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SISSEJUHATUS 

Asukoht 
Põltsamaa linn asub Jõgeva maakonnas Mandri-Eesti keskpunkti lähedal Tallinn-Tartu-Võru-

Luhamaa, Jõgeva-Põltsamaa ja Põltsamaa-Võhma maanteede ristumiskohal. Põltsamaa linna 

ümbritseb rõngasvallana Põltsamaa vald. Linna pindala on 5,99 km2. Põltsamaa linn on 

Jõgeva maakonna läänepoolseks keskuseks. Linn asub 30 km Jõgevalt, 47 km Viljandist, 59 

km Tartust ja 128 km Tallinnast. 

Rahvastik 
Seisuga 01.01.2017 elas Põltsamaa linna haldusterritooriumil 4163 inimest1. Rahvaarv on 

Põltsamaa linnas vähenenud viimase viie aasta vältel keskmiselt 1,75% aastas. 

Linna asustustiheduseks on 695 inimest/km². 

Graafik 1. Põltsamaa linna elanike arv 

 

  

                                                   
 

 

1 http://poltsamaa.kovtp.ee/et/uldinfo  
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„Põltsamaa linna 
jäätmekava aastateks 
2015-2020 koostamisel 
on lähtutud kohaliku 
omavalitsuse korralduse 
seadusest, riigi 
jäätmevaldkonna 
arengukavast ning 
jäätmeseadusest. 
Jäätmekava on osa 
Põltsamaa linna 
arengukavast, milles 
käsitletakse jäätme-
hoolduse olukorda, 
jäätmehoolduse 
korraldamise ja 
tõhustamise eesmärke 
ning eesmärkide 
saavutamise 
meetmeid.“ 
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Elukondlik sektor 

Tabel 1. Põltsamaa linna eramute ja elamute arv (allikas Põltsamaa linna arengukava) 

Asula nimetus 

Eramud Elamud 

Eramute arv 
1-2 korteriga 

elamu 

3+ korteriga 

elamu 
Ühiselamu 

 

Põltsamaa linn 

 

817 

 

10 

 

141 

 

1 

 

Ärikondlik sektor 
Põltsamaal on väikelinna kohta mitmekesine majandusstruktuur. 

Ülekaalukalt on kõige rohkem kaubandusega tegelevaid äriühinguid. Olulised tööandjad on AS 

PÕLTSAMAA FELIX, Põltsamaa Majandusühistu, Piimandusühistu E-Piim, AS KITZINGER-

PROGRESS, AS PUIT-PROFIIL ja Põltsamaa Ühisgümnaasium. Suurimaks tööandjaks 

Põltsamaal on kohalik omavalitsus koos hallatavate asutustega. Kümme suuremat linna 

ettevõtet esindavad laia ampluaad tööhõivest alustades töökohtadega kaubanduses ning 

lõpetades ehitustarvete tootmisega. 
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HETKEOLUKORRA KIRJELDUS  

Andmed tekkivate jäätmete liikide, koguse ja päritolu kohta 

• Kokkuvõttes on jäätmeteke (JATS andmetel2) vaadeldaval perioodil (2009-2015) „hüplik“ 
(graafik 2). 2010. aasta kogu jäätmeteke (27 683 t) on märkimisväärselt erinev võrreldes 
2009. aastaga, mis moodustab sellest ainult viiendiku. Ka järgnevatel aastatel on jäänud 
see suurusjärku 10 000 – 15 000 tonni aastas ning olles üldiselt väheneva suundumusega, 
saavutades 2015. aastal alla 10 000 tonni taseme (8218 t). Lähemal uurimisel selgus, et 
2010. jäätmetekke kasvu peamisteks põhjusteks on olnud hüppeline kasv kahe jäätmeliigi 
osas – ehitus- ja lammutuspraht (kood 17 kivid ja pinnas) ning ainult vaadeldaval aastal on 
deklareeritud vadakut (02 05 98). Segaolmejäätmed on moodustanud kogu 
jäätmetekkest keskmiselt 800 tonni aastas.  

 

Graafik 2. Põltsamaa linna jäätmeteke, t/a  

 
• Ülevaate saamiseks vaadeldavatel aastatel tekkinud olulisematest jäätmeliikidest, jäätmete 

kogustest ja nende muutumisest annavad koondina toodud andmed iga aasta kohta 
(graafikud 3 kuni 6) ehk need 20% jäätmeliikidest, mis moodustavad 95% ja rohkem kogu 
jäätmetekkest Põltsamaa linnas. 

  

                                                   
 

 

2 JATS – Keskkonnaagentuuri jäätmearuandluse infosüsteem 
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Graafik 3. Põltsamaa jäätmeteke 2009-2015 TOP15/1 koht (38 205 tonni) 

 
 

Graafik 4. Põltsamaa jäätmeteke 2009-2015 TOP15/2-4 koht (26 800 tonni) 

 
  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Kivid ja pinnas

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Reovee 
kohtpuhastussetted

Olmereovee 
puhastussetted

Prügi 
(segaolmejäätmed)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Lk 05   
   

 

Graafik 5. Põltsamaa jäätmeteke 2009-2015 TOP15 / 5-9 koht (17 155 tonni) 

  
 

Graafik 6. Põltsamaa jäätmeteke 2009-2015 TOP15 10-15 (4194 tonni) 

 
• Alljärgnevalt on analüüsitud kahe olulise jäätmekoodi alla koondatud jäätmete kogumist: 15-

pakendijäätmed ja 20-olmejäätmed (muude jäätmete koguteket kajastavad tabelid on 
toodud jäätmekava lisas, Lisa 1). 
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Kuna Põltsamaa linna ümbritseb rõngasvallana Põltsamaa vald, on nende jäätmeliikide tekke 
osas vaadeldud ka valla andmeid. Ühiskasutuses olev jäätmejaam liigiti kogutavate jäätmete 
vastuvõtuks asub valla territooriumil ja seda kasutavad aktiivselt ka linna kodanikud. Seda 
kinnitab linna ja valla jäätmetekke arvnäitajate võrdlemine. Valla liigiti kogutud olmejäätmete 
näitajate hulgas on kõrgemad sellised jäätmeliikide kogused, mida kogutakse peamiselt 
jäätmejaama kaudu (näiteks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, klaas, ohtlikud ained). 
Lisaks on valla näitajate kõrvutamine linna omadega oluline liigiti kogutud olmejäätmete 
osakaalu arvutamisel. Tabelid 2 ja 3 annavad ülevaate ja sisaldavad lühikest analüüsi 
pakendijäätmete kohta ning tabelid 4 ja 5 annavad ülevaate olmejäätmete ja liigiti kogutud 
olmejäätmete kogumise kohta. Graafikud 7 ja 7-1 annavad ülevaate liigiti kogutud 
olmejäätmete osakaalust kogu olmejäätmete tekkega võrreldes. 

 

Tabel 2. Põltsamaa linna pakendijäätmete arvnäitajad (allikas JATS) 

Jäätmekood 2009, t 2010, t 2011, t 2012, t 2013, t 2014, t 2015, t 

15 PAKENDIJÄÄTMED 385 503 524 388 471 393 
(482)3 

623 

sh märkimisväärsemad liigid:        

Paber- ja kartongpakendid 59 125 107 98 73 83 157 

Plastpakendid 127 116 111 95 65 72 76 

Metallpakendid 55 98 105 95 106 95 82 

Segapakendid 113 141 176 76 186 104 
(193)4 

253 

Klaaspakendid 23 21 24 23 35 32 25 

Puitpakendid     4 6 29 

 

Analüüs: pakendijäätmete kogumine näib olevat saanud kerge tagasilöögi pärast 2011. aastat, 

mil senini kasvanud pakendijäätmete kogused 2012. aastal langesid. Samas ei saa välistada, 
et tegemist ei või olla veaga segapakendite kohta käivate andmete esitamisel riiklikusse 
jäätmeinfosüsteemi, sest 2013. aasta andmed ei kinnita 2012. aastal toimunud märgatava 
languse püsimist, vaid pigem mõningast kasvu võrreldes eelnenud perioodi näitajatega (2009-
2011). Lisaks on tuvastatud 2014. aasta kohta andmete esitamisel viga. JATS-ist on puudu 

                                                   
 

 

3 Sulgudes toodud summa sisaldab ka JATS-ist ekslikult 2014. aasta kohta välja jäänud segapakendite kogust.   
4 Sulgudes toodud summa sisaldab ka JATS-ist ekslikult 2014. aasta kohta välja jäänud segapakendite kogust.   
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oluline kogus segapakendite koguseid (89 tonni), mis nimetatud aastal Põltsamaa linnast on 
kogutud. Tabelis on korrigeeritud summa ära toodud sulgudes.  

Pakendijäätmeid kogutakse läbi avalike kogumiskonteinerite võrgustiku ja pakendikoti teenuse 
kasutamise. Minimaalne seadusest tulenev kohustus taaskasutusorganisatsioonidele 
pakendite kogumiskonteinerite paigutamiseks linna territooriumile on 3 kogumiskohta. 2015. 
aasta esimese kvartali seisuga teenindavad kolm taaskasutusorganisatsiooni linnas pakendite 
kogumiskohtasid järgmiselt: 

26 kohta Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), 7 kohta Eesti Pakendiringlus ja 3 kohta 
Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) (allikas: organisatsioonide internetileheküljed, 2015). 

Pakendikoti teenuse kasutamine vaadeldavatel aastatel (2012-2015) on püsinud ühtlasena – 
90 kasutajat koguvad keskmiselt 6 tonni aastas. See moodustab 1,2% kogu linnas kogutud 
pakendijäätmete kogusest. 

Pandipakendi tagastamine on näidanud analüüsitaval perioodil (2010-2015) samuti ühtlast 
kogumise taset, olles keskmiselt 55 tonni aastas ja moodustades sellega 12% linnas kogutud 
pakendijäätmete kogusest (allikas: Eesti Pandipakend AS, 2017). 

 

Tabel 3. Põltsamaa valla pakendijäätmete arvnäitajad (allikas JATS) 

Jäätmekood 2009, t 2010, t 2011, t 2012, t 2013, t 2014, t 2015, t 

15 PAKENDIJÄÄTMED 86 75 111 75 85 96 245 

 

sh märkimisväärsemad 

liigid: 

       

Paber- ja 

kartongpakendid 

25 17 28 23 30 41 41 

Plastpakendid 6 8 20 9 19 20 12 

Metallpakendid 0,65 5 5 0,026 3 3 3 

Segapakendid 43 43 55 30 21 11 138 

Klaaspakendid 2 2 1 0,4 0,2 0,2 0,001 

Puitpakendid 9 - 2 12 12 18 48 

 

Analüüs: tabelis 3 on kajastatud Põltsamaa valla näitajad pakendijäätmete kohta. 
Pandipakendi tagastamine on analüüsitaval perioodil (2010-2015) olnud keskmiselt 6 tonni 
aastas, moodustades sellega 7% vallas kogutud pakendijäätmete kogusest 
(võrdluseks:Põltsamaa linnas vastav protsent 12%) (allikas: Eesti Pandipakend AS, 2017). 

 

 

 

 

Pakendijäätmete 
kogumine linnas ja 
vallas kokku: 

89% konteiner-
võrgustiku kaudu,  

10% pandipakendina,  

1% pakendikoti teenuse 
kaudu. 
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Võib oletada, et valla inimesed kasutavad pandipakendite tagastamiseks enam linnas asuvaid 
kogumispunkte. Linna ja valla kesmine näitaja on 9% kõikidest kogutud pakendijäätmetest. 

Kokkuvõttes kogutakse Põltsamaa linnas ja vallas pakendijäätmeid erinevate 
kogumislahenduste lõikes järgmiselt: umbes 1% pakendikoti teenuse, umbes 10% 
pandipakendi kogumissüsteemi ja 89% pakendikonteinerite võrgustiku kaudu. 

Tabel 4. Põltsamaa linna olmejäätmete arvnäitajad (allikas JATS) 

 

Analüüs: prügi ehk segaolmejäätmete teke on linnas viimasel kahel vaadeldaval aastal (2014-

2015) olnud keskmiselt 195 kg elaniku kohta. Liigiti kogutud olmejäätmete osas on 

tähelepanuväärne köögi- ja sööklajäätmete koguste märkimisväärne kõikumine. Selle 

põhjuseks on 2010. aastal vale koodiga tähistatud jäätmete kajastumine sellel real ja 2015. 

Jäätmekood 2009, t 2010, t 2011, t 2012, t 2013, t 2014, t 2015, t 

20 OLMEJÄÄTMED, sh 

liigiti kogutud jäätmed 

1 005 1 233 1 469 1 337 1 299 1 521 872 

sh märkimisväärsemad liigid:        

Olmejäätmete hulgast välja 

nopitud või liigiti kogutud 

jäätmed 

278 573 72 57 79 156 49 

sh biolagundatavad köögi- 

ja sööklajäätmed 

180 517 12 23 21 23 12 

sh paber ja kartong 68 14 24 25 33 14 6 

sh metallid 23 40 28 7 20 110 31 

sh elektri- ja 

elektroonikaseadmete 

jäätmed 

3 0,2 5 0,3 2 3,6 0,3 

sh erinevad 

kodumajapidamisest 

pärinevad ohtlikud ained 

4 0,4 3 2 3 3 0,008 

Aia- ja haljastujäätmed (sh 

kalmistujäätmed) 

0 5 429 432 392 500 0 

Kanalisatsioonipuhastus-

jäätmed 

0 68 61 0 0 0 0 

Prügi (segaolmejäätmed) 727 587 906 847 827 866 822 

 

 

 

 

 

Prügi ehk 

segaolmejäätmeid tekib 

Põltsamaa linna elaniku 

kohta keskmiselt 195 kg 

elaniku kohta aastas 

(2014-2015). 
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aastal ekslikult arvestamata jäänud jäätmearuanne. 2015. aasta olmejäätmete koguste olulist 

langust mõjutab aia- ja haljastujäätmete realt puuduvad kogused. Selle põhjus on selles, et 

varasematel aastatel sellele reale deklareeritud jäätmekogused kirjendati alates 2015. aastast 

õige jäätmekoodiga (alajaotis 02 03). Varasematel aastatel (2011-2014) kirjendati paraku 

tootmisjäätmed olmejäätmetena.  

Tabel 5. Põltsamaa valla olmejäätmete arvnäitajad (allikas JATS) 

 

Jäätmekood 2009, t 2010, t 2011, t 2012, t 2013, t 2014, t 2015, t 

20 OLMEJÄÄTMED, sh liigiti 

kogutud jäätmed 

586 746 640 581 484 836 660 

sh märkimisväärsemad liigid:        

Olmejäätmete hulgast välja 

nopitud või liigiti kogutud jäätmed 

162 171 163 127 73 388 115 

sh biolagundatavad köögi- ja 

sööklajäätmed 

0 0 0 0 0 0 0 

sh paber ja kartong 3 9 2 0,6 1,6 1,5 2 

sh metallid 84 72 59 49 26 356 63 

sh erinevad elektri- ja 

elektroonikaseadmete jäätmed 

35 27 28 35 31 24,5 30 

sh klaas 30 21 31 23 4,5 1,6 5,7 

sh erinevad kodumajapidamisest 

pärinevad ohtlikud ained 

2,6 4,6 1,3 1,3 1,6 0,7 11 

sh puit 0 12 16,5 18 5 0 0 

sh tekstiil 0 23 16 0 3 0,8 2,2 

sh plastid 6 1 8,5 0 0 0 0,04 

Aia- ja haljastujäätmed 

(sh kalmistujäätmed) 

2 3,4 0 0 5,3 0 12 

Tänavapühkmed 12 26 38 36 0 0 0 

Prügi (segaolmejäätmed) 407 546 438 418 405 447 530 

 

 

 

 

 

 

2015. aastal koguti 

kodumajapidamistest 

pärit olmejäätmeid 30% 

liigiti. Ülejäänud 70% 

koguti 

segaolmejäätmetena. 
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• Ülevaade liigiti kogutud omejäätmete osatähtsusest olmejäätmete kogutekkest (JATS). 
Tärniga tähistatud tulp (graafik 7) sisaldab ainult kodumajapidamisest kogutud 
jäätmekoguseid. Ettevõtete arv omavalitsusüksuse territooriumil mõjutab oluliselt liigiti 
kogutud jäätmete hulka. Konsolideerituna on toodud ka Põltsamaa linna ja valla andmed 
(graafik 7-1), sest jäätmejaamas kogutud jäätmetel on oluline roll liigiti kogumise 
arvestamisel. 

 

Graafik 7. Liigiti kogutud olmejäätmete osakaal olmejäätmete kogutekkes (Põltsamaa linn).  

 

Graafik 7-1. Liigiti kogutud olmejäätmete osakaal olmejäätmete kogutekkes (Põltsamaa linn ja 

vald). 
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Jäätmete kogumine ja käitlus 
Alljärgnevas tabelis on ülevaade nende jäätmeliikide käitluse kohta, mille kogumise ja/või 

ringlussevõtu/taaskasutuse eesmärgid on kehtestatud jäätmeseaduses, selle alamaktides ning 

riigi jäätmekavas. 

Tabel 6. Ülevaade jäätmeliikide käitluse kohta 

Jäämeliik Kogumissüsteem Vastutav osapool Kirjeldus 

Olmejäätmed Korraldatud 
olmejäätmevedu 
(KOJV) 

Põltsamaa 
Linnavalitsus 

Perioodil 01.12.2012-
30.11.2017 KOJV teenindaja 
Ragn-Sells AS  

Vanapaber ja papp Kogumine avaliku 
konteinerpargi kaudu  

Põltsamaa 
Linnavalitsus 

Kogumiskohti linnas 
31.12.2016 seisuga kuus (6) – 
Ringtee 15, Ringtee 17/18, 
Lossi 7, Õuna 5, Pajusi mnt 4, 
Tartu mnt 1   

Ohtlikud jäätmed Kogumine 
jäätmejaamas 
Pauastveres, 
Põltsamaa vallas: 

patareid ja akud, 
vanaõli ja õlifiltrid, 
värvi-, laki- ja 
liimijäätmed, 
lahustid, 
saastunud pakendid, 
elavhõbedalambid ja 
elavhõbedajäägid, 
ravimijäätmed, 
taimekaitsevahendid, 
olmekemikaalid. 

Põltsamaa 
Linnavalitsus 

Operaator kava koostamise 
hetkel  

AS Epler & Lorenz 

 

Pakendijäätmed 
(pandipakendid) 

Kogumine 
taaraautomaatide ja –
punktide kaudu 

Eesti Pandipakend AS Kogumiskohti linnas 
31.12.2014 seisuga neli (4) – 
Rimi, Rüütli kauplus, Selver, 
Maxima 

Pakendijäätmed Kogumine avaliku 
konteinerpargi, 
pakkendikottide ja 
jäätmejaama kaudu  

Taaskasutus-
organisatsioonid 
Põltsamaa linnaga 
sõlmitud 
koostöölepingu 
raames  

19 kohta Eesti 
Taaskasutusorganisatsioon 
(ETO), 7 kohta Eesti 
Pakendiringlus ja 1 koht + 
pakendikoti teenus 
Tootjavastutusorganisatsioon 
(TVO) (allikas: 
organisatsioonide 
veebileheküljed) 

Lisaks jäätmejaam  

Biolagunevad 
jäätmed 

Kogumine 
jäätmejaamas 
Pauastveres, 
Põltsamaa vallas 

Kompostimine oma 
kinnistul 

Põltsamaa Linna- ja 
Vallavalitsus koostöös 

 

 

Jäätmetekitaja 

Operaator kava koostamise 
hetkel AS Epler & Lorenz 

 

Toidujäätmed kompostris ja 
muud aunas 
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Ehitus- ja 
lammutusjäätmed 

Kogumine 
jäätmejaamas 
Pauastveres, 
Põltsamaa vallas 

Põltsamaa Linna- ja 
Vallavalitsus koostöös 

Operaator kava koostamise 
hetkel AS Epler & Lorenz 

Elektri- ja 
elektroonika-
seadmete jäätmed 
(elektroonika-
romud) 

Kogumine kaupluste 
ja kogumispunktide 
kaudu 

MTÜ Eesti Elektri- ja 
Elektroonikaseadmete 
Ringlus,  

MTÜ Eesti 
Elektroonikaromu  

Kogumispunktide asukohad  

eesringlus.ee 

elektroonikaromu.ee 

Patarei- ja 
akujäätmed 

Kogumine kaupluste 
ja kogumispunktide 
kaudu 

Patareisid ja akusid 
müüvad kauplused,  

MTÜ Eesti Elektri- ja 
Elektroonikaseadmete 
Ringlus,  

MTÜ Eesti 
Elektroonikaromu 

Kõik patareisid ja akusid 
müüvad müügikohad omavad 
kohustust võtta vastu 
kasutuselt kõrvaldatud 
patareisid ja akusid  

 

Jäätmehoolduse korraldamine ja rahastamine 
Jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil korraldab kohalik omavalitsus. Kohaliku 

omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada 

nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. (Jäätmeseadus) 

Riik toetab jäätmehoolduse arendamist riiklike toetusprogrammide kaudu ja jäätmete 

keskkonda viimise eest makstavast saastetasust. (Jäätmeseadus) 

Põltsamaa linn astus 2011. a välja mittetulundusühingust Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus 

(KEJHK) (Põltsamaa Linnavolikogu 20. septembri 2011. a otsus nr 90). Perioodiks 2009-2014 

olid paljud jäätmekava tegevuskavas loetletud tegevused ja tegevuste rahastamised seotud 

KEJHKga. Sellisteks tegevusteks olid näiteks keskkonnateadlikkuse tõstmisega seotud 

tegevused, ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine, seadusemuudatuste algatamine. 

Linn on neid tegevusi iseseisvalt ja vastavalt oma võimalustele ellu viinud.  

Oluline seoses jäätmehoolduse rahastamisega on tuua välja jäätmete keskkonda viimise eest 

riigi poolt makstava saastetasu laekumise ja jäätmekäitluskulude suhet viimastel aastatel. 

Graafikul 8 on näha saastetasu laekumise märkimisväärset langust alates 2014. aastast. 2015. 

aastal on laekunud vaid 180 eurot. 2016. aasta erakorraline saastetasu laekumine (2800 eurot) 

on tingitud nimetatud aasta esimeses kvaratalis korraldatud olmejäätmeveo käigus kogutud 

segaolmejäätmete ladestamisest prügilasse. See toimus seoses probleemidega olmejäätmete 

jäätmekütuseks ettevalmistamisele ja põletamisele saatmisega. Saastetasu ärajäämine 

tuleneb Eesti üleminekust segaolmejäätmete ladestamiskeskselt lähenemiselt 

põletamiskesksele. Viimast jäätmekäitlustoimingut ei loeta aga kõrvaldamistoiminguks, millelt 
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saastetasu koguti, vaid taaskasutustoiminguks (energiakasutus), mille pealt saastetasu ei 

koguta. 

Põltsamaa linna kulutused jäätmehooldusele on suurusjärgult 25 000 eurot aastas (2009-2012) 

vähenenud poole võrra ja saavutanud taseme 11 000 eurot aastas (2016). Saastetasu 

laekumise ärajäämisel viimastel aastatel on selles oma roll. 

2017. a on lisandunud täiendav rahastamismeede – riigieelarve. Sellest lähemalt peatükis 

jäätmehoolduse rahastamine. 

Graafik 8. Linna jäätmekäitluskulu ja laekunud saastetasu, tuhat eurot/aastas 

 

 

Hinnang eelmises jäätmekavas seatud eesmärkide täitmisele 
Põltsamaa linna jäätmekavas 2010-2014 olid strateegilised eesmärgid jagatud kuude oluliste 

tegevuste gruppi. 

Strateegiliste eesmärkideni jõudmiseks koostati jäätmekava juurde (tegevuskava on 

jäätmekava lahutamatu osa, st ei koostatud lisana juurde) tegevuskava, milles täpsustati 

konkreetselt tegevused ja nende elluviimise aeg, mis aitavad kaasa strateegiliste eesmärkide 

saavutamisele. Alljärgnevas tabelis on toodud hinnang eelmise jäätmekavas (2009-2014) 

seatud eesmärkide täitmisele. 

Tabel 7. Põltsamaa linna jäätmekavas 2010-2014 püstitatud eesmärgid ja hinnang nende 

täitmisele 
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www.poltsamaa.ee 
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Eesmärk 1: Jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline planeerimine 
 

Hinnang eesmärgi 
täitmisele 

Elanikkonna pidev teavitamine jäätmehoolduse 
korraldusest ja sõltuvusest jäätmetekitajate 
suhtumisesse ja tarbimisharjumustesse. KOJV 
vajaduse selgitamine ja kohustuse täitmise 
jälgimine. 

Tegevus: järjepidev  Elanikonna 
teavitamine 
peaasjalikult läbi 
linna veebilehe. 

Täiustamist vajab mitmesuguste jäätmealaste 
juhendmaterjalide väljaandmine, arvestades 
seejuures erinevate sihtgruppide vajadustega ja 
neile suunatud eesmärkidega. 

 

Tegevus: 

esialgselt oli kavas KEJHK ja 
linn koostöös, aga seoses 
KEHJK`ist väljaastumisega ei 
ole planeeritud mahus ellu 
viidud. 

Osaliselt täidetud. 

Elektroonilise jäätmealase teavitussüsteemi 
(veebileht) käivitamine poltsamaa.ee domeeni 
raames. Käivitatud hiljemalt 2010 lõpp koos 
KOVTP projektiga. 

 Täidetud. 

Keskkonna- ja jäätmehooldusalaste projektide 
läbiviimine kooliõpilastele. Koostöös 
jäätmekäitlejate ja 
taaskasutusorganisatsioonidega. 

 Täitmata. 

Eesmärk 2: Õigusraamistik  

Ühtse jäätmehoolduseeskirja väljatöötamine, mis 
inkorporeerib kehtiva jäätmehoolduseeskirja ja 
KOJV korra. Väljatöötatud ja vastu võetud 2010 I 
pool. 

 

Tegevus: 

esialgselt oli kavas,et selle 
koostavad KEJHK ja linn 
koostöös, aga seoses 
KEHJKist väljaastumisega 
viidi ellu iseseisvalt.  

Täidetud (2011). 

Eesmärk 3: Jäätmete ohtlikkuse vähendamine  

Kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete 
kogumise edendamine ja finantseerimine 
senisest suuremas mahus. Vajadusel koostöös 
KEJHK täiendavate kogumisringide korraldamine 
(KIKi rahastusel). 

Tegevused:  

tegevuskava punkt 2.1 -
kodumajapidamistes tekkivate 
ohtlike jäätmete 
kogumisaktsioonide 
korraldamine. 

 

Tegevuskava punkt 2.2 – 
ohtlike jäätmete vastuvõtu 
korraldamine Põltsamaa 
jäätmejaamas.  

2010. aastal 
toimus viimane 
selline kogumis-
aktsioon. Pärast 
seda ei ole läbi 
viidud seoses 
sellega, et ei ole 
õnnestunud saada 
riiklikku toetust 
(alus KEJHK kiri 
30.12.2010 nr 67-
10). 

Täidetud kogu 
vaadeldaval 
perioodil.  

Selgete normatiivide kehtestamine ja regulaarne 
ülevaatamine kodumajapidamise ja ettevõtluse 
jäätmekoguste eristamiseks.  

 Täitmata. 

Eesmärk 4: Jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamine  

Pakendijäätmete kogumisvõrgustiku optimaalne 
arendamine. Kõikidele elanikele avalik 

Tegevused: 
pakendikonteinerite arvu 

Osaliselt täidetud. 
Linnas on 
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pakendikonteiner kättesaadav 500 m raadiuses 
või lähemal. Vajadusel koostöös KEJHK 
pakendiseaduse muudatuste ettevalmistamine ja 
algatamine, tootjavastutusorganisatsioonidele 
kogumisvõrgustiku tihedama paigutuse kohutuse 
tagamiseks.  

 

suurendamine. keskmiselt 6 
pakendikonteinerit 
km2 kohta. 
Valdavalt 
paiknevad need 
kesklinna 
piirkonnas, kus on 
aktiivsem liikumine. 
500 m raadiuse 
eesmärk ei ole 
ilmselt sellega 
täidetud.  

Biolagunevate jäätmete, segapakendijäätmete, 
paberi-papi jäätmete äraveo ja utiliseerimise 
inkorporeerimine KOJV eri- või ainuõigusena 
antava lepingu kohustuste hulka. 

 

Tegevused: 

2011. a jäätmehoolduseeskiri 
loeb korraldatud jäätmeveo 
jäätmeliigiks ka paberi- ja 
papijäätmed.Siiski ei 
õnnestunud seda jäätmeliiki 
inkorporeerida KOJV konkursi 
kaudu lepingu hulka.  

Täitmata. 

Biolagunevate jäätmetele kohustusliku 
kogumisvõrgustiku loomine kortermajade juurde. 
Väljaarendatud hiljemalt 2011. a lõpp. 

 

 Täitmata. 

Eesmärk 5: Ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamine  

Propageerida korduvkasutatavate ja vähem 
ohtlikke aineid sisaldavate materjalide kasutamist 
ehitustegevuses. 

Tegevus: teadmata. Täitmata. 

Puidujäätmete taaskasutamise edendamine 
soojusenergia tootmiseks. 

Tegevus: teadmata. Täitmata. 

Tavajäätmetest ehitus- ja lammutusjäätmete 
käitlemisel jäätmete taaskasutamise eelistamine 
jäätmete kõrvaldamisele. 

Tegevus: teadmata. Täitmata. 

Sobivate ehitusjäätmete ladestamine 
Kuningamäele perspektiivse spordikeskuse 
arendamiseks. 

Tegevused: sobivate 
materjalide paigutamine 
Kuningamäele. 

Täidetud. 

Eesmärk 6: Järelevalvesüsteemi tõhustamine  

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud ning 
vastavat kohustust mitteomavate jäätmevaldajate 
järelevalve tõhusamaks muutmine. 

Tegevus: teadmata. Täitmata. 

 

Jäätmeregistri arendamine ning laiendamine. 
Pidev jäätmevaldajate registri uusversioonide 
kasutuselevõtmine igapäevatöös. 
Andmevahetuse parandamine jäätmevedajatega. 

Tegevus: järjepidev. Täidetud. 
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PLANEERIMINE 

Hinnang jäätmevoogude arengule tulevikus 
Põltsamaa linna jäätmeteket ja jäätmevoogusid tulevikus mõjutavad enim Põltsamaa 

rahvaarvu ja ettevõtlusega seotud muutused. Nendest teguritest on mõjutatud peaaegu kõik 

jäätmevood ja nende tekkekogused. Graafikul 9 on kuvatud Põltsamaa linna rahvaarvu muutus 

viimase kuue aasta jooksul (Põltsamaa linna arengukava) ja lisatud prognoositav rahvaarv 

aastal 2030 (Eesti Statistikaamet, Eesti piirkondlik areng 2014), mis on hinnanguliselt kuni 25% 

võrra väiksem võrreldes 2014. aastaga (-1,5% aastas). 

Graafik 9. Põltsamaa linna rahvaarv (tuhat el) ja selle muutumine (%) 

 

Ettevõtlusega seotud muutused Põltsamaa linna territooriumil omavad olulist mõju 

jäätmetekkele. Hinnangu andmine nendele muutustele on praktiliselt võimatu. Hinnanguliselt 

väheneb aga Põltsamaa linna summaarne olmejäätmeteke tulevikus ja seda võib väita pelgalt 

rahvaarvu muutumisele tuginedes. 

 

Eesmärkide seadmine 
Põltsamaa linna arengukava 2012-2033 nimetab linna peamiseks jäätmehooldusalaseks 

eesmärgiks kõikide jäätmetekitajate (jäätmevaldajate) liitumist korraldatud jäätmeveoga.  
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Olmejäätmete 
sortimisel 
tekkekohas tuleb 
liigiti koguda 
vähemalt järgmised 
jäätmeliigid:

1) paber ja kartong; 

2) plastid ;

3) metallid; 

4) klaas;

5) biojäätmed 
(toidu-, aia- ja 
haljastujäätmed) ;

6) bioloogiliselt 
mittelagunevad aia-
ja haljastujäätmed; 

7) pakendid;

8) puit ;

9) tekstiil; 

10) suurjäätmed 

11) rehvid; 
elektroonikaromud; 
patareid ja akud, 

12) ohtlikud 
jäätmed. 
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Põltsamaa linna strateegiliseks jäätmehooldusalaseks eesmärgiks on igakülgne kaasaaitamine 

Eestil lasuva ringlussevõtu eesmärgi saavutamisele kaasaaitamine. 

Tabel 8. Olmejäätmete ringlussevõtu eesmärk olmejäätmete kogumassist (allikas Riigi 

jäätmekava 2014–2020) 

 Baastase 2015 Eesmärk 2020 

Olmejäätmete ringlussevõtumäär 
olmejäätmete kogumassist 

 

30% 

 

50% 

 

Tegevused: 

• viia läbi segaolmejäätmete sortimisuuring/fikseerida tegelik segaolmejäätmete koostis 
Põltsamaa linnas; 

• viia läbi analüüs jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise kohta Põltsamaa linnas ning 
ajakohastada seda; 

• arendada jäätmete liigiti kogumist ja sortimist (vt tegevuskava); 

• liita korraldatud jäätmeveoga täiendavaid jäätmeliike. 

 

Olmejäätmete 
ringlussevõtumäära 
baastase oli 2015. 
aastal 30%. 2020. 
aastaks on eesmärk 
jõuda 50%-ni. 
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TEGEVUSKAVA 

Korraldatud jäätmeveo arendamine 
Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast 

määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja 

poolt. 

Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi 

ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel 

tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo.  

Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka teisi olmejäätmete liike või muid jäätmeid, kui see on 

vajalik käesoleva seaduse nõuete täitmiseks või seda tingib oluline avalik huvi. 

(Jäätmeseadus) 

Tulenevalt liigiti kogumise ja materjalide ringlussevõtu arendamise vajalikkusest lisanduvad 

Põltsamaa linnas korraldatud jäätmeveo liikide hulka biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 

01 08) ja suurjäätmed (20 03 07). Arendada edasi korraldatud jäätmeveo all oleva jäätmeliigi 

paber ja kartong (20 01 01) liigiti kogumist. 

 

Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine 
Tabel 9. Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine koos tähtaegadega konkreetsete 

jäätmeliikide kaupa. 

Jäätmeliik Tegevus 2017 2018 2019 2020 

Paber ja kartong 

(20 01 01) 

Liigiti kogumine elamumaa 
sihtotstarbega kinnistul, 
võimalusega anda paber ja kartong 
üle jäätmejaama. x x x x 

 
Korraldatud jäätmeveo raames liigiti 
kogumine eraldi konteineriga 3+ 
korteriga elamute juures.  x x x 

 

Kinnistul, mis ei ole elamumaa 
sihtotstarbega liigiti kogumine eraldi 
konteineriga, kui paberit ja kartongi 
tekib nädalas enam kui 20 kg. x x x x 

Plastid 

(20 01 39) 
Liigiti kogumine võimalusega anda 
plastid üle jäätmejaama. x x x x 

Metallid Liigiti kogumine võimalusega anda x x x x 

 

 

Tulenevalt liigiti kogumi-

se ja materjalide ringlus-

sevõtu arendamise 

vajalikkusest lisanduvad 

Põltsamaa linnas 

korraldatud jäätmeveo 

liikide hulka 

biolagunevad köögi- ja 

sööklajäätmed (20 01 

08) ja suurjäätmed (20 

03 07). Arendada edasi 

korraldatud jäätmeveo 

all oleva jäätmeliigi 

paber ja kartong (20 01 

01) liigiti kogumist. 
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(20 01 40) 
metallid üle jäätmejaama. 

Klaas 

(20 01 02) 
Liigiti kogumine võimalusega anda 
klaas üle jäätmejaama. x x x x 

Biolagunevad aia- ja 
haljastujäätmed 

(20 02 01) 

Liigiti kogumine võimalusega anda 
biolagunevad aia- ja 
haljastujäätmed üle jäätmejaama. x x x x 

 
Kogumisringid aia- ja 
haljastujäätmete kogumiseks 
kevadel/sügisel.  x x x 

Biolagunevad köögi- ja 
sööklajäätmed 

(20 01 08) 

Korraldatud jäätmeveo raames 
liigiti kogumine eraldi konteineriga 
elamute juures. 3+ korteriga 
elamute juures kohustuslik.  x x x 

 

Korraldatud jäätmeveo raames 
liigiti kogumine eraldi konteineriga 
eramajade ja väiksemate kui 3+ 
korteriga elamute juures 
kohustuslik, kui kinnistul ei toimu 
kompostriga kompostimist.   x x x 

 

Korraldatud jäätmeveo raames 
kinnistul, mis ei ole elamumaa 
sihtotstarbega liigiti kogumine eraldi 
konteineriga kohustuslik, kui 
kinnistul tekib üle 20 kg nädalas.   x x x 

Bioloogiliselt 
mittelagunevad aia- ja 
haljastujäätmed 

(20 02 02, 20 02 03) 

Liigiti kogumine võimalusega anda 
bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja 
haljastujäätmed üle jäätmejaama.  x x x 

Pakendid 

(15 01)5 

Liigiti kogutud jäätmete kogumine 
pakendiorganisatsioonide 
kogumispunktides. x x x x 

 Liigiti kogumine pakendikottidega. x x x x 

 

Kogumiskonteinerite asukohtade 
ülevaatus, et muuta kogumine 
tõhusamaks ja elanikele 
mugavamaks. x  x  

Puit 
Liigiti kogumine võimalusega anda 
puit üle jäätmejaama. x x x x 

                                                   
 

 

5 Paber- ja kartongpakendid (15 01 01), plastpakendid (15 01 02), puitpakendid (15 01 03), metallpakendid (15 01 04), 

komposiitpakendid (15 01 05), klaaspakendid (15 01 07), tekstiilpakendid (15 01 09) ja muud jäätmeseaduse §-s 7 

esitatud olmejäätmete mõistele vastavad pakendid. 
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(20 01 38) 

Tekstiil 

(20 01 10, 20 01 11) 
Liigiti kogumine võimalusega anda 
tekstiil üle jäätmejaama.  x x x 

 
Riiete ja jalanõude 
kogumiskonteineri paigaldamine 
linna.  x x x 

Suurjäätmed 

(20 03 07) 
Liigiti kogumine võimalusega anda 
suurjäätmed üle jäätmejaama. x x x x 

 
Korraldatud jäätmeveo raames 
suurjäätmete kogumine.  x x x 

Probleemtoodete 
jäätmed 

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

Liigiti kogumine võimalusega anda 
probleemtoodete jäätmed üle 
jäätmejaama. x x x x 

Ohtlikud jäätmed6 
Liigiti kogumine võimalusega anda 
ohtlikud jäätmed üle jäätmejaama. x x x x 

Ehitus- ja 
lammutusjäätmed 

(17) 

Liigiti kogumine, võimalus anda 
ehitus- ja lammutusjäätmed üle 
jäätmejaama.  x x x x 

 

  

                                                   
 

 

6 Jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või 
nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*. 
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Teavitamine 
Tabel 10. Teavitamise strateegilised eesmärgid ja tegevused 

Strateegiline eesmärk Tegevus 

Elanikkonna teavitamine jäätmehoolduse 
korraldusest 

Pidevalt jäätmehoolduse kohta info levitamine linna 
veebilehel. 

 
Pidevalt jäätmehooldust puudutava info täiendamine ja 
aktualiseerimine linna veebilehel. 

 
Riiklike jäätmealaste ja tootjavastutuse 
teavituskampaaniate vahendamine linna veebilehel. 

Jäätmealaste juhendmaterjalide 
levitamine arvestades seejuures 
erinevate sihtgruppide vajadustega ja 
neile suunatud eesmärkidega. 

Pakendijäätmete kogumiskonteinerite asukohtade kohta 
info levitamine korteriühistutes ja eramajapidamistes. 
Pakendite sortimisjuhise tutvustamine elanikele.  

 
Elanike teavitamine ohtlike jäätmete liigiti kogumise 
olulisusest. 

 
Biojäätmete ning paberi ja papi liigiti kogumise kohta 
juhendmaterjali koostamine korraldatud jäätmeveo uue 
korraga seoses.  

 
Elanike teavitamine kodus kompostimisest. 
http://www.kompostiljon.ee/ info levitamine elanike seas 
korraldatud jäätmeveo uue korraga seoses. 

 
Jäätmete üleandmise võimaluste tutvustamine 
jäätmejaama. 

Koostöös jäätmekäitlejate ja 
taaskasutusorganisatsioonidega 
keskkonna- ja jäätmehooldusalaste 
infopäevade läbiviimine. 

Jäätmete vältimise ja liigiti kogumise kohta infopäeva 
korraldamine linna koolis ja lasteaedades vähemalt kord 
aastas. 

 
Jäätmete vältimise ja liigiti kogumise kohta infopäeva 
korraldamine päevakeskuses vähemalt kord aastas. 

 Jäätmete vältimise ja liigiti kogumise kohta info 
levitamine linna üritustel. 

 

 

Jäätmehoolduse rahastamine 
Alates 2017. aastast antakse vastavalt riigieelarve võimalustele kohalikele omavalitsustele 

toetust jäätmehoolduse arendamise kulude osaliseks katmiseks. (Jäätmeseadus) 
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Toetuse andmise aluseks võetakse aadressiandmete süsteemi infosüsteemis registreeritud 

järgmiste kohaliku omavalitsuse üksuses asuvate geograafiliste aadressiobjektide arv aasta 

alguse seisuga: 1) eluruumid; 2) ehitisregistri andmetel elamu kasutusotstarbega hooned, 

milles ei asu eluruume. 

Vastavalt sellele saab Põltsamaa linn 2017. aastal jäätmehoolduse arendamiseks 6475 €. 

2017. aastal antakse toetust kõigile kohalikele omavalitustele. Alates 2018. aastast antakse 

kohalikule omavalitsuse toetust juhul, kui: 

• tema territooriumil töötab jäätmejaam või on elanikele tagatud jäätmejaama teenuse 
kasutamine teises kohaliku omavalitsuse üksuses;  

• tema territooriumil on korraldatud jäätmevedu; 

• tal on kehtiv jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri; 

• ta on asutanud jäätmevaldajate registri. 

Kohalik omavalitsus esitab Keskkonnaametile iga aasta 31. oktoobriks dokumendid, mis 

tõendavad, et ülaltoodud tingimused on täidetud. 

Lisaks eelpoolnimetatule on jäätmehoolduse arendamiseks riiklike toetusprogrammide 

kasutamise võimalus (näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskus). 
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Lisa 1 

 

Alljärgnevalt on toodud Põltsama linnas tekkivate muude kui olmes tekkivate jäätmete liikide ja 
koguste koondtabelid. Nende koostamisel on allikana kasutatud JATS-i andmeid. Kogused on 
väljendatud tonnides. Iga tabeli lõpus on analüüs ja/või selgitus. 

 

Tabel 11. Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil 
ning toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed (allikas JATS) 

Jäätmekood 2009, t 2010, t 2011, t 2012, t 2013, t 2014, t 2015, t 

02 PÕLLUMAJANDUSES, 

AIANDUSES, 

VESIVILJELUSES, 

METSANDUSES, 

JAHINDUSES JA 

KALAPÜÜGIL NING 

TOIDUAINETE 

VALMISTAMISEL JA 

TÖÖTLEMISEL TEKKINUD 

JÄÄTMED 

1481 6674 

 

12 4307 1966 2190 2863 

sh märkimisväärsemad liigid:        

02 05 98 Vadak  4783      

02 05 02 Reovee 

kohtpuhastussetted 

1481 1880 0 4291 1948 2190 2830 

Analüüs ja/või selgitus: valdava enamuse jäätmekoodi 02 all kuuluvatest jäätmetest 
moodustavad reovee kohtpuhastussetted, välja arvatud aastal 2010, kui on deklareeritud ka 
vadak. Millest on tingitud jäätmekoguste märkimisväärne „hüplemine“? 

• 2010 märgitud vadak ei ole enam peale 2010. aastat jääde, vaid kõrvalsaadus ja seda ei 
ole vaja jäätmearuannetesse kanda. 

• 2011 märkimata jäänud reovee kohtpuhastussetted võivad olla ekslikult märgitud 2012. 
aasta koguste hulka. 
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Tabel 12 Tööstuses ja mujal tekkinud jäätmed (allikas JATS) 

Jäätmekood 2009, t 2010, t 2011, t 2012, t 2013, t 2014, t 2015, t 

03 PUIDU TÖÖTLEMISEL, 

PLAATIDE JA MÖÖBLI 

NING TSELLULOOSI, 

PABERI JA KARTONGI 

TOOTMISEL TEKKINUD 

JÄÄTMED 

   2  

 

6,3  

06 ANORGAANILISTES 

KEEMIAPROTSESSIDES 

TEKKINUD JÄÄTMED 

  0,045 2 0,016   

07 ORGAANILISTES 

KEEMIAPROTSESSIDES 

TEKKINUD JÄÄTMED 

    0,232  0,245 

08 PINNAKATETE 

(VÄRVIDE, LAKKIDE JA 

EMAILIDE), LIIMIDE, 

HERMEETIKUTE JA 

TRÜKIVÄRVIDE 

VALMISTAMISEL, 

KOKKUSEGAMISEL, 

JAOTAMISEL JA 

KASUTAMISEL 

TEKKINUD JÄÄTMED 

 0,1 2  0,5 0,027  

09 FOTOGRAAFIA-

JÄÄTMED 

2,7 1,9 0,4   0,001  

Analüüs ja/või selgitus: ülaltoodud tabelisse on koondatud viie jäätmekoodi all vaadeldavatel 

aastatel deklareeritud jäätmekogused.  
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Tabel 13 Termilistes protsessides tekkinud jäätmed (allikas JATS) 

Jäätmekood 2009, t 2010, t 2011, t 2012, t 2013, t 2014, t 2015, t 

10 TERMILISTES 

PROTSESSIDES TEKKINUD 

JÄÄTMED 

7,8 29,4  103,5 41,6 50,1 74,62 

Analüüs ja/või selgitus: selle jäätmekoodi all on peamiselt jõujaamades ja muudes 

põletusseadmetes tekkinud jäätmed ehk täpsemalt koldetuhk, räbu ja katlatolm. 2011. aasta 
andmed puuduvad teadmata põhjustel. 

 

Tabel 14 Metallide ja plastide töötlemise jäätmed ning õli- ja vedelkütusejäätmed (allikas JATS) 

Jäätmekood 2009, t 2010, t 2011, t 2012, t 2013, t 2014, t 2015, t 

12 METALLIDE JA 

PLASTIDE MEHAANILISEL 

VORMIMISEL NING 

FÜÜSIKALISEL JA 

MEHAANILISEL 

PINNATÖÖTLEMISEL 

TEKKINUD JÄÄTMED 

1,1 0,6 0,25 1,7 0,35 2,4 10,9 

13 ÕLI- JA 

VEDELKÜTUSEJÄÄTMED 

0,4 1,5 2 1,3 0,22 9,4 2,3 

14 ORGAANILISTE 

LAHUSTITE, 

KÜLMUTUSAGENDI- JA –

VAHU VÕI 

AEROSOOLIKANDEGAASI 

JÄÄTMED  

    0,03   

 

Tabel 15 Jäätmenimistus mujal nimetamata jäätmed (allikas JATS) 

Jäätmekood 2009, t 2010, t 2011, t 2012, t 2013, t 2014, t 2015, t 

16 NIMISTUS MUJAL 

NIMETAMATA JÄÄTMED 

131 80 35 61 44 34 42 

sh märkimisväärsemad 

liigid: 

       

Romusõidukid ning 

romusõidukite 

49 42 23 42 33 24 23 
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lammutamisel ja 

sõidukihooldusel tekkinud 

jäätmed 

Elektri- ja 

elektroonikaseadmete ning 

muude seadmete 

ja aparaatide jäätmed 

4 22 7 9 5 2,6 3,4 

Patareid ja akud 15 10 5 8 3 6 5 

Veo- ja hoiumahutite ning 

vaatide puhastusjäätmed 

62 6,5 0 0 2,5 1 0 

Praaktootepartiid ja 

kasutamata tooted 

0,9 0 0 2 0,03 1 11 

 

Tabel 16 Ehitus ja lammutuspraht (allikas JATS) 

Jäätmekood 2009, t 2010, t 2011, t 2012, t 2013, t 2014, t 2015, t 

17 EHITUS- JA 

LAMMUTUSPRAHT 

3027 19 149 6976 7064 4971 4578 3700 

sh märkimisväärsemad 

liigid: 

       

Pinnas 2339 17 456 4045 4617 471 3235 2291 

Muu ehitus- ja 

lammutuspraht 

313 659 1815 1273 29 11 72 

Metallid 242 602 784 782 400 417 514 

Betoon, tellised, plaadid ja 

keraamikatooted 

88 414 332 391 214 458 576 

Kipsipõhised 

ehitusmaterjalid 

7 15 0 0 156 415 245 

 

 


