise üldmõjule. 
Tallinna alternatiivsete jäätmekäitlussüsteemide olelusringipõhine keskkonnamõju hindamine viidi 
läbi R4R uuringu käigus. Alternatiivsete jäätmekäitlusstsenaariumide koostamisel lähtuti Tallinna 
olmejäätmete käitlemise süsteemi arengust ning eesmärk oli võrrelda kahe peamise 
segaolmejäätmete energiakasutuslahenduse olelusringipõhist keskkonnamõju. 
Uuringus võrreldi kolme stsenaariumi: 
• baasstsenaarium (0-alternatiiv), mis lähtub 2012. aasta jäätmekäitluse olukorrast Tallinnas ning 
selle kohaselt ladestati 29% olmejäätmetest; 
• masspõletusstsenaarium (1. alternatiiv), mille kohaselt käideldakse kõik tekkivad 
segaolmejäätmed Iru elektrijaama jäätmepõletusplokis; 
• mehhaanilis-bioloogilise töötlemise (MBT) stsenaarium (2. alternatiiv), mille kohaselt 
käideldakse kõik tekkivad segaolmejäätmed MBT käitises. 
Uuringu tulemused kinnitasid, et kõige suurem keskkonnamõju tuleneb prügilatest. Seega uuritud 
stsenaariumide keskkonnamõju oleneb otseselt sellest, kui suur kogus jäätmeid prügilasse 
ladestatakse. Samuti järeldati uuringus, et taaskasutatavate materjalide ringlussevõtt avaldab 
analüüsitud keskkonnamõju kategooriatest kõige väiksemat keskkonnamõju, seega on oluline 
olmejäätmete edasisel arendamisel jätkata materjalina taaskasutatavate jäätmete liigiti kogumise 
süsteemi laiendamist. 
Uuringus jõuti järeldusele, et segaolmejäätmete põletamine tänapäeva nõuetele vastavas ja suure 
energiaefektiivsusega masspõletuskäitises avaldab alternatiivsete segaolmejäätmete käitlemise 
moodustega võrreldes vähem keskkonnamõju. Oluline on seejuures, et masspõletusel toodetud 
energia asendab võrdlemisi suures koguses fossiilkütustest (maagaas ja põlevkivi) toodetud 
energiat, mistõttu on selle võrra väiksemad ka olelusringipõhised koguheitmed keskkonda. Seega 

                                                 
50 Riigikohtu halduskolleegiumi 19.06.2014 kohtuotsus asjas nr 3-3-1-68-14, p 19. 

https://www.riigikohus.ee/lahendid?asjaNr=3-3-1-68-14
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on analüüsi tulemusel võrreldud stsenaariumidest väikseima keskkonnamõjuga 
masspõletusstsenaarium. 
Teine peamine segaolmejäätmete käitlemise võimalus on jäätmekütuse tootmine ja selle 
põletamine tsemenditööstuses. Selle lahenduse positiivne efekt sõltub sellest, kui suures ulatuses 
on võimalik jäätmekütusesse suunata segaolmejäätmetes sisalduvat biolagunevat fraktsiooni. 
Praeguste MBT käitiste tegevuse tulemusel tekib siiski suur kogus orgaanikarikast jääki, mille 
käitlemine tekitab märkimisväärsel hulgal heitmeid. 
Käitlusviisi valikul mängib suurt rolli riigi edasine poliitika. Tõenäoliselt on oodata 
saastetasumäärade tõusu jäätmete kõrvaldamisel ning uue maksu kehtestamist jäätmete 
energiakasutusele. Energiakasutusmaksu kehtestamist on Eesti riigile soovitanud nii OECD kui ka 
Euroopa Komisjon. OECD soovitab olmejäätmete ringlussevõtu eesmärkide saavutamiseks 
maksustada jäätmete põletamine ja tugevdada kohalike omavalitsuste rolli jäätmemajanduse 
korraldamisel51. Euroopa Komisjoni hinnangul võib jäätmepõletuse ja mehhaanilis-bioloogilise 
töötlemise ülevõimsusel olla kahjulik mõju ELi ringlussevõtu eesmärkide saavutamisele ning 
komisjon soovitab kaaluda põletamismaksu kehtestamist, et muuta ringlussevõtt 
konkurentsivõimelisemaks valikuvõimaluseks52. 
Kuigi alates 2013. aastast vähenes tänu uutele energiakasutuslahendustele järsult prügilasse 
ladestatud olmejäätmete kogus, on siiski murettekitav materjalina ringlussevõtu osakaalu 
vähenemine samal perioodil. Jäätmete ringlussevõtu osakaal on väiksem kui liigiti kogutud 
olmejäätmete osakaal, sest liigiti kogutud segapakendi sortimisjääk suunatakse energiakasutusse. 
See on ladestamise alternatiiv, kuid ei tohi saada materjalina ringlussevõtu alternatiiviks. Jäätmete 
taaskasutuse suurendamisel peab eelistama ringlussevõttu. 
Alates 2012. aastast on Tallinna linn korraldatud jäätmeveo rakendamiseks hankeid läbi viinud 
kahes osas. Eraldiseisva hanke tulemusel on leitud jäätmete lõpp-käitluskoht. Hanke tulemusel 
peab käitluskoha olema määranud kohalik omavalitsus ning selliselt tuleb hangete läbiviimist ka 
jätkata. Edaspidi tuleb riigihangetes rohkem arvestada jäätmehierarhia põhimõttega ning 
käitluskoha valikul selgelt eelistada suuremat jäätmete ringlussevõttu. 
Alates 2020. aasta 16. juulist ei või prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas olla 
biolagunevaid jäätmeid üle 20 massiprotsendi (JäätS § 134 p 3). 2015. aastal ladestati Tallinnast 
pärinevaid olmejäätmeid prügilasse 4265 tonni ulatuses. Kui suur oli ladestatud olmejäätmetest 
biolagunevate jäätmete osakaal, ei ole võimalik olemasolevate andmete põhjal öelda. 
Sortimisuuringu kohaselt on segaolmejäätmete koostisest 48,6% biolagunevad jäätmed. 
Prügilasse on keelatud ladestada töötlemata jäätmeid (JäätS § 35 lg 1). Praegu tõlgendatakse 
keeldu selliselt, et kui jäätmed on tekkekohal liigiti kogutud, siis on need töödeldud. Selline 
tõlgendus on kaheldav. Käitluskoha valikul tuleks kaaluda olmejäätmete (kood 20) ladestamise 
välistamist. 
Tallinna linnale kuulub AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT), kuhu jõuab käitlemiseks 
suur osa Tallinnast pärinevaid olmejäätmeid. Kui praegu toodetakse TJTs segaolmejäätmetest 
peamiselt jäätmekütust, siis edaspidi tuleks kaaluda jäätmesortimisliini kasutuselevõttu. Alustada 
tuleks tasuvusanalüüsi koostamisega. 

Linna haljasaladel tekkivate aia- ja haljastujäätmete käitlemine 
Linna haljasaladelt kogutud aia- ja haljastujäätmete käitlemine toimub killustatult. Nii Tallinna 
Keskkonnaametil, Tallinna Kommunaalametil, kui ka linnaosade valitsustel tekib oma ülesannete 
täitmisel aia- ja haljastujäätmeid. Seejuures on aia- ja haljastujäätmete käitlusviisi valik jäetud 
suures osas haljastu hooldust teostavate lepingupartnerite otsustada. 
Aia- ja haljastujäätmete käitlemine vajab korrastamist. Esmalt on vajalik välja selgitada kõigi linna 
asutuste tegevuse tulemusel tekkivate aia- ja haljastujäätmete kogus ning analüüsida nende 
käitlemise korraldamise võimalusi. Seejuures on vaja hinnata, kas kõigi linna haljasaladelt kogutud 
aia- ja haljastujäätmete käitlemiseks piisab olemasolevatest käitlusrajatistest või on vajalik rajada 
täiendavaid. 

                                                 
51 Eesti keskkonnapoliitika tulemuslikkuse ülevaade, OECD 2016. 
52 ELi keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine. Aruanne Eesti kohta, 2017. 

http://www.envir.ee/sites/default/files/news-related-files/oecd_estonia2016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX%3A52017SC0040
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3.7 Järelevalve tõhustamise võimalused 
Tallinna jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise järelevalvet tuleb teha pidevalt. Tallinna 
Munitsipaalpolitsei Amet on hakanud jäätmealastele rikkumistele rohkem tähelepanu pöörama 
ning seda joont tuleks hoida. Tõhusa järelevalve korraldamiseks on vaja tihedat koostööd linna 
ametiasutuste vahel. 
2016. aastal võeti Tallinnas kasutusele OÜ Geodata Arendus arendatav jäätmevaldajate registri 
lahendus EVALD. Seega on registris automaatselt olemas andmed tõenäoliste jäätmetekkekohtade 
ning nendega seotud isikute kohta, kuna lahendus on X-tee kaudu liidestatud aadressiandmete 
süsteemi, e-kinnistusraamatu, äriregistri ja Eesti rahvastikuregistriga. Tõenäoliste 
jäätmetekkekohtadega on vaja kõrvutada sõlmitud lepingute andmed ning järjepidevalt tegeleda 
jäätmetekkekohtadega, kellel leping puudub. 
Kohati on Tallinnas endiselt probleemiks ulaladestamine (prügistamine). Selle ennetamiseks on 
vaja eelkõige tagada kõigi jäätmevaldajate liitumine korraldatud jäätmeveo süsteemiga, et ei oleks 
põhjust jäätmetest illegaalselt vabaneda. Probleemsematesse kohtadesse on järelevalve eesmärgil 
paigaldatud kaamerad ning seda praktikat tuleb jätkata. Vajaduse korral saab kaameraid lisada või 
uude kohta ümber tõsta. 
Kaamerate abil tabatud rikkujad ei ole vaid Tallinna elanikud. Näiteks Piritale paigaldatud 
kaamera abil vormistati esimese kuue kuu jooksul väärteootsus 16 rikkujale, kellest 5 ei olnud 
Tallinna elanikud. Sellisel juhul tuleks info saata rikkuja elukoha omavalitsusele, kes saab 
kontrollida isiku jäätmeveolepingu olemasolu. 
Jäätmete liigiti kogumise kohustuse täitmisel ei ole Tallinnas seni ulatuslikumalt järelevalvet 
tehtud. Vaid mõni väärteootsus on tehtud seetõttu, et segaolmejäätmete konteinerisse on pandud 
ehitus- ja lammutusjäätmeid. Kui elanikele on loodud piisavalt mugavad võimalused liigiti 
kogutud jäätmete äraandmiseks, siis ei saa aktsepteerida liigiti kogumise kohustusest 
kõrvalehoidmist ning tuleb alustada laiemalt nõuetest kinnipidamise järelevalvet. 
Kui mahutis on sinna sobimatud jäätmed, siis esimene signaal rikkumisest peaks tulema 
jäätmevedajalt. Paljudes Euroopa linnades on lahendusena kasutusele võetud jäätmekonteinerile 
teate jätmine, et näidata mahutis olnud jäätmete kvaliteeti. Lahendusi on erinevaid, kuid üldjuhul 
on tegemist lihtsa märgisüsteemiga. Näiteks jäetakse konteinerile roheline märk, kui selle sisu 
vastas ootustele, ning punane, kui konteineris olid sinna sobimatud jäätmed. Samuti võib leida 
rõõmsaid, neutraalseid ja kurbi nägusid. 
Tallinnas oleks liigiti kogumise nõuete kontrollimiseks otstarbekas esialgu välja töötada 
jäätmevaldajale tagasiside jätmise süsteem. Tagasisidet võib saata ka elektroonse teate kaudu, kuid 
konteinerile paigaldatud teade on kõigile hästi nähtav ning näiteks korteriühistus saaks elektroonse 
teate üldjuhul vaid jäätmeveolepingu sõlmija. Eeldatavasti ei soovi enamik jäätmevaldajaid 
negatiivset tagasisidet ning lahenduse saab edasi arendada punktisüsteemiks: näiteks kolme 
rikkumisega kaasneb trahv. 
Ehitus- ja lammutusjäätmete nõuetekohase käitlemise kontrollimiseks tuleb jätkata jäätmeõiendi 
ning jäätmete nõuetekohast käitlemist tõendavate dokumentide nõudmist kasutusloa taotlemisel. 

3.8 Teavitustöö korraldamise võimalused 
Tõhusa ja hästi toimiva jäätmehooldussüsteemi seisukohalt on tähtis, et avalikkus mõistaks 
süsteemi ja toetaks seda. Elanikkonna teadlikkuse parandamine on pikaajaline protsess, millega 
tuleb järjepidevalt tegeleda. Elanikkonna teadlikkust jäätmete üleandmise võimalustest saab 
pidada väheseks. Näiteks Riigikontrolli auditi53 käigus tellitud küsitluse vastustest selgus, et 54% 
Eesti elanikest ei tea, et nad saaksid pakendeid tasuta ära anda. 
Seni on teavituskampaaniad olnud projektipõhised ning suunatud rohkem lastele ja noortele. 
Projektide käigus viiakse üldjuhul läbi õppetunde koolides või lasteaedades (Prügihunt, 
Prügivahetund jne). Täiskasvanuid on kampaaniatesse palju keerulisem kaasata. 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnateadlikkuse programmist, millest seni on toetatud 
Prügihundi projekti, ei toetata alates 2017. aastast enam koolides ja lasteaedades toimuvaid 

                                                 
53 Riigikontrolli auditi aruanne „Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise tulemuslikkus“. 
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õppetunde. Toetust on võimalik taotleda täiskasvanute ja perede keskkonnasäästlike 
tarbimisharjumuste kujundamisele suunatud teavituskampaania korraldamiseks. 
Koolides ja lasteaedades korraldatavaid õppetunde tuleb pidada oluliseks, kuid edaspidi peaksid 
kampaaniad olema suunatud ka täiskasvanutele ning kaasata tuleb kogu pere. Prügihundi projekti 
käigus on seni korraldatud õppetunde ka avalikel üritustel ning üks võimalus on suurendada 
avalike ürituste osakaalu. Kampaaniates tuleb suuremat tähelepanu pöörata jäätmetekke 
vältimisele ja vähendamisele, sh toidujäätmete ja toidukao teemadele. 
TURU-UURINGUTE AKTSIASELTSi 2015. aastal tehtud küsitluse54 tulemustest selgus, et 
venekeelne elanikkond on olmejäätmete teemaga palju vähem kursis kui eesti keeleruumis 
viibijad. Sellest tulenevalt tegi Riigikontroll keskkonnaministrile ettepaneku muuta 
keskkonnateadlikkuse programmist makstavate toetuste tingimusi muu hulgas selliselt, et eelistus 
oleks venekeelsele elanikkonnale ning noortele suunatud projektidel55. Ka Tallinnas korraldatavate 
teavituskampaaniate käigus tuleb suuremat tähelepanu pöörata venekeelsele elanikkonnale. 

Kaaluda tuleks uusi kampaaniate korraldamise viise. Mujal maailmas on järjest rohkem levinud 
jäätmealased lävekampaaniad, mis võimaldavad saavutada elanikega vahetu kontakti. Selline 
kampaania tuleks korraldada ka Tallinnas. 
Lisaks liigiti kogumist võimaldavale jäätmekogumissüsteemile tuleb rohkem tähelepanu pöörata 
jäätmete sorteerimisele kodudes. Kuigi kortermaja juures on olemas liigiti kogumist võimaldavad 
konteinerid, siis korteris pannakse endiselt jäätmed tihtipeale ühte ämbrisse ning need jõuavad 
segaolmejäätmete konteinerisse. 
Tallinna Jäätmekeskus on seni pakkunud jäätmekonteinerite renditeenust, kuid edaspidi tuleks 
pakkuda elanikele ka eluruumi sobivat ja liigiti kogumist võimaldavat prügikasti. Lävekampaania 
käigus tuleks elanikele selgitada jäätmete liigiti kogumise vajadust ning vajaduse korral pakkuda 
sobiv praktiline lahendus, mis võimaldab eluruumis sees jäätmeid sorteerida. 
Heakorrakuu kampaania on saanud traditsiooniks ning 2016. aastal tehtud küsitluse56 tulemuste 
kohaselt peavad 94% Tallinna elanikest koristusaktsioonidesse kaasamist positiivseks. Positiivne 
meelestatus on ühevõrra väga suur kõigis linnaosades ja kõigis sotsiaaldemograafilistes rühmades. 
Seega tuleks heakorrakuu kampaaniaga igal juhul jätkata. 

4. TEGEVUSKAVA 
4.1 Eesmärkide saavutamiseks kasutusele võetavad meetmed 
4.1.1 I strateegiline eesmärk: vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete 
ohtlikkust 
Jäätmetekke vältimiseks ja vähendamiseks võetakse kasutusele alljärgnevad meetmed. 

Korduskasutuse edendamine 
Soovitav tulemus: loodud on täiendavad jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise võimsused 
ning jäätmete korduskasutuse osakaal on suurenenud. 
Peamised tegevused: 
• Paljassaare, Mustjõe, Pääsküla ja Punase tänava jäätmejaamadesse korduskasutatavate esemete 
hoidmise võimaluse loomine; 
• tekstiili ja rõivaste kogumise süsteemi haldamine ja laiendamine (vähemalt üks tekstiili ja 
rõivaste konteiner iga 10 000 elaniku kohta); 
• avalikel üritustel ühekordsete nõude asendamine korduskasutatavatega (nagu topsid). 
Teadlikkuse parandamine jäätmetekke vältimise ja vähendamise valdkonnas 
Soovitav tulemus: elanikkonna teadlikkus jäätmetekke vältimise ja vähendamise võimalustest on 
paranenud. 
                                                 
54 „Olmejäätmed, küsitlus 15a. ja vanema elanikkonna seas“, TURU-UURINGUTE AKTSIASELTS, 2015. 
55 Riigikontrolli auditi aruanne „Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete kogumisel ja taaskasutusse 
suunamisel“, lk 29. 
56 „Elanike rahulolu Tallinna linna avalike teenustega 2016“, lk 61. Osaühing Faktum & Ariko, 2016. 

http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?AuditId=2417&FileId=13862
http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=13857&AuditId=2417
http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=13857&AuditId=2417
http://server.amphora.ee/uuringud_public/document.aspx?id=11888
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Peamine tegevus: 
• teadlikkust parandavate tegevuste korraldamine (kampaaniad jm) ja juhendmaterjalide 
koostamine; 
• lasteaedadele ja koolidele jäätmetekke vältimist ja vähendamist käsitleva programmi 
väljatöötamine. 

Linna asutuste jäätmetekke vähendamine 
Soovitav tulemus: linna asutuste jäätmeteke on vähenenud. 
Peamised tegevused: 
• jäätmetekke vältimise ja vähendamise põhimõtete juurutamine linna asutustes (roheline kontor, 
ISO, EMAS); 
• keskkonnahoidlike riigihangete põhimõtete, sh jäätmetekke vältimise kriteeriumide laiem 
kasutamine.  

Mereprügi vähendamise tegevuskava koostamine 
Soovitav tulemus: välja on selgitatud võimalikud allikad, kuidas prügi maismaalt merre liigub, 
ning välja on töötatud meetmed mereprügi vältimiseks. 
Peamine tegevus: 
• tegevuskava ja meetmete väljatöötamine mereprügi vältimiseks. 

4.1.2 II strateegiline eesmärk: võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil taaskasutada 
maksimaalsel tasemel 
Jäätmete materjalina ringlussevõtuks või muul viisil maksimaalsel määral taaskasutamiseks 
võetakse kasutusele alljärgnevad meetmed.  

Korraldatud jäätmeveo rakendamine 
Soovitav tulemus: Korraldatud jäätmevedu toimib kõigis veopiirkondades. Samuti on võimalik 
tekkekohas ära anda plasti-, klaasi- ja metallijäätmeid. Alustatud on katseprojektiga osaliselt 
kaalupõhisele teenustasule üleminekuks. Liigiti kogutud jäätmete üleandmine on oluliselt odavam. 
Korraldatud jäätmeveo rakendamisel eelistada omavalitsuskeskset jäätmeveomudelit. Hangete 
korraldamisel lähtutakse kehtivast seadusest. 
Peamised tegevused: 
• korraldatud jäätmeveo hangete läbiviimine segaolmejäätmete, biojäätmete, paberi ja kartongi 
ning suurjäätmete kogumiseks ja veoks; 
• plasti-, klaasi- ja metallijäätmete tekkekohas liigiti kogumise võimaldamine; 
• Nõmme või Pirita linnaosas katseprojektina osaliselt kaalupõhisele teenustasule üleminek; 
• jäätmeveo hindade diferentseerimine selliselt, et liigiti kogutud jäätmete üleandmine on 
oluliselt odavam.  

Kogumisvahendite märgistamine 
Soovitav tulemus: kogumisvahendiga seotud jäätmevaldaja on võimalik automaatselt tuvastada. 
Peamine tegevus: 
• jäätmemahutite vöötkoodi või kiibiga märgistamine. 

Korraldatud jäätmeveo raames kogutud jäätmete käitluskoha valik 
Soovitav tulemus: jäätmed on võimalikult suures ulatuses materjalina ringlusse võetud, mis 
võimaldab saavutada aastaks 2020 olmejäätmete ringlussevõtu osakaalu 50% olmejäätmete 
kogumassist. Biolagunevaid jäätmeid ei ladestata. 
Peamised tegevused: 
• jäätmete lõppkäitluskoha määramiseks hangete läbiviimisel selgelt ringlussevõtu eelistamine; 
• mitte lubada lõppkäitluskoha määramiseks läbiviidavates hangetes biolagunevate jäätmete (sh 
segaolmejäätmetes sisalduvate biolagunevate jäätmete) ladestamist; 
• ASis Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus sortimisliini kasutuselevõtu kaalumine. 
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Biojäätmete kogumise ja käitlemise võrgustiku haldamine ja arendamine 
Soovitav tulemus: biojäätmete liigiti kogumine on paranenud ning ringlussevõtu osakaal 
olmejäätmete kogumassist on vähemalt 13%. 
Peamised tegevused: 
• Tallinna Jäätmekeskuse kaudu aia- ja haljastujäätmete veoteenuse osutamise jätkamine; 
• kevaditi aia- ja haljastujäätmete kogumisringide korraldamise jätkamine eelkõige linnaosades, 
kus on palju üksikelamuid ning tekib rohkelt aia- ja haljastujäätmeid; 
• kalmistujäätmete nõuetekohase käitlemise tagamine Mittetulundusühingu Keskkonnateenused 
kaudu; 
• linna haljasaladelt kogutud aia- ja haljastujäätmete käitlemise korraldamiseks analüüsi 
tegemine; 
• linna haljasaladelt kogutavate aia- ja haljastujäätmete kompostimine; 
• linnahaljastuses biolagunevatest jäätmetest toodetud komposti eelistamine; 
• aia- ja haljastujäätmete tekkekohas kompostimise edendamine teadlikkuse tõstmise kaudu; 
• lasteaedadesse kompostrite soetamine. 
Kogumispunktide võrgustiku arendamine 
Soovitav tulemus: rajatud on optimaalse tihedusega kogumispunktide võrgustik, kus on võimalik 
ära anda paberi- ja kartongijäätmeid ning plasti-, klaasi- ja metallijäätmeid. 
Kogumispunktide võrgustiku arendamisel tuleb eelistada jäätmete materjalipõhise äraandmise 
võimaldamist (mitte eristada olme- ja pakendijäätmeid). 
Peamised tegevused: 
• kogumispunktide võrgustiku optimaalse tiheduse väljaselgitamine; 
• kõikides kogumispunktides vähemalt kolme eraldi mahuti (paber ja kartong, klaas ning 
plast/metall) olemasolu tagamine. 

Jäätmejaamade võrgustiku arendamine 
Soovitav tulemus: jäätmete üleandmise võimalused jäätmejaamades on paranenud. 
Peamised tegevused: 
• jäätmejaamade koondamine Mittetulundusühingusse Keskkonnateenused; 
• jäätmejaamade haldamine; 
• uute jäätmejaamade projekteerimine ja rajamine Mustjõe ja Punase tänava äärde; 
• Paljassaare jäätmejaama renoveerimine; 
• uutesse jäätmejaamadesse jäätmekonteinerite soetamine; 
• Haabersti linnaossa jäätmejaama rajamiseks sobiliku asukoha leidmine ja jäätmejaama 
projekteerimine; 
• jäätmejaamade lahtiolekuaegade laiendamine; 
• jäätmejaama mooduli kasutuselevõtmine jäätmejaama klientide tuvastamiseks ning üleantavate 
jäätmekoguste fikseerimiseks. 

Ohtlike jäätmete kogumise süsteemi haldamine ja arendamine 
Soovitav tulemus: ohtlike jäätmete üleandmise võimalused on paranenud. 
Peamised tegevused: 
• suletud ohtlike jäätmete kogumispunktide asendamiseks mobiilse kogumispunkti soetamine; 
• olemasoleva nelja statsionaarse ohtlike jäätmete kogumispunkti käitamise jätkamine; 
• ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine kevadel heakorrakuu kampaania käigus ja 
sügisel. 

Probleemtoodete kogumisvõrgustiku arendamine 
Soovitav tulemus: probleemtoodete üleandmise võimalused on paranenud ning liigiti kogutud 
probleemtoodete osakaal nende jäätmete kogumassist on kasvanud. 
Peamised tegevused: 
• koostöös tootjavastutusorganisatsioonidega väikeelektroonika üleandmise võimaluste 
parandamine; 
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• patareide ja akude üleandmise võimaluste säilitamine müügikohtades; 
• probleemtoodete üleandmise võimaluste säilitamine jäätmejaamades; 
• elektri- ja elektroonikajäätmete kogumise jätkamine koos ohtlike jäätmete kogumisringiga; 
• elektri- ja elektroonikajäätmete kogumiseks viie lisakonteineri soetamine. 
Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumise võrgustiku arendamine 
Soovitav tulemus: ehitus- ja lammutusjäätmed on maksimaalsel tasemel taaskasutatud ning 
eelistatakse nende ringlussevõttu. 
Peamised tegevused:  
• ehitus- ja lammutusjäätmete üleandmise võimaluste säilitamine; 
• ehitus- ja lammutusjäätmete materjalina ringlussevõtu korduskasutuseks ettevalmistamise 
eelistamine. 

Jäätmete liigiti kogumist võimaldavate prügiurnide paigaldamine avalikku ruumi ja linna 
asutustesse 
Soovitav tulemus: avalikus ruumis ja linna asutustes on paranenud võimalused jäätmeid liigiti 
koguda. 
Peamised tegevused: 
• avalikus ruumis (parkides, tänavatel, jalgratta- ja jalgteede ääres ning ühissõidukipeatustes) 
paiknevate prügiurnide asendamine sellistega, mis võimaldavad jäätmeid liigiti koguda; 
• linna asutustesse (sh koolidesse ja lasteaedadesse) liigiti kogumist võimaldavate prügiurnide 
soetamine. 

Jäätmete sorteerimise soodustamine majapidamistes 
Soovitav tulemus: elanikud sorteerivad kodus jäätmeid, suurendades liigiti kogutud jäätmete 
hulka. 
Peamised tegevused:  
• kodudesse jäätmete liigiti kogumiseks sobivate prügiurnide leidmine; 
• elanikele soodsa hinnaga sobiva prügiurni pakkumine teavitava lävekampaania käigus.  
Järjepidev teadlikkuse parandamine jäätmete ringlussevõtu ja taaskasutuse valdkonnas 
Soovitav tulemus: elanike seas kujunevad keskkonnasäästlikud tarbimisharjumused, ennetatakse 
jäätmeteket ning paranevad jäätmete sortimise harjumused, mis võimaldab saavutada suurema 
jäätmete ringlussevõtu osakaalu. 
Peamised tegevused: 
• elanike järjepidev teavitamine liigiti kogutud jäätmete äraandmise võimalustest (trükised, 
infopäevad jms); 
• täiskasvanutele ja peredele suunatud teavitava lävekampaania väljatöötamine ja läbi viimine; 
• teavituskampaania Prügihunt jätkamine; 
• heakorrakuu kampaania jätkamine; 
• jäätmeprojekti „Teame, näeme, teeme“ jätkamine. 
Pneumaatilise jäätmekogumissüsteemi kasutuselevõtu kaalumine 
Soovitav tulemus: kaalutud on uudse ja efektiivsema jäätmekogumissüsteemi kasutuselevõttu. 
Peamine tegevus: 
• suuremate uusarenduste planeerimisel jäätmete pneumaatilise kogumissüsteemi kasutuselevõtu 
kaalumine. 

Jäätmekogumissüsteemi arendamine vanalinnas 
Soovitav tulemus: vanalinna veopiirkonna jaoks sobivaima kogumissüsteemi väljaselgitamiseks on 
tehtud analüüs ning sobiva kogumissüsteemi rakendamiseks on koostatud tegevuskava. 
Peamised tegevused: 
• väljaselgitamine, milline jäätmekogumissüsteem on vanalinnale kui UNESCO 
maailmapärandisse kuuluvale muinsuskaitsealale sobivaim; 
• sobiva kogumissüsteemi rakendamiseks tegevuskava koostamine. 
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4.1.3 III strateegiline eesmärk: vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades 
muu hulgas seiret ja järelevalvet 
Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamiseks, sealhulgas järelevalve ja seire tõhustamiseks, 
võetakse kasutusele alljärgnevad meetmed. 

Jäätmevaldajate registri arendamine ja haldamine 
Soovitav tulemus: Linnal on ülevaade jäätmevaldajatest ning on võimalik veenduda, et kõik 
jäätmevaldajad on jäätmete kogumissüsteemiga liidetud. 
Peamine tegevus: 
• jäätmevaldajate registri arendamine ning registriandmete pidev ajakohastamine. 

Järelevalve tõhustamine jäätmekäitlusnõuetest kinnipidamise üle 
Soovitav tulemus: tekkivad jäätmed on nõuetekohaselt käideldud ning ulaladestamine on 
vähenenud. 
Peamised tegevused: 
• järjepidev järelevalve jäätmekäitlusele seatud nõuete täitmise üle; 
• ulatuslikuma järelevalve alustamine liigiti kogumise nõuete täitmise üle; 
• koostöö tegemine Keskkonnainspektsiooni ja teiste omavalitsustega järelevalve valdkonnas. 
Suletud Pääsküla prügila järelhoolduse korraldamine 
Soovitav tulemus: võimalik suletud prügila põhjustatav keskkonnarisk on ära hoitud. 
Peamised tegevused:  
• suletud prügila järelhoolduse ja seire jätkamine. 
Jäätmeuuringud 
Soovitav tulemus: linnal on olemas jäätmehoolduse korraldamiseks ja korralduse tõhususe 
hindamiseks vajalik info. 
Peamised tegevused:  
• olmejäätmete koostise uuringute tegemine iga 4–5 aasta tagant; 
• elanike käitumisharjumusi ja rahulolu käsitleva uuringu tegemine. 

4.2 Rahastamine 
Jäätmekava strateegiliste eesmärkide saavutamiseks kasutusele võetavaid meetmeid rahastatakse 
linnaeelarvest, sh riigieelarvest eraldatava sihtotstarbelise toetuse arvelt. 2017. aastal riigieelarvest 
eraldatud toetuse suurus oli 2,9 eurot ühe geograafilise aadressiobjekti kohta, mille tulemusel oli 
Tallinna linnale eraldatava toetuse suurus 649 593 eurot. Kui võimalik, siis taotletakse tegevuste 
läbiviimiseks vahendeid fondidest. 
Korraldatud jäätmeveo kulud kaetakse jäätmevaldajate poolt makstava tasu arvelt. Jäätmeveo 
teenustasu peab olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja 
järelhoolduskulud ning jäätmete veo ja veo ettevalmistamisega seotud kulud. 
Pakendijäätmete käitlemise kulud peavad kandma taaskasutusorganisatsioonid ning 
probleemtoodete kogumise kulud tootjavastutusorganisatsioonid. 
Võimalikud rahastamisallikad tegevuste kaupa on näidatud Tallinna jäätmekava 2017–2021 
rakendusplaanis (6. peatükk). 

5. JÄÄTMEKAVA RAKENDAMISE MÕJU KESKKONNALE 
Jäätmekäitluse keskkonnamõju esineb jäätmete tekitamisel, kogumisel, vedamisel ja käitlemisel. 
Otsene mõju võib kaasneda inimeste tervise ja heaolu kahjustamisega ning looduskeskkonna 
reostamisega. Kaudne mõju võib tuleneda jäätmejaamade või -kogumispunktide ümbruse maa 
hinna langusest. 
Jäätmete esmase tekitamise keskkonnamõju avaldub vahetult jäätmetekke kohas, nii siseruumis 
kui ka väljaspool. Põhiline keskkonnamõju seondub siin visuaalse reostusega. 
Jäätmete kogumise keskkonnamõju avaldub põhiliselt nende (ajutisel) ladustamisel. Ohtlike 
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jäätmete hoiustamine võib mõjutada eeskätt töötajate tervist ja tööohutust ning ümbritsevat 
keskkonda. Teadaolevalt on Tallinnas kõik kohad, kus jäätmeid ladestatakse, rajatud 
keskkonnanõuete kohaselt ja seega on võimalikku negatiivset mõju suurel määral vähendatud. 
Biolagunevate jäätmete (eelkõige köögi- ja sööklajäätmete) edasise käitluse korraldamist piiravad 
just hügieenitingimused. Seetõttu peab Tallinnas biolagunevaid jäätmeid ära vedama vähemalt 
kord nädalas. 
Jäätmete kogumisel on oluline jäätmed sortida. Liigiti kogumine loob paremad võimalused 
jäätmete materjalina ringlussevõtuks ja ohtlike jäätmete eraldamiseks, seega jäätmete käitlemisest 
tuleneva keskkonnamõju vähendamiseks. Jäätmete liigiti kogumise harjumused vajavad 
juurutamist. 
Jäätmeveo keskkonnamõju on seotud jäätmete või neis sisalduva materjali võimaliku levikuga 
keskkonda veo ajal ja transpordivahendi keskkonnamõjuga. Jäätmeveo keskkonnamõju aitab 
vähendada korraldatud jäätmevedu, mis võimaldab veokitel koorma kogumiseks läbida vähem 
kilomeetreid. Tallinna veopiirkondade suurus võimaldab jäätmeveoringe korraldada 
optimaalsemalt ning seega vähendada jäätmeveoga seotud keskkonnamõju. 
Jäätmete lõppkäitluse keskkonnamõju avaldub jäätmekütuse tootmise, jäätmete masspõletamise ja 
jäätmete ladestamise kaudu. Tallinna haldusterritooriumil toodetakse jäätmekütust Suur-Sõjamäe 
tn 31a asuvas RAGN-SELLS ASi jäätmekütusetehases. 
Jäätmekütuse tootmise käigus lendub jäätmetest ammoniaaki, metaani, dilämmastikoksiidi, 
paljusid ebameeldiva lõhnaga ühendeid, baktereid ja hallitusseeni. Puhastamise käigus väheneb 
saasteainete kontsentratsioon keskmiselt 90% võrra. Korstnast väljuvate saasteainete heitkogused 
on väikesed ning modelleerimise järgi jäävad saasteainete maapinnalähedased kontsentratsioonid 
ka ebasoodsatel hajumistingimustel piirnormidest märkimisväärselt allapoole. 
Jäätmete masspõletus toimub Eesti Energia Iru Elektrijaamas (Maardu linna territooriumil). 
Tehase olulisemad negatiivsed keskkonnaaspektid on jäätmete põletamisel tahkete ja gaasiliste 
õhuheitmete teke ja nende kaudu bioakumuleeruvate elementide ja ühendite heide.  
Peamine Tallinna segaolmejäätmete ladestamise koht oli varem Jõelähtme vallas asuv Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskuse ladestusala. Tallinnast pärinevate ladestatavate jäätmete hulk on 
tuntavalt vähenenud. Jäätmepõletusel ja prügilasse ladestamisel kaasnevate kasvuhoonegaaside 
võrdlemisel on leitud, et prügilas tekib oluliselt rohkem kasvuhoonegaase kui jäätmete 
põletamisel. Seega jäätmekäitluse keskkonnamõju oleneb otseselt sellest, kui suur kogus jäätmeid 
prügilasse ladestatakse. 
Prügilas moodustub nõrgvesi ja valgvesi. Samuti moodustub prügilas prügilagaas, mille kogumise 
süsteem on valmis ehitatud. Praegused peamised keskkonnamõjud – müra, hais ja loodusvarade 
kasutamine – on siiski lokaalse iseloomuga. Jäätmete ladestamine ei ole kaugemas perspektiivis 
jätkusuutlik ning jäätmekäitlushierarhia põhjal loetakse seda keskkonnamõju seisukohalt kõige 
negatiivsemaks jäätmete käitlemise lahenduseks. 
Jäätmekavast tulenevat mõju keskkonnale võib hinnata positiivseks. Paljuski sõltuvad jäätmekavas 
kirjeldatud ja keskkonnamõju peegeldavad parameetrid majanduse üldisest käekäigust, samuti riigi 
otsustest mitme aktsiisi ja tasu kohta. Eeldatavasti jätkuvad senised positiivsed tendentsid mitme 
parameetri puhul (ohtlike, olme- ja pakendijäätmete kogumine elaniku kohta, prügilasse ladustatud 
olmejäätmete kogus, jäätmejaamades vastuvõetud jäätmete üldkogus), tõenäoline on osa 
parameetrite püsimine senise taseme lähedal. Oluline on taas kasvatada olmejäätmete liigiti 
kogumise määra, mis on pärast 2012. aastat (53,5%) veidi vähenenud. Arvatavasti on siin tegemist 
eelkõige inimeste motivatsiooni kahanemisega (ei olda kindlad, et sorteeritud jäätmed võetakse 
eraldi ka ringlusesse). 
Jäätmekavaga planeeritav tegevus seisneb peamiselt jäätmete kogumise korraldamises ning liigiti 
kogumise tõhustamises. Jäätmekava rõhutab, et jäätmekäitluse edasist arengut plaanides tuleb 
lähtuda eelkõige jäätmehierarhiast. Seega tuleb jäätmekäitluse võimalikest alternatiividest 
olenemata jäätmete liigiti kogumist igal juhul jätkata. See aitab kaasa jäätmete lõppkäitlemise 
keskkonnamõjude vähendamisele, samuti väheneb taastumatute loodusvarade kasutamine ja sellest 
tingitud keskkonnamõju. Kõik jäätmekavas seatud eesmärgid ja ettenähtud tegevused aitavad 
kaasa keskkonnamõju vähendamisele. 
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Jäätmekava näeb ette rajada Tallinna kolm uut jäätmejaama. Üldjuhul ei pea enne jäätmejaama 
rajamist keskkonnamõju hindama (ega keskkonnamõju hindamise vajadust kaaluma), kuid 
tulenevalt asukohast võib vajalikuks osutada kas keskkonnamõju hindamise või keskkonnamõju 
strateegilise hindamise vajalikkuse eelhinnang. 
Kui täita jäätmekavas esitatud eesmärgid, nagu suurendada jäätmete sortimist ja liigiti kogumist, 
luua elanikele võimalusi liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks ja motiveerida inimesi käituma 
keskkonnateadlikumalt majandusliku kasu ning järelevalve tõhustamise kaudu, väheneb ka 
jäätmete tekkest ja kogumisest põhjustatud keskkonnamõju. 
Olulise keskkonnamõju tuvastamiseks, ennetamiseks ja leevendamiseks kasutatakse 
keskkonnamõju hindamisi, mis peavad tagama, et vastuvõetud otsused – näiteks tegevusloa 
väljastamine, planeeringu või kava kinnitamine – arvestaksid maksimaalselt keskkonnaga. 
Jäätmekava saab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi 
KeHJS) mõistes lugeda strateegiliseks planeerimisdokumendiks (edaspidi SPD), kuna jäätmekava 
koostamise kohustus tuleneb seadusest ja kava kehtestab haldusorgan (KeHJS § 31 lg 3). SPD 
puhul on võimalik kasutada keskkonnamõju strateegilist hindamist (edaspidi KSH) SPD 
koostamise protsessi osana. 
KeHJS § 33 lõike 1 kohaselt on KSH kohustuslik, kui planeerimisdokument koostatakse ka 
jäätmekäitlusvaldkonna kohta. See kehtib juhul, kui kavandatakse KeHJSi § 6 lõikes 1 nimetatud 
tegevust või kui kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJSi § 6 
lõigetes 2–4 sätestatust. 
Jäätmekavade olemasolu ja nende rakendamine on üldiselt positiivse keskkonnamõjuga ning 
negatiivset keskkonnamõju võib ette tulla vaid siis, kui jäätmekava alusel toimuvate tegevuste 
puhul pole piisavalt arvestatud riskidega keskkonnale. Üldjuhul seonduvad konkreetsete objektide 
ja/või tegevuste riskid enam keskkonnamõju hindamisega (edaspidi KMH), mis on abivahend 
konkreetsete tegevuslubade andmisel. Otseselt jäätmekava alusel ehitamist üldjuhul ei alustata 
ning jäätmekäitlusvaldkonnas kasutatakse üldjuhul tegevusloaeelset KMHd. 
KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka ei kuulu selliseid 
tegevusi, mida kavandatakse Tallinna jäätmekavas. Otsene alus KSH algatamiseks seega puudub. 
Hinnates üldisemalt (KeHJS § 6 lg-d 2 ja 4), kuivõrd võib jäätmekava koostamine osutuda olulise 
keskkonnamõju põhjustajaks, ei ole KeHJS § 6 lõike 2³ alusel vaja ka KSH eelhinnangu 
koostamine (KSH algatamise kaalumine), kuna jäätmekava jääb väljapoole KeHJSi täpsustava 
Vabariigi Valitsuse määruse57 reguleerimisala. Nimetatud määruse § 10 lõigete 1 ja 2 kohaselt 
tuleb KSH vajadust kaaluda juhul, kui rajatakse või rekonstrueeritakse jäätmekäitluskoht (allpool 
kohustusliku KMH künnisega tegevusi, mis on defineeritud KeHJS § 6 lg 1 p-s 23) ja 2) 
põletatakse või töödeldakse keemiliselt kuni 100 tonni tavajäätmeid ööpäevas. Tallinnas 
eelnimetatud tegevusi ei toimu ega kavandata. 
Loomulikult võib esineda olukordi, kus keskkonnamõju eelhinnangu andmisel peab arvestama ka 
teisi valdkondi (mitte ainult jäätmekäitlus), eelkõige võimalikku mõju Natura 2000 võrgustiku 
aladele (KeHJS § 3 lg 1 p 2). Tallinna jäätmekava puhul ei ole ette näha olulist negatiivset 
puutumust Natura 2000 võrgustiku aladega. 
Keskkonnamõju hindamise teema kokkuvõtteks ei ole Tallinna jäätmekava puhul seega vaja 
koostada eraldi KSH eelhinnangut (KSH algatamise kaalumise). Keskkonnaküsimusi on 
jäätmekavas läbivalt analüüsitud. Konkreetsete projektide (näiteks uue jäätmejaama rajamine) 
puhul koostatakse kas KMH või KSH eelhinnang, millest tulenevalt otsustatakse asjakohase 
hindamise vajalikkus. 
 

                                                 
57 Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrus nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju 
hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120062017017?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/120062017017?leiaKehtiv
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6. TALLINNA JÄÄTMEKAVA 2017–2021 RAKENDUSPLAAN 
 

 Tegevus Tulemus Täitja/ 
Vastutaja 

Rahas-
tamine 

Periood 2017 2018 2019 2020 2021 

I strateegiline eesmärk: vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust 
1.1 Paljassaare, Mustjõe, Pääsküla ja Punase 

tänava jäätmejaamadesse 
korduskasutatavate esemete hoidmise 
võimaluse loomine (kulu kajastub 
punktides 2.21 ja 2.22) 

Loodud on täiendavad 
jäätmete korduskasutuseks 
ettevalmistamise võimsused 
ning jäätmete 
korduskasutuse osakaal on 
suurenenud 

LV TLE, 
fondid 

Alates 
2018 

+ + + + + 

1.2 Tekstiili ja rõivaste kogumise süsteemi 
haldamine ja laiendamine (vähemalt üks 
tekstiili ja rõivaste konteiner iga 10 000 
elaniku kohta) 

LV TLE Pidev + 20 000 + + + 

1.3 Avalikel üritustel ühekordsete nõude 
asendamine korduskasutatavatega (nagu 
topsid) 

Ürituste 
korraldajad 

* Alates 
2019 

  + + + 

1.4 Teadlikkust parandavate tegevuste 
korraldamine (kampaaniad jm) ja 
juhendmaterjalide koostamine 
(kulu kajastub punktis 2.42) 

Elanikkonna teadlikkus 
jäätmetekke vältimise ja 
vähendamise võimalustest 
on paranenud 

LV * Pidev + + + + + 

1.5 Lasteaedadele ja koolidele jäätmetekke 
vältimist ja vähendamist käsitleva 
programmi väljatöötamine 

LV TLE 2019   10 000   

1.6 Jäätmetekke vältimise ja vähendamise 
põhimõtete juurutamine linna asutustes 

Linna asutuste jäätmeteke 
on vähenenud 

LV * Pidev + + + + + 
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1.7 Keskkonnahoidlike riigihangete 
põhimõtete, sh jäätmetekke vältimise 
kriteeriumide laiem kasutamine 

LV * Pidev + + + + + 

1.8 Tegevuskava ja meetmete väljatöötamine 
mereprügi vältimiseks 

Välja on selgitatud allikad, 
kuidas prügi maismaalt 
merre liigub, ning välja on 
töötatud meetmed 
mereprügi vältimiseks 

LV TLE, 
fondid 

Kuni 
2019  

+ +    

II strateegiline eesmärk: võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil maksimaalsel määral taaskasutada 

2.1 Korraldatud jäätmeveo hangete läbiviimine 
segaolmejäätmete, biojäätmete, paberi ja 
kartongi ning suurjäätmete kogumiseks ja 
veoks 

Korraldatud jäätmevedu 
toimib kõigis 
veopiirkondades. Samuti on 
võimalik tekkekohas ära 
anda plasti-, klaasi- ja 
metallijäätmeid. Alustatud 
on katseprojektiga osaliselt 
kaalupõhisele teenustasule 
üleminekuks. Liigiti kogutud 
jäätmete üleandmine on 
oluliselt odavam 

LV * Pidev + + + + + 

2.2 Plasti-, klaasi- ja metallijäätmete 
tekkekohas liigiti kogumise võimaldamine 

LV/ 
TKO 

* Alates 
2020 

   + + 

2.3 Nõmme või Pirita linnaosas 
katseprojektina osaliselt kaalupõhisele 
teenustasule üleminek 

LV * Alates 
2020 

   + + 

2.4 Jäätmeveo hindade diferentseerimine 
selliselt, et liigiti kogutud jäätmete 
üleandmine on oluliselt odavam 

LV * Alates 
2018 

+     

2.5 Jäätmemahutite vöötkoodi või kiibiga 
märgistamine 

Kogumisvahendiga seotud 
jäätmevaldaja on võimalik 
automaatselt tuvastada 

LV * Alates 
2019 

  + + + 

2.6 Jäätmete lõppkäitluskoha määramiseks 
hangete läbiviimisel selgelt ringlussevõtu 
eelistamine 

Jäätmed on võimalikult 
suures ulatuses materjalina 
ringlusse võetud, mis 
võimaldab saavutada aastaks 
2020 olmejäätmete 

LV * Pidev + + + + + 

2.7 Mitte lubada lõppkäitluskoha määramiseks LV * Alates 
2017 

+ + + + + 
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läbiviidavates hangetes biolagunevate 
jäätmete (sh segaolmejäätmetes sisalduvate 
biolagunevate jäätmete) ladestamist 

ringlussevõtu osakaalu 50% 
olmejäätmete kogumassist. 
Biolagunevaid jäätmeid ei 
ladestata 2.8 ASis Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus 

sortimisliini kasutuselevõtu kaalumine 

TJT * 2017 +     

2.9 Tallinna Jäätmekeskuse kaudu aia- ja 
haljastujäätmete veoteenuse osutamise 
jätkamine 

Biojäätmete liigiti kogumine 
on paranenud ning 
ringlussevõtu osakaal 
olmejäätmete kogumassist on 
vähemalt 13% 

LV * Pidev + + + + + 

2.10 Kevaditi aia- ja haljastujäätmete 
kogumisringide korraldamise jätkamine 
eelkõige linnaosades, kus on palju 
üksikelamuid ning tekib rohkelt aia- ja 
haljastujäätmeid 

LV TLE Pidev + + + + + 

2.11 Kalmistujäätmete nõuetekohase käitlemise 
tagamine Mittetulundusühingu 
Keskkonnateenused kaudu     

LV TLE Pidev 200 000 200 000 220 000 220 000 230 000 

2.12 Linna haljasaladelt kogutud aia- ja 
haljastujäätmete käitlemise korraldamiseks 
analüüsi tegemine 

LV TLE 2018  16 000    

2.13 Linna haljasaladelt kogutavate aia- ja 
haljastujäätmete kompostimine 

LV * Pidev + + + + + 

2.14 Linnahaljastuses biojäätmetest toodetud 
komposti eelistamine 

LV * Pidev + + + + + 

2.15 Aia- ja haljastujäätmete tekkekohas 
kompostimise edendamine teadlikkuse 
tõstmise kaudu 

LV * Pidev + + + + + 

2.16 Lasteaedadesse kompostrite soetamine LV TLE 2018–
2019 

 10 000 10 000   
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2.17 Kogumispunktide võrgustiku optimaalse 
tiheduse väljaselgitamine 

Rajatud on optimaalse 
tihedusega kogumispunktide 
võrgustik, kus on võimalik 
ära anda paberi- ja 
kartongijäätmeid ning plasti-, 
klaasi- ja metallijäätmeid 

LV * 2017 +     

2.18 Kõikides kogumispunktides vähemalt 
kolme eraldi mahuti (paber ja kartong, 
klaas ning plast/metall) olemasolu 
tagamine 

LV/ 
TKO 

* Pidev + + + + + 

2.19 Jäätmejaamade koondamine 
Mittetulundusühingusse 
Keskkonnateenused  

Jäätmete üleandmise 
võimalused jäätmejaamades 
on paranenud 

LV/ 
MTÜ 

* Kuni 
2018 

+ +    

2.20 Jäätmejaamade haldamine LV/ 
MTÜ 

TLE Pidev 153 100 246 000 318 000 365 000 420 000 

2.21 Uute jäätmejaamade projekteerimine ja 
rajamine Mustjõe ja Punase tänava äärde 

LV/ 
MTÜ 

TLE, 
fondid 

Alates 
2017 

36 000 800 000 40 000 850 000  

2.22 Paljassaare jäätmejaama rekonstrueerimine LV TLE, 
fondid 

  250 000    

2.23 Uutesse jäätmejaamadesse 
jäätmekonteinerite soetamine 

LV/ 
MTÜ 

TLE, 
fondid 

Alates 
2017 

73 000 36 500 80 000   

2.24 Haabersti linnaossa jäätmejaama 
rajamiseks sobiliku asukoha leidmine ja 
jäätmejaama projekteerimine 

LV/ 
MTÜ 

TLE, 
fondid 

2021     50 000 

2.25 Jäätmejaamade lahtiolekuaegade 
laiendamine    

LV/ 
MTÜ 

TLE Kuni 
2018 

+ +    

2.26 Jäätmejaama mooduli kasutuselevõtmine 
jäätmejaama klientide tuvastamiseks ning 
üleantavate jäätmekoguste fikseerimiseks 

LV/ 
MTÜ 

TLE Alates 
2018 

+ + + + + 

2.27 Suletud ohtlike jäätmete kogumispunktide 
asendamiseks mobiilse kogumispunkti 
soetamine 

Ohtlike jäätmete üleandmise 
võimalused on paranenud 

LV TLE, 
fondid 

2019   120 000   
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2.28 Olemasoleva nelja statsionaarse ohtlike 
jäätmete kogumispunkti käitamise 
jätkamine 

LV TLE Pidev 27 800 25 500 28 000 31 000 34 000 

2.29 Ohtlike jäätmete kogumisringide 
korraldamine kevadel heakorrakuu 
kampaania käigus ja sügisel 

LV TLE Pidev 11 500 12 500 14 000 15 000 16 000 

2.30 Koostöös tootjavastutus-
organisatsioonidega väikeelektroonika 
üleandmise võimaluste parandamine 

Probleemtoodete üleandmise 
võimalused on paranenud 
ning liigiti kogutud 
probleemtoodete osakaal 
nende jäätmete kogumassist 
on kasvanud 

LV/ 
TVO 

* Pidev + + + + + 

2.31 Patareide ja akude üleandmise võimaluste 
säilitamine müügikohtades 

TVO * Pidev + + + + + 

2.32 Probleemtoodete üleandmise võimaluste 
säilitamine jäätmejaamades 

MTÜ/ 
TVO 

* Pidev + + + + + 

2.33 Elektri- ja elektroonikajäätmete kogumise 
jätkamine koos ohtlike jäätmete 
kogumisringiga 

LV * Pidev + + + + + 

2.34 Elektri- ja elektroonikajäätmete 
kogumiseks viie lisakonteineri soetamine 

LV TLE 2018  30 000    

2.35 Ehitus- ja lammutusjäätmete üleandmise 
võimaluste säilitamine 

Ehitus- ja lammutusjäätmed 
on maksimaalsel tasemel 
taaskasutatud ning 
eelistatakse nende 
ringlussevõttu 

LV/ 
MTÜ 

* Pidev + + + + + 

2.36 Ehitus- ja lammutusjäätmete materjalina 
ringlussevõtu eelistamine 

LV * Pidev + + + + + 

2.37 Avalikus ruumis (parkides, tänavatel, 
jalgratta- ja jalgteede ääres ning 
ühissõidukipeatustes) paiknevate 
prügiurnide asendamine sellistega, mis 
võimaldavad jäätmeid liigiti koguda 

Avalikus ruumis ja linna 
asutustes on paranenud 
võimalused jäätmeid liigiti 
koguda 

LV TLE Alates 
2019 

  100 000 100 000 100 000 
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2.38 Linna asutustesse (sh koolidesse ja 
lasteaedadesse) liigiti kogumist 
võimaldavate prügiurnide soetamine 

LV TLE Alates 
2018 

 40 000 20 000 20 000  

2.39 Kodudesse jäätmete liigiti kogumiseks 
sobivate prügiurnide leidmine 

Elanikud sorteerivad kodus 
jäätmeid, suurendades liigiti 
kogutud jäätmete hulka 

LV * 2018  +    

2.40 Elanikele soodsa hinnaga sobiva prügiurni 
pakkumine teavitava lävekampaania käigus 

LV TLE, 
fondid 

Alates 
2019 

  100 000 100 000 100 000 

2.41 Elanike järjepidev teavitamine liigiti 
kogutud jäätmete äraandmise võimalustest 
(trükised, infopäevad jms) 

Elanike seas kujunevad 
keskkonnasäästlikud 
tarbimisharjumused, 
ennetatakse jäätmeteket ning 
paranevad jäätmete sortimise 
harjumused, mis võimaldab 
saavutada suurema jäätmete 
ringlussevõtu osakaalu 

LV TLE Pidev 4000 4000 4500 4500 5000 

2.42 Täiskasvanutele ja peredele suunatud 
teavitava lävekampaania väljatöötamine ja 
läbi viimine 

LV TLE, 
fondid 

Alates 
2019 

  250 000 250 000 250 000 

2.43 Teavituskampaania Prügihunt jätkamine LV TLE, 
fondid 

Pidev 52 000 55 000 58 000 61 000 64 000 

2.44 Heakorrakuu kampaania jätkamine LV TLE Pidev 95 000 95 000 100 000 100 000 105 000 

2.45 Jäätmeprojekti „Teame, näeme, teeme“ 
jätkamine 

LV TLE Pidev 5000 5500 5500 6000 6000 

2.46 Suuremate uusarenduste planeerimisel 
jäätmete pneumaatilise kogumissüsteemi 
kasutuselevõtu kaalumine 

Kaalutud on uudse ja 
efektiivsema 
jäätmekogumissüsteemi 
kasutuselevõttu 

LV, 
arendajad 

*  Pidev      

2.47 Väljaselgitamine, milline 
jäätmekogumissüsteem on vanalinnale kui 
UNESCO maailmapärandisse kuuluvale 
muinsuskaitsealale sobivaim 

Vanalinna veopiirkonna 
jaoks sobivaima 
kogumissüsteemi 
väljaselgitamiseks on tehtud 
analüüs ning sobiva 
kogumissüsteemi 

LV TLE, 
fondid  

2018  20 000    

2.47 Vanalinna sobiva kogumissüsteemi 
rakendamiseks tegevuskava koostamine 

LV TLE, 
fondid  

2019   +   
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rakendamiseks on koostatud 
tegevuskava 

III strateegiline eesmärk: vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades muuhulgas seiret ja järelevalvet 

3.1 Jäätmevaldajate registri arendamine ning 
registriandmete pidev ajakohastamine 

Linnal on ülevaade 
jäätmevaldajatest ning on 
võimalik veenduda, et kõik 
jäätmevaldajad on jäätmete 
kogumissüsteemiga liidetud 

LV * Pidev + + + + + 

3.2 Järjepidev järelevalve jäätmekäitlusele 
seatud nõuete täitmise üle 

Tekkivad jäätmed on 
nõuetekohaselt käideldud 
ning ulaladestamine on 
vähenenud 

LV * Pidev + + + + + 

3.3 Ulatuslikuma järelevalve alustamine liigiti 
kogumise nõuete täitmise üle 

LV * Alates 
2020 

   + + 

3.4 Koostöö tegemine Keskkonna-
inspektsiooni ja teiste omavalitsustega 
järelevalve valdkonnas 

LV/ 
KKI/ 
OV 

* Pidev + + + + + 

3.5 Suletud prügila järelhoolduse ja seire 
jätkamine 

Võimalik suletud prügila 
põhjustatav keskkonnarisk 
on ära hoitud 

LV TLE Pidev 105 400 195 400 160 000 165 000 170 000 

3.6 Olmejäätmete koostise uuringute tegemine 
iga 4–5 aasta tagant 

Linnal on olemas 
jäätmehoolduse 
korraldamiseks ja 
korralduse tõhususe 
hindamiseks vajalik info 

LV TLE 2019   25 000   

3.7 Elanike käitumisharjumusi ja rahulolu 
käsitleva uuringu tegemine 

LV TLE 2020    15 000  

 

LV – Tallinna Linnavalitsus 
MTÜ – Mittetulundusühing Keskkonnateenused 
TVO – tootjavastutusorganisatsioon 
TKO – taaskasutusorganisatsioon 
KKI – Keskkonnainspektsioon 
TJT – AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus 

OV – teised kohalikud omavalitsused 
TLE – Tallinna linnaeelarve 
fondid – KIK või muud fondid 
* tegevuse elluviimine ei vaja Tallinna linnalt eraldi eelarvet 
+ tegevuse läbiviimise aeg 
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VIIDATUD ALLIKAD 
• Juhend olmejäätmete selle osa arvutamiseks, mis valmistatakse ette korduskasutamiseks, 
võetakse ringlusse või materjalina taaskasutusse, et kontrollida ja jälgida direktiivi 2008/98/EÜ 
artikli 11 lõikes 2 sätestatud eesmärkide täitmist. SEI Tallinn, 2015. 
• Elanike rahulolu Tallinna linna avalike teenustega 2016. Osaühing Faktum & Ariko, 2016. 
• Jäätmevaldajate registrite kontroll. Lõpparuanne. Tallinna Tehnikaülikool, 2015. 
• Eesti keskkonnapoliitika tulemuslikkuse ülevaade, järeldused ja soovitused. OECD 
keskkonnapoliitika komitee keskkonnatoime töörühm, 2016. 
• Tallinnas tekkivate olmejäätmete taaskasutamise tõhustamise uuring parimate praktikate näitel. 
SEI Tallinn, 2014. 
• Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning 
elektroonikaromu koostise uuring. SEI Tallinn, 2013. 
• Tallinna kodumajapidamistes tekkivate olmejäätmete koostis ja kogused, AS Entec, 2005. 
• Eestis tekkinud olmejäätmete (sh eraldi pakendijäätmete ja biolagunevate jäätmete) koostise ja 
koguste analüüs. SEI Tallinn, 2008. 
• Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise tulemuslikkus. Riigikontrolli auditi aruanne. 
• Olmejäätmete käitlusalternatiivide keskkonnamõju olelusringipõhine uuring. SEI Tallinn, 2012. 
• Rahvastikuprognoos aastani 2040 (koostatud aastal 2014). 
• Tallinna rahvastikuprognoos 2011–2030. Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia, 2011. 
• Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes. SEI Tallinn, 
2014. 
• Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete kogumisel ja taaskasutusse suunamisel. 
Riigikontrolli auditi aruanne. 
• Jäätmeveo reformi raames koostatud jäätmeseaduse muutmise seaduse rakendamise mõju 
hindamine. SEI Tallinn, 2014. 
• Sisetehingu reegel riigihankeõiguses, jäätmeveo ja -käitluse näide. C. Ginter, K. Härginen, 
Juridica 1/2016. 
• Oslo scraps its bad garbage deal (newsinenglish.no). 
• Public and private sector efficiency. A briefing for the EPSU Congress by PSIRU. Mai 2014. 
• Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU. Final report, 
BiPRO/CRI, 2015. 
• Olmejäätmed, küsitlus 15a. ja vanema elanikkonna seas, TURU-UURINGUTE 
AKTSIASELTS, 2015. 
• ELi keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine. Aruanne Eesti kohta, 2017. 
 
 
 
 
Kalev Kallo 
Tallinna Linnavolikogu esimees 
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http://www.newsinenglish.no/2017/02/20/oslo-scraps-its-bad-garbage-deal/
http://www.psiru.org/sites/default/files/2014-07-EWGHT-efficiency.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf
http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?AuditId=2417&FileId=13862
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