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SISSEJUHATUS 

 
Jäätmeseadusega pannakse kohalikule omavalitsusele (KOV) mitmeid kohustusi 

jäätmehoolduse korraldamisel ja arendamisel. Vastavalt jäätmeseadusele seisnevad KOVi 

ülesanded järgnevas: 

 Arendada jäätmehooldust oma haldusterritooriumil (üldine nõue); 

 Korraldada jäätmete sortimist ja liigiti kogumist (liigiti kogumise koordineerimine ja 

edendamine, eelkõige on KOVi kohustuseks väljaspool jäätmejaamu ohtlike jäätmete 

kogumise korraldamine) (§31 lg 1); 

 Koostada jäätmehoolduse arendamiseks jäätmekava (§39 lg 1, 2, 3); 

 Rakendada korraldatud jäätmevedu (viia läbi jäätmevedajate konkursid ja hallata 

jäätmetekitajate registrit) (§66 lg 1, 2; §67 lg 1; §71
1
 lg 1); 

 Koostada ja kinnitada jäätmehoolduse korraldamiseks jäätmehoolduseeskiri ning teha 

jäätmehoolduseeskirja täitmise üle pidevat järelevalvet (§71 lg 1; §119 lg 4); 

 Kooskõlastada Keskkonnaameti poolt antavad jäätmeload (esitada seisukoht 

jäätmelubade taotluste suhtes) (§77 lg 2). 

 

Lisaks Jäätmeseadusele reguleerib KOVi kohustusi ka pakendiseadus, mille kohaselt on 

KOVi ülesanne korraldada oma haldusterritooriumil pakendite- ja pakendijäätmete kogumist. 

Siin on KOVi ülesandeks eelkõige kogumissüsteemi toimimise koordineerimine 

(kokkulepped taaskasutusorganisatsioonidega, nõuete esitamine kogumispunktidele ja 

järelevalve, teavitamine). Seega mängib kohalik omavalitus väga olulist rolli olmejäätmete 

käitlussüsteemi arendamisel. 

 

Jäätmekäitlussüsteemi korraldamisel ja kavandamisel (sh jäätmekäitluslahenduste valikul) on 

väga tähtis, et kohalik omavalitsus omab ülevaadet jäätmete tekkekogusest ja koostisest ning 

jäätmekäitlustehnoloogiate arengutest nii regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. Siiani on 

Eestis olmejäätmete käitlemine põhinenud prügilakesksetel jäätmekäitluslahendustel. 

Õigusaktidest tulenevate nõuete tõttu on olmejäätmete käitlemine suunatud aga üha enam 

taaskasutamise suunas. 

 

Käesoleva jäätmekava koostamisel on lähtutud Jäätmeseaduse §42, mille kohaselt on 

kohaliku omavalitsuse koostatud jäätmekava kohaliku omavalitsusüksuse arengukava 

jäätmehoolduse arendamist põhjalikumalt puudutav osa. 

 

Käesoleva jäätmekava eesmärgiks on uuendada 10. märts 2011. aastal kehtestatud „Rõngu 

valla jäätmekava aastateks 2011-2015“. Analüüsitakse piirkonna jäätmehoolduse olukorda, 

vaadatakse üle eelmisel perioodil püstitatud eesmärkide ja ülesannete täitmine, määratletakse 

seadusandlusest tulenevad kohustused ja eesmärgid ning töötatakse välja Rõngu valla üldised 

jäätmehooldusalased eesmärgid ja tegevuskava. Jäätmekava on koostatud juhindudes 

Jäätmeseadusest, Riigi jäätmekava 2008-2013 ja Riigi jäätmekava 2014-2020 sätestatust ning 

lähtudes kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest. Rõngu valla jäätmekava 

koostamisel on aluseks võetud Rõngu valla arengukava  aastani 2030 ja valla üldplaneering. 

Rõngu valla jäätmekava sisaldab üldist ülevaadet vallast, jäätmemajanduse hetkeolukorra 

kirjeldust ja ülevaadet ning analüüsi jäätmemajandusega seotud probleemidest.  

 

Jäätmekava püstitab jäätmehoolduse eesmärgid aastateks 2016–2020 ja esitab tegevuskava 

eesmärkide elluviimiseks. 
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Jäätmekava koostamises osalesid Rõngu valla keskkonnanõunik Toomas Klein, konsultandina 

osales Raivo Markov Paadilaenutus OÜ-st . 

 

Jäätmekava eelnõu kooskõlastatakse, avalikustatakse ning võetakse vastu Rõngu 

Vallavolikogu poolt Jäätmeseaduse §-des 55-59 sätestatud korras. 
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 1  JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUSUUNAD RIIKLIKUL 
TASANDIL 

 1.1  Eesti keskkonnastrateegia ja keskkonnategevuskava  

Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 on riigi keskkonnalase tegevuse kavandamise ja 

rahvusvahelise koostöö arendamise aluseks. Selle strateegia eesmärgiks on määratleda 

pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas 

keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaal valdkonnaga ning nende mõjudest 

ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele.  

 

Jäätmete osas on Eestil järgmised suundumused:  

1. Kasutada üha enam keskkonnasõbralikke ning lihtsalt taaskasutatavaid materjale. 

Suureneb olmejäätmete maht, kuid kuna samal ajal tegeldakse rohkem ka jäätmete 

sorteerimise ja taaskasutamisega, on prügilatesse ladestatavate jäätmete kogus 

stabiliseerumas ning pigem hakkab see järk-järgult vähenema;  

2. Efektiivsemate põlevkivi põletustehnoloogiate ja alternatiivsete energiatootmise 

viiside rakendamine toob kaasa põlevkivijäätmete tekke vähenemise;  

3. Inimeste keskkonnateadlikkuse suurenemine aitab kaasa jäätmete sorteerimise 

tõhusamale rakendamisele, mis vähendab ka jäätmete ohtlikkust;  

4. Väheneb ehitus- ja lammutusjäätmete ladestamine prügilasse, kuna majanduslikku 

kokkuhoidu silmas pidades on püsijäätmetele leitud muid rakendusi;  

5. Toodetes kasutatakse üha enam keskkonnasõbralikke ning lihtsasti taaskasutatavaid 

materjale;  

6. Põhimõtteid „tootja vastutab“ ning „saastaja maksab“ rakendatakse üha laiemalt;  

7. Prügilate keskkonnamõju väheneb, kuna vanad prügilad, mis ei vasta keskkonnakaitse 

nõuetele, on valdavalt suletud ning uute ehitamisel kasutatakse keskkonnahoidlikke 

tehnoloogiaid.  

 

Jäätmete osas on Eesti keskkonnastrateegias püstitatud järgmine eesmärk:  

1) Aastal 2030 on tekkivate jäätmete ladestamine vähenenud 30% ning oluliselt on 

vähendatud tekkivate jäätmete ohtlikkust.  

2) Oluline on suurendada jäätmete sortimist, taaskasutamist, sh ringlussevõttu, et vähendada 

kõrvaldatavate jäätmete kogust miinimumini.  

3) Oluline on vähendada jäätmete ohtlikkust ning ohtlike ainete sisaldust jäätmetes, see 

ühtlasi väldib jäätmete käitlemisel õhku, vette ja pinnasesse sattuvate heitkoguste 

suurenemist.  

 1.2  Riigi jäätmekava  

Riigi jäätmekava 2014–2020 peaeesmärk on jäätmekäitluse hierarhiat järgiv säästev  

jäätmehooldus. Koostatava jäätmekava strateegiline eesmärk on jäätmehierarhia põhimõtte 

rakendamine. Sealjuures on rõhk eelkõige jäätmetekke ja majanduskasvu omavahelise seose 

katkestamiseks vajalike meetmete välja töötamine. 

Nii jäätmete raamdirektiivis (2008/98/EÜ) kui ka jäätmeseaduses on kirjeldatud, et 

jäätmehoolduses tuleb juhinduda jäätmehierarhiast. Seni kehtinud kolmeastmeline 

jäätmehierarhia (vältimine–taaskasutamine–kõrvaldamine) on direktiivis nüüd asendatud 

viieastmelise hierarhiaga: vältimine–korduskasutuseks ettevalmistamine–ringlusse võtmine–

muu taaskasutamine–kõrvaldamine. Hierarhia kohaselt tuleb esmajärjekorras jäätmeteket 

vältida ja kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik ette valmistada   
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korduskasutuseks, siis ringlusse võtta ja muul viisil taaskasutada, et ladestada prügilasse 

võimalikult vähe jäätmeid. Tegemist on direktiivist lähtuva põhimõttega, mille järgimist 

eeldatakse kõigilt liikmesriikidelt. Jäätmetekke vältimise programm on üks vahendeist kuidas 

pikaajalise planeerimise ning teatud meetmete kaudu on võimalik direktiiviga kirjeldatud 

eesmärke saavutada. Jäätmete vältimise programmiga kehtestatavad meetmed peaksid olema 

suunatud majanduskasvu ja jäätmetekke vahelise otsese seose ning sellega kaasneva 

keskkonnamõju kõrvaldamisele.  

 

Periood 2006-2012 on jäätmehoolduse arengus olnud mitmel tasandil väga kiire. Sihipäraselt 

on suletud kõik keskkonnanõuetele mittevastavad prügilad ning oluliselt on kasvanud 

jäätmete taaskasutuse osakaal. Jäätmete taaskasutusvõimalused on mitmekesistunud, arenev 

kogumistaritu aitab kaasa kvaliteetse toorme kogumisele ning näha on, et erasektor tunneb 

valdkonna vastu järjest kasvavat huvi. Jäätmete masspõletus ja jäätmekütuse tootmine on 

hetkel kujunemas kaheks peamiseks sega-olmejäätmeid taaskasutavaks toiminguks. Huvi 

ringlussevõtu ning korduskasutuse vastu on jäänud väheseks või on panuse osakaal 

jäätmekoguste mõistes suhteliselt madal. Märkida tuleb, et sega-olmejäätmed moodustavad 

Eestis tekkivast jäätmekogusest vaid kuni 3 %. Ligikaudu 70 % jäätmeid tekib tegelikult 

põlevkivitööstuses ning tekkiva aheraine ja tuha taaskasutamise osakaal on jätkuvalt väga 

väike. 

 

Riigi jäätmekava 2014-2020 eesmärkide püstitamisel on lähtutud EL ja Eesti 

keskkonnapoliitikast, sh õigusaktide nõuetest ja heast keskkonnatavast. Laiendatud on 

eesmärgi elluviimiseks kavandatud meetmeid ja tegevusi. Üldised EL jäätmepoliitika 

eesmärgid ja printsiibid on: 

 muuta liidu majandus ressursitõhusaks, keskkonnasäästlikuks ja 

konkurentsivõimeliseks vähese CO2-heitega majanduseks; 

 esmatähtsad tooted on ökodisainitud eesmärgiga optimeerida ressursside ja materjali 

tõhusat kasutust ning selle käigus on muu hulgas käsitletud ringlussevõtu võimalust, 

ringlussevõetavat sisu ja vastupidavust; 

 jäätmete muutmine ressursiks, kusjuures aluseks tuleb võtta jäätmehierarhia range 

kohaldamine ja hõlmata jäätmete eri liike; 

 jäätmeid käideldakse turvaliselt ressursina, jäätmeteke isiku kohta on vähenenud 

absoluutarvudes, jäätmete energiakasutust on piiratud nii, et see on lubatud ainult 

ringlusse mittevõetavate materjalide puhul. 

Jäätmekavas aastateks 2014-2020 lähtub eeltoodud eesmärgist ja keskkonnastrateegias 

vajalikuks loetud meetmetest, milleks on: 

 jäätmekäitluse korraldamise pikaajaline kavandamine; 

 seire- ja järelevalvesüsteemi arendamine kontrolli tõhustamiseks jäätmevoogude ja 

jäätmehoolduse üle; 

 soodustuste, toetuste ja regulatsioonide süsteemi rakendamine jäätmetekke 

vähendamiseks ning jäätmete käitlemise arendamiseks (sh ladestusest tulenevate 

keskkonnamõjude vähendamiseks ja riskide vältimiseks); 

 ühiskonna keskkonnateadlikkuse tõstmiseks jäätmehooldust puudutavate kampaaniate 

ning teavitustöö läbiviimine riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil. 

Tervikliku üleriigilise jäätmekäitlussüsteemi saavutamiseks aastaks 2020 peavad kohalikud 

omavalitsused senisest enam arendama omavahelist koostööd jäätmehooldust korraldavate 

dokumentide koostamisel ja jäätmete liigitikogumise arendamisel. 
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 2   JÄÄTMEKÄITLUSALANE SEADUSANDLUS  

 2.1  Euroopa Liidu direktiivid  

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ on jõustunud 19. november 2008. 

Direktiivi eesmärk on edendada jäätmete korduskasutust ja jäätmete ringlussevõttu, et 

vähendada prügilates jäätmeid ja neist tekkivaid kasvuhoonegaase. 

 

Pakendi ja pakendisüsteemi õigusaktide aluseks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 

94/62/EÜ pakendi ja pakendijäätmete kohta. Direktiivi on hiljem täiendatud (2004/12EÜ ja 

2005/20EÜ). 

 

Oluline jäätmekäitlust reguleeriv raamdirektiiv on Nõukogu direktiiv 96/61/EÜ, 24. 

september 1996 (saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta), mis näeb ette saasteainete 

emiteerimise integreeritud komplekslubade väljaandmist.  

 

Jäätmeseaduse alusel antud jäätmehooldust korraldavad Vabariigi valitsuse ja 

keskkonnaministri määrused toetuvad kas vastavalt Euroopa Nõukogu direktiivile või 

Euroopa komisjoni otsusele. 

 2.2  Eesti õigusaktid 

Eesti Vabariik rakendab jäätmehoolduse planeerimisel ja korraldamisel säästva arengu 

põhimõtteid, mis on kooskõlas Euroopa Liidu vastavate direktiividega. Eesti jäätmehooldust 

reguleeriv seadusandlus täieneb pidevalt. Kehtivate õigusaktide terviktekstid on avaldatud 

Riigi Teatajas (elektroonilise Riigi Teataja (eRT) – https://www.riigiteataja.ee) ja ära toodud 

Keskkonnaministeeriumi kodulehel: http://www.envir.ee.  

 

Olulisemad õigusaktid on Jäätmeseadus ja Pakendiseadus.  

 

Jäätmeseadus lähtub peamiselt EL jäätmealasest raamdirektiivist (Euroopa Parlamendi 

Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ jäätmete kohta). Jäätmeseadus sätestab üldnõuded jäätmete 

tekke ning neist tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks ning jäätmehoolduse 

korralduse jäätmete ohtlikkuse ja koguse vähendamiseks, samuti vastutuse kehtestatud nõuete 

rikkumise eest.  

 

Pakendiseadus võeti vastu 21.04.2004 ja see on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

direktiiviga 94/62/EÜ pakendi ja pakendijäätmete kohta. Pakendiseadus sätestab pakendile ja 

pakendi kasutamisele esitatavad üldnõuded, pakendi ja pakendist tekkivate jäätmete vältimise 

ja vähendamise meetmed, pakendi ja pakendijäätmete taaskasutussüsteemi korralduse ning 

vastutuse kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest.  

  

Jäätmeseaduse §1 (2) kohaselt teatud liiki jäätmete käitlemine ei kuulu Jäätmeseaduse 

reguleerimisalasse. Radioaktiivsete jäätmete käitlemisel tuleb arvestada Kiirgusseadusega. 

Loomsete jäätmete käitlemist reguleerivad Loomatauditõrje seadus ja selle alusel vastuvõetud 

määrused.  

 2.3  Rõngu valla õigusaktid  

Kohaliku omavalitsuse erinevate õigusaktidega täpsustatakse jäätmehoolduse arendamise 

erinevaid aspekte.  
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Kõige olulisem kogu Rõngu valla territooriumi ja kõiki elualasid hõlmav arengudokument 

kohalikul tasandil on Rõngu valla arengukava aastani 2030.  

  

Üleriigilist jäätmealast seadusandlust täiendavad ja täpsustavad Rõngu vallas 

jäätmehoolduseeskiri ja heakorraeeskiri.  

Kehtiv Rõngu valla jäätmehoolduseeskiri, mis reguleerib jäätmehoolduse korda Rõngu valla 

territooriumil, on kehtestatud Vallavolikogu 16. juuni 2016. a määrusega nr 6. 

Kehtiv Rõngu valla heakorraeeskiri on kinnitatud Rõngu vallavolikogu 15. juuni 2006. a 

määrusega nr 17. 

 

Rõngu vallavolikogu 23. detsembri 2004. a määrusega nr 22 kehtestati Rõngu valla 

jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise kord, mille alusel on 

loodud Rõngu valla jäätmevaldajate register. Alates 2016 haldab registrit Geodata OÜ. 

 

Jäätmekava koostamisel on eelnimetatud  materjale arvestatud niivõrd, kuivõrd nende täpsus 

seda võimaldab.  

 2.4  Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused 
jäätmemajanduse planeerimisel  

Eesti jäätmehooldust tervikuna reguleerib jäätmeseadus (RTI 26.02.2004, 9, 52), mis jõustus 

1. mail 2004.  

 

Jäätmeseadus on kooskõlas Euroopa Liidu jäätmealase seadusandlusega. Vastavalt 

Jäätmeseadusele on jäätmekäitluse planeerimine ja suunamine oma haldusterritooriumil 

omavalitsuste ülesanne. Jäätmeseadusega on kohalikele omavalitsustele kehtestatud 

järgmised õigused ja kohustused:  

1. Jäätmehoolduse arendamise korraldamine oma haldusterritooriumil (§ 12 lg 2). 

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 (§ 12 lg 1);  

2. Jäätmete liigitikogumise ja sortimise edendamine, et võimaldada nende taaskasutamist 

võimalikult suures ulatuses (§ 31);  

3. Kohaliku omavalitsuse jäätmekava koostamine ja vajaliku teabe andmine üleriigilise 

jäätmekava koostamiseks (§ 39 lg 1);  

4. Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava 

osa, mis käsitleb valla jäätmehoolduse arendamist (§ 42 lg 1, lg 2);  

5. Jäätmekava koostamise käigus kogutud teabe säilitamine seaduses sätestatud korras (§ 44 

lg 5);  

6. Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava eelnõu esitatakse enne selle vastuvõtmist 

arvamuse avaldamiseks Keskkonnaametile ning maavanemale (§ 55 );  

7. Kohaliku omavalitsuse jäätmekava avalikustamine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu 

korraldamine (§ 56-57);  

8. Jäätmekava avaliku väljapaneku ja avaliku istungi tulemuste avaldamine kohalikus ajalehes 

(§ 58);  

9. Kui riigi jäätmekava ajakohastamise käigus tehtud muudatused käsitlevad kohaliku 

omavalitsuse üksuse jäätmekava, ajakohastatakse kohaliku omavalitsuse üksuse 
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jäätmekava ühe aasta jooksul ajakohastatud riigi jäätmekava kinnitamisest arvates (§ 43 

lg 3);   

10. Kohalik omavalitsus võib nõuda oma haldusterritooriumil tegutsevalt ettevõtjalt 

äriseadustiku tähenduses, mittetulundusühingult, sihtasutuselt ja seaduse alusel asutatud 

muult asutuselt jäätmekava koostamist oma kulul ning esitamist, kui see on vajalik KOV 

üksuse jäätmekava koostamiseks või ajakohastamiseks (§ 44 lg 4);  

11. Kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise korraldamine, v.a. 

probleemtoodete puhul tootja vastutuse rakendumisel (§ 65 lg 2);  

12. Korraldatud olmejäätmeveo organiseerimine oma haldusterritooriumil, mis hõlmab 

olmejäätmete veo ja kogumise korraldamist. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka 

muid jäätmeid, kui seda tingib oluline avalik huvi (§ 66 lg 2);  

13. Korraldatud jäätmeveo tingimuste kehtestamine (korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 

jäätmeliikide määramine, korraldatud olmejäätmeveo piirkondade määramine, vedamise 

sageduse ja aja määramine, jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestamine) (§ 66 lg 1-4);  

14. Korraldatud olmejäätmeveo konkursi korraldamine iseseisvalt või koostöös teiste 

omavalitsustega riigihangete seaduse alusel kehtestatud korras (§ 67 lg 1ja 2); 

15. Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise korra kehtestamine (§ 69 lg 3);  

16. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise 

korraldamine. Kohaliku omavalitsuse organ võib korraldada ka muude jäätmete 

taaskasutamist või kõrvaldamist (§ 70);  

17. Kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja kehtestamine (§ 71);  

18. Arvamuse avaldamine jäätmeloa taotlustele (§ 79);  

19. Jäätmeseaduse rikkumistest tulenevate väärtegude kohtuväline menetlemine (§ 127 lg 2);  

20. Jäätmete ning nendest põhjustatud saaste likvideerimine, kui saastatud kinnisasja omanik 

ei täida seadusejärgset kohustust, saastatud kinnisasja omaniku kulul asendustäitmise ja 

sunniraha seaduses sätestatud korras (§ 128 lg 5);  

21. Kui kohaliku omavalitsuse organ ei ole korraldanud oma haldusterritooriumil korraldatud 

jäätmevedu, kuigi tal oli vastav kohustus ja sellest tulenevalt on tekkinud 

keskkonnasaastus, kannab jäätmete ning nendest põhjustatud saaste likvideerimise 

kuludest poole kohaliku omavalitsuse organ (§ 128 lg 6);  

22. Korraldatud jäätmevedu rakendus Eestis alates 2005. aasta 1. jaanuarist (§ 135). Eesti 

Vagariigis kehtiva Keskkonnajärelvalve seaduse järgselt on kohalik omavalitsusorgan või 

asutus üks keskkonnajärelvalve teostajatest (§ 3 lg 1).  

 

Kohalik omavalitsuseüksus:  

• rakendab seaduses sätestatud abinõusid ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks ja 

kohustuslike keskkonnakaitse abinõude elluviimiseks;  

• teavitab Keskkonnainspektsiooni keskkonda kahjustavast või ohustavast õigusvastasest 

tegevusest või loodusressursi kasutamisega seotud õiguspärasest tegevusest, kui selline 

tegevus seab ohtu inimeste elu, tervise või vara, ning Maa–ametit maakasutuse, 

maakorralduse, maa– arvestuse ja maareformi toimingute nõuete rikkumise juhtumitest 

(§ 6 lg 3).  

 

Pakendiseaduse kohaselt on omavalitsuse ülesanne määrata kindlaks oma haldusterritooriumil 

pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid (§ 15 lg 1). Kohaliku omavalitsuse üksuse 

jäätmekavas peab olema eraldi käsitletud pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja 

taaskasutamise korraldamine, väljaarendamine ja seatud eesmärkide saavutamise meetmed (§ 

15 lg1- 2).  



10                        Rõngu valla jäätmekava 2016-2020 

  

 

 

 2.5  Rõngu valla jäätmekava ulatus ning seos üleriigilise 
jäätmekavaga 

Nii nagu Riiklik Jäätmekava, on ka Rõngu valla Jäätmekava piiratud ulatusega ning käsitleb 

neid jäätmeliike, mis on Jäätmeseaduse reguleerimisalas, seega nii ohtlikud jäätmed kui ka 

tavajäätmed (s.h püsijäätmed).  

 

Jäätmekava ei käsitle järgmisi jäätmeid ja heitmeid, mis on muude õigusaktide 

reguleerimisalas:  

•välisõhku heidetavad saasteaineid ja heiteid; välisõhu suhtes on põhiliseks reguleerivaks 

õigusaktiks välisõhu kaitse seadus (RT I 2004, 43, 298) ja tööstusheiteseadus (RT I, 

16.05.2013, 1); samas käsitleb jäätmekava jäätmepõletustehase ja koospõletustehase 

temaatika;  

•reovett ja koos reoveega käitlemisele kuuluvaid või keskkonda heidetavaid jäätmeid 

(veeseaduse (RT I 1994, 40, 655) reguleerimisala); jäätmekava käsitleb reovee käitlemise 

tulemusel tekkivaid jäätmeid, näiteks reoveesetet, võreprahti jm;  

• radioaktiivseid jäätmeid ((kiirgusseaduse (RT I 2004, 26, 173) reguleerimisala)  

•lõhkematerjalijääkidest koosnevaid ja lõhkematerjale sisaldavad jäätmeid 

((lõhkematerjaliseaduse (RT I 2004, 25, 17 reguleerimisala));  

• loomseid jäätmeid ja kõrvalsaadusi, sealhulgas loomakorjuste käitlemist ((Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002, 3. oktoober 2002, milles sätestatakse 

muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad ja 

loomatauditõrje seaduse ((RT I 1999, 57, 598) reguleerimisala);  

•mullaviljakuse parandamiseks või mujal põllumajanduses taaskasutatud sõnnikut 

(veeseaduse (RT I 1994, 40, 655) reguleerimisala) ning muid mullaviljakuse suurendamiseks 

taaskasutatud põllu- või metsamajanduses tekkivaid loodusomaseid biolagunevaid 

tavajäätmeid;  

•maavarade uuringute, kaevandamise, töötlemise ja ladustamise tulemusena tekkivaid 

jäätmeid ning karjääride tootmisjääke (maapõueseaduse (RT I 2004, 84, 572) 

reguleerimisala));  

 

Jäätmekava üheks osaks on pakendiseadusega reguleeritavad pakendijäätmed (pakendiseadus 

(RT I 2004, 41, 278)) ja nende käitlemine. 
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 3  RÕNGU VALLA ÜLEVAADE 

 3.1  Asukoht 

 

Rõngu vald paikneb Tartu maakonna edelaosas piirnedes läänes Võrtsjärvega, loodes ja 

põhjas Rannu ja Konguta vallaga, kirdes Elva linnaga, idas Nõo valla ja Valga maakonna 

Palupera vallaga, lõunas Valga maakonna Puka vallaga. Rõngu on keskmise suurusega 

maavald maakonnas. Maa-ameti andmetel on valla suuruseks 164 km
2
 moodustades 5,6% 

maakonna maavaldade territooriumist. Territooriumi ulatus põhjast lõunasse on 12,5 km ja 

läänest itta 20,5 km. 

 

 
Joonis 3.1. Rõngu valla paiknemine (Allikas: Maa-amet) 

 

Valla territooriumil paikneb 2 alevikku (Käärdi ja Rõngu) ja 15 küla. Vallakeskus paikneb 

Rõngu alevikus. Rõngu alevik on küllalt suure tõmbejõuga asula ning suuremale osale 

vallaelanikele hea kättesaadavusega.  

Vald on kaetud tiheda teedevõrgustikuga. Intensiivsema liiklusega teelõiguks on Tartu-Valga 

maantee. Rõngu kaudu on hea ühendustee Tartust Pärnusse ja Viljandist Otepääle. Valda 

läbib Tallinn-Tartu-Valga-Riia raudtee. Maakonnakeskusesse Tartusse on Rõngust ca 40 km. 

Lähimasse linna Elva 14 km ja Otepääle 18 km. 

 

Vastavalt Rõngu valla üldplaneeringule on tiheasustusaladeks Rõngu vallas: 

 Rõngu alevik ja alevikuga piirnev kavandatav elamuala Tilga külas 
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 Käärdi alevik ja alevikuga piirnev kavandatud tootmis- ja elamuala Kalme külas 

 Käo küla kavandatav tootmis-, äri-, ja elamuala. 

 3.2  Rahvastik ja elamumajandus 

2016. aasta 1. jaanuari seisuga elab Rõngu vallas 2725 elanikku, neist mehi 1398 ja naisi 

1327. Rahvastiku tihedus on 16,6 in/km
2
.  

 

Tabel 3.1. Rõngu valla elanike arv külade kaupa seisuga 01.01.2016 a 

 

Nimi Elanike arv 

Käo küla  50 

Uderna küla 59 

Piigandi küla 34 

Rannaküla 61 

Kalme küla 99 

Raigaste küla 81 

Kõdula küla 105 

Tilga küla 111 

Lossimäe küla 133 

Tammiste küla 135 

Kirepi küla  125 

Koruste küla 132 

Teedla küla 135 

Valguta küla 162 

Lapetukme küla 125 

Käärdi alevik 456 

Rõngu alevik 688 

Rõngu vald 34 

KOKKU 2725 

 

Ligikaudu 1200 inimest elab ühepereelamus (559 elamut) ja umbes 1800 inimest kolme ja 

enam korteriga elamus (57 elamut).  

 

 3.3  Teedevõrgustik 

Kokku on vallas teid 330 km, valla poolt hooldatav teedevõrgustik on 204 km pikk, sellest 84 

km era- ja muud teed. Mustkattega on üksnes 8 km tänavaid ja 5 km teid, ülejäänud valla 

hallatavad teed on kruusakattega, eesmärgiks on nende tolmuvabaks muutmine. Enamus 

teederegistrisse kantud teedest vallas on volikogu otsusega määratud avalikuks kasutamiseks. 

Vallavalitsus organiseerib teede korrashoidu tellides teenustööna teede hööveldamist, 

kruusaga katmist ning lumetõrjet ettevõtetelt ja eraisikutelt. Riigi hallata on valda läbivad 

põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteed, sealhulgas ka üks intensiivseima liiklusega Tartu-Valga 

maantee. Suureks puuduseks on kergliiklusteede ja kõnniteede puudumine. Inimeste ohutuse 

tagamiseks on kergliiklusteede ehitamine valla üheks prioriteediks.  
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 3.4  Tööstus ja ettevõtlus 

Ettevõtlusel on valla arengus oluline roll. Ettevõtted annavad valla elanikele tööd ja valla 

elanike maksud on osa eelarve tuludest. 2015. aasta 01. augusti seisuga oli äriregistrisse 

kantud 10 aktsiaseltsi, 160 osaühingut, 70 füüsilisest isikust ettevõtjat, 62 

mittetulundusühingut (sh korteriühistud 17) ja 2 sihtasutust. Tegutsevatest ettevõtetest suurim 

on RPC Promens AS, mis annab tööd ligi 250 inimesele. Võrreldes 2011. aastaga on valda 

juurde tulnud mitmeid ettevõtteid ja lisandunud on ka uusi mittetulundusühinguid, mis on 

oluliseks mõjuteguriks tööhõivele ja valla arengule.  

 

Rõngu valla töötute arv  01.01.2016 a. on 35. 

 3.5  Sotsiaalsfäär 

Tervishoiuasutuste hulka kuuluvad OÜ Rõngu Perearstikeskus, piirkondlikku haaratusega 

teenust pakkuv SA Rõngu Hooldusravikeskus ning OÜ Audhea (hambaravi). Rõngu alevikus 

tegutseb ka apteek. Sotsiaalhoolekandeasutuste hulka kuulub Uderna Krooniliste Haigete 

Kodu, Päevakeskus ja kolm sotsiaalkorterit.  

 

Rõngu Vallas tegutseb kaks eelkoolieelset lasteasutust: Rõngu Lasteaed ja Valguta Lasteaed-

Algkool ning Rõngu Keskkool. 

 

 3.6  Looduskeskkond 

Valdav osa Rõngu vallast paikneb Kagu- Eesti lavamaal, Võrtsjärve äärne ala on tasasem ja 

madalam paiknedes Võrtsjärve madalikul. Lavamaa keskmine kõrgus on 60 – 80 m üle 

merepinna. Valla keskosa hõlmab Valguta voorestatud moreentasandik, mis on Võrtsjärve 

äärde jäävast metsarohkest alast märgatavalt kõrgem ja enam liigestatud reljeefiga.  

 

Põhjavee seisund ja looduslik kaitstus Rõngu vallas on hea. Suur osa vallast jääb alale, kus 

moreenikihi paksus on 20 – 50 meetrit ja savikihi paksus 5 – 10 meetrit, millest tulenevalt on 

põhjavesi suhteliselt hästi kaitstud. 

 

Olulisemad valda läbivad vooluveekogud on Rõngu jõgi (pikkus 27 km) ja Elva jõgi (pikkus 

72 km). Suurim valla haldusterritooriumil asuv järv on Võrtsjärv. 

 

Rõngu vallas paiknevad järgmised kaitsealad (joonis 3.2): 

Võrtsjärve hoiuala, Rõngu Hiugemäe metsapark, Rõngu Lossimäe park, Valguta park, 

Mäkumägi, Käo metsapark, Uderna park. 
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Joonis 3.2. Rõngu vallas paiknevad kaitsealad (Allikas: Maa-amet) 
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 4   RÕNGU VALLA JÄÄTMEKÄITLUSE ÜLEVAADE 

 4.1  Korraldatud jäätmevedu ja Rõngu valla jäätmejaam 

Vastavalt jäätmeseadusele on jäätmehoolduse (st jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane 

nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või 

vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset) arendamine pandud kohalike 

omavalitsusorganite õlule.  

 

Konkreetselt seab jäätmeseadus rohkem kui 1500 elanikuga kohalikele omavalitsustele 

kohustuse organiseerida korraldatud jäätmevedu (kehtestades samas jäätmeliigid, millele 

korraldatud jäätmevedu kohaldatakse) ning korraldada kodumajapidamises tekkivate ohtlike 

jäätmete kogumise ja nende üleandmise jäätmekäitlejatele. 

 

Alates 01.05.2008 toimub olmejäätmete kogumine ja vedu kontsessiooni alusel leitud 

olmejäätmete vedajaga sõlmitud teenuselepingu alusel. Perioodil 01.06.2011 kuni 31.05.2016   

teostab korraldatud olmejäätmete vedu AS Eesti Keskkonnateenused.  

 
Kehtiv Rõngu valla jäätmehoolduseeskiri, mis reguleerib jäätmehoolduse korda Rõngu valla 

territooriumil, on kehtestatud vallavolikogu 16. juuni 2016. a määrusega nr 6.  
 

Rõngu valda on rajatud septembris 2012. aastal Rõngu alevikku aadressil Tehase 8 

jäätmejaam (Rõngu valla jäätmejaam; vt joonis 4.1). Jäätmejaama haldaja on Rõngu vald ja 

tühjendust teostab AS Epler & Lorenz.  

 

Rõngu valla elanikelt võetakse jäätmejaamas tasuta vastu järgnevaid jäätmeid: pakendid, 

ohtlikud jäätmed, elektroonikaromud ja vanarehvid.  

 

Ohtlike- ja suuremõõtmeliste tavajäätmete (v.a. olmejäätmed) kogumiseks elanikkonnalt 

korraldab Rõngu Vallavalitsus koostöös AS Epler & Lorenz kogumisringe, mille käigus saab 

valla elanikkond majapidamises tekkinud jäätmed ära anda võimalikult lähedal oma elukohas. 

Juriidilisi isikuid (ettevõtteid) jäätmejaam ei teeninda. 
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Joonis 4.1. Rõngu vallas Rõngu alevikus asuv jäätmejaam (12.02.2016) 

 

Rõngu valla jäätmejaamast koguti vanarehve 2013. aastal 9,64 tonni ja 2014. aastal 27,45 

tonni ja 2015. aastal 19,5 tonni. Elektroonikat koguti 2013. aastal 6,11 tonni, 2014. aastal  

4,93 tonni ja 2015. aastal 8,761 tonni. Lisaks koguti pakendeid 2013. aastal 36,6 tonni, 2014. 

aastal 33,68 tonni ja 2015. aastal 42 tonni.  

 

 4.2  Tekkivad jäätmeliigid Rõngu vallas perioodil 2011-2014 

Rõngu vallast 2011-2014. aastal kogutud tavajäätmete kogused jäätmeliikide kaupa on 

esitatud tabelis 4.1. Andmed pärinevad Keskkonnaagentuurilt (KAUR).  

 

Tulenevalt tabelis 4.1 toodust on näha, et 2011-2014 aasta perioodil on kogutud jäätmeliikide 

seas väike varieeruvus, kuid üldiselt on tavajäätmete kogused ettevõtete osas suurenenud (v.a 

2014 aasta suur langus) ja eraisikute puhul vähenenud võrreldes 2011. aastaga. 
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Tabel 4.1.Tavajäätmete kogumine Rõngu vallas eraisikutelt ja ettevõtetelt 2011-2014. a jäätmearuannete andmetel. Kogused toodud tonnides 

   

Jäätmete nimetus 

 

Jäätmekood 

2011 2012 2013 2014 

Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt 
Loomsete kudede jäätmed 02 01 02 31,85  41,635      

Metsamajandusjäätmed (nt oksad, risu) 02 01 07  560       

Metallijäätmed 02 01 10        2,442 
Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, 

puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid 

ning vineer, mida ei ole nimetatud 

koodinumbriga 03 01 04 03 01 05 99  204  559,646    

Plastijäätmed 07 02 13 23,891  136,322  2  65,947  

Mustmetalliviilmed ja treilaastud 12 01 01        3,52 
Värvilise metalli viilmed ja treilaastud 12 01 03        0,016 
Paber- ja kartongpakendid 15 01 01 26,741 9,3 27,313 2,95 25,47 4,681 1,67 0,325 
Plastpakendid 15 01 02 26,641  12,914  12,035 0,76   

Metallpakendid 15 01 04 0,874 0,006 6,015 0,003 0,796 11,641   

Mustmetallpakendid, välja arvatud 

alkoholi ja karastusjookide 

müügipakendid 15 01 04 02 3,656        

Segapakendid 15 01 06 13,39 28,719 6,82 19,677 9,58 55,176 14,624 54,984 
Klaaspakendid 15 01 07 2,058  1,892  2,019 0,633 2,421 2,875 
Vanarehvid 16 01 03  18,2  36,1 10,54    

M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite 

vanarehvid 16 01 03 01  0,072 0,511 0,424  1,16 0,198  

Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke 

ega ohtlikke osi 16 01 06  22,922    14,017  6,247 

M1 ja N1 kategooria romusõidukid, mis ei 

sisalda vedelikke ega ohtlikke osi 16 01 06 01   1,14 22,25     

Mustmetallid 16 01 17 17,93 9,88   3,325 2,92   
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Jäätmete nimetus 

 

Jäätmekood 

2011 2012 2013 2014 

Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt 

Värvilised metallid 16 01 18  0,218  0,385  0,629  0,342 
Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei 

ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* 

kuni 16 02 13* 16 02 14  3  1,971  0,416  1,62 
Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt 

eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud 

koodinumbriga 16 02 15* 16 02 16     0,196 0,233   

Muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed ja 

aparaadid, mida ei ole nimetatud 

koodinumbriga 16 02 97 16 02 98      0,006  0,12 
Orgaanilised jäätmed, 

mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 

03 05 16 03 06 5,221        

Plast 17 02 03 46,32        

Vask, pronks, valgevask 17 04 01  2,899  3,361  2,501  2,009 
Alumiinium 17 04 02 0,017 10,277 0,067 19,971 0,154 10,635  5,359 
Plii 17 04 03 0,198 0,017  0,909 0,197 1,896  0,16 
Tsink 17 04 04  0,098  0,01  0,01  0,006 
Raud ja teras 17 04 05 47,476 152,36 25,248 505,486 33,367 170,978  192,145 
Tina 17 04 06      0,012   

Metallisegud 17 04 07  19,838  1,868  1,625  0,876 

Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud 

koodinumbriga 17 05 03 17 05 04 29  59  80    

Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole 

nimetatud koodinumbritega 17 09 01, 17 

09 02 ja 17 09 03 17 09 04 21 2,18 0,4 0,22 50,91 2,32 5,26 1,44 
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Jäätmete nimetus 

 

Jäätmekood 

2011 2012 2013 2014 

Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt 

Plast ja kumm 19 12 04 137,839        

Paber ja kartong 20 01 01 5,221 0,14  7,787 0,669 4,596 1,159 1,833 
Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja 

elektroonikaseadmed, mida ei ole 

nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 

01 23* ja 20 01 35* 20 01 36         0,03 
Kasutuselt kõrvaldatud suured 

kodumasinad, mida ei ole nimetatud 

koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 

20 01 35* 20 01 36 01  0,43  0,5  0,693  0,73 
Kasutuselt kõrvaldatud väikesed 

kodumasinad, mida ei ole nimetatud 

koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 

20 01 35*  20 01 36 02  0,44  0,43  0,88  0,96 
Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja 

kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole 

nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 

01 23* ja 20 01 35*  20 01 36 03  0,29  0,22    0,33 
Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele 

määratud seadmed, mida ei ole nimetatud 

koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 

20 01 35* 20 01 36 04  0,2  0,16  0,34  0,48 
Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, 

mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 

01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 20 01 36 05  0,04  0,03  0,15  0,04 
Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja 

elektroonikatööriistad (välja arvatud 

suured paiksed tööstuslikud tööriistad), 

mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 

01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 20 01 36 06  0,21  0,11  0,43  0,6 

Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba 

aja veetmise ja spordivahendid, mida ei 20 01 36 07    0,02     
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Jäätmete nimetus 

 

Jäätmekood 

2011 2012 2013 2014 

Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt 
ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 

20 01 23* ja 20 01 35* 

Kasutuselt kõrvaldatud seire- ja 

valveseadmed, mida ei ole nimetatud 

koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 

20 01 35*  20 01 36 09    0,02  0,02  0,01 
Metallid 20 01 40  18,928  19,166  5,852  7,095 
Prügi (segaolmejäätmed) 20 03 01 180,013 205,9 166,584 224,435 114,499 252,424 168,382 237,163 
Suurjäätmed 20 03 07  14,5  8,14  2,432  1,88 
Kokku  718,36 1081,064 689,861 876,603 905,403 550,066 259,661 525,637 
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 4.2.1  Olmejäätmed 

Olmejäätmed on levikult üks peamisi jäätmeliike, need tekivad kõikidel elualadel, nii 

kodumajapidamises kui ka tööstuses. Olmejäätmete tekitamisel osaleb praktiliselt kogu  

elanikkond.  

 

Olmejäätmed on oma olemuselt heterogeensed, muutudes nii ajas kui ka ruumis. See on 

tingitud tarbimise struktuurist, eluaseme iseloomust ja võimalusest jäätmeid tekkekohas 

käidelda. Tuntavad erinevused on maal ja linnas tekkivate olmejäätmete koostises. Samuti 

sõltub olmejäätmete koostis aastaajast. 

 

Riigi jäätmekava 2014-2020 peaeesmärk on jäätmeteket vältida, nii palju kui võimalik 

jäätmeid ette valmistada korduskasutuseks, ringlusse võtta ja muul viisil taaskasutada, 

prügilasse ladestada võimalikult vähe jäätmeid. 

 

Rõngu vallas ei ole uuritud olmejäätmete koostist, seega tuleb siinkohal tugineda teistele 

Eestis korraldatud uuringutele. Prügilasse ladestatud segaolmejäätmete koostise 

analüüsimiseks on Eestis erinevate meetodite alusel tehtud ainult üksikuid piirkondlikke ja 

valdavalt lühiajalisi uuringuid. Viimane põhjalikum segaolmejäätmete sortimisuuring viidi 

läbi üle-eestiliselt 2012-2013. aastal (vt joonis 4.2). Eurostati andmetel tekkis Eestis 2012. 

aastal olmeprügi ühe elaniku kohta 298 kg. 

 

 

Joonis 4.2. Eesti keskmine segaolmejäätmete liigiline koostis (SEI uuring 2012-2013)  

 

Rõngu valla haldusterritooriumil moodustavad valdava osa kogutavatest jäätmetest just 

segaolmejäätmed. Olmejäätmeid tekib igas majapidamises ja nende kogumine on valla poolt 

korraldatud. Olmejäätmete veoga on liidetud valla haldusterritooriumil pea kõik 

majapidamised. Korraldatud olmejäätmete veoga liitumisest perioodilise või erandkorras 

vabastamise otsustab Vallavalitsus. Aastas tekkinud olmejäätmete koondülevaatest (JATS) 

esitatud andmetest lähtudes on Rõngu valla haldusterritooriumil kogutud segaolmejäätmete 
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kogus olnud aastal 2011. aastal kokku 385,913 tonni, 2012. aastal 391,019 tonni, 2013. aastal 

366,923 tonni ja 2014. aastal  405,545 tonni. 

 

 4.2.2  Pakendijäätmed 

Pakendite käitlemisele on viimasel kümnendil jäätmehoolduse korraldamisel tähelepanu 

pööratud. Suurem osa pakendijäätmetest on ühekorrapakendid, mille taaskasutamise süsteem 

ei ole veel täies mahus välja kujunenud.   

 

Pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteem toimib peamiselt aktsiisimaksuga koormatud 

pakendite osas (peamiselt alkoholi ja karastusjookide ühekorra- ja ringluspakend), mis 

sorteeritakse elanike poolt välja ning kogutakse (ostetakse kokku) nn. tagatisrahaga 

koormatud pakendite tagastuskohtades.  

 

Pakendijäätmeid iseloomustab väike tihedus: olmejäätmete massist moodustavad nad umbes 

30%, mahust aga kuni 60%. Kõige rohkem tekib paber- ja papp-pakendit, mis moodustab 

poole kõigist olmejäätmete koostises olevatest paberijäätmetest. Palju tekib ka klaas- ja 

plastikpakendeid. Klaaspakend moodustab peaaegu 100% olmejäätmete hulgas olevast 

klaasist ja plastpakend 80% olmejäätmete hulgas olevast plastikust. Vähem tekib komposiit-, 

metall- ja puitpakendeid.  

 

Rõngu vallas on loodud võimalused pakendite kogumiseks ja kasutuselevõtuks. Samuti on 

inimeste harjumuste ja teadlikkuse paranemine võimaldanud pakendite kogumise efektiivsuse 

järk-järgulise tõusu. Suur osa pakenditest on ühekordseks kasutamiseks ja nende kogus on 

jätkuvalt tõusnud. Seepärast moodustavad olmejäätmetest suure osa pakendijäätmed.  

 

Vallal on koostöölepingud pakendi kogumiseks MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni 

(ETO), MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR), AS Eesti Keskkonnateenused ja 

Tarbijavastutusorganisatsioon (TVO). 

 

Rõngu vallas on keskmiseks rahvastiku tiheduseks 16,6 inimest/km
2
. Tulenevalt 

Pakendiseaduse paragrahvist 17
1
 lõige 1 punkt 3 tuleneb nõue, et omavalitsuse 

asutustihedusega alla 500 inimese ühe ruutkilomeetri kohta olema pakendikonteinerite arv üks 

kogumiskoht 500 elaniku kohta. Vastavalt sellele on Rõngu vallas asuvate 

pakendikonteinerite arv piisav (seaduse järgi nõutav 5,45 konteinerit, tulenevalt lisa 1 on 

konteinereid vallas rohkem).  

Rõngu vallas asuvate pakendikonteinerite asukohad seisuga 29.02.2016 a on välja toodud 

lisas 1. 

 4.2.3   Biolagunevad jäätmed 

Biolagunevad jäätmed on aeroobselt või anaeroobselt mikroorganismide toimel lagunevad 

jäätmed, nagu toidujäätmed, haljastusjäätmed, reoveesete, paber ja papp.  

 

Olemasoleva jäätmestatistika järgi ei ole võimalik hinnata Rõngu vallas tekkivate 

biolagunevate jäätmete kogust. Kuid lähtudes Tallinna kodumajapidamistes tekkivate 

olmejäätmete koostamise ja koguse uuringust, siis tekitab inimene keskmiselt 116,2 kg 

biolagunevaid jäätmeid, seega on tõenäoline, et Rõngu vallas tekitab elanikkond kuni ca 316 t 

biolagunevaid jäätmeid aastas.  
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Paberi- ja papijäätmed 
Paberi- ja papijäätmed moodustavad olmejäätmete hulgast keskmiselt 19%. Seejuures on 

ahikütte või kaminaga elamutes paberi osakaal väiksem ja kaugküttega elamutes suurem. 

Reaalselt tekkivad paberijäätmete hulgad on suuremad kui 19% olmejäätmetest, seda nii 

põletatava kui eraldi kogutava vanapaberi arvelt. Suur osa vanapaberist on taaskasutatav uue 

paberi tootmiseks, kui materjal puhta ja kuivana kokku koguda.  

 

Paberi- ja papi kogumine tiheasustusaladelt toimub Rõngu vallas korraldatud jäätmeveo 

käigus. AS Eesti Keskkonnateenuste teenindada on kokku 4 paberi ja papi konteinerit. 

Konteinerite asukohad on toodud jäätmekava lisas 1. 

 

Kompostitavad jäätmed 
Kompostitavad jäätmed moodustavad uuringute põhjal ca 40% segaolmejäätmetest 

(toidujäätmed ning haljastusjäätmed). Rõngu vallas võib nende osakaal jäätmete hulgas 

mõnevõrra erineda. Ühest küljest tekib ilmselt rohkem aia- ja haljastusjäätmeid, aga teisest 

küljest ei satu need kõik olmejäätmete konteinerisse, kuna eramajades on võimalus 

biolagunevaid jäätmeid oma krundil kompostida. Avalikel haljasaladel ja kalmistul tekkinud 

biolagunevad jäätmed kogutakse kalmistu juures paiknevale kompostimisplatsile.  

Köögijäätmete eraldikogumist korruselamute juurest hetkel ei toimu, kuna puudub vastav 

kogumissüsteem. Hajaasustuses komposteerivad elanikud köögijäätmeid kinnistupõhiselt 

kompostrites. 

 4.2.4  Ehitus- ja lammutusjäätmed 

Ehitus- ja lammutustegevus toob paratamatult kaasa jäätmete tekke. Ehitus- ja 

lammutusjäätmetes sisalduvat plasti, metalli, klaasi, paberit, puitu on võimalik taaskasutada 

nagu segaolmejäätmetes olevatki. Potentsiaalselt võivad ehitusjäätmed sisaldada ka ohtlikke 

aineid nagu asbest, keemiliselt töödeldud puit jne. Ehitus- ja lammutusjäätmeid on tihti ka 

olmejäätmete koosseisus. 

 

Ehitusjäätmetest moodustab hinnanguliselt mineraalne materjal (tellised, betoon, klaas jm) 

50%, puit 40% ning metall 10%. 

 

Suur osa tekkivatest jäätmetest on taaskasutatavad. Osa jäätmetest kõrvaldatakse tekkekohas, 

näiteks põletatakse, või kasutatakse ehitusmaterjalina teistel objektidel, suures osas 

kasutatakse ehitusjäätmeid pinnase täiteks. Ehitusjäätmete kasutamine keskkonnaseisundi 

parandamiseks, pinnasetäiteks on lubatav teatud tingimustel (keskkonnaministri 21.04.2004. a 

määrus nr 21) vaid pärast jäätmekäitleja registreerimist Keskkonnaametis.  

 

Ohtlikud ehitusjäätmed (asbesti sisaldavad jäätmed, värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, sh 

nende kasutatud tühitaara ja nimetatud jäätmetega, immutatud materjalid jms. naftaprodukte 

sisaldavad jäätmed, saastunud pinnas) tuleb koguda liikide kaupa eraldi ja anda üle ohtlike 

jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule.  

 4.2.5  Tervishoiuasutustes tekkivad jäätmed 

Tervishoiuasutuste jäätmed võib jagada nelja põhilisse rühma – riskijäätmed (risk nakkusohu 

tõttu), bioloogilised jäätmed inimestelt ja loomadelt, ravimijäätmed ja muud ohtlikud jäätmed 

ning tavalised olmejäätmed ja muud jäätmed. Tervishoiul tekkivaid riskijäätmeid võib 

defineerida kui jäätmeid, mille vahetu kontakti puhul on käitlemisel teatud risk – teravad-
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torkivad jäätmed, nakkusohtlikud jäätmed ning üldjuhul ka bioloogilised jäätmed (Riiklik 

juhendmaterjal. Tervishoiul tekkivate jäätmete käitlus. DANCEE, 2001).  

 

Tervishoiuasutustes tekkivad ohtlikud jäätmed jagunevad – ravimijäätmed ja muud ohtlikud 

jäätmed (viimaste hulka kuuluvad näiteks mitmesuguste kemikaalide jäägid, kasutatud 

ilmutid, kinnitid, filmid, elavhõbedalambid, patareid jne). Peamise osa tervishoiuasutustes 

tekkivatest jäätmetest moodustavad olmejäätmed.  

 

Rõngu vallas on tervishoiujäätmeid tekitavateks ettevõteteks Rõngu Hooldusravikeskus SA, 

Rõngu Perearstikeskus OÜ, Rõngu hambaravi ning apteek.  Raviasutustes tekkivad jäätmed 

on järgmised (jäätmenimistu jaotisekoodiga 18): 

• bioloogilised jäätmed -  vereülekandesüsteemid jne; 

• teravad ja torkivad jäätmed - süstlanõelad, skalpellid, ampullid jm; 

• nakkusohtlikud jäätmed; 

• ravimijäägid; 

• kemikaalide jäätmed. 

 

Tervishoiujäätmete käitlemisel tuleb juhinduda Rõngu valla jäätmehoolduseeskirjast. 

 

 4.2.6  Tööstuses tekkivad jäätmed 

Tööstuslik tootmine on Rõngu vallas üsnagi mitmekesine, jäätmekäitluse aspektist on 

olulisemateks tööstusharudeks puidutöötlemine, plastitööstus, põllumajanduslik tootmine, 

toiduainetööstus ja soojusenergia tootmine. 

 

Puidujäätmeid tekib Rõngu vallas nii metsa esialgsel ülestöötamisel kui puidu edasisel 

väärtustamisel. Jäätmekäitluse aspektist lähtudes ei käsitleta metsa ülestöötamisel tekkivaid 

jäätmeid (risupuit, oksad, saepuru). Valdavalt metsa ülestöötamisel tekkivad puidujäätmed 

kuhjatakse kohapeal vaaludesse või purustatakse hakkeks, osaliselt leiab risupuit kasutust 

eraisikute poolt küttena. Peamine osa puidujäätmeid tekib saematerjali edasisel 

väärtustamisel, vallas tegutseb saekaater, toodetakse palkmaju ning puitaluseid.  

 

Polümoon Eesti AS plastitööstuses, kus toodetakse nii plastpakendeid kui muid plastdetaile, 

kasutatakse tekkivad tootmisjäägid kohapeal ära teisese toormena. 

 

Põllumajandusliku tootmisega kaasneb mitmesuguseid taimsete ja loomsete kudede jäätmeid. 

Loomakasvatusjäätmed – taaskasutatav sõnnik ja loomsed jäätmed – ei kuulu otseselt 

Jäätmeseaduse reguleerimisalasse ja seega ei kajastu mullaviljakuse parandamiseks 

kasutatavad sõnnikukogused ka jäätmearuandluses. 

 

 4.2.7  Ohtlikud jäätmed 

Ohtlikke jäätmeid tekib valdavalt kahes majandatavas üksuses – kodumajapidamistes ja 

tootmisprotsessides (vähesel määral teeninduses, meditsiinis jm). Kohalik omavalitsus tegeleb 

majapidamistes kogutavate ohtlike jäätmete käitlemise korraldamisega, ettevõtetes tekkivate 

ohtlike jäätmete käitluskulud kannavad ettevõtted, kelle valduses jäätmed on. Rõngu valla 

territooriumil kogutavate ohtlike jäätmete struktuur on väikeasulate ja hajaasustuse 

majapidamistes sarnane. Valdavalt on tegemist olmesfäärile iseloomulike ohtlike jäätmetega 

(elektri- ja elektroonikaseadmed, värvi- ja lakijäägid, vanaõlid, akud, patareid, vanad 

ravimid). Ohtlike jäätmete kogumiseks elanikkonnalt on kaks erinevust väljundit – isik, kes 
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soovib jäätmeid ära anda, korraldab nende transpordi Rõngu valla jäätmejaama aadressil 

Tehase 8, Rõngu alevik või mõnesse teise vastavat tegevusluba omavasse 

jäätmekäitlusettevõttesse, teine võimalus on ohtlikud jäätmed ära anda ohtlike jäätmete 

kogumisaktsiooni (mobiilne kogumisring) käigus. Viimast korraldab Rõngu Vallavalitsus 

koostöös SA Keskkonnainvesteeringute keskusega, kes on ka kogumisringi põhiline 

finantseerija.  

 

Rõngu vallast 2011-2014. aastal kogutud ohtlike jäätmete koguhulgad jäätmeliikide kaupa on 

esitatud tabelis 4.2. Andmed pärinevad Keskkonnaagentuurilt (KAUR). Aastate ja andmete 

võrdlusest nähtub, et alates Rõngu valla jäätmejaama tegevuse alustamisest (valmimisest) 

2012 aastal on oluliselt tõusnud elanike poolt üleantud ohtlike jäätmete kogused. See kinnitab 

veelkord, et kogumisringide korraldamine ja jäätmejaamade võrgustiku arendamine loob 

inimestele kättesaadavad võimalused jäätmed nõuetekohaselt üle anda ja siis on juba lihtne 

need nõuetekohasele käitlemisele suunata. See vähendab võimalust nende sattumiseks 

olmejäätmete hulka või mistahes muul leidlikul viisil nendest vabanemiseks.  

 

 
 

 

 



26           Rõngu valla jäätmekava 2016-2020 

 

 

Tabel 4.2. Ohtlike jäätmete kogumine Rõngu vallas ettevõtetelt ja eraisikutelt 2011-2014. a jäätmearuannete andmetel. Kogused toodud tonnides.  

   

Jäätmete nimetus 

 

Jäätmekood 

2011 2012 2013 2014 

Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt 
Ohtlikke aineid sisaldavad 

põllumajanduskemikaalijäätmed 02 01 08*      0,137   

Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke 

aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11*     0,17  0,006  

Ohtlikke aineid sisaldavad lihvkäiad ja -

materjalid 12 01 20*   0,03      

Muud hüdraulikaõlid 13 01 13* 2,421  3,706  8,892  5,794  

Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja 

määrdeõlid 13 02 06* 0,464  0,657    0,198  

Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 13 02 08*   0,018  1,2  0,82  

Bensiin 13 07 02*   0,004      

Klorofluorosüsivesinikud, HCFC-, HFC-

ained 14 06 01* 0,002        

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega 

saastunud pakendid 15 01 10* 0,272 0,311 0,373 0,561 0,563 0,346 0,859  

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega 

saastunud metallpakendid 15 01 10 01* 0,09        

Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, 

puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sh 

nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) 

ja kaitseriietus 15 02 02* 2,291  1,833  2,549  1,791  

M1 ja N1 kategooria romusõidukid 16 01 04 01*      2,735 1,689 9,211 
Romusõidukid 16 01 04*  18,117  30,713 1,351 16,047  9,006 

Õlifiltrid 16 01 07* 0,539 0,161 0,507 0,071 0,185 0,024 0,434  

Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 16 01 14*  0,027       

PCB-sid sisaldavad trafod ja 

kondensaatorid 16 02 09*   0,169      

Ohtlikke aineid sisaldavad anorgaanilised 

jäätmed 16 03 03*       0,076  

Ohtlikke aineid sisaldavad orgaanilised 

jäätmed 16 03 05* 1,495        

Ohtlikest ainetest koosnevad või neid 16 05 06*   0,007      
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Jäätmete nimetus 

 

Jäätmekood 

2011 2012 2013 2014 

Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt 
sisaldavad laborikemikaalid, sh 

laborikemikaalisegud 

Ohtlikest ainetest koosnevad või neid 

sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud 

orgaanilised kemikaalid 16 05 08*         

Pliiakud 16 06 01* 0,488 1,172 3,335 3,922 1,713 2,051 0,886 2,009 
Patareide ja akude lahus kogutud 

elektrolüüt 16 06 06*   0,008      

Õli sisaldavad jäätmed 16 07 08*     0,78    

Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 17 06 01*  0,543    0,006   

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 17 06 05* 3    10,4 0,607 0,032  

Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks 

koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 18 01 03* 0,005  0,004  0,004  0,007  

Sortimata ravimikogumid 18 01 98*       0,001  

Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks 

koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 18 02 02*   0,002    0,002 0,001 
Sortimata ravimikogumid 18 02 98*   0,001      

Lahustid 20 01 13*   0,003   0,017   

Happed 20 01 14* 0,019 0,028 0,003 0,002     

Leelised 20 01 15* 0,124        

Fotokemikaalid 20 01 17*    0,005     

Pestitsiidid 20 01 19*  0,012  0,277  0,058 0,579  

Luminestsentslambid ja muud 

elavhõbedat sisaldavad jäätmed 20 01 21* 0,052 0,166 0,02 0,074  0,045 0,209  

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad 

kasutuselt kõrvaldatud suured 

kodumasinad 20 01 23 01*  0,455  0,433  0,89  0,061 
Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud 

koodinumbriga 20 01 25 20 01 26*  0,192  0,244  0,412 0,04  

Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, 

trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27*  1,11  1,291 0,014 1,681 2,236  

Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 20 01 29*      0,056 0,012  

Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 20 01 33*  0,053 0,027 0,059  0,057 0,093  
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Jäätmete nimetus 

 

Jäätmekood 

2011 2012 2013 2014 

Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt 
06 03 nimetatud patareid ja akud ning 

sortimata patarei- ja akukogumid, mille 

hulgas on selliseid patareisid või akusid 

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt 

kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei 

ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* 

ja 20 01 23* 20 01 35 01*         

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt 

kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida 

ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 

21* ja 20 01 23*  20 01 35 02*    0,614  0,114   

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt 

kõrvaldatud infotehnoloogia- ja 

kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole 

nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 

20 01 23*  20 01 35 03* 0,281 0,41 0,134 0,36  0,9 0,351  

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt 

kõrvaldatud tavatarbijatele määratud 

seadmed, mida ei ole nimetatud 

koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*  20 01 35 04*  1,052  0,184  1,647  0,343 
Kasutuselt kõrvaldatud suured 

kodumasinad, mida ei ole nimetatud 

koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 

20 01 35* 20 01 36 01*  0,43       

Kasutuselt kõrvaldatud väikesed 

kodumasinad, mida ei ole nimetatud 

koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 

20 01 35*  20 01 36 02*  0,44       

Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja 

kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole 

nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 

01 23* ja 20 01 35*  20 01 36 03*  0,29       

Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele 

määratud seadmed, mida ei ole nimetatud 

koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 36 04*  0,2       
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Jäätmete nimetus 

 

Jäätmekood 

2011 2012 2013 2014 

Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt Ettevõtetelt Eraisikutelt 
20 01 35* 

Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, 

mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 

01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 20 01 36 05*  0,04       

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja 

elektroonikatööriistad (välja arvatud 

suured paiksed tööstuslikud tööriistad), 

mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 

01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 20 01 36 06*  0,21       

Sortimata ravimikogumid 20 01 98*  0,016  0,11  0,014 0,045  

Kokku  11,543 25,435 10,841 38,92 27,821 27,844 16,16 20,631 
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Kodumajapidamistes tekkivad ohtlikud jäätmed 

Kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed satuvad sageli elanikkonna vähese 

keskkonnateadlikkuse tõttu olmejäätmete hulka  ning ladestatakse koos nendega prügilasse.  

 

Vastavalt jäätmeseaduses (§ 65 lg 2) toodule korraldavad kohalikud omavalitsused oma 

haldusterritooriumil kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja nende 

üleandmist jäätmekäitlejatele (välja arvatud tootjavastutuse korral), mis ei tähenda, et kohalik 

omavalitsus oleks kohustatud seda tasuta tegema. 

 

Rõngu valla elanikel on ohtlikke jäätmeid võimalik üle anda Rõngu vallas asuvas 

jäätmejaamas, mis asub vana bensiinijaama (Tehase tn 8) juures. Teine koht, kus paikneb 

ohtlike jäätmete kogumiskonteiner asub Teedlas, AS Teedla Mõis töökoja hoovil.  

 

Kord aastas viiakse Rõngu vallas läbi ohtlike jäätmete kogumisringi, mille tellijaks on Rõngu 

Vallavalitsus ja teostajaks AS Epler & Lorenz. 

 

 

Ohtlike jäätmete teke ja kogumine ettevõtetes 

 

Vastavalt riiklikule ohtlike jäätmete kogumise ja käitlemise kontseptsioonile on ettevõtluses 

tekkinud ohtlike jäätmete kogumine ning üleandmine käitlejale ettevõtja kohustuseks. 

Ettevõte võib vedada oma tegevuses tekkivad ohtlikud jäätmed omavahenditega käitlusesse, 

kuid sellisel juhul peab ettevõtjal olema ka vastav ohtlike jäätmete käitluslitsents. 

Enamlevinumaks ning ettevõtjale valdavalt mugavamaks mooduseks on ka transporditeenuse 

ostmine käitlejatelt. 

 

Ohtlike jäätmete käitlemise teenust Rõngu vallas pakub AS Epler & Lorenz. 

 

 4.3  Jäätmetekke prognoos 

Olulisi muutusi olmejäätmete tekke vähenemise osas perioodil 2011 – 2014 ei ole näha olnud, 

sest elanikkonna tarbimisharjumused on vaatamata majanduskriisi kainestavale mõjule 

oluliste muutusteta. Lõppladestamisele suunatavad jäätmekogused vähenevad oluliselt seose 

olmejäätmete masspõletuse juurutamisega Suhteliselt lühikese ajaperioodi vältel on tekkinud 

jäätmetest väärtuslik tooraine, taaskasutus energia tootmiseks. Sellega seoses on oma 

aktuaalsuse kaotanud veel mõned aastad tagasi lahendamatu probleem prügilate üha 

kasvavatest territooriumitest ja jäätmemahtudest. Täna seisavad alakasutatutena mitmed 

omavalitsuste ühisprojektidena rajatud jäätmekeskused, kuna suuremat turuosa haldavad 

jäätmekäitlejad on rajanud paralleelselt piisava võimsusega jäätmete sorteerimiskeskused, mis 

valmistavad valdava osa kogutavatest olmejäätmetest ette taaskasutuseks (masspõletuseks 

koostootmisjaamades).  

 

Alates 01.01.2008 rakendus ka sorteerimata olmejäätmete prügilasse ladestamise keeld, mis 

tähendab, et järk-järgult on laienenud jäätmete liigiti kogumine (vanapaber ja papp, pakendid, 

ohtlikud jäätmed ja aia ja pargijäätmed) ja paralleelselt sellega nende töötlus ja/või transpordi 

skeem eri jäätmeliikide suunamiseks edasiseks käitlemiseks (valdavalt taaskasutus). 

 

Kõige suurema osa majapidamistes tekkivatest olmejäätmetest moodustavad pakendijäätmed 

ja nende osatähtsus ajas kasvab. Hinnanguliselt arvestatakse Eestis pakendijäätmete mahuks 
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ca 100 kg inimese kohta aastas. Järgmise kuue aasta perspektiivis on oodata  pakendijäätmete 

koguste jätkuvat kasvu, seda seoses paberpakendite asendumisele plastikpakenditega, 

elanikkonna harjumuse kujunemisega pakendeid eraldi koguda ja ka tagatisrahaga pakendite 

kogumissüsteemi toimimisega ja täiustumisega.  

 

Alates 1. maist 2005.a rakendus pakendite ja pakendijäätmete tagasivõtukohustus. 

Pakendiseaduse alusel on akrediteeritud üks tagatisrahaga pakendite kogumisega  tegelev 

taaskasutusorganisatsioon (Eesti Pandipakend OÜ) ja kolm peamiselt konteinerite kaudu 

kogutava muu müügipakendiga tegelevat taaskasutusorganisatsiooni (MTÜ Eesti 

Taaskasutusorganisatsioon (ETO), MTÜ Eesti Pakendiringlus ja Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ (TVO). 

 

Ehitus- ja lammutusjäätmete kogused on olnud ajas stabiilsed. Erinevus kümne aasta taguse 

perioodiga on see, et prügilates ladustamine on asendunud ehitusjäätmete eelneva sortimisega 

ja taaskasutusvõimalust omavate materjalide suunamisega taaskasutusse või 

ümbertöötlemisele.  

 
Ehitusjäätmete tekke vähendamise ja taaskasutusse suunamise edukus sõltub suuresti tööde 
organiseerimisest – ehitusprahi ja purunenud materjalide koguse vähendamine, materjalide 
ladustamise tingimused, jäätmete kohtsorteerimine, ohtlike jäätmete eraldamine jne. Ehitus- 
ja lammutusjäätmete käitlemise suunamisel on oluline roll ka kohalikul omavalitsusel. 
Kohalik omavalitsus saab ehitusjäätmete käitlust suunata, nõudes projekteerimistingimuste 
väljastamisel jäätmete käitlemise osa ehitusprojekti koosseisus 

 

 4.4  Rõngu vallas tegutsevad jäätmekäitlejad  

Perioodil 2011 kuni 2016 teostab korraldatud olmejäätmete vedu AS Eesti 

Keskkonnateenused.  

 

Jäätmejaama haldaja on Rõngu vald ja tühjendust teostab AS Epler & Lorenz.  

 

Ohtlike- ja tavajäätmete (v.a. olmejäätmed) kogumiseks elanikkonnalt korraldab Rõngu 

Vallavalitsus koostöös AS Epler & Lorenz kogumisringe, mille käigus saab valla elanikkond 

majapidamises tekkinud jäätmed ära anda võimalikult lähedal oma elukohas. Lisaks korraldab 

ettevõtete ohtlike jäätmete käitluse. 

 

Pakendijäätmete vedu teostavad taaskasutusorganisatsioonide tellimusel Prügitont OÜ, RP 

Pakend, TVO ja AS Eesti Keskkonnateenused.  

 

Lisaks tegutsevad vallas veel taaskasutusorganisatsioonidest ETO, Elektroonikaromu ja 

Rehviliit. 

 4.5  Jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine ning 
jäätmekäitluseks vajalik loodusvara 

Riigikogu poolt on määratletud Eesti keskkonnapoliitika, mille üheks põhieesmärgiks on 

jäätmekäitluse arendamine, jäätmetekke vähendamine ja jäätmete ringlussevõtu ergutamine. 

Jäätmehulkade ja keskkonnareostuse vähendamiseks on tarvis maksimaalselt taaskasutada 

tekkinud jäätmeid, selle võimaluse  puudumisel tuleb jäätmed seadusele vastavalt kõrvaldada, 

kuid võimalikult vähe ladestada prügilasse.  
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Jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed või neis sisalduv aine 

või materjal võetakse kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia tootmisel, 

või seda ettevalmistav tegevus. Jäätmete taaskasutamiseks tuleb need kohapeal liigiti koguda 

või hiljem liikide kaupa sorteerida. Kohapeal liigiti kogutud materjalide kvaliteet on parem ja 

võimaldab efektiivsemat taaskasutust. Tulemuseks on jäätmete kasutamine otstarbekalt 

selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks kasutatud teatava funktsiooni 

täitmiseks või jäätmete ettevalmistamine selle funktsiooni täitmiseks kas tootmises või 

majanduses laiemalt.  

 

Jäätmete taaskasutamisse suunamiseks kasutatakse erinevaid majandusmeetmeid, näiteks 

saastetasusid, mis mõjutavad jäätmeid mitte enam nii kergekäeliselt ladestama. Seetõttu on 

viimastel aastatel taaskasutuse osakaal tõusnud. Taaskasutada saab puidujäätmeid, 

kaevandamis- ja pinnasejäätmeid, metalli- ja ehitusjäätmeid, paberi- ja pakendijäätmeid, 

ohtlikke jäätmeid jms.  

  

Eesti keskkonnastrateegia üheks eesmärgiks on jäätmete taaskasutamise suurendamine otseses 

ringluses, materjaliringluses, bioloogilistes protsessides ja energiakasutuses.  

  

Eeldatavasti põletatakse eramajapidamiste küttekolletes ära suur osa taaskasutatavast paberist 

ja papist. Samuti võib eeldada, et toimub teatav biolagunevate jäätmete taaskasutamine 

(komposteerimine tekkekohas), samuti pakendi ja pakendijäätmete taaskasutamine 

taaskasutusorganisatsioonide ja probleemtoodete jäätmete taaskasutamine 

tootjavastutusorganisatsioonide poolt. Suurimad probleemid siinkohal on, et palju 

taaskasutatavaid jäätmeid ladestatakse prügilasse olmejäätmete koosseisus ning järelevalve 

jäätmete taaskasutamise üle on nõrk. 

 

Jäätmete kõrvaldamine on nende keskkonda viimiseks või selle ettevalmistamiseks tehtav 

toiming (ladestamine). 2009. aasta 16. juulil suleti Eestis kõik nõuetele mittevastavad 

prügilad. Tuleb arvestada sellega, et vastavalt Jäätmeseadusele tuleb jäätmed vedada, 

läheduse põhimõtet rakendades, lähimasse nõuetele vastavasse prügilasse või maakondlikusse 

jäätmejaama, kus toimub edasine jäätmete töötlemine 

 

Jäätmete kõrvaldamine on toiming, millega jäätmed viiakse keskkonda. Jäätmete keskkonda 

viimine võib toimuda selleks ette nähtud kohtades (prügilates). Sõltuvalt piirkonnas 

tegutsevate jäätmekäitlejate logistikast võivad majanduslikult otstarbekaks osutuda Uikala 

prügila, Lääne-Viru Jäätmekeskus, Tallinna (Jõelähtme) prügila, Torma prügila. 

 

Jäätmekäitluseks vajalik loodusvara on tulenevalt Jäätmeseadusest vee, turba, savi ja 

pinnase kasutamise mahu hinnangut. Rõngu valla territooriumil võivad erinevad loodusvarad 

vähesel määral kasutust leida jääkreostuste likvideerimisel ning ebaseaduslike prügi maha 

paneku kohtade katmisel.  

 

Jäätmete kogumisel ja transpordil prügilasse on jäätmekäitluseks vajalik loodusvara näiteks 

transpordivahendite tarbitav kütus ja muu transpordiga seonduv. Erinevad loodusvarad võivad 

leida kasutust jääkreostuste likvideerimisel, ebaseaduslike prügi mahapanekukohtade katmisel 

ning kompostimisväljaku rajamisel. Vaja minevat loodusvarade mahtu ei saa praegu täpselt 

hinnata ning see selgub juba konkreetsete tegevuste kavandamise ning projekteerimise käigus. 
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 5  JÄÄTMEHOOLDUSE EESMÄRGID 

 5.1  Eelmisel perioodil püstitatud eesmärgid ja nende täitmine 

Rõngu valla senisele jäätmehooldusele hinnangu andmisel ning uute eesmärkide püstitamisel 

on oluline vaadata, millised eesmärgid ning nende täitmise meetmed seati üles eelmisel 

jäätmekava rakendusperioodil ja kuidas suudeti neid täita. Tabelis 5.1 on toodud Rõngu 

jäätmekava 2011-2015 püstitatud eesmärgid ja tegevused ning paralleelselt on toodud nende 

täitmine või mitte täitmine. 

 

Tabel 5.1. Rõngu valla jäätmekava 2011 – 2015 püstitatud eesmärkide ja tegevuste täitmine 

Eesmärk/tegevused Täitmine 

1. Korraldatud jäätmeveo korraldamine  
1.1. Uue jäätmehoolduseeskirja 
koostamine ja vastuvõtmine 

10.03.2011. aasta määrusega nr 5 

1.2. Korraldatud jäätmeveo määruse 
kehtestamine 

2012. aastal vastu võetud 

1.3. Jäätmevedajate registri andmebaasi 
täiendamine 

Teostatud 

1.4. Korraldatud jäätmeveo konkursi 
läbiviimine 

2011 läbi viidu ja alates 01.06.2011 teostab 

AS Eesti Keskkonnateenused kuni 31.05.2016 

 

1.5. Korraldatud jäätmeveo rakendamine Rakendatud ja toimiv  

1.6. Elanike teavitamine korraldatud 
jäätmeveoga seonduvast 

Jooksvalt elanike teavitus erinevate 

teabeallikate kaudu 

 

 

2. Pakendijäätmete eraldikogumine  

2.1. Pakendijäätmete kogumissüsteemi 
loomine koostöös 
taaskasutusorganisatsiooniga 

Kogumissüsteem loodud ja toimib. 

Taaskasutusorganisatsioonid 

 ETO, TVO, MTÜ Eesti Pakendiringlus, AS 

Eesti Keskkonnateenused. 

2.2. Pakendite kogumissüsteemi haldamine 

Rakendatud. Kogumissüsteemi haldavad 

Taaskasutusorganisatsioonid 

 ETO, TVO, MTÜ Eesti Pakendiringlus, AS 

Eesti Keskkonnateenused AS. 

2.3. Elanikkonna teavitamine 
pakendijäätmete kogumissüsteemist 

Jooksvalt elanike teavitus erinevate kanalite 

kaudu 

 

 

3.Vanapaberi ja papi eraldikogumine 

I etapp teostatud 30.11.2013. II etapp 

teostamata 

3.1. Vanapaberi kogumissüsteemi loomine 

ja täiendamine 

 

Tänaseks eraldi kogumissüsteemi loodud pole, 

toimib koos segapakendi kogumisega 

  

4. Biolagunevate jäätmete eraldikogumine 
ja käitlemine 

Ei ole rakendatud (valdavas osas valla 

hajaasustusega territooriumist ei ole 

ressursisäästlikkuse ja otstarbekuse  

seisukohalt mõistlik korraldada) 
4.1. Kompostimisväljakute rajamise 
otstarbekuse hindamine ja asukoha valik 

On vaadeldud ja leitud, et hetkel ei ole sobivat 
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asukohta kompostimisväljakuteks, aga 

jätkatakse koostöös lähivaldadega ala otsingut. 

4.2. Vajadusel kompostimisväljaku 

rajamine 

Ei ole rakendatud  (vt. punkti 4.1) 

4.3. Elanikkonna teavitamine 
biolagunevate jäätmete 
kompostimisvõimalustest eramutes 

Elanike teavitamine erinevate kanalite kaudu 

4.4. Avalikel haljasaladel tekkivate 
biolagunevate jäätmete kompostimine 
(kompostimisele suunamine) 

Rakendatud. Teostatud kalmistute juures 

nendes tekkivate biolagunevate jäätmete 

kompostimine (lehe ja oksarisu peamiselt) 

 

 

5. Reoveesette käitlemine  

5.1. Kompostimisväljakute rajamise 

otstarbekuse hindamine ja asukoha valik 

Sellega tegeleb Emajõe Veevärk AS ja 

kasutavad selleks Elva linna 

reoveepuhastusseadmete juures asuvat 

kompostimisväljaku platsi. 

5.2. Vajadusel kompostimisväljaku ja 

jäätmejaama rajamine 

Vt. punkt 5.1 

  

6. Ohtlike jäätmete käitlemine  
6.1. Elanikkonna teavitamine ohtlike 
jäätmete üleandmisvõimalustest 

Elanike teavitus erinevate kanalite kaudu. 

6.2. Ohtlike jäätmete kogumisringide 
korraldamine 

Rakendatud. KIK rahastamisel teostab Epler & 

Lorenz. 
6.3. Ohtlike jäätmete kogumispunkti 
haldamine 

Rõngu Vald teostab 

6.4. Ohtlike jäätmete kogumispunkti 
rajamine 

Teostatud (Rõngu jäätmejaamas) 

6.5. Patareide kogumiskohtade võrgustiku 
loomine 

Teostatud 

6.6. Tervishoiu riskijäätmete suunamine 
kahjutuks tegemisele 

Ei ole teostatud 

  
7. Ehitus- ja lammutusprahi käitluse 
korraldamine 

 

7.1. Elanikkonna teavitamine 
ehitusjäätmete käitlusnõuetest ja 
sorteerimisvõimalustest 

Elanike teavitus erinevate kanalite kaudu 

 

 

8. Suurjäätmete käitlemine  

8.1. Suurjäätmete kogumine elanikkonnalt 

Rakendatud. Elanikelt kogutakse korraldatud 

jäätmeveo lepingu alusel 0 hinnaga 
8.2. Elanike teavitamine suurjäätmete 
üleandmisvõimalustest 

Elanike teavitus erinevate kanalite kaudu 

 

 

9. Jäätmekäitlusinfo jagamine ja 
keskkonnateadlikkuse tõstmine 

 

9.1. Teavituskava väljatöötamine Kava eraldi ei ole. Teavet edastatakse valla 

kodulehe www.rongu.ee ja Rõngu 

Vallalehe kaudu (Rõngulane) 

http://www.vihula.ee/
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9.2. Teavitusprojektide läbiviimine Koolides ja lasteaedades teostatud. 

 

 

10. Maakondliku jäätmekäitluskeskuse 
rajamine ja hooldus 

Ei ole teostatud 

  

11. Jäätmekäitluse kavandamine ja 
järelvalve korraldamine 

 

11.1. Jäätmekava regulaarne ülevaatamine 
ja täiendamine 

Rakendatud 

11.2. Jäätmehoolduse kavandamine 
lähtuvalt jäätmekavast 

Rakendatud 

11.3. Jäätmevaldajate registri pidev 
täiendamine ja haldamine 

Rakendatud. Teostab alates 2016 Geodata 

Arendus OÜ 
11.4. Vallas keskkonnajärelevalvega 
tegelevate isikute arvu suurendamine 
(vajadusel) 

Ei ole teostatud (ei ole nähtud vajadust) 

11.5. Eraisikute ja ettevõtete 
jäätmekäitluse kontrollimine, vajadusel 
rikkujate karistamine 

Rakendatud. Vallavalitsuse poolt läbi viidud. 

 

Eelmise perioodi jäätmekava hinnang: Eeltoodust tulenevalt võib järeldada, et üldiselt on 

täidetud enamus püstitatud eesmärke. Biolaguneva jäätme eraldikogumise ja käitlemise osas 

ei ole suudetud luua ja rakendata kompostimisväljakut. Selle üheks põhjuseks on ka 

varasemalt püstitatud vajadust ümberhindamine tegelikust vajadusest ja majanduslikust 

otstarbekusest lähtudes. Olulises osas hajaasustusega piirkondades toimub lokaalne 

kompostimine, mis on ressursisäästlik ja keskkonnasõbralik. Olulisematest täitmata 

eesmärkidest on ka maakondliku jäätmekäitluskeskuse rajamine ja hooldus, kuna selleks ei 

ole nähtud hetkel vajadust ja otstarbekust. Siiski nähakse uue jäätmekava perioodil ette 

tegevusi, mis viiksid eelmisel perioodil täitmata eesmärkide osas rakendamisele. Mõned 

eelmise perioodi eesmärgid ei ole aga uues kavas enam aktuaalsed ning seetõttu neid ei 

käsitleta. Enamuses eesmärkide osas nähakse uue jäätmekava rakendusperioodil ette tegevusi 

peamiselt rakendatud meetmete tõhustamiseks. 

 5.2  Uue perioodi eesmärgid 

Rõngu valla jäätmekava eesmärkide püstitamisel jälgitakse: 

 Rõngu valla jäätmehoolduse olemasolevat olukorda ja perspektiive; 

 Eesti Keskkonnastrateegias antud jäätmehoolduse suundi ja õigusaktides antud 

nõudeid;  

 Üleriigilist jäätmekava ( 2014-2020) ning Rõngu valla arengukava aastani 2030; 

 koostöövõimalusi naaberomavalitsustega. 
 

Rõngu valla jäätmemajanduse arendamisel on üldisteks eesmärkideks: 

 Jäätmetekke vältimine läbi korduskasutuse suurendamise; 

 Jäätmetekke stabiliseerimine; 

 Illegaalse jäätmekäitluse minimeerimine; 

 Jäätmete sorteerimisele ja taaskasutamisele suunamine: Olmejäätmete 

tekkekohas liigiti kogumise soodustamine eri liiki jäätmete kogumismahutite 

olemasoluga avalikes kohtades ja taaskasutatavate jäätmete üle andmine 

taaskasutamiseks; 

 Ohtlike jäätmete ja probleemtoodete jäätmete eraldi kogumine ja üleandmine; 
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 Korraldatud jäätmeveo tõrgeteta toimimine jäätmeveopiirkonnas; 

 Biolagunevate jäätmete eraldi kogumise ja kompostimise propageerimine 

nende tekkekohas; 

 Pakendikonteinerite asukohtade täiendamine; 

 Koostöö naabervaldadega (nt ühise kompostimisväljaku rajamine); 

 Jäätmejaama tegevuse arendamine (sh uute jäätmejaamade rajamine), 

vastuvõetavate jäätmete nimistu laiendamine. 

 5.3   Jäätmekoguste vähendamine, korduskasutamine ja 
taaskasutamine  

Euroopa Liidu ja Eesti üldise keskkonnapoliitika põhieesmärk on keskkonna ja inimese 

tervise kaitse. Selleks tuleb vältida ja vähendada jäätmete tekitamise ja käitlemise ebasoodsat 

mõju ning suurendada ressursside kasutamise tõhusust. Sealjuures tuleb tagada jäätmete 

käitlemine viisil, mis: 

 ei ohusta vett, õhku, pinnast, taimi ega loomi; 

 ei põhjusta müra- ega lõhnahäiringuid; 

 ei kahjusta paikkonda ega erihuvi pakkuvaid paiku. 

 

Jäätmehoolduses tuleb juhinduda jäätmehierarhiast, mis on järgmine: 

 jäätmetekke vältimine; 

 jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine; 

 jäätmete ringlussevõtt; 

 jäätmete muu taaskasutamine nagu energiakasutus; 

 jäätmete kõrvaldamine. 

 

Jäätmekoguseid saab vähendada otseselt, näiteks tootmistehnoloogia või tarbimisharjumuste 

muutmise läbi. Tootmises on jäätmete ja nendest põhjustatud kahjulike mõjude 

minimeerimine võimalik siis, kui seda on arvestatud tootmisprotsessi kavandamisel. Toodete 

valmistamisel ja sisseveol tuleb kasutada eeskätt selliseid tooteid, mis on pikaealised ja 

korduvalt kasutatavad ning mille kõrvaldamisel tekkivad jäätmed on taaskasutatavad 

võimalikult suurel määral. 

 

Ettevõtluse puhul on eesmärkideks: 

 uute ja rekonstrueeritavate ettevõtete puhul heal tasemele jäätmemajanduse 

rakendamine ning parimate võimalike tehnoloogiate kasutamine;  

 kõikide ettevõtete puhul jäätmekäitlussüsteemi parem korraldatus.  

 

Olmesfääris tekkivate jäätmete koguste vähendamine on võimalik eelkõige läbi nõustamise ja 

inimeste keskkonnateadlikkuse tõusu (sh jäätmete korduskasutuse osas) ja samuti piisava 

koguse kogumismahutite olemasolu taaskasutusse suunatava materjali paigutamiseks. Samuti 

on siin abiks korraldatud olmejäätmeveo rakendamine, mis Rõngu vallas käivitus alates 

2008.a ja on siiani toimiv.  

 

Olmesfääris on eesmärkideks: 

 elanikkonna teavitamine; 

 loogilise ja elanikkonnale arusaadava stabiilse kogumissüsteemi toimimine.  
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Tegevused eesmärkide täitmiseks:  

 info jagamine läbi Rõngu valla kodulehe www.rongu.ee ning vallalehe Rõngulane 

kaudu;; 

 uute jäätmejaamade planeerimine Rõngu ja Käärdi alevikku ning vastuvõetavate 

jäätmete nimistu laiendamine. 

 
Olmejäätmed  
Võimalikult suures osas ohtlikke ja ohtlikke aineid sisaldavate jäätmete eraldamine 

olmejäätmetest. 

 

Abinõud: 

 kodumajapidamistes ja asutustes tekkivate ohtlike jäätmete kohtsortimine ja 

sorteeritud ohtlike jäätmete nõuetekohase käitlemisele suunamine;  

 biolagunevate jäätmete eraldamine jäätmete tekkekohas:  

 nende kompostimine ja/või taaskasutamine.  

 pakendi ja pakendijäätmete kohtsortimine ja sorteeritud jäätmete nõuetekohane 

käitlemine.  

 

Jäätmete taaskasutamisel on omad piirid, millede ületamine tõstab tunduvalt investeeringute 

vajadust ja töökulu. Paratamatult on vaja mittekasutatav osa kas põletada, ladustada või 

kompostida. 

 

Eesmärgid: 

 elanikkonnale kättesaadava info tagamine olmejäätmete sortimise põhimõtetest; 

 kodumajapidamistes ja asutustes olmejäätmete koguste vähendamine (see on otseses 

seoses tootmises rakendatavate uute, keskkonda vähem koormavate  põhimõtete 

rakendamisega); 

 tekkekohas sortimine ja ohtlike jäätmete, pakendijäätmete ja biolagunevate jäätmete 

eraldamine olmejäätmetest ning nõuetekohase käitlemise tõhustamine. 

 

Tegevused eesmärkide täitmiseks: 

 elanike informeerimine olmejäätmete sorteerimise vajalikkusest tekkekohas, et tagada 

taaskasutusnõuetele vastava materjali kvaliteet; 

 info jagamine sorteeritud jäätmete üleandmise võimalustest ning kohtadest, millistel 

eesmärkidel on võimalik viia sorteeritud jäätmed. 

 

Riiklikul tasandil on eesmärgiks tekkivate olmejäätmete taaskasutamine vähemalt 50% 

ulatuses 2020. aastaks. 

 

Pakendijäätmed 
Pakendi- ja pakendijäätmete osas tuleb eelistada ja luua võimalusi nende taaskasutusse 

suunamiseks. Pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteem saab toimida edukalt üksnes juhul 

kui toimub nende sorteerimine tekkekohas, mille tulemused sõltuvad elanikkonna kaasamise 

määrast. Riiklikul tasandil on sihttasemeks suunata taaskasutusse pakendijäätmed pakendite 

kogumassist 2020. aastaks 60%. 

 

Kohalikul omavalitsusel on pakendijäätmete kogumissüsteemis suunav ja koordineeriv roll. 
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Eesmärk: 

 tekkivate pakendijäätmete kogumise suurendamine taaskasutamiseks. 

 

Tegevused eesmärkide täitmiseks: 

 olemasolevate pakendikonteinerite arvu säilitamine; 

 vajadusel pakendikonteinerite arvu suurendamine külades;  

 info pakendikonteinerite asukoha ja sorteerimise kohta valla kodulehel www.rongu.ee. 

 

Tõhustamaks pakendite taaskasutust on vajalik pakendikonteinerite piisav arv 

haldusterritooriumi. 2016 aasta situatsioonist lähtudes on Rõngu vallas piisavalt 

pakendikonteinereid ja otsest vajadust uute järele ei ole. 

 

Biolagunevad jäätmed 
Biolagunevad jäätmed moodustavad olulise osa olmejäätmetest. Biolagunevate jäätmete 

koguste vähendamisel on oluline osa taaskasutusel masspõletusena, kompostimine jne.. 

Orgaanilise aine rikkad on ka reoveesette, loomsete ja taimsete kudede jäätmed, 

puidujäätmed, sõnnik jne. Käesolevas punktis käsitletakse olmelise tekkega biolagunevaid 

jäätmeid, nagu paber, köögijäätmed, haljastusjäätmed. 

 

Paberi- ja papijäätmed on eraldi kogutuna kergesti taaskasutatavad. Vanapaberi 

taaskasutamiseks on tarvis see eraldada muudest jäätmetest ning vältida selle kvaliteedi 

langemist. 

 

Paberijäätmete koguste vähendamine on võimalik eelkõige paberi- ja papijäätmete 

kogumisvõrgustiku rajamise abil. Rõngu vallas paberi- ja papijäätmete konteinerite hulk on 

välja toodud lisa 1. Paljud elanikud kasutavad paberi- ja papijäätmeid oma tarbeks (kütteks) 

ära. 

 

Eesmärk: 

 paberi- ja papijäätmete suunamine võimalikult suures ulatuses taaskasutusse. 

 

Tegevused eesmärkide täitmiseks: 

 papi- ja paberijäätmete eraldamine tekkekohas; 

 info edastamine paberi- ja papikonteinerite asukohtadest valla kodulehel 

www.rongu.ee. 

 

Haljastusjäätmetest saab eristada vallas pargi ja aiajäätmeid, mis tekivad avalikus kasutuses 

olevatel haljasaladel ja pargi ja aiajäätmeid mis tekivad koduaedades. Ühiskondlike 

haljasalade hooldamisel tekkivate jäätmete käitlemisel on eesmärgiks suunata 80% ulatuses 

taaskasutusse (kompostida). Koduaedades tekkivate haljastusjäätmete koguste vähendamiseks 

tuleb propageerida nende kohapealset komposteerimist kuna alates 1.01.2008 on 

haljastusjäätmete panek olmeprügi hulka keelatud. Keskkonnaministri 08.04.2013 määruses 

nr 7 on toodud biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded. 

 

Eraldi kogutud köögijäätmete suuremahuliseks edasiseks käitlemiseks käesoleval ajal vajadus 

puudub kuna valdavas osas kasutatakse (aiaväetise valmistamiseks) kompostimist. Parimad 

võimalused lokaalseks taaskasutuseks on hajaasustuses ning eramajapidamistes, kus on 

võimalik kompostimise teel taaskasutada suurem osa tekkivatest köögijäätmetest. Ka 

kortermajade juures on  paljudel elanikel aiamaad, kus kompostitakse see osa toidujäätmetest 

mida ei kasutata loomatoiduks. 
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Eesmärk: 

 biolagunevate jäätmete osakaalu vähendamine olmejäätmetes. 

 

Tegevused eesmärkide täitmiseks: 

 biolagunevate jäätmete eraldamine olmejäätmetest tekkekohas; 

 majapidamistes aiajäätmete kompostimine kohapeal (oma kinnistul); 

 kompostimisväljakute võimalik rajamine koostöös lähivaldadega. 

 

Riiklikul tasandil on eesmärgiks seatud olmes tekkinud biolagunevatest jäätmetest 

taaskasutusse suunata 13% 2020. aastaks.  

 

 

Ehitus- ja lammutusjäätmed 
Ehitus- ja lammutusjäätmete kogus sõltub otseselt majanduslikust olukorrast. Mida soodsam 

on majanduslik situatsioon, seda intensiivsem on ehitustegevus. 

 

Eesmärk:  

 suurendada korduvkasutatavate materjalide osakaalu ehitusmaterjalide valikul; 

 eraldada tekkekohas erinevad taaskasutatavad materjalid. 

 

Tegevused eesmärkide täitmiseks: 

 laiendada Rõngu valla jäätmejaamade teenuseid ehitusjäätmete osas; 

 taaskasutamine tekkekohas täitematerjalina ( täitepinnas, tellised); 

 ehitusmaterjali hulgast väljasorteeritud immutamata ja värvimata puidu kasutamine 

kütteks; 

 ehitusmaterjalide hulgast väljasorteeritud ohtlike jäätmete nõuetekohane käitlemine; 

  materjale, mida ei saa taaskasutada, tuleb viia prügilasse või anda üle vastavat 

litsentsi omavale ettevõttele nõuetekohaseks käitlemiseks. 

 

Riiklikul tasandil on eesmärgiks ehitus-lammutusjäätmete taaskasutuse osakaal jäätmete 

kogumassist 70% 2020. aastaks. 

 

 

Ohtlikud jäätmed  
Peamiseks ohtlike jäätmete tekke vältimise ja koguste vähendamise abinõuks on tootmises 

ohtlike ainete kasutamise järk-järguline asendamine keskkonnaohutute materjalidega. Kõikide 

ohtlike ainete puhul ei ole see aga võimalik, teatavatel juhtudel võib väheohtlike materjalide 

kasutamisel langeda ka toodangu kvaliteediomadused. Jäätmete ohtlikkuse vähendamisel ning 

jäätmekäitlusest tuleneva keskkonnaohu minimeerimisel on esmatähtis koguda ohtlikud 

jäätmed tavajäätmetest eraldi ning need viia nende kogumiskohta või üle anda vastavat 

tegevusluba omavale ettevõttele. Ettevõtluses ning kodumajapidamistes tekkivate ohtlike 

jäätmete kogumis- ning üleandmissüsteem on erinev. 

Riiklikul tasandil on eesmärgiks kantavate patarei ja akujäätmete kogumise osakaal jäätmete 

kogumassist 45% 2016. aastaks. 

 

Vastavalt Jäätmeseadusele on kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja 

üleandmise süsteemi korraldajaks kohalik omavalitsus.  
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Eesmärk: 

 ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kokkukogumine ja suunamine edasiseks 

nõuetekohasele käitlemisele. 

 

 

Tegevused eesmärkide täitmiseks: 

 elanikkonna teavitamine ohtlike jäätmete kogumise võimalustest ja kohtadest valla 

kodulehel www.rongu.ee; 

 elanikkonna teavitamine Rõngu jäätmejaamades vastuvõetavatest jäätmetest ja 

lahtioleku aegadest valla kodulehel www.rongu.ee; 

 elanikkonna teavitamine kogumisringide korraldamisest ja kogumisringil 

vastuvõetavatest jäätmetest. 

 

 

Ettevõtluses tekkinud ohtlikud jäätmed tuleb jäätmetekitajal anda käitlemiseks üle ohtlike 

jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Jäätmetekitaja peab tasuma üleantud jäätmete 

käitluskulud. Ettevõtluses tekkivate ohtlike jäätmete käitluse seisukohalt on eesmärkideks: 

 saavutada kontroll kõikide ohtlike jäätmeid tekitavate ettevõtete üle, kaasa arvatud 

väikeettevõtlus;  

 tagada ohtlike jäätmete kogumisel tervise- ja keskkonnakaitseliste nõuete täitmine;  

 vajadusel rajada ettevõtete sisesed ohtlike jäätmete kogumispunktid;  

 jääkreostuskollete ohtlikkuse välja selgitamine ja vajadusel saneerimine.  

 

Probleemtooted 
Mootorsõidukid ja nende osad (sh vanarehvid) ning elektri- ja elektroonikaseadmed on 

tulenevalt Jäätmeseadusest probleemtooted. Probleemtoodete tootjad on kohustatud tagama 

tema valmistatud, edasimüüdud või sisse veetud probleemtoodetest tekkinud jäätmete kokku 

kogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise. Vanarehvide käitlemise 

korraldamiseks on moodustatud tootjavastutusorganisatsioon MTÜ Rehviliit. 

 

Riiklikul tasemel on eesmärgiks elektroonikaromude kogumise osakaal jäätmete kogumassist 

65% 2020. aastaks. 

 

Maapiirkondades on rehvide kogumist võimalik läbi viia koos ohtlike jäätmete 

kogumisringiga, mida on senini ka kasutatud.  

 

 

Rõngu valla jäätmejaamad 
Eesmärk:  

 säilitada vastuvõetavate jäätmete üleandmisvõimalused ja võimalusel laiendada 

vastuvõetavate jäätmete sortimenti (nt ehitusjäätmed, ohtlikud jäätmed (nt eterniit)) 

 planeeritavate jäätmejaamade võimsused oleksid ca 50 tonni.  

 

Tegevused eesmärkide täitmiseks: 

 Uute ja kaasaegsete jäätmejaamade rajamine Rõngu ja Käärdi alevikku; 

 elanikkonna informeerimine jäätmejaama lahtioleku aegadest ja vastuvõetavatest 

jäätmetest valla kodulehel www.rongu.ee; 
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 jäätmejaamade haldamise korraldamine; 

 naaberomavalitsustega koostöö arendamine; 

 võimalusel vastuvõetavate jäätmete sortimendi laiendamine. 
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 6  JÄÄTMEKÄITLUSE MÕJU KESKKONNALE 
Käesoleva jäätmekava rakendamine omab positiivset mõju keskkonnale, eelkõige jäätmete 

taaskasutamise ja  jäätmetest tekkiva negatiivne mõju vähenemise näol.  

 

Jäätmekäitluse mõju keskkonnale avaldub mitmest aspektist, mõju keskkonnale võib olla nii 

otsene  (loodusliku keskkonna reostamine, inimese tervise ja heaolu kahjustamine) kui kaudne 

(prügilate ümbruses maa hinna langus, prügilate sulgemisega kaasnev loodusressursi kulu).  

  

Rõngu valla jäätmekava rakendamine aitab kaasa loodusressursside kasutamise  

vähendamisele. Mida rohkem jäätmeid sorteeritakse ja taaskasutatakse, seda vähem kulub 

ressursse. Oluline on vähem jäätmeid ladestamisele suunata ja rohkem taaskasutada 

(täpsemad eesmärgid ja meetmed on toodud käesoleva jäätmekava peatükis 5.2), seejuures on 

üheks võimaluseks jäätmete energiakasutus.  

  

Samuti sõltuvad jäätmetekke kogused olulisel määral elanikkonna ja ettevõtete teadlikkusest 

ja harjumustest. Seetõttu on oluline säästva tarbimise alase teavitustöö tegemine.  

  

Kodumajapidamiste küttekolletes võib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning 

kiletamata paberit või pappi. Plastide kodus põletamist tuleks täielikult vältida. Vähestes 

kogustes on lubatud kodus põletada polüetüleenkilest ja polüpropüleenist (näiteks leivakotid) 

pakendeid (tähistatud ka vastavate märkidega). Suures koguses seguplastide põletamine, seda 

just madalal temperatuuril ja puuduliku tõmbega, on ohtlik, sest osa plaste ei põle ära, vaid 

need aurustuvad ja võivad kondenseeruda korstnas. Tagajärjeks on suitsulõõri ummistumine, 

mis omakorda võib kaasa tuua tulekahju puhkemise. Samuti ohustab plastide põletamine meie 

kõigi tervist, sest plastide mittetäielikul põlemisel paiskub õhku mitmeid mürgiseid ühendeid. 

Näiteks dioksiine, mille puhul on tegemist ühe kõige mürgisema ühendiga, mida inimene on 

suuteline tekitama – ja neid tekib eriti just kodusel jäätmepõletusel. Seega – mõne üksiku 

kilekoti või nn komposiitpakendi (papp ja kile) kõrgel temperatuuril põletamine ei oma olulist 

keskkonnamõju, muu plastmaterjali kodus (ahjus, kaminas, lõkkes) põletamise korral on aga 

tegemist otsese keskkonna mürgitamisega, mis ohustab ka inimesi.  

 

Vältimaks jäätmete sattumist keskkonda läbi omavoliliste prügi mahapanekukohtade ja  hoida 

ära keskkonna risustamist jäätmetega, tuleb tagada tekkivate jäätmete kokkukogumine. 

Olmejäätmete kogumist aitab korraldada korraldatud jäätmevedu, mis haarab jäätmete 

kogumissüsteemi enamiku jäätmetekitajatest. Samuti on tähtis pakkuda elanikele 

liigitikogutud jäätmete üleandmiseks mugavad võimalused kogumispunkti ja 

kogumisaktsioonide kaudu, mis omakorda suurendab jäätmete liigitikogumist ja vähendab 

ladestatavate jäätmete hulka.  

  

Jäätmekogumisel avaldab keskkonnamõju eelkõige köögi- ja sööklajäätmete ning muude 

orgaaniliste jäätmete kogumine, nimetatud jäätmed hakkavad kogumisnõude harva 

tühjendamise korral roiskuma,  põhjustades nii haisu kui jääkvedelike teket. Biolagunevate 

jäätmete anaeroobsel kompostimisel tekivad kasvuhoonegaasid (metaan), seetõttu tuleks 

eelistada aeroobset kompostimist.  

 

Ohtlike jäätmete kogumise ja hoiustamisega kaasneb ebaõigete lahenduste kasutamisel mõju 

eelkõige töötajate tervisele ja tööohutusele ning ümbritsevale keskkonnale. 

 

Kodumajapidamistes toimub paratamatult teatav kogutavate jäätmete kohapealne 
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kompostimine ja põletamine. Korrektse käitumise korral ei oma teatavate jäätmeliikide 

kohapealne taaskasutamine või kõrvaldamine olulist negatiivset mõju.  

  

Jäätmeveo keskkonnamõju on üldjuhul tagasihoidlik ning sarnane muu transpordist tuleneva 

keskkonnamõjuga – müra, transpordivahendite heitgaasid jm. Jäätmeveo puhul tuleb kasutada 

selleks sobivaid vahendeid, et oleks välditud jäätmete mahapudenemine nii laadimistöödel kui 

veo käigus.  

 

Kokkuvõte: 

Jäätmekäitluse negatiivsete keskkonnamõjude minimeerimiseks on vaja rakendada käesolevas 

jäätmekavas loetletud tegevusi, mis aitavad korrastada jäätmekäitlust, suurendada jäätmete 

sortimist ja taaskasutust, vähendada prügilatesse ladestatavate jäätmete koguseid ning seega 

ka ohtlike jäätmete sattumist keskkonda. Eesmärk on suurendada taaskasutatava materjali 

ringlust ning vältida selle ladestamist looduskeskkonda.  
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 7  JÄÄTMEHOOLDUSE KAVANDAMINE, JÄRELVALVE JA    
RAHASTAMINE 

 7.1  Integreeritud jäätmekäitlus. Jäätmehoolduse korraldus 

Rõngu valla jäätmehoolduse kavandamisel on aluseks valla jäätmekava. Jäätmekava peab 

olema kooskõlas kehtivate õigusaktide ning üleriigilise ja maakondliku jäätmekavaga ning 

arvestama jäätmemajanduse reaalse olukorraga. Selle tagamiseks tuleb jäätmekava 

perioodiliselt üle vaadata ning vajadusel täiendada. 

 

Jäätmekäitluse integreerimise all mõistetakse jäätmekäitluse toimingute ühendamist ja 

koostoimimist. Integreeritud jäätmekäitlus hõlmab korraga kõiki jäätmete alternatiivseid 

käitlusviise nagu taaskasutamine, kompostimine, põletamine ja ladestamine prügilasse. 

Integreerimise vajadus on seotud püstitatud majandus-, sotsiaal- ja keskkonnakaitse 

eesmärkide saavutamise efektiivsusega ning on tingitud teatud omapäradest. Hajutatusest 

tingituna on teatud jäätmeliikide tekke- ja käitluskoha vahelised vahemaad suured, tekkivad 

jäätmekogused aga väikesed, mistõttu transpordikulud ja kaasnevad keskkonnakahjud on 

suured. 

 

Integreerimine on võimalik nii teatud jäätmekategooria või -liigi, näiteks olmejäätmete, 

käitlemiseks kindla eesmärgiga kui ka erinevate jäätmeliikide kooskäitlemiseks. Rõngu vallas 

on integreerimise võimalused järgmised: 

 eri liiki jäätmete koostransportimine juhul kui jäätmed suunatakse kas 

sorteerimisjaama või siis jäätmekütuse valmistamiseks või muuks käitlemiseks, kus eri 

liikide jäätmete segunemine ei tekita probleeme edasisel käitlusel. 

 ettevõtete jäätmekäitlusalase logistika maksimaalne kasutamine st. kokkulepped 

ettevõtetega, kes kas koguvad või käitlevad spetsiifilisi jäätmeid mis tekivad 

tootmisprotsessis või logistikaringidel, et nad võimalusel koguksid ja või võtaksid 

vastu kas edaspidiseks käitluseks või transpordiks vallas tekkivaid analoogseid 

jäätmeid. 

 

Integreeritud jäätmekäitluse eeltingimuseks on kõik osapooled (omavalitsused, maavalitsused, 

riigiasutused, jäätmekäitlejad, ettevõtted) hõlmatud ühtsetel alustel toimivasse 

käitlussüsteemi. 

 

2008. aastast korraldatakse Rõngu valla haldusterritooriumil korraldatud olmejäätmete vedu, 

mis on aidanud kaasa jäätmealase statistika usaldusväärsemaks muutumisele ning 

jäätmemajanduse arenemisele ja korrastamisele Rõngu vallas. 

 

 7.2  Teadlikkuse tõstmine ja järelevalve tõhustamine 

Kaasaegse jäätmekäitluse arendamine ei ole üksnes tehniline, vaid ka sotsiaalne probleem. 

Jäätmekavaga püstitatud eesmärkide elluviimine eeldab elanike kaasamist ja vastavat 

selgitustööd. Jäätmete tekke vähendamine, jäätmete sorteerimine ja käitlemine tekkekohas 

sõltub suurel määral elanike valmisolekust jäätmekäitlust edendada. Valmisolek omakorda on 

seotud motivatsiooniga – parandada elukeskkonda tervikuna, vähendada jäätmekäitluse 

maksumust jne. 

 

Elanike kaasamisel tehtava selgitustöö saab jagada kaheks: 
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 üldine süstemaatiline keskkonnakasvatus, sh ka kõikidele sihtgruppidele 

suunatud säästva jäätmekäitluse selgitustöö; 

 konkreetse jäätmekäitlusprogrammi käivitamise eelne ja selle toimimise ajal 

toimuv selgitustöö. 

 

Iga konkreetse programmiga seotud teavitamine ja selgitustöö peab käivituma tunduvalt 

varem, enne tehnilise teostamise juurde asumist. Sõltuvalt käivitatava programmi iseloomust 

ja teostamiskohast võivad sihtgrupid olla järgmised: kinnistute omanikud, kortermajade 

elanikud, koolilapsed, ettevõtjad. 

 

Teadlikkuse tõusu saab kiirendada ka järelevalve tõhustamise kaudu. Jäätmekäitluse üle 

teostavad järelevalvet Keskkonnainspektsioon ja tema piirkondlikud osakonnad. 

Keskkonnainspektsiooni  Lõuna regiooni osakond asub Tartus (Aleksandri 14, 51004; telefon 

730 2410) 

 

Keskkonnajärelevalve seaduse järgi on ka kohalik omavalitsus järelevalveasutus, millel on 

oma territooriumil Keskkonnainspektsiooniga samasugused õigused ja kohustused. 

 

Järelevalve tõhustamise abinõud on järgmised: 

 parem koostöö Keskkonnainspektsiooni ja omavalitsuse vahel; 

 jäätmetekitajate jäätmearuande kohustus; 

 avalikkuse kaasamine risustamisest ja jäätmete seadusevastasest ladestamisest 

teatamisele. 

 7.3  Jäätmehoolduse rahastamine 

Jäätmekäitluskulud  peavad katma järgmised kulutused: 

 prügilate rajamise, kasutamise, sulgemise ja järelhoolde kulud; 

 jäätmete veokulud; 

 ohtlike jäätmete käitlemiskulud; 

 jäätmete taaskasutamise kulud; 

 jäätmehoolduse arendamise üldised kulud, nagu planeerimine, uuringud, selgitustöö. 

 

-jäätmeveo teenustasu peab olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, 

sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veokulud (Jäätmeseadus § 66 lõige 5); 

- jäätmehoolduse arendamist toetatakse jäätmete keskkonda viimise eest makstavast 

saastetasust (Jäätmeseadus § 72); 

-probleemtoodete jäätmete kogumise ja käitlemise kulud peab katma tootja (Jäätmeseadus § 

26); 

-pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise kulud peab kandma pakendiettevõte või 

akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon (Pakendiseadus § 16). 

 

Sisuliselt jagunevad jäätmehoolduse tegevused ja rahaline koormus eri tasandite – riigi, 

maakonna, omavalitsuse, erasektori ja jäätmetekitaja – vahel. Jäätmehooldusesse on võimalik 

kaasata ka “väliseid” vahendeid. Samuti saab jäätmehoolduse arendamise rahastamiseks 

taotleda abi Keskkonnainvesteeringute Keskusest ning tulevikus ka struktuurifondidest. 

 

Keskkonnatasude seadus sätestab saastetasu määrad eurodes jäätmete tonni kohta ning 

tavajäätmete keskkonda viimisel – alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 29,84 eurot 

(Keskkonnatasude seadus § 21 lg 1). Laekunud saastetasust kantakse 75 % jäätmete 
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päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25 % 

riigieelarvesse (Keskkonnatasude seadus § 15 lg 2).  

 

Jäätmekäitluse finantseerimiseks tuleb kasutada kõiki võimalikke allikaid ja mitte jätta 

kõrvale sellest protsessist jäätmetekitajat, seda nii elanike kui ka ettevõtete tasandil.  

 

Kokkuvõtteks on jäätmekäitluse finantseerimise allikad järgmised: 

 jäätmetekitaja;  

 ettevõtete vahendid;  

 omavalitsuse eelarve;  

 riiklikud vahendid (RIP – riiklike investeeringute programm);  

 Keskkonnainvesteeringute Keskus;  

 laenud;  

 abirahad – EL struktuurifondid, Ühtekuuluvusfond. 

 

Jäätmekäitlustegevused on Rõngu vallas planeeritud rahastada tabelis 7.1 toodu alusel. 
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Tabel 7.1. Rõngu jäätmekava uue perioodi 2016-2020 tegevuskava 

Tegevused 

2016 2017 2018 2019 2020 KOKKU Rahastamisallikad 

(Teostajad) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1. Korraldatud jäätmeveo 

korraldamine         
1.1. Jäätmehoolduseeskirja 

ülevaatamine ja uuendamine 300    300  (VV) 
1.2. Korraldatud jäätmeveo 

rakendamise korra 

kehtestamine 600    600  (VV) 
1.3. Jäätmevaldajate registri 

andmebaasi haldamine 240 240 250 260 270   VE, (VV) 
1.4. Hankedokumentide 

ettevalmistamine ja 

korraldatud jäätmeveo 

kontsessiooni läbiviimine 1200    1200  (VV) 
1.5. Elanike teavitamine 

korraldatud jäätmeveoga 

seonduvast 300 300 300 300 300  VE, JV  (VV, JV) 
2. Pakendijäätmete 

eraldikogumine         
2.1. Pakendijäätmete 

kogumissüsteemi 

parendamine koostöös 

taaskasutusorganisatsiooniga 60 60 60 60 60  (TO) 
2.2. Pakendite 

kogumissüsteemi haldamine 1000 1000 1000 1000 1000  (TO) VE 
2.3. Elanikkonna 

teavitamine pakendijäätmete 

kogumissüsteemist 100 100 100 100 100  (VV, TO) 
3. Rõngu jäätmejaamad         
3.1. Uute jäätmejaamade 

asukoha valik 200       

3.2. Uute jäätmejaamade   20000 20000    
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rajamine Rõngu ja Käärdi 

alevikku 

3.3. Jäätmejaamade 

haldamine 3000 3000 3500 3500 4000   

4. Biolagunevate jäätmete 

eraldikogumine ja 

käitlemine         
4.1. Kompostimisväljakute 

rajamise otstarbekuse 

hindamine ja asukoha valik 

koostöös lähivaldadega 100 100 100 100 100  VE 
4.2. Vajadusel 

kompostimisväljaku 

rajamine   15000    

F, VE või ET või koos 

teiste KOV-dega 
4.3. Elanikkonna 

teavitamine biolagunevate 

jäätmete 

kompostimisvõimalustest 

eramutes 60 60 60 60 60  F, VE  
4.4. Avalikel haljasaladel 

tekkivate biolagunevate 

jäätmete kompostimine 

(kompostimisele suunamine) 1000 1000 1000 1000 1000  VE 
5. Reoveesette käitlemine         
5.1. Emajõe Veevärk AS 

kompostimisväljaku haldur 1500 1500 1500 1500 1500  RVP 
6. Ohtlike jäätmete 

käitlemine         
6.1. Elanikkonna 

teavitamine ohtlike jäätmete 

üleandmisvõimalustest 60 60 60 60 60  F, VE 
6.2. Ohtlike jäätmete 

kogumisringide 

korraldamine 3000 4000 4500 4500 4500  KIK 
6.3. Ohtlike jäätmete  

kogumispunkti  haldamine 1500 2000 2500 2500 2500  VE 
6.4.Ohtlike jäätmete 

kogumiskohtade rajamine   25000    VE, F 
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Rõngu ja Käärdi alevikku 

6.5.  Patareide  

kogumiskohtade haldamine 100 100 100 100 100  VE, (VV) 
7. Ehitus- ja 

lammutusprahi käitluse 

korraldamine         
7.1. Elanikkonna 

teavitamine ehitusjäätmete 

käitlusnõuetest ja 

sorteerimisvõimalustest 60 60 60 60 60  F, VE 
7.2 Eterniidi kogumine ja 

käitlemine 2500 2500 2500 2500 2500   

8. Suurjäätmete käitlemine         
8.1.  Suurjäätmete kogumine 

elanikkonnalt 1500 1500 1500 1500 1500  (VV) 
8.2. Elanike teavitamine 

suurjäätmete 

üleandmisvõimalustest 60 60 60 60 60    
9. Jäätmekäitlusinfo 

jagamine ja 

keskkonnateadlikkuse 

tõstmine         
9.1. Teavitusprojektide 

läbiviimine 100 100 100 100 100  F, VE 
10. Jäätmekäitluse 

kavandamine ja järelvalve 

korraldamine         
10.1. Jäätmekava regulaarne 

ülevaatamine ja täiendamine   200  600  VE (VV) 
10.2. Jäätmehoolduse 

kavandamine lähtuvalt 

jäätmekavast 300 300 300 300 300  (VV) 
10.3. Jäätmevaldajate 

registri pidev täiendamine ja 

haldamine vastvaalt 

kehtivale ja jätkuvale 

lepingule 300 300 300 300 300  (VV) 
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10.4.  Eraisikute ja 

ettevõtete jäätmekäitluse 

kontrollimine, vajadusel 

rikkujate karistamine 100 150 200 250 300    
KOKKU:          

 

 

TM - teostamise aasta 

* - teostamise aasta märge  

(JV) – teostajaks konkursi korras valitud jäätmevedaja 

(VV) – teostajaks vallavalitsus 

(JVT) – finantseerimine jäätmeveo teenustasust 

VE – finantseerimine vallaeelarvest  

F – finantseerimine keskkonnafondidest projektipõhiselt 

(T) – teostajaks tootjavastutusorganisatsioonid  

ET – ettevõtete erakapitali investeering 

(TO) – teostajaks taaskasutusorganisatsioon  

RVP – finantseerimine reoveepuhastite haldajate poolt
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 8  KOKKUVÕTE 
Rõngu valla jäätmekava 2016 – 2020 koostamisel analüüsiti jäätmemajanduse hetkeolukorda 

Rõngu vallas. Samuti toodi välja ka eelmise jäätmekava perioodi (2011-2015) püstitatud 

eesmärgid ja nende täitmine. Sellest lähtuvalt toodi välja jäätmemajanduses valitsevad 

probleemid, püstitati jäätmemajanduse arendamiseks vajalikud eesmärgid ning töötati välja 

tegevuskava püstitatud eesmärkide ellurakendamiseks.  

 

Rõngu valla jäätmekava 2016 – 2020 koostamise juures on arvestatud hetkel kehtivatest 

seadusandlikest aktidest tulenevate nõuete ja kohustustega. Lisaks on arvestatud riiklikul 

tasemel sisseviidud jäätmekäitlusalaste muudatustega, eeskätt üleriigilisest jäätmekavast  ja 

jäätmeseadusest ning pakendiseadusest lähtuvalt. 

 

Jäätmekava rakendamisel on märksõnadena määratletud jäätmetekke stabiliseerimine, 

jäätmete taaskasutamise suurendamine, keskkonna- ja terviseriskide vähendamine ning 

majanduslikult ja sotsiaalselt vastuvõetava jäätmemajanduse rakendamine. Esmatähtis on 

muidugi seejuures kõigi jäätmetekitajate haaramine jäätmekäitlussüsteemi ja jäätmete 

eelsorteerimise käivitamine. Siinkohal tuleks ka rõhutada, et jäätmekava rakendamine aitab 

vähendada jäätmekäitlusest tulenevat keskkonnamõju ja säilitada puhast keskkonda. 
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 9  LISAD: 
Lisa 1: Jäätmete kogumiskonteinerite asukohad Rõngu vallas 
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LISA 1  JÄÄTMETE KOGUMISKONTEINERITE ASUKOHAD RÕNGU VALLAS 
 

Aadress Konteineri 

nimetus 

Konteineri 

maht m
3
 

Konteineri arv Teenindaja 

Rõngu 

jäätmejaam 

Rõngu alevik 

Tehase 8 

Ohtlike jäätmete 

konteiner 

 1 Epler & Lorenz 

Rõngu 

jäätmejaam 

Rõngu alevik 

Tehase 8 

Elektroonikajäät

mete konteiner 

 1 Epler & Lorenz 

Teedla  Ohtlike jäätmete 

konteiner 

 1 Epler & Lorenz 

Lossimäe küla 

elumajad 

Segapakend 3 1 Eesti Pakendiringlus 

MTÜ 

Raigaste küla 

elumajad 

Segapakend 3 1 Eesti Pakendiringlus 

MTÜ 

Rõngu 

jäätmejaam 

Segapakend 4,5 2 Eesti Pakendiringlus 

MTÜ 

Tammiste küla 

elumajad 

Segapakend 3 1 Eesti Pakendiringlus 

MTÜ 

Teedla küla 

elumajad 

Segapakend 3 1 Eesti Pakendiringlus 

MTÜ 

Koruste, Koruste 

raamatukogu 

vastas 

Segapakend 1,1 1 ETO MTÜ 

Käärdi, Mesika 

tn (jäätmepunkt) 

Segapakend 1,1 1 ETO MTÜ 

Käärdi, Mesika 

tn (jäätmepunkt) 

Paber papp 0,6 1 ETO MTÜ 

Käärdi, Rukki 7 Segapakend 2,5 1 ETO MTÜ 

Rõngu, Aia tn 

katlamaja 

Segapakend 2,5 1 ETO MTÜ 

Rõngu, Puiestee 

19 (Rõngu 

keskkool) 

Paber papp 0,6 1 ETO MTÜ 

Rõngu, Rõngu 

turuplats 

Segapakend 2,5 1 ETO MTÜ 

Rõngu, Rõngu 

turuplats 

Klaaspakend 1,5 1 ETO MTÜ 

Rõngu, Valga 

mnt 6a (Rõngu 

Paber papp 1,1 1 ETO MTÜ 
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vallamaja) 

Uderna, Uderna 

hooldekodu 

Segapakend 2,5 1 ETO MTÜ 

Valguta, Valguta 

algkool 

Segapakend 0,6 1 ETO MTÜ 

Valguta, Valguta 

algkool 

Paber papp 0,6 1 ETO MTÜ 

Valguta, Valguta 

seltsimaja 

Segapakend 2,5 1 ETO MTÜ 

Kõduküla küla 

(Tamme 

elumajad) 

Segapakend 0,6 1 TVO OÜ 

Lossimäe küla 

Koordinaadid X: 

6448308; Y: 

631050) 

Segapakend 0,6 1 TVO OÜ 

Rannaküla küla 

(Haani 

bussipeatus) 

Segapakend 0,6 1 TVO OÜ 

Kirepi küla 

(mõisapark) 

Segapakend 0,6 1 TVO OÜ 

Käärdi alevik Segapakend 0,6 1 TVO OÜ 

Käärdi alevik 

(korteriühistu) 

Segapakend 0,6 1 TVO OÜ 

Valguta 

(korteriühistu) 

Segapakend 0,6 1 TVO OÜ 

 

 

 


