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1.  SISSEJUHATUS  

Maardu linna jäätmekava 2022-2027 on omavalitsuse jäätmehooldust korraldav ja suunav 

dokument, mille eesmärk on määrata jäätmehoolduse arengusuunad, tegevused ja meetmed 

aastani 2027. Jäätmekava hõlmab jäätmemajanduse olukorra kirjeldust ja ülevaadet 

jäätmemajandusega seotud probleemidest, fikseerib arengueesmärgid ning toob välja 

eesmärkide elluviimise tegevuskava.  

 
Jäätmekava eesmärkide seadmisel on lähtutud Riigi jäätmekavas 2014-2020 (kehtivus 

pikendatud kuni 2022.aastani), jäätmemajandust reguleerivates EL direktiivides ja siseriiklikes 

õigusaktides seatud eesmärkidest ja sihtarvudest ning Maardu linna arengukavast 2014-2025 

tingimustest.  

 

Jäätmekava koostamisel on lähtutud järgmistest olulistest põhimõtetest: 

 jäätmehierarhia põhimõte 
 saastaja maksab põhimõte 
 laiendatud tootjavastutuse põhimõte  
 tegevuste läheduse põhimõte 
 tegevuste otstarbekuse põhimõte.  

 
Linna arengukavas1 on jäätmevaldkonnas esitatud järgmised eesmärgid: 

 toimib keskkonda säästev jäätmekäitlus 

 tekkivad jäätmed suunatakse taaskasutusse 

 heakorda tagatakse läbi parema, soodsama ja säästlikuma prügikogumise  

 

2.  MAARDU LINNA ÜLDISELOOMUSTUS 

 

Maardu linn on keskmise suurusega kohalik omavalitsus, milles elab 01.01.2021.a seisuga 
15 503 elanikku ja tegutseb ca 1500 ettevõtet, kolm üldhariduskooli ja neli lasteaeda. 
Maardu linnas käideldakse riikliku statistika andmetel aastas keskmiselt 350 tuhat tonni 
jäätmeid 32 ettevõttes.2 Suurem osa jäätmeid ei teki Maardu linnas, vaid imporditakse 
käitlemiseks muudest piirkondadest. 
Maardu soojavarustusest moodustab olulise osa jäätmete põletamine Iru Soojuselektrijaamas3.  

Maardu linna haldusterritooriumil paiknev asustus ei ole kompaktne, vaid koosneb selgelt 
eristuvatest aladest 

 Kallavere elupiirkond  
 Muuga elupiirkond  
 Vana-Narva maantee tööstuspiirkond  
 Kroodi majanduspiirkond  

                                                 
1 Maardu linna arengukava 2014-2025 
2 Keskkonnalubade register, Jäätmearuandluse infosüsteem 
3 Maardu linna energiamajanduse arengukava 2021-2027 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4121/0201/8041/MaarduLVK_25092018_m26_lisa_arengukava.pdf
https://kotkas.envir.ee/permits/public_index
https://jats.keskkonnainfo.ee/main.php?public=1
https://maardu.kovtp.ee/documents/820601/18565762/määrus_nr_3_ml_energiamajanduse_arengukava_2017-2027_kin.pdf/d7e318bc-a670-43e3-b5b1-378a72d72b6e
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 Muuga sadamaala  
 Maardu järv ja järveäärne elupiirkond  

Nimetatud asustuste täpsem ülevaade on esitatud Maardu linna arengukava dokumendis, 

alates lk 13 Maardu linna arengukava 2025 

 

3.  JÄÄTMEHOOLDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED 

Jäätmehoolduse korraldamise õigusraamistik põhineb Euroopa Liidu direktiividel, siseriiklikel 
ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidel ning valdkonda puudutavatel strateegiatel. 

Õiguslikud alused on detailselt esitatud Lisas 1: Jäätmehoolduse õiguslikud alused. 

 

Õiguslike aluste rakendamise eesmärgiks on saavutada etteantud tulemused, mida 
väljendatakse sihtmääradega. Kehtivad sihtmäärad on esitatud Lisas 2: Sihteesmärgid 
jäätmeliikide lõikes. 
 
Jäätmehoolduse korraldamise õiguslike aluste rakendamisel on peamiseks põhimõtteks: 

 riigi tasemel seatakse üldeesmärgid, mille rakendamine toimub kohaliku omavalitsuse 
strateegiate ja tegevuskavade alusel.  

 Jäätmehoolduse arendamine on jäätmeseaduse § 12 alusel kohaliku omavalitsuse 
ülesanne, mille täitmise eesmärgiks on vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta 
jäätmehoolduse taset.  

 kohalikul omavalitsusel on lai diskretsiooniotsus parima jäätmehoolduse lahenduse 
rakendamisel. 

 suurim vastutus eesmärgistatud tulemuste saavutamisel on jäätmetekitajatel ja – 
valdajatel, kes peavad täitma etteantud reegleid ja juhiseid jäätmetekke vältimisel ja 
jäätmete liigiti kogumisel ning keskkonnakahjulikke tegevuste vältimisel. 

Osapoolte õigused jäätmehoolduse korraldamisel on detailselt esitatud Lisas 3: Õigused ja 

kohustused jäätmehoolduse korraldamisel.  

4.  HETKEOLUKORRA ÜLEVAADE  

Maardu linnas kehtib korraldatud jäätmeveo mudel, mille täitmise olemasolev leping kehtib 

kuni 28.02.2023.a. Veopiirkonnaks on kogu Maardu linna haldusterritoorium.  

Veoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid:  

 segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01),  

 paber ja kartong (jäätmekood 20 01 01),  

 biolagunevate jäätmed (jäätmekood 20 01 08 ja 20 02 01)  

 suurjäätmed (jäätmekood 20 03 07).  

Eelmistes jäätmekavades püstitatud eesmärkidest saab enamus lugeda täidetuks: 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4121/0201/8041/MaarduLVK_25092018_m26_lisa_arengukava.pdf
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 olmejäätmete kogumiseks ja veoks korraldatud jäätmeveo rakendamine, 

 jäätmevaldajate registri toimimine, 

 jäätmejaama haldamist ja selles liigiti kogutavate jäätmete kogumise tagamist, 

 ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamist, 

 tegevused jäätmevaldajate teadlikkuse tõstmisel.  

 

Käesoleva jäätmekava raames tuleb jätkata eelmises kavas eesmärgistatud tegevustega:  

 elanike teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevustega,  

 tekkekohal liigiti kogumise edendamisega, 

 jäätmete taaskasutusse suunamise edendamisega,  

 haljastusjäätmete kompostimise edendamisega, 

 olemasolevate jäätmejaama haldamisega ja selles liigiti kogumise võimaluste 

laiendamisega,  

 koostöö edendamist taaskasutusorganisatsioonidega nende vastutusele kuuluvate 

jäätmete suuremahuliseks kogumiseks,  

 olemasolevate avalike kogumislahenduste arendamist nende kasutamise mugavuse ja 

ohutuse suurendamiseks, linna planeeringute ja heakorra eesmärkide toetamiseks, 

liigiti kogumise edendamiseks ning jäätmereostuse vältimiseks. 

 

4.1. Maardu linna jäätmekäitluse ülevaade 

Maardu linnas toimib korraldatud jäätmevedu ja rakendatud on linna vajadustele vastavad 

jäätmete kogumise lahendused: jäätmejaam, konteinerite kogumisvõrgustik, jäätmete 

kogumisringid. Maardu linna jäätmekava ajakohastamisel on kogutud ja käideldud jäätmeliikide 

ja koguste hindamise aluseks võetud riikliku jäätmestatistika andmeid. Jäätmestatistika 

aruandlus põhineb ettevõtete poolt jäätmeseaduse alusel esitatavatel iga-aastastel 

jäätmearuannetel. Jäätmearuandeid on kohustatud esitama keskkonnakaitseluba omavad, 

samuti jäätmekäitlejatena registreeritud isikud. Tõepärase informatsiooni eelduseks on 

andmete korrektne esitamine. Kõik tekkivad jäätmevood fikseeritakse kas tekitajate endi või 

jäätmekäitlejate poolt, kellele jäätmeid käitlemiseks on üle antud.  

Jäätmestatistika puhul tuleb arvestada, et selles võib esineda ebatäpsusi. Paljud jäätmekäitlejad 

teenindavad mitut omavalitsust korraga ning jäätmed satuvad jäätmekäitluskohta koos, ilma et 

oleks täpselt eristatud, kui palju jäätmeid kogutakse Maardu linnast ja kui palju mõnest teisest 

omavalitsusest. Samuti põhjustab ebatäpsust asjaolu, et jäätmevedajad/jäätmete üleandjad ja 

jäätmete käitlejad on esitanud erinevaid andmeid käideldud jäätmekoguste kohta. Samuti 

kasutavad jäätmekäitlejad erinevaid praktikaid jäätmekoodide määramisel.  

Maardu linna jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb linna 

jäätmehoolduse arendamist. Seega on jäätmekava kui arengudokumendi alusel oluline teada 

saada koguste suurusjärk iga tekkiva jäätmeliigi kohta, mille alusel saab planeerida ja juhtida 

edasisi tegevusi ning hinnata, kas olemasolevad jäätmete kogumislahendused on efektiivsed 

ning milline on investeeringute vajadus jäätmehoolduse eesmärkide saavutamiseks.  
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Maardu linn korraldab jäätmete tekkekohal sorteerimist läbi liigiti kogumise, millega loob 

eeldused nende taaskasutamiseks võimalikult suures ulatuses. Liigiti kogumisel eraldatakse 

taaskasutatavad jäätmed ning ohtlikud jäätmed ülejäänud jäätmetest, kui see on tehniliselt 

teostatav ja sellega ei kaasne ülemääraseid kulutusi.  

 

4.1.1. Jäätmekäitluskohad 
 
Maardu linna haldusterritooriumil asuvad jäätmete käitlemisega tegelevad ettevõtted, kellele 
on väljastatud nõuetekohane tegevusluba, on leitavad Keskkonnaameti keskkonnalubade 
andmebaasist KOTKAS ja Keskkonnaagentuuri keskkonnaregistrist.  
 
Maardu linnas asub üks olulise mõjuga jäätmete taaskasutuskoht, milleks on AS Enefit Green 
Iru SEJ, mis teostab jäätmete masspõletust.  
 
Keskkonnaministri määrusele „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise 
alused“ tuginedes võtavad jäätmejaamad jäätmevaldajatelt vastu järgmiseid jäätmeliike:  
• paber ja kartong (20 01 01);  
• plastid (20 01 39);  
• metallid (20 01 40);  

• klaas (20 01 02);  

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

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

• puit (20 01 38);  

• rõivad ja tekstiil (20 01 10, 20 01 11);  

• suurjäätmed (20 03 07);  

• koodiga 20 01 ohtlikke jäätmeid ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega 

saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*.  

 

4.2 Korraldatud jäätmevedu 

Kohaliku omavalitsuse üksuse kohustus on korraldada oma haldusterritooriumil olmejäätmete, 

eelkõige segaolmejäätmete ning olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud 

jäätmeliikide kogumine, vedu ja käitlemine. Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete 

kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta kohaliku 

omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt. 

Maardu linnas kehtib korraldatud jäätmeveo hankeleping alates 01.03.2018.a kuni 
28.02.2023.a. Jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01), paber ja 
kartong (jäätmekood 20 01 01), biolagunevate jäätmed (jäätmekood 20 01 08 ja 20 02 01) ja 
suurjäätmed (jäätmekood 20 03 07).  
 

4.3 Jäätmevaldajate register 
Jäätmeseaduse alusel peab Maardu linn jäätmevaldajate registrit. Registri pidamise eesmärgiks 
on saada ülevaade kõikidest piirkonna jäätmevaldajatest, nendega seotud 
jäätmetekkekohtadest ja - mahtudest ning tagada ülevaade jäätmete veost. 
 

https://kotkas.envir.ee/permits/public_index
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPJ2VUGee2q2flMlHLCjIED1yUKZbvwo
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Jäätmevaldajate registri põhimääruse kinnitab Maardu linnavolikogu ning vastav dokument on 
leitav linna kodulehelt. 
 
 

4.4 Olmejäätmed 
Jäätmeteke sõltub suures osas elanike kui tarbijate arvust ja piirkonna majandusliku arengu 
tasemest, samuti ettevõtete toodete ja teenuste struktuurist. Olmejäätmed on 
kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja 
omaduste poolest samalaadsed jäätmed.  

Jäätmearuandluse infosüsteemi JATS andmete järgi tekkis Maardu linnas 2019.a kokku 

olmejäätmeid (koodiga 20) 7445,19 tonni.   

Perioodi 2015-2019 olmejäätmete tekkemaht: 

 

Jäätmete tekke vähendamise edendamisel on peamine roll täita elanikkonnal, kelle 

teadlikkusest ja tarbimisharjumustest sõltub suuresti nii pakendijäätmete, toidujäätmete kui 

muude olmejäätmete koguse vähendamine ja juba tekitatud jäätmematerjalide 

taaskasutamine. Olmejäätmete kogus sõltub eelkõige piirkonnas valdavast elamutüübist 

(korrusmajad, individuaalelamud) ja tarbimisharjumistest, kaubandus- ja teiste 

teenindusettevõtete lähedusest ning kui hästi on piirkonnas korraldatud muude jäätmete 

(paber ja papp, pakendijäätmed, klaas ja biojäätmed, metall, tekstiil) liigiti kogumine.  

4.5 Segaolmejäätmed 

Segaolmejäätmete (20 03 01) kogumine ja vedu on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud  ning 

kõik Maardu linna jäätmevaldajad peavad olema kogumissüsteemiga liidetud. 

Segaolmejäätmete kogumisega seotud tehnilised nõuded, nagu kogumismahutite tüübi, 

materjali, suuruse, paiknemise, tühjendussageduse ja ühiste kogumismahutite kasutamise 

sätestab Maardu linna jäätmehoolduseeskiri.  

Säästva Eesti Instituudi (SEI-Tallinn) poolt 2020. a läbi viidud segaolmejäätmete sortimisuuringu 

„Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning 

elektroonikaromu koostise uuring“ kohaselt tekkis 2019. a Eestis ühe elaniku kohta keskmiselt 

370 kg olmejäätmeid aastas, millest umbes 240 kg on segaolmejäätmed.  

Keskkonnaagentuuri jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS) andmetel tekkis 2019.a Maardu 

linnas 5318,62 tonni segaolmejäätmeid, mis teeb ühe elaniku kohta 343 kg/aastas. Perioodi 

2015-2019 segaolmejäätmete tekkemaht on järgmine: 

Jäätmeliik  2015 2016 2017 2018 2019 

Olmejääde 20  11 716,57 5 449,8 6 314,15 6 087,05 7 445,91 

Jäätmeliik  2015 2016 2017 2018 2019 

Segaolmejääde 20 03 01 10 762,49 4496,8 4919,29 4790,27 5318,62 

https://maardu.kovtp.ee/jaatmemajandus
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Segaolmejäätmete teke on viimastel aastatel kasvanud. Segaolmejäätmete tekke kogus sõltub 

sellest, kui tõhusalt toimib jäätmete liigiti kogumise süsteem, s.t kui palju jäätmevaldajaid on 

hõlmatud. Segaolmejäätmete tekke vähendamiseks on vajalik tõsta elanikkonna teadlikkust 

jäätmete liigiti kogumise olulisuse kohta. Selleks on vaja läbi viia teavituskampaaniaid, mis 

suurendaks elanike keskkonnateadlikkust ja aitaksid juurutada keskkonnasõbralikumaid 

harjumusi. Olulise mõju segaolmejäätmete kogusele annab pakendijäätme liigiti kogumise 

kvaliteet, mis on aga tootjavastutusorganisatsioonide korraldada.   

4.5.1 Segaolmejäätmete koostis 
Olmejäätmete liigiti kogumise edasisel kavandamisel on oluline teada segaolmejäätmete liigilist 
koostist. Säästva Eesti Instituudi (SEI-Tallinn) poolt 2020. a läbi viidud segaolmejäätmete 
sortimisuuringu „Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete 
ning elektroonikaromu koostise uuring“ eesmärk oli analüüsida Eesti eri piirkondades ja 
asulatüüpides tekkivate segaolmejäätmete liigilist koostist, mille alusel saab määrata Maardu 
linna segaolmejäätmete eeldatava koostise, mis on esitatud käesoleva dokumendi lisaks oleval 
Joonisel 4. 
Segaolmejäätmete koostise analüüs näitab, et segaolmejäätmete koosseisus antakse üle ca 

31,6% pakendijäätmeid ja ca 17% paberit/kartongi. Biojäätmeid (köögi- ja haljastusjäätmeid) 

sisaldub segaolmejäätmetes peaaegu kolmandik, 32%. Eelmise jäätmekava alusel on 

biolagunevate jäätmete liigiti kogumine olnud vabatahtlik.  

Segaolmejäätmete liigiline koostis annab suunad tegevusteks jäätmete liigiti kogumise 

edendamiseks ja kinnitab elanike teadlikkuse tõstmise vajadust. Peamiseks eesmärgiks on 

biolagunevate jäätmete ja pakendijäätmete liigiti kogumise osas saavutada paremad 

tulemused. 

4.6  Pakendijäätmed 

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mis kasutatakse kauba, toormest kuni 

valmiskaubani hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu 

tsükli vältel tootjast tarbijani.  

Pakendiseadusest tulenevalt on Maardu linna pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteemis 

koordineeriv roll, määrates jäätmehoolduseeskirjas pakendi ja pakendijäätmete 

kogumistingimused. Pakendijäätmete kogumine ja käitlemine põhineb 

taaskasutusorganisatsioonide korraldatud pakendijäätmete kogumisvõrgustikul. Eestis 

tegutseb kokku neli akrediteeritud tootjavastutusorganisatsiooni. Neist kolm (OÜ Eesti 

Pakendiringlus, Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon) 

tegelevad tagatisrahata pakendite ning üks (OÜ Eesti Pandipakend) tagatisrahaga ehk 

pandipakendite kogumise ja taaskasutamise korraldamisega.  

Pakendiseaduse kohaselt peab tiheasustusega alal, kui asustustihedus on rohkem kui 500 

elanikku ühel ruutkilomeetril, olema vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri 

raadiuses. Kui asustustihedus on rohkem kui 1000 elanikku ühel ruutkilomeetril, vähemalt üks 

kogumiskoht jäätmevaldajast 500 meetri raadiuses.  Kui asustustihedus on alla 500 elaniku ühel 
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ruutkilomeetril – kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates, arvestusega üks 

kogumiskoht 500 elaniku kohta. Maardu linna pakendijäätmete kogumiskohtade ülevaade on 

esitatud järgmises andmebaasis: www.kuhuviia.ee ja Maardu linna kodulehel.  

 

Tuginedes Säästva Eesti Instituudi (SEI-Tallinn) poolt 2020. a läbi viidud sortimisuuringu „Eestis 

tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu 

koostise uuring“ tulemustele ja jäätmearuandluses esitatud liigiti kogutud pakendijäätmete 

kogustele, saab välja arvutada pakendijäätmete hinnangulise kogutekke. Maardu linnas tekkis 

2019. aastal jäätmearuande andmetel kokku 18 016,94 tonni pakendijäätmeid (kood 15 01). 

Ühe elaniku peale taandades moodustab see ca 86 kilogrammi pakendeid. Segaolmejäätmete 

koostises oli ca 32% pakendeid, mis on 1701,9 tonni. Arvutuslik pakendijäätmete koguteke 

Maardu linnas on seega kokku 19 717,94 tonni.  

Seoses pakendijäätmete andmete osa kontrolli puudumisega Maardu linna poolt, tuleb 

taaskasutusorganisatsioonide esitatud andmetesse suhtuda reservatsiooniga.  

 

Riiklik strateegiline eesmärk näeb ette, et aastaks 2020 tuli saavutada pakendijäätmete 

ringlussevõtu osakaal 60%-ni pakendijäätmete kogumassist ning kõikide olmejäätmete 

arvestuses tuleb saavutada ringlussevõtt 50% kogumassist.  

 

Arvestades pakendite suurt osakaalu segaolmejäätmete koostises, on vaja rakendada 

tõhusamaid meetmeid pakendite liigiti kogumise toimimiseks. Pakendite tekkekohas kogumine 

kõikidele jäätmevaldajatele on peamisi ja suurimat mõju andvaks arengusuunaks 

pakendijäätmete liigiti kogumise efektiivsuse suurendamisel. Pakendikotiga väravast või 

pakendikonteineriga hoovist pakendite kogumine on oluliselt mugavam kui avaliku 

pakendipunkti kasutamine. Samuti luuakse sellega eeldus, et kogutud jäätmeid on puhtamad 

ja nende taaskasutusse suunamise võimalused suurenevad. Tekkekohal kogumisega välditakse 

avalike pakendikonteineritega kaasnevat risustamist. Tegevus peab toimuma Maardu linna 

kontrolli all koostöös taaskasutusorganistsioonidega.  

Pakendijäätmete liigiti kogumise efektiivsuse kasv on üks suuremaid mõjutajaid 

segaolmejäätmete tekkemahu vähendamisel köögi- ja söögijäätmete kõrval. 

 

Pakendijäätmete liigiti kogumise eesmärki ei saa samas pidada Maardu linna ainukeseks ja 
peamiseks eesmärgiks. Jäätmeseaduse § 1363 kohaselt on Maardu linna prioriteediks 
saavutada jäätmete taaskasutamise sihtarvud, mis kehtivad kõikide olmejäätmete põhiselt. 
Seetõttu peab pakendite kogumise süsteemi korraldus toetama vastavate sihteesmärkide 
saavutamist ja mitte takistama muude olmejäätmete tekkekohal liigiti kogumist.   
 

4.7 Biolagunevad jäätmed 

Biolagunevad jäätmed moodustavad olulise osa segaolmejäätmetest. Biolagunevate jäätmete 

koguste vähendamisel on võtmeroll antud jäätmete tekkemahust- ja põhjustest ülevaate 

omamine ning jäätmete liigiti kogumisel. Köögi- ja söögijäätmete ning haljastusjäätmete kõrval 

http://www.kuhuviia.ee/
https://maardu.kovtp.ee/et/jaatmemajandus?inheritRedirect=true
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on orgaanilise aine rikkad ka reoveesete, loomsete ja taimsete kudede jäätmed, puidujäätmed 

jne. Käesolevas punktis käsitletakse olmelise tekkega biolagunevaid jäätmeid nagu paber, 

toidu- ja köögijäätmed, haljastujäätmed. 

 

SEI 2020.a uuringu tulemuste kohaselt moodustas biojäätmete sisaldus segaolmejäätmetes 

Eestis keskmiselt 31,8%. Sealjuures enamuse moodustasid köögijäätmed 23,29%, järgnesid 

aiajäätmed 8,44%. 

Kõikide biolagunevate jäätmete tekkekohal liigiti kogumise korraldamine on nii tehnilisest kui 

jäätmetekitajale arusaadavuse aspektist üks lihtsamini korraldatavaid toiminguid, mida saab 

rakendada kogu Maardu linna ulatuses kõikide jäätmetekitajate osas. 

 

Olulise osa olmejäätmetes sisalduvatest biolagunevatest jäätmetest moodustavad aia- ja 

haljastusjäätmed (nt muru niitmise ja rohimise jäägid, puuoksad, lehed, lilled, puuviljad jms), 

samuti kodumajapidamistest, toitlustus- ja kaubandusettevõtetest pärinevad toidu- ja 

köögijäätmed ning samalaadsed toiduainetetööstuse jäätmed.  

 

Biolagunevate jäätmete kogused, mida tekkekohal kompostitakse, ametlikes andmetes ei 

kajastu. Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid (jäätmekood 20 01 08) on eraldi kogutud 2019. 

aastal 326,37 tonni ning aia- ja haljastujäätmeid (jäätmekood 20 02 01) 72,32 tonni. Kui lisada 

need liigiti kogutud biolagunevate jäätmete kogused segaolmejäätmetes sisalduvale 

biolagunevate jäätmete kogusele (SEI uuringu alusel), mis on ca 1691 tonni, oli 2019. aastal 

Maardu linnas tekkiv hinnanguline biolagunevate jäätmete kogus ca 2089,67 tonni.  

 

Koduaedades tekkivate haljastujäätmete osas tuleb teadvustada ja edendada nende 

kohapealse kompostimise võimalusi. Kompostimise puhul teavitatakse elanikke sellega 

kaasnevatest nõuetest ja propageeritakse kompostrite kasutamist.  

Kõiki biolagunevaid jäätmeid saavad jäätmetekitajad viia Muuga jäätmejaama või Tallinna 

Jäätmete Taaskasutuskeskusesse.  

  

Biolagunevate toidujäätmete liigiti kogumine liideti korraldatud jäätmeveoga 2016.aastal 

(Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord Maardu linnas, volikogu määrus). Korraldatud 

jäätmeveo hankeleping jõustus 01.03.2018.aastal ja kehtib kuni 30.03.2023.aastani. 

 

Kogutud biolagunevad toidu- ja köögijäätmed transporditakse Tallinna Jäätmete 

Taaskasutuskeskusesse kompostimisele. 

  

Reoveesete. Vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pakub Maardu linnas AS Tallinna Vesi. Kogutud 

reoveesete suunatakse kompostimisse. 

 

Maardu linnas kehtib reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja. Eeskirjaga reguleeritakse Maardu 
linna tooriumil reovee (sh fekaalvee) kohtkäitlust, äravedu kogumismahutitest ja transportimist 

https://www.riigiteataja.ee/akt/405122019041
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ühiskanalisatsiooni purgimiskohta. Hiljemalt 01.01.2021.a peavad kõik olemasoleva 
kohtkäitlusrajatise omanikud taotlema Maardu Linnavalitsuselt kohtkäitlusloa kogumismahuti 
kasutamiseks.  
 

Reoveesette käitlemise lahendusi tuleb edaspidi arendada kahjulike keskkonnamõjude, s.h 

eluskeskkonna häiringute, eelkõige lõhnahäiringute vältimiseks.  

 

4.8. Paberi- ja kartongijäätmed  

Jäätmed on eraldi kogutuna lihtsasti taaskasutatavad. Vanapaberi taaskasutamiseks on tarvis 

see eraldada muudest jäätmetest ning vältida selle kvaliteedi halvenemist. Antud jäätmete 

koguste vähendamine segaolmejäätmetes on võimalik saavutada eelkõige paberi- ja 

kartongijäätmete tekkekohal kogumise edendamise ja avaliku kogumisvõrgustiku parendamise 

abil. Vanapaberit ja kartongi võetakse Maardu linnas täiendavalt vastu jäätmejaamas ja avalikes 

kogumispunktides.  

 

Jäätmearuandluse andmetel koguti Maardu linnas 2019. a. liigiti ja suunati taaskasutusse 

515,51 tonni vanapaberit ja pappi (jäätmekood 20 01 01). Lisades sellele juurde 

segaolmejäätmetes sisalduva paberi ja papi koguse, mis on 17% mahust ja 904,16 tonni, võib 

eeldada, et Maardu linnas tervikuna tekkis kokku ligikaudu 1419 tonni paberit ja kartongi. 

Kogutekke kogusele lisandub juurde ka kodumajapidamises kütteks kasutatava vanapaberi ja 

papi osa, kuid mille kogust ei ole võimalik määrata.  

 

Paberi ja kartongi kogumise lahendusi tuleb edaspidi arendada kogutava mahu suurendamise 

eesmärki silmas pidades. 

4.9. Tekstiil ja rõivad 

Rõiva- ja tekstiilijäätmeid (jäätmekoodid 20 01 10 ja 20 01 11) on 2019. aastal liigiti kogutud 

0,88 tonni. Vastavalt sortimisuuringule moodustavad rõiva- ja tekstiilijäätmed Eestis keskmiselt 

5,81% segaolmejäätmetest ehk 308,9 tonni. 2019. aastal oli Maardu linnas tekkiv hinnanguline 

tekstiilijäätmete tekkekogus ca 310 tonni.  

 

Rõiva- ja tekstiilijäätmeid saab ära anda Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses ja Muuga 

jäätmejaamas. Kasutamiseks kõlblike rõivaste korduskasutus on levinud ja soodustatav 

tegevus, kuid sellise tegevuse maht Maardus ei ole teada. Kasutuskõlblikke riideid saab üle anda 

taaskasutuskeskustele.  

4.10. Ohtlikud jäätmed 

Jäätmeseaduse § 65 lõike 2 kohaselt kohustub kohalik omavalitsus oma haldusterritooriumil 

korraldama kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja üleandmist 

jäätmekäitlejatele. Ohtlikke jäätmeid tekib nii majapidamistes kui ettevõtetes. Majapidamistes 

jääb üle peamiselt vanu akusid, patareisid, värvijäätmeid, ohtlikke pakendeid, vanu ravimeid ja 

päevavalguslampe jmt. Ettevõtetes tekib nii spetsiifilisi tootmisjääke kui majapidamisega 
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sarnaseid ohtlikke jäätmeid. Ohtlikud jäätmed peab eraldama nende tekkekohas, kuna need 

kujutavad ohtu nii inimese tervisele kui ka keskkonnale.  

 

Maardu linnas võetakse ohtlikke jäätmeid vastu Muuga jäätmejaamas. Samuti saab ohtlikke 
jäätmeid ära anda kogumisringide käigus, lisaks viia Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse. 
 

Jäätmearuande alusel tekkis 2019. aastal Maardu linnas kokku ligikaudu 162,143 tonni 

erinevaid ohtlikke jäätmeid. Jäätmekäitluse tulemusena tekitasid ohtlikke jäätmeid enim Iru 

soojuselektrijaam ca 12 000 tonni (põhjatuhk). Kroodi oja jääkreostuse puhastamisel tekkis 

ohtlike aineid sisaldavat väljakaevet ca 39 000 tonni. 

 

Segaolmejäätmetes sisaldub ohtlike jäätmeid ca 0,9%, mis moodustab Maardu linna 2019.a 

segaolmejäätmetest 18,5 tonni.  

 

2020. aastal koguti ohtlikke jäätmeid Muuga jäätmejaama kaudu ca 11 tonni. 

 

Ettevõtjad peavad ise korraldama ohtlike jäätmete kogumiseks mõeldud kogumismahutite 

paigaldamise ja jäätmete üleandmise vastavat tegevusluba omavale jäätmekätlejale.   

 

Ohtlike jäätmete alla kuuluvad ka vanaõli jäätmed. Vanaõli on mineraalne või sünteetiline 

määrdeaine või tööstusõli, eelkõige sisepõlemismootorites kasutatud õli ja käigukastiõli, 

määrdeõli, turbiiniõli ning hüdraulikaõli, mis ei sobi enam algselt ette nähtud kasutuseks. 

Sarnaselt muude ohtlike jäätmetega võetakse elanikelt vanaõli vastu Muuga jäätmejaamas ja 

ohtlike jäätmete kogumisringi käigus. Vanaõli käitlemisega tegelevad kõik peamised ohtlike 

jäätmete käitlejad. Jäätmevaldaja, kes vanaõli ei taaskasuta ega kõrvalda, on kohustatud selle 

üle andma kompleksluba või keskkonnaluba omavale isikule. 

 

Ohtlike jäätmete käitlemisel tuleb edaspidi edendada ettevõtlussektori jäätmete tekke üle 

teostatavat kontrolli, et vältida jäätmete mittenõuetekohast käitlemist, samuti tõsta elanikke 

teadlikkust ohtlike jäätmete eraldi kogumise ja üleandmise võimaluste osas. 

 

 

4.11 Raviasutuste jäätmed ja ravimijäätmed 

Tervishoiul tekkivate jäätmete käitluse riikliku juhendmaterjali järgi on riiklikul tasandil paika 

pandud tervishoiu jäätmete kogumispunktid teise ja kolmanda tasandi haiglate juures. 

Tervishoiuasutustes peab riskijäätmeid koguma kindlasti olmejäätmetest eraldi ja tekkivad 

jäätmed suunama käitlemiseks riskijäätmete käitlussüsteemi. 

 

Ohtlikke jäätmeid tekitavad ettevõtted (sh meditsiiniasutused) peavad sõlmima ohtlike 

jäätmete üleandmiseks lepingu vastavat keskkonnaluba omava ettevõttega. Ohtlike jäätmete 

kogumiseks peavad ettevõtted rajama või leidma spetsiaalse koha, mis on vastavalt 
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märgistatud, ning kogumiseks tuleb kasutada spetsiaalset jäätmetaarat. Samuti peavad 

eelnimetatud ettevõtted vastu võtma ettevõttesisesed jäätmekäitluseeskirjad. Ohtlike 

jäätmete kogumise ja üleandmisega seotud kulud katavad ettevõtted ise. Jäätmete üleandmise 

tõestamise aluseks on ohtlike jäätmete saatekiri. 

Kõlbmatud ravimijäätmed tuleb käidelda vastavalt ravimiseaduse nõuetele. Aegunud või 
kõlbmatuks muutunud ravimid tuleb tagastada apteeki.  

Probleemiks on inimese tervishoiul ja veterinaaria valdkonnas kõlbmatute ravimijääkide 
(antibiootikumide) sattumine kanalisatsioonisüsteemi, mida on võimalik vältida ainult jäätmete 
liigiti tekkekohal kogumise läbi. 

4.12. Hukkunud ja surnud loomad 

Hukkunud ja surnud loomad: 

1. saab viia Väike-Maarjas asuvasse loomsete jäätmete käitlemise tehasesse.  
2. väikeloomad on võimalik viia vastavaid matmisteenuseid pakkuvatesse kalmistutele või 

Tallinnas asuvasse krematooriumisse.  
3. Lemmiklooma on lubatud matta oma koduaeda, kus oht inimese ja looma tervisele 

puudub ning täidetud on järgmised nõuded: 

 lemmikloomal ei ole olnud ohtlikku nakkushaigust – marutaudi, koerte katku vms; 

 korjus maetakse piisavalt sügavale, et liha- ja kõigetoidulised linnud ja loomad sellele 

juurde ei pääseks 

 matmine kahjustab keskkonda võimalikult vähe. 

 

4.13. Suurjäätmed 

Suurjäätmed on suuregabariidilised esemed, näiteks mööbliesemed, vaibad, madratsid, 

kraanikausid, wc-potid jne. Suurjäätmetena ei käsitleta romuautosid ja autorehve, elektri- ja 

elektroonikaseadmete jäätmeid, sh külmikud, pesumasinad, telerid.  

Jäätmeseaduse kohaselt peab suurjäätmete kogumiskoht asuma jäätmevaldajast 

maksimaalselt 15 km kaugusel. Kogumisvõrgustik on Maardu linnas tagatud läbi korraldatud 

jäätmeveo ja Muuga jäätmejaama teenuste. 

Maardu linnas koguti perioodil 2015-2019 suurjäätmeid järgmises mahus:  

 

4.14 Probleemtoodete jäätmed 

Eestis kehtiv jäätmeseadus kehtestab nn probleemtoodetele tootjavastutuse põhimõtte, mis 

tähendab, et tootja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud 

probleemtootest tekkivate jäätmete kokku kogumise ja nende taaskasutamise või 

Jäätmeliik kood 2015 2016 2017 2018 2019 

Suurjäätmed 20 03 07 319,16 405,67 351,48 137,8 351,9 

https://www.riigiteataja.ee/akt/101072020011
http://www.vireen.ee/teenused/kokkuvedu-ja-kahjutustamine/
http://www.loomakrematoorium.ee/
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kõrvaldamise. Probleemtooted on kõik tooted, mille jäätmed võivad põhjustada kõrgendatud 

riske inimese tervisele ja keskkonnale. Siiani on reguleeritud probleemtoodete käitlust koos 

teiste ohtlike jäätmetega, kuid nende kõrgendatud riskist tulenevalt tuleb nende käitlemisele 

täiendavat tähelepanu pöörata. Probleemtooted on: 

1) patareid ja akud; 

2)  mootorsõidukid ja nende osad; 

3) rehvid; 

4) elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad; 

5) põllumajandusplast. 

 

Probleemjäätmete kogused perioodi 2015-2019.a osas on esitatud käesoleva dokumendi lisaks 

olevas Tabelis 1. 

 

Patareid ja akud 

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

jäätmed tarbijalt turustaja müügikohtade kaudu tagasi võtma tasuta, sõltumata sellest, kas 

tarbija kavatseb osta uue patarei või aku või mitte. Tootja varustab turustajat kogumiseks 

vajaliku kogumismahutiga. 

Tootja on kohustatud patareide ja akude turustajalt, kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku 

omavalitsuse jäätmejaama halduslepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt patarei- ja 

akujäätmed tasuta tagasi võtma. 

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

Elektroonikaromu. 

Lisaks müügikohtadele on võimalik patareisid ja akusid üle anda Muuga jäätmejaamas.  

 

Romusõidukid ja rehvid 

Mootorsõidukite ja nende osade (sh rehvide) tagasivõtmise peavad tootja-vastutuse 

põhimõttel ellu rakendama ja finantseerima tootjad ja turustajad, kes võivad selle ülesande 

delegeerida jäätmekäitlejatele. 

 

Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav 

ettevõtja. Romusõiduki käitluskoha (kogumiskoht, lammutuskoda) tegevus peab vastama 

kõikidele seadusega sätestatud nõuetele. Romusõidukite kogumine ja tootjale tagastamine 

tuleb tootjal korraldada selliselt, et romusõiduki omanikule oleks romusõidukist loobumine 

võimalikult mugav ning romusõiduki kogumiskohta üleandmine võimalik vähemalt tema 

elukohajärgse maakonna piires. Romusõidukeid võetakse vastu autolammutustes ja 

vanametalli vastuvõtupunktides.  

 

Vanarehvide kogumiseks on MTÜ Rehviringlus loonud tootjavastutussüsteemi. 
Rehvitöökodade kliendid nii eraisikud kui firmad võivad rehvitöökotta, mis on sõlminud lepingu 
rehviliiduga anda oma rehvid tasuta üks ühe vastu. Üks ühe vastu vastuvõtmine tähendab, et 
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iga ostetud rehvi kohta saab rehvitöökotta jätta ühe samatüübilise rehvi. Rehvide 

vastuvõtukoht asub aadressil Maardu, Veeru 1C.  

Vanarehvide kogumist reguleerib Vabariigi Valitsuse 17.06.2010. a määrus nr 80 „Rehvidest 
tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise 
nõuded ja kord“. Määruse § 5 kohaselt on tootjad kohustatud vanarehvid tasuta tagasi võtma 
piiramatus koguses rehvide kasutajalt, mootorsõidukite ja rehvide hooldustöökojalt (välja 
arvatud hooldustöökojalt, kes tegeleb ka romusõidukite töötlemisega), kohalikult 
omavalitsuselt ning kohaliku omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt 
jäätmekäitlejalt. Vanu rehve võtab vastu suur osa rehvide müügiga tegelevaid ettevõtteid, kui 
samast ettevõttest ostetakse uued rehvid. Jäätmejaamades asuvad kogumispunktid on 
suunatud ainult eraisikutele ja seetõttu võib olla kehtestatud vastu võetavatele vanadele 
rehvidele arvuline piirang.  

 

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed 

Elektri- ja elektroonikaseadmeid koguvad ja käitlevad peamiselt kaks 

tootjavastutusorganisatsiooni: Mittetulundusühing Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete 

Ringlus ja Mittetulundusühing Eesti Elektroonikaromu. Lambijäätmeid kogub ja käitleb 

Ekogaisma Eesti OÜ. Elektri- ja elektroonikajäätmeid saab tasuta üle anda uue toote ostmisel 

kauplusesse või ära anda Muuga jäätmejaamas. 

Vabariigi Valitsuse määruse „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, 
tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja 
sihtarvude saavutamise tähtajad“ kohaselt on tootja kohustatud turustaja müügikohtade kaudu 
tarbijalt tasuta arvulise vastavuse alusel tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama 
otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu. Seega on elektroonikaseadmeid 
müüvad kauplused kohustatud uue elektroonikaseadme müümisel vana samalaadse seadme 
tagasi võtma kui see vastab oma liigilt kaupluses müüdavatele seadmetele.  

Põllumajandusplast 

Põllumajandusplasti (jäätmekood 02 01 04) kogumist Maardu linna ei korralda. 

Põllumajandusplasti kogutakse peamiselt otse ettevõtete juurest.  

Tootja on kohustatud põllumajandusplasti jäätmed piiramata koguses tasuta tagasi võtma:  

1) põllumajandusplasti kasutajalt;  

2) kohalikult omavalitsuselt;  

3) kohaliku omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt.  

Põllumajandusplasti liigiti kogumise edendamiseks tuleb teostada järelevalvet tootjatele 

pandud kohustuste täitmise üle ja teavitada regulaarselt põllumajandusplasti kasutajaid 

põllumajandusplasti tasuta äraandmise võimalustest. 

4.15 Ehitus- ja lammutusjäätmed 

Ehitusjäätmed on ehitus-, remondi- ja lammutusjäätmed, mittekasutatav väljaveetav pinnas, 

puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sh 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13335801?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13335801?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13335801?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102072019012
https://www.riigiteataja.ee/akt/102072019012
https://www.riigiteataja.ee/akt/102072019012
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need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid, mis tekivad ehitamisel ja remontimisel 

ning mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata. Jäätmete tekkemahtu on raske ette 

prognoosida. 

 

Ehitusjäätmete käitlemise küsimused tuleb lahendada juba ehitise projekteerimise etapis. 

Ehitise vastuvõtmisel tuleb muude dokumentide hulgas esitada õiend jäätmete nõuetekohase 

käitlemise kohta. Ehitusjäätmete käitlust reguleerib Maardu linnas jäätmehoolduseeskiri, mille 

alusel vastutab ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise eest jäätmevaldaja kuni nende 

taaskasutamiseni või üleandmiseni jäätmevedajale. Liigiti kogutud ehitus- lammutusjäätmeid 

saab üle anda Muuga jäätmejaamas. Kõiki, ka sorteerimata jäätmeid saab üle anda Tallinna 

Jäätmete Taaskasutuskeskuses. 

 

Ehitus-lammutusjäätmete kogused perioodi 2015-2019.a osas on järgmised: 

 

 

 

 

Tegemist ei ole Maardu linna elanike ja ettevõtete poolt tavapärase tegevuse tulemusena 

tekkinud kogustega, vaid on seotud jäätmekäitlusettevõtete tegevusega imporditud jäätmete 

käitlemisel. Näiteks on 2019.a Maardu linna sisse veetud 39 239 tonni jäätmeid, 2016.a oli 

sisseveetavaks koguseks aga ca 85 000 tonni.  

Suured jäätmekogused ning nendest tulenevad võimalikud häiringud elukeskkonnale annavad 

selge põhjuse seada selged tingimused ja piirangud jäätmekäitlusalastele tegevustele, et 

Maardu linnavalitsusel oleks võimalik mõjutada vastavate ettevõtete tegevust ning teostada 

tegevuste nõuetekohasuse üle efektiivsemat kontrolli. 

 

Maardu linna elanikelt ja ettevõtetelt ehitus- ja lammutusjäätmete kogumise peamiseks 

eesmärgiks on jäätmekoguste ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine. Eesmärgi täitmisel on 

peamine roll tööde teostajal, kes mõistliku töökorralduse ja tööde parema organiseerimisega 

saab ehitus- ja lammutustöödel eelnimetatud jäätmete teket vältida või koguseid vähendada.  

 

Metallijäätmed  

Metallijäätmeid saab lihtsasti tekkekohal liigiti koguda ja on suures mahus taaskasutatavad. 

Metallijäätmeid saab üle anda vanametalli kokkuostjatele ja Maardu jäätmejaamas. 

 

Puidujäätmed  

Puidujäätmete taaskasutamisel tuleb eelkõige tähelepanu pöörata nende korduskasutamise 

võimalustele ja alles seejärel taaskasutamisele läbi soojusenergia tootmise. Puidujäätmete 

käitlemist saavad teostada vastavat jäätmekäitleja keskkonnaluba või keskkonnakompleksluba 

omavad ettevõtted.  

Jäätmeliik kood 2015 2016 2017 2018 2019 

Ehitus-

lammutusjääde 

17 48 006 11 862 14 556 12 660 67 883 
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Ohtlike ainetega töödeldud puidujäätmeid käsitletakse ohtlike jäätmetena ning need tuleb üle 

anda ohtlike jäätmete keskkonnaluba omavale ettevõttele. 

Sorteeritud puidujäätmeid võetakse vastu Muuga jäätmejaamas ja Tallinna Jäätmete 

Taaskasutuskeskuses. 

 

5 MINEVIKUS SAASTUNUD JÄÄTMEKÕRVALDAMISKOHAD NING NENDE 
KORRASTAMISE TEGEVUSED 

5.1 Jääkreostuse objektid ja muud keskkonnaohtlikud objektid. 

 
Jääkreostus on minevikus inimese tegevuse tagajärjel tekkinud maa ja veekeskkonna (pinnase- 
või põhjavee) reostunud piirkond või keskkonda jäetud kasutuseta ohtlike ainete kogum, mis 
ohustab ümbruskonna elanike tervist ja elusloodust.  

Maardu linnas on olulise mõjuga jääkreostusobjektiks Kroodi oja põhjasetete reostus, mille 
esimese etapi puhastustööd teostati KIK rahastuse alusel ja lõpetati 2020.aastal. Järgnevate 
etappide tööd teostatakse järgmistel aastatel. Täpsem info tööde osas on esitatud 
Keskkonnaministeeriumi kodulehel. 

 
Teiseks oluliseks ja probleemseks ohuobjektiks on endiste fosforiidikaevanduste ja karjääride 
maa-alad ning nendest tekkivad negatiivsed keskkonnamõjud eelkõige põhjaveele. 
Kaevanduste alad ei ole lõpuni korrastatud. 2017.a on koostatud antud alade osas Tallinna 
Tehnikaülikooli Geoloogiainstituudi poolt uurimistöö, mille raames tuvastati negatiivsete 
keskkonnamõjude tekkimise jätkuv oht põhjaveele ja Maardu linna elukeskkonnale. Töös esitati 
mitmeid ettepanekuid esiletõstetud probleemidega tegelemiseks.  
Maardu linnavalitsuse hinnangul on vältimatult vaja ohuobjektidest tulenevaid negatiivseid 
keskkonnamõjusid vältida ja piirata ning selline tegevus peab toimuma riigi tugiprogrammide 
raames.  
 
Jääkreostusobjektide täielik nimekiri (seisuga 03.20201 on 11 objekti) on leitav 
Keskkonnaagentuuri keskkonnaregistrist. 
 
 

6 HINNANG EELMISE PERIOODI JÄÄTKEKAVA EESMÄRKIDE TÄITMISELE 

Jäätmekavaga 2014-2020, mis oli Anija, Jõelähtme, Kiili, Kose, Raasiku, Viimsi, Kuusalu valla ning 
Maardu linna ühine jäätmekava, oli Maardu linna poolt seatud peamisteks eesmärkideks: 

1. vältida ja vähendada jäätmeteket, sh jäätmete ohtlikkust;  
2. võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil taaskasutada maksimaalsel tasemel;  
3. vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski;  
4. tõhustada seiret ning järelevalvet;  
5. jäätmete liigitikogumise edendamine;  
6. juriidiliste ja füüsiliste isikute jäätmetealane teavitamine ja nõustamine.  

https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/jaakreostus/kroodi-oja
https://old.taltech.ee/public/g/Geoloogia_instituut/KIK_projektid/KIK_10963_aruanne.pdf
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPJN2GyGgg4W1DvO5VZcJA0UYPdBUWSt
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Kuivõrd puudusid eelmise perioodi jäätmekava eesmärkide hindamiseks konkreetsed 
mõõdetavad tulemused, siis hinnati eesmärkide täitmist läbiviidud tegevuste põhjal ja jäätmete 
tekke- ja käitlusmahtude ning tegevuste põhjal.  

Eesmärk 1. vältida ja vähendada jäätmeteket, sh jäätmete ohtlikkust:  
Eesmärk on saavutatud osaliselt ja tegevus peab jätkuma uuel perioodil.  
 
Põhjused, mis takistasid paremate tulemuste saavutamist: 

 jäätmetekke vähendamisel on peamine roll tarbijatel, kes oma tegevusega saavad 
avaldada vastavat mõju. Tarbijate teadlikkuse kasv ja valmisolek muuta 
tarbimisharjumusi jäätmetekke vältimiseks/vähendamiseks on pikaajaline protsess ja 
vajab riigiülest ühtset ja pidevat kommunikatsiooni.  

 enamus jäätmed tekkisid olmejäätmetena ja ehitus-lammutusjäätmetena, mille 
vältimise tõuge ja eelduste loomine peab tulenema kaupade tootjatelt ja müüjatelt.  

 
Eesmärk 2. võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil taaskasutada maksimaalsel tasemel: 
Eesmärk on saavutatud osaliselt ja tegevus peab jätkuma uuel perioodil. Rakendatud on 
korraldatud jäätmevedu, mille raames alates 01.03.2018 kogutakse segaolmejäätmed 
(jäätmekood 20 03 01), paber ja kartong (jäätmekood 20 01 01), biolagunevad jäätmed 
(jäätmekood 20 01 08 ja 20 02 01) ja suurjäätmed (jäätmekood 20 03 07). Korraldatud 
jäätmeveoga on hõlmatud suurem osa jäätmevaldajatest. Loodud on võimalused jäätmete liigiti 
üleandmiseks nii jäätmejaamas kui avalikus kogumisvõrgustikus.  
 
Põhjused, mis takistasid paremate tulemuste saavutamist: 

 jäätmeliikidele ei määratud käitlustingimusi, mis võimaldaksid nende käitlemise viisi 
suunata. 

 jäätmete tekkekohal liigiti kogumise kvaliteet on olnud madal. 
 jäätmete liigiti kogumisel ei ole olnud riigi ega jäätmekäitlusettevõtete tasandil selge, 

mis on erinevate jäätmeliikide tekkekohal liigiti kogumise sisuliseks eesmärgiks ja kas 
selline tegevus loob arusaadavat väärtust.  

 enamus liigiti kogutud jäätmed on suunatud jäätmekäitlejate poolt kas masspõletusse 
või ladestusse kui majanduslikult otstarbeka tegevusena. 
 
 

Eesmärk 3. vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski: 
Eesmärk on saavutatud osaliselt ja tegevus peab jätkuma uuel perioodil. Keskkonnariskide 
vähendamiseks on enamus jäätmevaldajatest hõlmatud korraldatud jäätmeveoga ning 
kõikidele jäätmevaldajatele on loodud erinevad võimalused jäätmete nõuetekohaseks 
üleandmiseks nii jäätmejaamas kui avalikus kogumisvõrgustikus. Rakendatud on 
jäätmetekitajate teadlikkuse suurendamise tegevusi vajaliku informatsiooni levitamisel. Samuti 
korraldati ohtlike jäätmete kogumisringe. Jäätmetega prügistamise juhtumistega on tegeletud 
vastavalt vajadusele ja kooskõlas menetlusressurssidega. Biolagunevate jäätmete kogumine on 
liidetud kortermajade põhiselt korraldatud jäätmeveoga.  
 
Põhjused, mis takistasid paremate tulemuste saavutamist: 

 avalike pakendikonteinerite heakorra tagamisel ei ole toimunud arusaadavatel alustel 
koostöö taaskasutusorganisatsioonidega. 
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 linna territooriumil tegutseb suures mahus jäätmekäitlejaid, kelle tegevusest tulenevate 
rikkumiste menetlemine on olnud keeruline seoses ebapiisava õigusliku 
regulatsiooniga, s.t jäätmekavas ja jäätmehoolduseeskirjas ei olnud fikseeritud kõiki 
vajalikke tingimusi. 

 Maardu linnavalitsuse ja Keskkonnaameti ressursid on olnud ebapiisavad, et kõikidele 
jäätmealastele rikkumistele, mis tekitavad ka keskkonnariske, operatiivselt ja 
tulemuslikult reageerida.  

 jäätmetekitajate teadlikkuse suurendamise tegevusi on teostatud liialt väikeses mahus. 
 
 
Eesmärk 4. tõhustada seiret ning järelevalvet: 
Eesmärk on saavutatud minimaalses mahus ja tegevus peab jätkuma uuel perioodil. 
 
Põhjused, mis takistasid paremate tulemuste saavutamist: 

 Maardu linnavalitsusel puudub eraldi spetsialist, kes tegeleks seire ja järelevalve 
tegevustega põhitegevusena. 

 koostöö Keskkonnaametiga on olnud puudulik. 
 Jäätmekäitlusettevõtete tegevuste osas on puudunud sisuline ülevaade, mistõttu 

seire/järelevalve teostamine ei saa toimuda süsteemselt ja on ajamahukas tegevus.  
 
Eesmärk 5. jäätmete liigitikogumise edendamine: 
Eesmärk on saavutatud rahuldaval tasemel ja tegevus peab jätkuma uuel perioodil. Rakendatud 
on korraldatud jäätmevedu, mille raames alates 01.03.2018 kogutakse segaolmejäätmed 
(jäätmekood 20 03 01), paber ja kartong (jäätmekood 20 01 01), biolagunevad jäätmed 
(jäätmekood 20 01 08 ja 20 02 01) ja suurjäätmed (jäätmekood 20 03 07). Korraldatud 
jäätmeveoga on hõlmatud suurem osa jäätmevaldajatest. Loodud on võimalused jäätmete liigiti 
üleandmiseks nii jäätmejaamas kui avalikus kogumisvõrgustikus.  
 
Põhjused, mis takistasid paremate tulemuste saavutamist: 

 pakendijäätmete kogumise lahendused ei ole olnud jäätmevaldajatele mugavad. 
 köögi- ja söögijäätmete kogumine ei toimunud kõikide jäätmevaldajate osas.  
 jäätmete liigiti kogumisel ei ole olnud riigi ega jäätmekäitlusettevõtete tasandil selge, 

mis on erinevate jäätmeliikide tekkekohal liigiti kogumise sisuliseks eesmärgiks ja kas 
selline tegevus loob arusaadavat väärtust.  

 
Eesmärk 6. juriidiliste ja füüsiliste isikute jäätmetealane teavitamine ja nõustamine: 
Eesmärk on saavutatud minimaalsel tasemel ja tegevus peab jätkuma uuel perioodil. 
 
Põhjused, mis takistasid paremate tulemuste saavutamist: 

 Maardu linnavalitsusel puudub eraldi spetsialist, kes tegeleks teavitamise ja nõustamise 
tegevustega põhitegevusena. Ühe keskkonnaspetsialisti töökoormus ei ole 
võimaldanud suuremahulisi ja järjepidevate jäätmetekitajate teadlikkuse tõstmise 
tegevusi teostada. 

 koostöö Keskkonnaametiga on olnud puudulik. 
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7  PLANEERIMINE  

7.1. HINNANG JÄÄTMEVOOGUDE ARENGULE TULEVIKUS 

 

Peamised jäätmeteket mõjutavad tegurid on üldine majanduslik olukord ning rahvaarvu 

muutus. Reeglina suureneb olmejäätmete teke koos elanikkonna majandusliku seisundi 

paranemisega ning elanikkonna pideva vähenemisega kaasneb ka jäätmetekke vähenemine.  

 

Olmejäätmete tekkemaht ei vähene, vaid stabiliseerub. Olmejäätmete teke võib suureneda 

seetõttu, et korraldatud jäätmeveoga liidetakse maksimaalses mahus jäätmevaldajaid. Seeläbi 

väheneb jäätmete ebaseaduslik põletamine, matmine, metsade risustamine jmt.  

  

Segaolmejäätmete teke saab väheneda seoses liigiti kogumise edenemisega. Suurimat mõju 

avaldab biojäätmete ja pakendite liigiti kogumine. Seeläbi suurenevad liigiti kogutavate 

jäätmete kogused ja nende tekkemahud stabiliseeruvad.   

 

Oluline mõju segaolmejäätmete tekkemahu vähenemisel on ettevõtlussektoris kogutavate ja 

käitlejatele üleantavate jäätmemahtude tuvastamisel ja jäätmeliikide korrektse kodeerimisel. 

Korrektse kodeerimisega saavutatav eeldatav positiivne mõju võib olla ca 15%. Andmete 

korrektsuse tagamisel peab suurenema järelevalve ettevõtlussektori jäätmetekke osas.    

 

Teiste jäätmeliikide (suurimateks on ehitus- ja lammutusjäätmete, erinevad tootmisjäätmed) 

teket mõjutab enim era- ja ettevõtlussektori tegevused antud jäätmete tekitamisel, mis 

omakorda on mõjutatud üldises majandusolukorrast ning Maardu linna uute ettevõtete 

tekkimisest.  

 

Euroopa Liidu poolt ellu kutsutud kliimaneutraalsuse saavutamine ja ringmajanduslikule 

majandusmudelile ülemineku eesmärk nõuab muutusi ka jäätmete käitlemises, pannes fookuse 

jäätmematerjalide väärindamisele. Jäätmete minimaalses mahus sorteerimisest ja ajutisest 

vaheladustamisest enam ei piisa ning vältimatu on uute investeeringute teostamine 

kaasaegsetesse sorteerimis – ja ringlussevõtu lahendustesse. Eeltoodut ning Maardu linna head 

logistilist asukohta arvestades on Maardu linnavalitsusel head võimalused soodustada linna 

vajadustele ja tingimustele vastavate kaasaegsete jäätmekäitlusvõimekuste arendamist ja 

piirata linna territooriumile sisse veetavate jäätmete mahtusid.  

 

Jäätmevoogude arengu seiret ja analüüsi teostab käesoleva jäätmekava perioodi osas 

igapäevase tegevusena Maardu linnavalitsus. Analüüside alusel sätestatakse ja rakendatakse 

asjakohaseid  reegleid ning meetmeid.  

 

7.1.1. Maardu linna väljakutsed jäätmevoogude käitlemisel ja nendega kaasnevate mõjude 

hindamisel 
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Maardu linna eripäraks on linna territooriumil jäätmete töötlemisega tegelevate ettevõtete 

suur arv, mis on varasemalt mõjutanud ja mõjutab ka edaspidi linna jäätmehoolduse alaseid 

tegevusi olulisel määral. Probleemi kirjeldus:  

 ettevõtted tarnivad Maardu linnas asuvatesse käitluskohtadesse suures mahus muude 

piirkondade jäätmeid, samuti välisriikide jäätmeid eelkõige ehitus-lammutusjäätmete 

osas; 

 enamus ettevõtetest teostavad jäätmete osas sorteerimistoiminguid, s.t sorteerivad 

jäätmeid teatud materjalide liikide põhiselt ainult ettevõtte suurima kasumi nimel ning 

ei loo seetõttu jäätmete kui ressursi alusel suuremat lisandväärtust; 

 enamus ettevõtteid ei ole rakendanud parimat võimalikku tehnoloogiat jäätmete 

käitlemisel. Seetõttu tekib suures mahus nn jääkjäätmeid, mille taaskasutusse 

suunamine on seotud oluliste probleemidega ning mis avaldavad seeläbi täiendavat 

koormust Maardu linna elukeskkonnale ja jäätmehoolduse tulemuslikkusele; 

 ettevõtted kodeerivad jäätmeid sageli valesti, mistõttu puudub adekvaatne info, 

milliseid jäätmeliike ja millises mahus jäätmeid tegelikult käideldakse.  

 

Parim võimalik tehnika on: 

 tehnilise arengu tasemele vastav (ehk parim), 

 käitises rakendatav (ehk rakendamine on võimalik), 

 tehnoloogiate, kasutava seadmestiku ning töömeetodite kogum (ehk kogu kasutatav 

tehnika), 

 mis võimaldab viia tootmises tekkiva saaste miinimumini või koguni vältida selle teket. 
 

Parima võimaliku tehnika rakendamise osas kehtib Euroopa Komisjoni otsus 2018/1147, 

10.08.2018, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel 

jäätmekäitluse parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused.  

 

Maardu linna eesmärgiks on tagada linna territooriumil toimuvate jäätmekäitluse alaste 

tegevuste läbipaistvus, põhjendatus ja sobivus linna elukeskkonnaga ning arengueesmärkidega, 

rakendades selleks asjakohaseid meetmeid, s.h ka käesolevaga jäätmekavaga. Linna 

territooriumil rakendatavad jäätmekäitluse alased toimingud ei tohi olla vastuolus Maardu 

linna elanike huvidega. 

 
Ülaltoodule tuginedes näeb Maardu linn ette võimalusi: 

 jäätmete üldise tekkemahu vähenemiseks; 
 linna sisseveetavate jäätmekoguste vähendamiseks; 
 liigiti kogutavate ja taaskasutusse suunatavate jäätmematerjalide mahu ja kvaliteedi 

kasvu; 
 mittenõuetekohaste ja/või keskkonnahäiringuid põhjustavate jäätmekäitluskohtade 

sulgemiseks; 
 linna nõuetega ja avaliku huviga kooskõlas oleva, kaasaegse ja häiringutevaba 

jäätmekäitlusteenuste arenguks. 
 

https://www.envir.ee/sites/default/files/2018-1147_pvt-jareldused_jaatmekaitlus.pdf
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7.2. EESMÄRKIDE SEADMINE 

Maardu linna üldiseks jäätmehoolduse arendamise eesmärkideks on suurendada elanikkonna 

keskkonnateadlikkust, mõjutada tarbimisharjumusi ning muuta jäätmehooldus 

jäätmevaldajatele igapäeva elu loomulikuks osaks. Seatud arenduseesmärke realiseeritakse 

lähtudes jäätmehierarhiast ja järgmistest põhimõtetest: 

 jäätmehoolduse korralduse efektiivsus ja keskkonnahoidlikkus; 
 tegevuste jätkusuutlikkus; 
 tegevuste otstarbekus. 

 
 
Jäätmehierarhia: 

 
 

Eeloodust tulenevalt on Maardu linna jäätmehoolduse korraldamisel järgmise periood 
eesmärkideks: 

 jäätmetekke vältimise edendamine  
 jäätmete liigiti kogumise mahu ja kvaliteedi tõstmine 
 jäätmete taaskasutamise suurendamine 
 jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine  
 toimiv järelevalve, andmete korrektsus ja koostöö 

 
Eesmärkide saavutamisel lähtutakse Lisas 2 esitatud jäätmeliikide põhistest taaskasutamise 
sihtmääradest.   
 

Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on luua eeldusi ja rakendada tegevusi, mis suurendavad 
jäätmete liigiti kogumist ja taaskasutamist. Jäätmetekke vähendamise ja korduskastutuse 
suurendamise eesmärkide kõrval on tekkinud jäätmete maksimaalses mahus liigiti kogumine 
peamine instrument, millega saab suurendada olmejäätmete ringlussevõtu taset. Tegevuste 
esmane fookus saab olema biolagunevate jäätmete osas, millede sattumine teiste jäätmeliikide 
hulka kahjustab nende kvaliteeti ja seeläbi vähendab nende ringlussevõtmise võimalusi.   

Maardu linna eesmärgiks on tagada linna territooriumil toimuvate jäätmekäitluse alaste 

tegevuste läbipaistvus, põhjendatus, kontrollitavus, keskkonnaohutus ja vastavus linna 

arengueesmärkidega ning elukeskkonnaga, rakendades selleks asjakohaseid meetmeid. Linna 

territooriumil rakendatavad jäätmete käitlemise toimingud ei tohi olla vastuolus linna elanike 

huvidega. 

Jäätmetekke vältimine

Korduskastutus

Materjali ringlussevõtt

Energiakasutus, 
tagasitäide

Kõrvaldamine
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Maardu linna jäätmehoolduse arendamise eesmärkide saavutamiseks kavandatud meetmete 

ja tegevuste edukal rakendamisel saavutatakse järgmised tulemused:  

 loodud täiendavad võimalused jäätmete korduskasutamise edendamiseks ning liigiti 

kogutud jäätmete üleandmiseks.  

 elanikud ja ettevõtted on teadlikud jäätmetekke vältimise ja liigiti kogumise 

võimalustest ning tahavad ja saavad panustada jäätmetekke vältimisse ja taaskasutuse 

suurendamisse.  

 Maardu linnavalitsus omab ülevaadet haldusterritooriumil tekkivate jäätmemahtude ja 

nende käitluslahenduste osas. 

 Maardu linnavalitsus saab kasutada asjakohaseid meetmeid linna eesmärkidega ja 

jäätmete käitlemise nõuetega kooskõlas mitteolevate tegevuste reguleerimiseks ja 

vajadusel lõpetamiseks. 

 olemas on vajalikud ressursid ja teadmised tulemusliku järelevalve teostamiseks.  

 

Maardu linna jäätmekava eesmärkide osas on primaarse tähtsusega tagada linnas asuvate 

olemasolevate ja tulevaste käitluskohtade keskkonnahäiringute vaba tegutsemine, s.h 

visuaalsete häiringute (nn prügimäe laadsed laoplatsid) elimineerimine. Häiringute vältimine ja 

nende mõju vähendamine on Maardu linna elanike vaatest olulise avaliku huviga ootus.  

Eesmärkide saavutamiseks vajalikke meetmeid kirjeldavad järgnevad peatükid. Meetmete 
rakendamise tegevuskava koos rahastusallikatega on toodud peatükis „Tegevuskava“.  

 
7.3 JÄÄTMETEKKE VÄLTIMINE JA KESKKONNATEADLIKKUSE TÕSTMINE 
Jäätmetekke vältimine on jäätmehierarhia kõige prioriteetsem tase, mida tuleb arvestada ja 

eelistada jäätmekäitluse korraldamisel. Jäätmetekke vältimise alla loetakse: 

 otsest vältimist – mõistlik tarbimine, keskkonda ja ressursse säästev tootmine; 

 korduskasutust – toote uuesti kasutamine esialgsel otstarbel; 

 korduskasutuseks ettevalmistamist – remontimine, ümberdisainimine, kontrollimine 

jne 

 

Jäätmetekke vältimine on seega asja jäätmeteks muutumisele eelnevate meetmete 
rakendamine, et vähendada tekkivaid jäätmeid ja nendest tulenevat keskkonna- ning 
terviseohtlikkust. 
 

Jäätmetekke vältimist mõjutavad peamiselt tarbijate teadlikkus ning ressursitõhususe ja 

jäätmetekke vältimise meetmete rakendamise ulatus tootmistegevustes.  

Olmejäätmete tekke vältimise edendamisel on peamine roll täita elanikkonnal, kelle 

teadlikkusest ja tarbimisharjumustest sõltub pakendijäätmete, toidujäätmete kui ka muude 

olmejäätmete tekkekoguse vähendamine. Elanikkonna teadlikkuse tõstmisel, teabe levitamisel 

ja jäätmete vältimisele suunatud initsiatiivide toetamisel ning vastavate tingimuste loomisel on 
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võtmeroll Maardu linnal. Oluline on luua eeldused selleks, et elanikel ja ettevõtetel on võimalus 

panustada jäätmetekke vältimisse ja korduskasutusse.  

 

Köögi- ja söögijäätmete tekke vältimine 

Kuna olmejäätmetest moodustavad suure osa toidujäätmed (köögi- ja söögijäätmed),  siis on 
jäätmetekke vältimiseks ja vähendamiseks on oluline, et iga Maardu linna elanik ja ettevõte 
rakendaks selleks asjakohaseid meetmeid. Eelistatuimaks lahenduseks on korrigeerida oma 
tarbimisharjumusi viisil, mis loob eeldused toidu raiskamise piiramiseks ja jäätmete väheseks 
tekkimiseks. Toiduainete kaubandusest ja tootmisest tekkivad mittevajalikud või 
realiseerimistähtaja ületavad tooted on mõistlik anda Toidupangale, kes jagab need edasi 
abivajajatele.  

 

Tekstiili- ja rõivajäätmete tekke vältimine 

Tekstiili- ja rõivajäätmete tekke vältimisel on eelistatud lahenduseks on korrigeerida 

tarbimisharjumusi ja vähendada nn kiirmoe tööstuse toodete tarbimist. Olemasolevaid 

taaskasutamiseks kõlblikke esemeid on otstarbekas viia taaskasutuskeskustesse. 

Tekstiilijäätmete tekkekohal kogumine muutub kohustuslikuks 2025.aasta ning loodetavasti on 

selleks ajaks olemas tööstuslikud lahendused vastavate jäätmemahtude töötlemiseks. 

 

Mereprügi vältimine 

Mereprügi on viimastel aastatel muutunud oluliseks jäätmetega seotud probleemiks, mis 
ohustab mitte ainult mere ja ranniku keskkonnaseisundit, vaid ka rannikul asuvate piirkondade 
majandust ja kogukondi. Kuna valdav osa mereprügist pärineb maismaalt, siis on oluline 
kohalike omavalitsuste panustamine mereprügi tekke vältimisse ja vähendamisse. Maardu 
linnal on territoriaalne kokkupuude Läänemerega läbi Muuga lahe.  

Peamisteks mereprügi allikateks on: 

 turismi ja vaba aja veetmisega seotud tegevused (eelkõige avalikud rannad ning mere 
ja merre suubuvate jõgede kallastel asuvad puhkealad); 

 prügistamine; 

 jäätmete kogumissüsteemi puudulikkus (eelkõige pakendijäätmete kogumissüsteemi 
ning avalikus ruumis prügi kogumise ja tänavate puhastamise toimimine); 

 ettevõtete tegevus (eelkõige ehitustegevuses kasutatava isolatsioonimaterjali 
lendumine ja keskkonda sattumine). 

Seega on olmelise mereprügi tekke vältimisel oluline roll just piisava ja kontrollitavalt toimiva 
kogumissüsteemi olemasolu kogu Maardu linna territooriumil, sest märkimisväärne osa prügist 
jõuab kas otse või tuule, jõgede, kraavide ja kanalisatsioonisüsteemi (eelkõige 
sadeveekanalisatsiooni) kaudu merre. Prügistamise suurus sõltub seega otseselt ka inimeste 
kui jäätmetekitajate teadlikkusest ja käitumisharjumustest jäätmete nõuetekohase käitlemise 
osas. 

Mereprügi vältimise ja vähendamise seisukohast on Maardu linna vaatest esmatähtis tagada 
avalikus ruumis piisava kogumissüsteemi olemasolu ning inimeste teadlikkuse jätkuv tõstmine. 
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Jäätmetekitajate keskkonnateadlikkuse suurendamine eeldab jäätmetekitajate kaasamist ja 

vastavat selgitustööd. Jäätmete tekke vähendamine, jäätmete sorteerimine ja käitlemine 

tekkekohas sõltub suurel määral elanike ja ettevõtete valmisolekust jäätmekäitluses 

kehtestatud reegleid täita. Teadlikkuse tõstmisel on peamiseks tegevuseks järjepidev ja 

süsteemne selgitus- ja teavitustöö kõikide sihtrühmade osas ning haakuma teiste 

valdkondadega. Eelkõige tuleb koostöös asjassepuutuvate organisatsioonidega tähelepanu 

pöörata jäätmete korduskasutuse ja teiste jäätmetekke vältimise võimaluste tutvustamisele. 

 

Jäätmete ladestamise vältimine ja vähendamine 

Maardu linnas kogutavate jäätmete käitlemisel on eesmärgiks nende taaskasutusse suunamine 

suurimas võimalikus mahus. See eesmärk kehtib kõikide jäätmeliikide osas. Jäätmete 

ladestamise vältimiseks on vajalik tagada järgmiste tegevuste tulemuslikkus: 

 jäätmete tekkekohal liigiti kogumine kõrge liigilise ja jäätmematerjalide füüsilise 

puhtuse osas; 

 jäätmetele käitlustingimuste hankimine, kus on eelistatud jäätmete taaskasutamise 

toimingute rakendamine. Taaskasutamise toimingud peavad olema otstarbekad, s.t ei 

tohi tekitada täiendavaid ebamõistlikke keskkonnakoormuseid ega olla 

jäätmevaldajatele ebamõistlikult kalli hinnaga teenus; 

 luua jäätmekäitlejatega pikaajalisi koostöössuhteid Maardu linnale vajalike 

käitlusvõimekuste arendamise edendamiseks; 

 luua selged regulatiivsed tingimused ja tehnilised võimalused biolagunevate jäätmete 

kohtkompostimiseks ja jäätmejaamas kompostimiseks; 

 teostada süsteemseid teavitustegevusi jäätmete liigiti kogumise kvantiteedi ja 

kvaliteedi tõstmiseks. 

 

Jäätmekava eesmärk:  

 Avaliku ruumi kogumislahendused on piisavad ja kasutamiseks mugavad. 

 Linna poolt hangitavad või määratavad tingimused jäätmete käitlemisel eelistavad 

taaskasutamise toiminguid. 

 Toidu- ja köögijäätmete tekke vältimine ja vähendamine, samuti juba tekkinud jäätmete 

nõuetekohase käitlemise korraldamine seatakse prioriteediks.  

 Jäätmetekitajad omavad ligipääsu infole jäätmetekke vältimist võimaldavate tegevuste 

osas.  

 Tõsta jäätmetekitajate teadlikkust sihtrühmadele suunatud järjepideva tegevuse läbi, 

eriti noorte osas.  

 Maardu linn kaasab tegevustesse partnereid. 

Eesmärk loetakse täidetuks kui jäätmekava perioodi lõpuks ei ole olmejäätmete tekkemaht 

suurenenud võrreldes 2020.aastaga ning jäätmete taaskasutamine toimub seatud 

sihteesmärkide tasemel. Jäätmete ladestamine toimub ainult nende jäätmete osas, mille 

taaskasutamine ei ole keskkonnahoiu, tehnoloogiate võimekuse või tegevuste majanduslikust 

vaatest otstarbekas.  
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7.4. JÄÄTMETE TAASKASUTAMISE RAAMEESMÄRGID 

Järgnevalt on esitatud jäätmekava detailsemad eesmärgid taaskasutuseks jäätmeliikide lõikes. 
Juhul, kui jäätmeid pole võimalik taaskasutada, siis eelistatakse jäätmete masspõletust 
ladestamisele. Jäätmete taaskasutuse suurendamine peab toimuma ringlussevõttu eelistades. 
Taaskasutusele aitab kaasa korraldatud jäätmeveo pidev arendamine.  

Jäätmete tekkekohal liigiti kogumine peab muutuma jäätmevaldajale kohustuslikuks ja 
igapäevaseks normaalsuseks, nii nagu seda on praegune olmejäätmete kogumisüsteemiga 
liitumise kohustus. Kõik jäätmevaldajad peavad olema liitunud jäätmete liigiti kogumise 
süsteemiga ja täitma selle nõudeid. Rakendada on vaja liigiti kogutud jäätmete kogumise 
efektiivne süsteem, mis võimaldab jäätmevaldajatel liigiti kogumist mugavalt teostada. Igal 
jäätmevaldajal peab olema linna poolt nõutud arvul jäätmete kogumisvahendeid.  

Vaja on oluliselt suurendada olmejäätmetes sisalduvate biolagunevate jäätmete liigiti kogumist 
ja ringlusse suunamist. Arendada tuleb nii kogumisvõrgustikku kui luua nõuetele vastavad 
käitluskohad biolagunevate jäätmete, sh köögijäätmete ringlussevõtuks.  

Vastavalt jäätmeseadusele tuleb alates 2020. aasta 1. jaanuarist taaskasutada:  

1) kodumajapidamisest pärinevaid paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmeid ja muid liigiti 
kogutud kodumajapidamisest pärinevaid jäätmeid ning muudest allikatest pärinevaid 
samalaadseid jäätmeid, välja arvatud tootmisjäätmed ja põllumajanduslikust tootmisest või 
metsandusest pärinevaid jäätmeid, korduskasutuseks ettevalmistamisena ja ringlussevõtuna – 
vähemalt 50 protsendi ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas;  

2) ehitus- ja lammutusjäätmeid, välja arvatud sellised looduslikud ained nagu kivid ja pinnas 
ning ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas, korduskasutuseks ettevalmistatuna, 
ringlussevõtuna ja muul viisil taaskasutatuna, sealhulgas tagasitäiteks, muude ainete asemel – 
vähemalt 70 protsendi ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas.  

Olmejäätmed - Eesmärk: taaskasutusse suunatakse vähemalt 50% linnas tekkivate 
olmejäätmete kogumassist. Saavutamise mehhanism: toimub kodumajapidamistes ja 
ettevõtetes/asutustes jäätmete liigiti kogumine ning sobivate jäätmeliikide taaskasutamine 
materjalina. Tuleb soodustada kohtkompostimise toiminguid.  

Puidujäätmed - Eesmärk: taaskasutusse suunatakse vähemalt 95% tekkivatest puidujäätmetest. 
Puidujäätmed (puukoore- ja korgijäätmed, saepuru, puidutolm, laastud, pinnud, puit, plaadid 
ja vineer) sobivad kasutada energiatootmiseks, põllumajanduses ning ehitusmaterjalide 
tootmiseks (plaadid, vineer jms).  

Veetöötlussetted - Olmereoveesette käitlemine on puhastusprotsessi osa ning selle eest 
vastutab konkreetne reoveekäitleja. Kompostitud veetöötlussetteid on võimalik kasutada linna 
haljastuses.  

Biolagunevad jäätmed – Eesmärk: biolagunevate jäätmete sisaldus prügilasse ladestavates 
olmejäätmetes on mitte üle 20 massiprotsendi 2020. aasta 16. juulist. Biolagunevate jäätmete 
osakaal olmeprügis on aasta-aastalt vähenenud. Eesmärkide saavutamiseks on vajalik laiendada 
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biolagunevate jäätmete liigiti kogumist tekkekohas ning arendada lokaalsete 
kompostimisplatside võimekusi.  

Uue korraldatud jäätmeveo raames tuleb hõlmata biolagunevate toidu- ja köögijäätmete liigiti 
kogumisega kõik jäätmevaldajad ilma erisusteta. Kinnistul kompostimise vahendina 
soovitatakse hajaasustuse korterelamutes kasutada ühiskompostreid (erinevate kompostrite 
valik on lai ning ühiskompostri hind ei kujune liialt kalliks). Kinnistul kompostimise ja 
biojäätmete sortimise saavutamiseks on oluline järjepidev teavitamine. Linnavalitsusel tuleb 
vahendada infot erinevates infokanalites (veeb, ajaleht, infopäevad jms). 
Jäätmehoolduseeskirjadega tuleb sätestada kinnistul kompostimise detailsed reeglid. Aia- ja 
haljastusjäätmete kompostimisel tuleb edendada lihtsaima aunkompostimise tehnoloogia 
rakendamist. Maardu linnavalitsusel on võimalik seoses linna rajatava biogaasijaamaga sõlmida 
pikaajaline kokkulepe toidu- ja köögijäätmete üleandmiseks soodustingimustel. 

Paber ja kartong – Eesmärk: vähemalt 80% paberist ja kartongist suunatakse taaskasutusse. 
Selleks peab edendama liigiti kogumise kvantiteeti ja kvaliteeti ning hankida sobivaim 
käitlusteenus.  

Pakendijäätmed – Eesmärk: pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 protsenti suunata 
taaskasutusse. Prügilasse ladestatavate jäätmete hulga vähendamiseks tuleb tagada pakendite 
ja pakendijäätmete kokku kogumine ning nende korduv- ja taaskasutus. Pakendiseaduses on 
määratud pakendijäätmete korduv- ja taaskasutamise sihtarvud.  

Pakendite kogumise tingimused kehtestatakse jäätmehoolduseeskirjaga selliselt, et 
jäätmevaldajatel oleks alati võimalus anda pakendijäätmeid üle elukoha lähedal. 
Pakendijäätmete kogumist, hilisemat sorteerimist ja ringlussevõtu ja taaskasutamise 
korraldamist korraldavad ja finantseerivad taaskasutusorganisatsioonid. Maardu linnal on 
vajalik nõuda taaskasutusorganisatsioonidelt aastapõhiseid aruandeid nende tegevuse 
tulemuste osas. Antud info on oluline ja vajalik info linna jäätmehoolduse arendamisel. 

Liigiti kogutud jäätmed - Euroopa Liidus sätestatud ringlussevõtu eesmärkide saavutamiseks 
tuleb tagada kõikide jäätmete eraldi kogumine, mille hilisem sorteerimine ja ringlussevõtu 
korraldamine on tehniliselt võimalik ja majanduslikult mõistlik. Liigiti kogutud jäätmete 
kogumise tingimused (kas eraldi kogumisvahenditega või ühe konteineriga) määratakse 
jäätmehoolduseeskirjaga ja tingimused peavad tuginema jäätmete käitlemise tingimuste 
tulemustel.  

Põletusjäätmed - Põletusjäätmed koosnevad valdavas enamuses koldetuhast, katlatolmust ja 
räbust. Enamjaolt ladestatakse põletusjäätmed prügilas. Eesmärk: võimaluse korral kasutatakse 
põletusjäätmeid täitematerjalina. Samuti on puidutuhka võimalik kasutada väetisena põllu- ja 
metsamajanduses.  

Metallijäätmed - Metallijäätmete näol on tegemist väärtusliku toorainega. Eesmärgiks on 
jätkata metallijäätmete maksimaalset liigiti kogumist. Metallijäätmeid on võimalik üle anda 
kõigis jäätmejaamades. Täiendavalt tegelevad metallijäätmete kogumisega eraõiguslikud 
kokkuostupunktid.  
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Vanarehvid - Vanarehve on võimalik taaskasutada erinevatel eesmärkidel ning seetõttu on 
tegemist väärtusliku jäätmematerjaliga. Vanarehvide kogumist ja taaskasutamist korraldab 
MTÜ Rehviringlus. Vanarehve on võimalik üle anda kõikides jäätmejaamades.  

Elektroonikajäätmed – Eesmärk: tõsta elanike teadlikkust elektroonikajäätmete tasuta üle 
andmise võimalustest. Elektroonikajäätmeid on võimalik üle anda jäätmejaamas ja muudes 
vastavates kogumispunktides.  

Ehitus- ja lammutusjäätmed – Eesmärk: taaskasutusse suunatakse 70% ehitus- ja 
lammutusjäätmetest, eraldades ohtlikud jäätmed. Vajalik on ehitus- ja lammutusjäätmete 
kogumine kohapeal materjalipõhiselt ning läbi viia jäätmete kohtsortimine, eraldades 
jäätmetest järgneva: puit, paber ja kartong, metall, kivid, ehituskivid, krohv, kips, lehtklaas, 
raudbetoon ja betoondetailid, tõrva mittesisaldav asfalt, kiled, asbesti sisaldavad materjalid. 
Ehitusjäätmete paremaks taaskasutamiseks on vajalik jäätmejaamades diferentseerida 
vastuvõetavate jäätmete hinnad. Sorteerimata jäätmed peaks olema oluliselt kallima hinnaga, 
kui sorditud ehitusjäätmed. Tasu eest on ehitus- ja lammutusjäätmeid võimalik üle anda 
kõikides jäätmejaamades.  

Tervishoiuasutuste jäätmed – Eesmärk: vähendada tervishoiuasutuste jäätmetest põhjustatud 
terviseriske ning välistada jäätmeliigi ladestamine. Elanikkond annab meditsiinijäätmeid üle 
jäätmejaamades või apteekides.  

Ohtlikud jäätmed - Eesmärk: tõsta elanike keskkonnateadlikkust ning koguda jätkuvalt 
maksimaalselt suur hulk ohtlikest jäätmetest eraldi ning vältida nende sattumist keskkonda ja 
prügilasse. Ohtlike jäätmete kogumissüsteem on peamiselt välja kujunenud jäätmejaamade, 
ohtlike jäätmete kogumispunktide ja kogumisringide baasil. Oluline on jätkata ohtlike jäätmete 
kogumist tavajäätmetest eraldi ja täiustada kogumissüsteemi. Lisaks on paigaldatud kaupluste 
ja kaubanduskeskuste juurde patareide kogumiskastid.  

 

7.5. JÄRELEVALVE KORRALDUS 

Järelevalvet jäätmekäitluse üle teostavad järgmised institutsioonid:  

 Keskkonnaamet 

 Maardu linnavalitsus  

 Veterinaar- ja Toiduamet, mis teostab järelevalvet loomsete jäätmete käitluse üle.  

 

Järelevalve efektiivne toimimine toetab jäätmekavaga seatud eesmärkide saavutamist. Selleks 

tuleb Maardu linnal edendada koostööd teiste järelevalvet teostavate asutustega ning 

rakendada piisavalt ressursse süsteemse järelevalve läbiviimiseks. Järelevalve efektiivne 

teostamine aitab ennetada mitmete probleemide väljakujunemist, tekkinud probleemide kiiret 

lahendamist ja seeläbi ka omavalitsuse rahalisi vahendeid kokku hoida.  

Jäätmekava eesmärk  

 Maardu linnas on selgelt määratletud jäätmevaldkonnaga seonduvad reeglid ja 

tingimused ning toimub nende nõuetekohane täitmine. 

 Maardu linnavalitsus omab piisavaid ressursse järelevalvetegevuste teostamisel.  



  

30 

 

 Maardu linnavalitsus kaasab tegevustesse partnereid.  

Eesmärk loetakse täidetuks, kui jäätmekava perioodi lõpuks on vähenenud jäätmehoolduse 

reeglite rikkumiste arv, jäätmetekitajad on teadlikumad jäätmete nõuetekohase käitlemise 

reeglitest ja Maardu linnavalitsuse järelevalve tegevused toimuvad vastavuses tegevuskavadega.  

 

 

7.6. JÄÄTMETE LIIGITI KOGUMISE JA TAASKASUTAMISE EDENDAMINE 
Jäätmeseadus määrab Maardu linna ülesandeks korraldada jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti 
kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses (Keskkonnaministri 
16.01.2007 määrusele nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise 
alused“). Taaskasutamise sihtmäärad on esitatud Lisas 2.  

Jäätmekava koostamise ajal on võimalik olemasolevate andmete põhjal statistiliselt hinnata, 
millisel määral on omavalitsused jäätmeid liigiti kogunud. Samas puuduvad objektiivsed 
andmed, millises mahus on Maardu linna jäätmeid reaalselt taaskasutusse suunatud. Liigiti 
kogumine ei tähenda automaatselt jäätmete taaskasutamist ega ringlusse suunamist. Kuna 
olmelise päritoluga jäätmematerjalide taaskasutamise, eriti ringlusesse suunamise võimalused 
on Eestis puudulikud ja kogu maailmaturu vaatest on antud jäätmeliikide osas ülepakkumine, 
siis ei pea Maardu linnavalitsus mõistlikuks rakendada tegevusi, mille tulemusi ei ole võimalik 
ette prognoosida ega kontrollida.  

Seetõttu lähtub Maardu linn põhimõttest, mille kohaselt saab linn luua jäätmete 
taaskasutamiseks eelduseid läbi otstarbeka jäätmete liigiti kogumise lahenduse rakendamise. 
Liigiti kogumisel on prioriteediks vähendada segaolmejäätmete tekkemahtu eelkõige läbi 
pakendijäätmete liigiti kogumise ja üleandmise taaskasutusorganisatsioonide kogumisvõrku 
(põhjus: pakendi osakaal segaolmejäätmete koostises on ca 30%). 

Täiendava eesmärgina saab välja tuua biolagunevate jäätmete tekkekohal liigiti kogumist, mis 
on lihtsasti teostatav. Selleks tuleb fikseerida asjakohased tingimused jäätmehoolduseeskirjas, 
jäätmete käitluskoha määramisel ja korraldatud jäätmeveo hangetes. Jäätmete 
käitlustingimuste muutmiseks, kui selleks on linna objektiivne vajadus, peab nägema ette 
vastavad tingimused jäätmehoolduseeskirjas ja korraldatud jäätmeveo hankes.  

Jäätmematerjalide lokaalse taaskasutamise edendamiseks saab Maardu linn planeerida 
lahendusi biolagunevatest jäätmetest toodetud komposti kasutuselevõtmiseks linna 
territooriumil. 
 
Ettevõtlussektor tekitab olulises mahus jäätmeid, mis ei ole korraldatud jäätmeveoga 
hõlmatud. Maardu linnavalituse eesmärgiks on omada ülevaadet kõikidest Maardu linnas 
jäätmeid tekitavatest isikutest, mis võimaldab: 

 fikseerida, milliseid isikud milliseid jäätmeid tekitavad; 
 miks jäätmed tekkivad (s.t sisendinfo tootmisprotsesside efektiivistamise vajaduse 

analüüsiks); 
 fikseerida, kuidas jäätmeid käideldakse; 
 rakendada meetmeid ettevõtlussektori tegevuste teostamiseks; 
 hinnata jäätmetest tulenevaid keskkonnariske ja rakendada nende maandamiseks 

adekvaatseid meetmeid koostöös ettevõtetega; 
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 rakendada muid tingimusi, mis on vajalikud Maardu linna elu- ja ärikeskkonna arengu 
toetamiseks. 

 
Jäätmete liigiti kogumise nõudest erisuste rakendamine (jäätmeseaduse § 31 lõike 6 alusel 
nähakse ette erand teatud jäätmete liigiti kogumisest vabastamiseks) otsustatakse linna uue 
jäätmehoolduseeskirja tingimustega.  
 
 
Jäätmekava eesmärk:  

 Maardu linnas toimub jäätmete liigiti kogumine otstarbekal viisil ja suures mahus 

tekkekohal. 

 Maardu linnavalitsus omab täielikku ülevaadet linna territooriumil tegutsevate 

jäätmetekitajate osas, kehtestades selleks ettevõtetele nn ettevõtte jäätmekava 

koostamise kohustuse. Kava koostamise nõue kehtestatakse Jäätmeseaduse paragrahv 

44 lg 4 alusel:  „Kohaliku omavalitsuse üksus võib nõuda oma haldusterritooriumil 

tegutsevalt isikult, asutuselt ja tootjate ühenduselt käesoleva seaduse § 39 lõikele 3 

vastava jäätmekava koostamist oma kulul ning esitamist, kui see on vajalik kohaliku 

omavalitsuse üksuse jäätmekava koostamiseks või ajakohastamiseks.“ 

 

Eesmärk loetakse täidetuks kui perioodi lõpuks väheneb segaolmejäätmete tekkemaht, kõiki 

jäätmeid kogutakse võimalusel liigiti ja vastav tegevus on muutunud jäätmetekitajatele 

harjumuspäraseks tegevuseks, ettevõtlussektori jäätmete tekke- ja käitlemise asjaolud on selged 

ning ettevõtete jäätmekavad on aluseks ja toetavad Maardu linna jäätmehoolduse arengut. 

 

7.7. JÄÄTMETE KOGUMIS- JA KÄITLUSVÕRGU ARENDAMINE  
Kogumis- ja käitlusvõrk on vahendid, mille kaudu Maardu linn saab realiseerida jäätmekava 
eesmärke.  Jäätmete liigiti kogumise tegevused ja nende arendamine on kokkuvõtvalt esitatud 
Lisas 4. 
 
 
7.7.1. Korraldatud jäätmeveo rakendamine 

Korraldatud jäätmeveo hankega on otstarbekas hõlmata kõiki need jäätmeliigid, mille 
kogumine ja käitlemine toimub arusaadavatel tingimustel: segaolmejäätmed, paberi ja 
kartongijäätmed, biolagunevad jäätmed, suurjäätmed. Nimetatud jäätmematerjalide liigiti 
kogumine toetab otseselt Maardu linna tegevusi jäätmete taaskasutamise sihteesmärkide 
saavutamisel ja vastab otstarbekuse põhimõttele. Liigiti kogutavate jäätmete osas peab olema 
tagatud tegevuse otstarbekuse printsiip, s.t iga tegevus peab olema majanduslikult otstarbekas, 
jäätmevaldajale arusaadav ja teostatav ning looma väärtust jäätmete taaskasutamisele. 
Vastavat otstarbekust hinnatakse jäätmehoolduseeskirja tingimuste raames ning jäätmete 
käitlus- ja veoteenuse hanke tingimuste tehnilises kirjelduses. 
 

Peamiseks eesmärgiks on Maardu linna jäätmetekitajate 100% liitmine korraldatud 

jäätmeveoga, et ennetada tekkivate jäätmete väärkäitlemist, tagada ühtsetel alusel kvaliteetne 

teenindamine ja teenuste kulupõhine hinnastamine ning andmete haldamine. Korraldatud 
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jäätmeveost vabastamine saab toimuda ainult põhjendatud tingimustel vastavalt 

jäätmeseadusele ja jäätmehoolduseeskirjale. Pakendijäätmete hõlmamine korraldatud 

jäätmeveoga on pakendiseaduse regulatsiooni alusel võimalik juhul, kui pakendijäätmete 

taaskasutusorganisatsioonid teevad Maardu linnaga koostööd nendel tingimustel, mida linn 

esitab.   

Jäätmete sorteerimise parandamiseks on oluline, et korraldatud jäätmeveo hanke läbiviimisel 
tagatakse eriliigiliselt kogutud jäätmete konteinerite tühjendamisele soodsam hind kui 
segaolmejäätmete konteineritele. Liigiti kogumist toetava meetmena on asjakohane rakendada 
tühisõidu hinda konteineri puudumisel või nõutud jäätmeliikide liigiti mittekogumise 
tuvastamisel.  

 

Korraldatud jäätmeveo toimimise olulised väärtused on: 

 aitab vältida prügistamist ja illegaalset jäätmekäitlust; 

 jäätmetekitaja maksab oma jäätmete käitlemise eest ja tunnetab seeläbi omavastutust;  

 jäätmete kogumise logistika on efektiivne; 

 tagatud on parem kontroll jäätmete tekke ja käitlemise üle; 

 hõlbustab jäätmete liigiti kogumist.  

 

Eesmärk:  

 Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud kõik jäätmevaldajad.  

 Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud jäätmeliigid, mida on otstarbekas hõlmata (nii 

kohustuslikud teenused kui vabatahtlikud teenused). 

 Korraldatud jäätmeveost vabastuste andmine on alati põhjendatud. 

Eesmärk loetakse täidetuks kui korraldatud jäätmeveo lahendus toimib probleemideta ja vastab 

Maardu linna jäätmetekitajate/jäätmevaldajate vajadustele.  

 

7.7.2. Pakendijäätmete kogumine ja käitlemine 

Suur osa klaasi-, plasti- ja metallijäätmetest on pandiga tagatud pakendijäätmed, mille 
kogumine on korraldatud avalike kogumispunktide kaudu ja on taaskasutusorganisatsioonide 
ülesanne tagada vajalikud tulemused. Pandipakendi süsteem toimib hästi ja seda ei pea Maardu 
linn reguleerima. Probleeme on pandiga tagamata pakendite kogumisega ja käitlemisega, 
täpsemalt müügipakendite osas, mis pannakse suures mahus segaolmejäätmete hulka.    
 
Pakendijäätmete kogumise edendamisel on olulisel kohal koostöö 
taaskasutusorganisatsioonidega, et nende avalik kogumisvõrk vastaks paiknemise, arvu, 
liigilisuse ja opereerimise tingimuste osas Maardu linna vajadustele. Avalikud 
pakendikonteinerid peavad asuma seal, kus jäätmevaldajad kõige rohkem liiguvad – eelkõige 
kaupluste vahetus läheduses ja suuremate kortermajade juures, hajaasustusega piirkondades 
ka suuremates külades. Pakendikonteinerid ei tohi võimaldada segapakendi kogumist, s.t igale 
pakendiliigile peab olema eraldi kogumiskonteiner. 
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Oluline on välja tuua vastutuse olemasolu antud jäätmeliigi osas: pakendijäätmete kogumisel 
ja käitlemisel vastutavad pakendiseaduses nõutud tulemuste saavutamise eest 
taaskasutusorganisatsioonid, mitte Maardu linn.  
 
Nõuded pakendijäätmete kogumisele, käitlemisele ja käitluskohtadele: 

 jäätmete kogumist ja vedu teostakse suletud veovahendiga viisil, mis välistab 
jäätmetest tulenevate häiringute tekkimise ja leviku; 

 taaskasutusorganisatsioonidele rakendatavad tingimused pakendijäätmete kogumisel 
ja kogumisvahendite teenindamise määratakse Maardu linna poolt vastava lepingu 
alusel, mille sõlmimine on taaskasutusorganisatsioonile kohustuslik;   

 jäätmete kogumine avalikus ruumis peab toimuma visuaalselt ühesuguse välimusega ja 
tähistatusega ning heas korras olevate kogumisvahenditega. 

 avalikus ruumis asuvate kogumisvahenditega ei tohi tekitada mitte ühtegi häiringut. 
Häiringu vältimise ja tagajärgede likvideerimise eest (ilma piiranguteta) vastutab 
kogumisvahendi omanik ja/või haldaja sõltumata häiringu olemusest. 

 jäätmete käitlemine (sorteerimine, pakendamine, hoiustamine, muu toiming) toimub 
ilmastikukindlates siseruumides viisil, mis välistab jäätmetest tulenevate häiringute 
levimise; 

 jäätmete käitlemisel peab rakendama parimat võimalikku tehnoloogiat; 
 jäätmete ladustamine välitingimustes on keelatud, v.a juhul, kui ladustamine toimub 

ilmastikukindlalt suletud kogumisvahenditega ja/või jäätmed on pakendatud viisil, mis 
võimaldab nende korrapärast ladustamist ning mis välistab jäätmetest tulenevad 
häiringud ja on kooskõlast keskkonnaloaga; 

 välitingimustes ladustatavate jäätmete kuhjade/virnade kõrgus ei tohi olla üle 5 meetri; 
 kõrvalistele isikutele peab käitluskoha kinnistule ja ruumidele ligipääs olema piiratud; 
 käitluskoha kinnistut peab ümbritsema vähemalt 2 meetri kõrgune mitteläbipaistev 

suletud piirdeaed; 
 käitluskoha kinnistust vähemalt 20% peab olema haljasala. 

Nõuete rakendumine: 
 kõikidele uutele käitlejatele ja käitluskohtadele ilma eranditeta; 
 olemasolevad käitlejad ja käitluskohad peavad nõuetele vastavuse tagama hiljemalt 

2025.aastaks. Kui käitleja keskkonnakaitseloa uuendamine/muutmine toimub enne 
2025 aastat, jõustuvad ülalnimetatud nõuded uue loa kehtivusega. Täiendavate nõuete 
kehtestamine ja nõuetest erisuste rakendamine toimub linnavalitsuse põhjendatud 
otsusega. 

 
Jäätmehoolduseeskirjaga fikseeritakse detailsed reeglid ja tingimused pakendijäätmete 
kogumisel ja käitlemisel. 
 
 
 
Jäätmekava eesmärk:  

 Pakendijäätmete üleandmise lahendused on jäätmetekitajale mugavad ning antud 

jäätmeid ei panda enam segaolmejäätmete kogumisvahenditesse. 

 Loodud on tingimused pakendijäätmete materjalipõhiseks liigiti kogumiseks kõikide 

elamutüüpide juures ja avalikus ruumis koostöös taaskasutusorganisatsioonidega. 
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 Otstarbekuse olemasolu korral on pakendjäätmete tekkekohal kogumine liidetud 

korraldatud jäätmeveoga.  

 Pakendijäätmete kogumine ja käitlemine toimub kooskõlas Maardu linna etteantud 

tingimustega. 

Eesmärk loetakse täidetuks kui perioodi lõpuks väheneb segaolmejäätmetes pakendijäätmete 

maht, pakendijäätmete nõuetekohane üleandmine on muutunud jäätmevaldajatele 

harjumuspäraseks tegevuseks ning jäätmete käitlemine toimub Maardu linna poolt määratud 

tingimustega kooskõlas. 

 

7.7.3. Paberi ja kartongi kogumine  

Paberi ja kartongi kogumisel on oluline tagada nende jäätmete liigiti kogumine tekkekoha 

lähedal. Tuleb rakendada tingimus paberi ja kartongi liigiti kogumiseks kõikide elamutüüpide 

juures.  

 

Nõuded paberi- ja kartongijäätmete kogumisele, käitlemisele ja käitluskohtadele: 
 jäätmete kogumist ja vedu teostakse suletud veovahendiga viisil, mis välistab 

jäätmetest tulenevate häiringute tekkimise ja leviku. 
 jäätmete kogumine avalikus ruumis peab toimuma visuaalselt ühesuguse välimusega ja 

tähistatusega ning heas korras olevate kogumisvahenditega. 
 avalikus ruumis asuvate jäätmete kogumisvahenditega ei tohi tekitada mitte ühtegi 

häiringut. Häiringu vältimise ja tagajärgede likvideerimise eest (ilma piiranguteta)  
vastutab kogumisvahendi omanik ja/või haldaja sõltumata häiringu olemusest. 

 jäätmete käitlemine (sorteerimine, pakendamine, hoiustamine, muu toiming) toimub 
ilmastikukindlates siseruumides viisil, mis välistab jäätmetest tulenevate häiringute 
levimise; 

 jäätmete käitlemisel peab rakendama parimat võimalikku tehnoloogiat; 
 jäätmete ladustamine välitingimustes on keelatud, v.a juhul, kui ladustamine toimub 

ilmastikukindlalt suletud kogumisvahenditega ja/või jäätmed on pakendatud viisil, mis 
välistab jäätmetest tulenevad häiringud ning on kooskõlast keskkonnaloaga; 

 kõrvalistele isikutele peab käitluskoha kinnistule ja ruumidele ligipääs olema piiratud; 
 käitluskoha kinnistut peab ümbritsema vähemalt 2 meetri kõrgune mitteläbipaistev 

suletud piirdeaed; 
 käitluskoha kinnistust vähemalt 20% peab olema haljasala. 

Nõuete rakendumine: 
 kõikidele uutele käitlejatele ja käitluskohtadele ilma eranditeta; 
 olemasolevad käitlejad ja käitluskohad peavad nõuetele vastavuse tagama hiljemalt 

2025.aastaks. Kui käitleja keskkonnakaitseloa uuendamine/muutmine toimub enne 

2025 aastat, jõustuvad ülalnimetatud nõuded uue loa kehtivusega. Täiendavate nõuete 

kehtestamine ja nõuetest erisuste rakendamine toimub linnavalitsuse põhjendatud 

otsusega. 

 

 

Jäätmekava eesmärk: 
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 Paberi ja kartongi liigiti kogumine toimub korraldatud jäätmeveo raames ning antud 

jäätmeid kogutakse maksimaalses mahus liigiti, s.t ei panda segaolmejäätmete ega 

muude liigiti kogutavate jäätmete kogumisvahendisse. 

 Rakendatud on jäätmevaldajate teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevused. 

Eesmärk loetakse täidetuks kui perioodi lõpuks väheneb segaolmejäätmetes paberi- ja kartongi 

maht ning jäätmete nõuetekohane üleandmine on muutunud jäätmevaldajatele 

harjumuspäraseks tegevuseks.  

 

7.7.4. Biolagunevate jäätmete kogumine ja käitlemine 

Riigi jäätmekava näeb ette biolagunevate jäätmete osakaalu vähendamist olmejäätmetes 20 

massiprotsendini aastaks 2020 ning biolagunevate jäätmete ringlussevõtu osakaalu 

olmejäätmete kogumassist – 13 %. Biolagunevate jäätmete liigiti kogumine on suurima mõjuga 

tegevus jäätmete ringlussevõttu suurendamisel Maardu linnas järgmistel põhjustel: 

 enamus biolagunevad jäätmed on liigiti kogutuna lihtsasti taaskasutusse suunatavad; 

 enamike biolagunevate jäätmete kogumine koos muude nn kuivade jäätmetega 

kahjustavad olulisel määral kuivade jäätmematerjalide edasise käitlemise ja 

taaskasutamise efektiivsust.  

 

Biolagunevate jäätmete liigiti kogumise suurendamiseks tuleb rakendada tingimused nende 

jäätmete tekkekohal kogumiseks kõikide elamutüüpide ja jäätmevaldajate juures. Jäätmete 

liigiti üleandmise võimalus peab olema kõikidel jäätmetekitajatel.  

 

Nõuded biolagunevate jäätmete kogumisele, käitlemisele ja käitluskohtadele:  
 Jäätmete kogumist ja vedu teostakse suletud veovahendiga viisil, mis välistab 

jäätmetest tulenevate häiringute tekkimise ja leviku. 
 Häiringu vältimise ja tagajärgede likvideerimise eest (ilma piiranguteta) vastutab 

kogumisvahendi omanik ja/või haldaja sõltumata häiringu olemusest; 
 Toidu- kui köögijäätmete ning aia- ja haljastusjäätmete tekkekohal kompostimine on 

lubatav ainult eramajade kinnistutel. Linnavalitsusel on õigus anda eritingumusi; 

 Tekkekohal kompostimisel järgitakse reegleid, mis tagavad kompostimise toimingu 

nõuetekohasuse; 

 Jäätmete käitlemisel peab rakendama parimat võimalikku tehnoloogiat; 
 Biolagunevate jäätmete käitlemisel tööstuslikus mahus ja/või ettevõtlustegevuse 

eesmärgil: nõuded käitlemisele seatakse igakordselt Maardu linnavalituse poolt.  

 

Piirangu põhjendused:  

 kompostimine on kindlatele tehnoloogilistele tunnustele vastav toiming, mille teostaja  

peab olema isikuliselt tuvastatav, et kontrollida kompostimise protsessi nõuetele 

vastavust. 

 kompostimise protsess tekitab negatiivseid lõhnahäiringuid ja sageli soodustab 

väikenäriliste teket kompostimisalal.  
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 biolagunevate jäätmete tööstuslikuks mahus ja/või ettevõtluse eesmärgil käitlemine, 

s.h biogaasi tootmine, peab olema kooskõlas Maardu linna huvidega, täiendavalt 

elanike huvidega nii omavalitsuse üleselt kui ka konkreetse piirkonna põhiselt, kuhu 

käitlusrajatis plaanitakse rajada. 

 

Jäätmekava eesmärk:  

 biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ning aia- ja haljastusjäätmete kogumine on 

liidetud korraldatud jäätmeveosse.    

 loodud on tingimused jäätmete liigiti kogumiseks ja jäätmekäitlejale üleandmiseks 

kõikide elamutüüpide ja jäätmetekitajate juures.  

 kohtkompostimine toimub kooskõlas Maardu linna etteantud tingimustega. 

Eesmärk loetakse täidetuks kui perioodi lõpuks väheneb segaolmejäätmetes biolagunevate 

jäätmete maht miinimumini, jäätmete nõuetekohane tekkekohal kogumine ja üleandmine on 

muutunud jäätmevaldajatele harjumuspäraseks tegevuseks ning  jäätmete käitlemine toimub 

Maardu linna poolt määratud tingimustega kooskõlas. 

 

 

7.7.5. Ehitus ja lammutusjäätmete käitlemine 

Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumisel on oluline tagada nende tekkekoha liigiti kogumine, mis 

suurendab nende taaskasutamise võimalusi. Jäätmete üleandmise peamisteks võimalusteks on 

Muuga jäätmejaam ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.   

Ehitus- ja lammutusjäätmed ei tohi paigutada muude jäätmeliikide hulka. Selleks on vajalik  

fikseerida antud jäätmete tekke ja käitlemise tingimused jäätmehoolduseeskirjas ja rakendada 

asjakohast järelevalvetegevust.  

 

Nõuded ehitus- ja lammutusjäätmete kogumisele ning käitluskohtadele ja käitlemisele: 
 jäätmeid peab tekkekohal koguma liigiti materjalide põhiselt; 
 jäätmete kogumist ja vedu teostakse veovahendiga viisil, mis välistab jäätmetest 

tulenevate häiringute tekkimise ja leviku. 
 jäätmete kogumine ei tohi tekitada häiringuid. Häiringu vältimise ja tagajärgede 

likvideerimise eest vastutab jäätmete koguja/käitleja;  
 jäätmete käitlemine (sorteerimine, pakendamine, hoiustamine, muu toiming) toimub 

kõvakattega alal ja ilmastikukindlates siseruumides viisil, mis välistab jäätmetest 
tulenevate häiringute levimise; 

 jäätmete käitlemisel peab rakendama parimat võimalikku tehnoloogiat; 
 jäätmete ladustamine välitingimustes on keelatud, v.a juhul kui ladustamine toimub 

ilmastikukindlalt suletud kogumisvahenditega ja/või jäätmed on pakendatud viisil, mis 
välistab jäätmetest tulenevad häiringud ning on kooskõlas keskkonnaloaga. Häiringuid 
mittetekitavateks ladustamiseks lubatud materjalideks on: mineraalsed materjalid, 
puitmaterjalid, puhtad pinnased, puhtad plastimaterjalid, klaasmaterjalid.   

 välitingimustes ladustatavate jäätmete kuhjade/virnade kõrgus ei tohi olla üle 5 meetri; 
 kõrvalistele isikutele peab käitluskoha kinnistule ja hoonestusele ligipääs olema 

piiratud; 
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 käitluskoha kinnistut peab ümbritsema vähemalt 2 meetri kõrgune mitteläbipaistev 
suletud piirdeaed; 

 käitluskoha kinnistust vähemalt 20% peab olema haljasala. 
Nõuete rakendumine: 

 kõikidele uutele käitlejatele ja käitluskohtadele ilma eranditeta; 
 olemasolevad käitlejad ja käitluskohad peavad nõuetele vastavuse tagama hiljemalt 

2025.aastaks. Kui käitleja keskkonnakaitseloa uuendamine/muutmine toimub enne 
2025 aastat, jõustuvad ülalnimetatud nõuded uue loa kehtivusega. Nõuetest erisuste 
rakendamine ja täiendavate nõuete kehtestamine toimub linnavalitsuse põhjendatud 
otsusega. 

 

Jäätmekava eesmärk: 

 ehitus-lammutusjäätmete tekkemahud on kontrollitavad; 

 tekkekohal toimub jäätmete liigiti kogumine; 

 jäätmete käitlemise tingimused on monitooritavad; 

 jäätmete käitlemine ei tekita negatiivseid keskkonnahäiringuid ja visuaalseid häiringuid. 

Eesmärk loetakse täidetuks kui perioodi lõpuks väheneb ehitus-lammutusjäätmete 

ebaseaduslik käitlemine miinimumini, jäätmete nõuetekohane üleandmine on muutunud 

jäätmevaldajatele harjumuspäraseks tegevuseks ning jäätmete käitlustegevus ei tekita 

keskkonnahäiringuid, s.h visuaalseid häiringuid. 

 

 

7.7.6. Ohtlike jäätmete käitlemine 

Ohtlike jäätmete kogumine jätkub Muuga jäätmejaamas, lisaks läbi regulaarsete 

kogumisringide teostamise. Jäätmete kogumise efektiivsuse tõstmiseks on otstarbekas 

rakendada jäätmetekitajate teadlikkuse suurendamist toetavaid meetmeid. Jäätmete 

kogumislahenduste arendamine toimub vajaduste põhiselt. 

 

Nõuded ohtlike jäätmete kogumisele, käitluskohtadele ja käitlemisele: 
 jäätmete kogumisel peab kasutama selleks sobilikke kogumisvahendeid;  
 jäätmete vedu teostakse veovahendiga viisil, mis välistab jäätmetest tulenevate 

häiringute tekkimise ja leviku; 
 jäätmete kogumine ei tohi tekitada häiringuid. Häiringu vältimise ja tagajärgede 

likvideerimise (ilma piiranguteta) eest vastutab jäätmete koguja/käitleja;  
 jäätmete käitlemine (sorteerimine, pakendamine, hoiustamine, muu toiming) toimub 

kõvakattega alal ja ilmastikukindlates siseruumides viisil, mis välistab jäätmetest 
tulenevate häiringute tekke ja levimise; 

 jäätmete käitlemisel peab rakendama parimat võimalikku tehnoloogiat; 
 jäätmete ladustamine välitingimustes on keelatud, v.a juhul, kui ladustamine toimub 

ilmastikukindlalt suletud kogumisvahenditega, mis välistab jäätmetest tulenevad 
häiringud ning on kooskõlas keskkonnaloa nõuetega; 

 kõrvalistele isikutele peab käitluskohale ligipääs peab olema piiratud; 
 käitluskoha kinnistut peab ümbritsema vähemalt 2 meetri kõrgune mitteläbipaistev 

suletud piirdeaed; 
 käitluskoha kinnistust vähemalt 20% peab olema haljasala. 
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Nõuete rakendumine: 

 kõikidele uutele käitlejatele ja käitluskohtadele ilma eranditeta; 
 olemasolevad käitlejad ja käitluskohad peavad nõuetele vastavuse tagama hiljemalt 

2025.aastaks. Kui käitleja keskkonnakaitseloa uuendamine/muutmine toimub enne 
2025 aastat, jõustuvad ülalnimetatud nõuded uue loa kehtivusega. Nõuetest erisuste 
rakendamine ja täiendavate nõuete kehtestamine toimub linnavalitsuse põhjendatud 
otsusega. 

 

Jäätmekava eesmärk: 

 ohtlike jäätmete tekkemahud on kontrollitavad; 

 tekkekohal toimub jäätmete liigiti kogumine; 

 jäätmete käitlemise tingimused on monitooritavad; 

 jäätmete käitlemine ei tekita negatiivseid keskkonnahäiringuid ja visuaalseid häiringuid. 

Eesmärk loetakse täidetuks kui perioodi lõpuks väheneb ohtlike jäätmete ebaseaduslik 

käitlemine miinimumini, jäätmete nõuetekohane üleandmine on muutunud 

jäätmevaldajatele harjumuspäraseks tegevuseks ning jäätmete käitlustegevus ei tekita 

keskkonnahäiringuid.  

 

7.7.7. Elektroonikaromude, kantavate patareide ja akujäätmete käitlemine  

Elektroonikaromude, kantavate patarei- ja akujäätmete kogumis- ja käitlussüsteemi osas 
muutusi uue jäätmekava perioodil ette ei nähta. Jätkata tuleb koostööd 
tootjavastutusorganisatsioonidega ning elektroonikaromude ja kantavate patarei ja 
akujäätmete kogumisega jäätmejaamas, nende müügikohtades ja ohtlike jäätmete 
kogumisringidel.  
 
Nõuded jäätmete kogumisele, käitluskohtadele ja käitlemisele: 

 jäätmete kogumisel peab kasutama selleks sobilikke kogumisvahendeid;  
 jäätmete vedu teostakse veovahendiga viisil, mis välistab jäätmetest tulenevate 

häiringute tekkimise ja leviku. 
 jäätmete kogumine ei tohi tekitada häiringuid. Häiringu vältimise ja tagajärgede 

likvideerimise (ilma piiranguteta) eest vastutab jäätmete koguja/käitleja;  
 jäätmete käitlemine (sorteerimine, pakendamine, segamine, hoiustamine, muu 

toiming) toimub kõvakattega alal ja ilmastikukindlates siseruumides viisil, mis välistab 
jäätmetest tulenevate häiringute tekke ja levimise; 

 jäätmete käitlemisel peab rakendama parimat võimalikku tehnoloogiat; 
 jäätmete ladustamine välitingimustes on keelatud, v.a juhul, kui ladustamine toimub 

ilmastikukindlalt suletud kogumisvahenditega, mis välistab jäätmetest tulenevad 
häiringud ning häiringuid mittetekitavate materjalide hoiustamine keskkonnaloa 
nõuete piirides. Häiringuid mittetekitavateks ladustamiseks lubatud materjalideks on: 
puhtad plastimaterjalid, metallimaterjalid.   

 välitingimustes ladustatavate jäätmete/virnade kõrgus ei tohi olla üle 5 meetri; 
 kõrvalistele isikutele peab käitluskohale ligipääs peab olema piiratud; 
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 käitluskoha kinnistut peab ümbritsema vähemalt 2 meetri kõrgune mitteläbipaistev 
suletud piirdeaed; 

 käitluskoha kinnistust vähemalt 20% peab olema haljasala. 
Nõuete rakendumine: 

 kõikidele uutele käitlejatele ja käitluskohtadele ilma eranditeta; 
 olemasolevad käitlejad ja käitluskohad peavad nõuetele vastavuse tagama hiljemalt 

2025.aastaks. Kui käitleja keskkonnakaitseloa uuendamine/muutmine toimub enne 
2025 aastat, jõustuvad ülalnimetatud nõuded uue loa kehtivusega. Nõuetest erisuste 
rakendamine ja täiendavate nõuete kehtestamine toimub linnavalitsuse põhjendatud 
otsusega. 

 
Jäätmekava eesmärk: 

 Jäätmeid kogutakse liigiti ega panda muude jäätmeliikide hulka ning antakse 
käitlemiseks üle nõuetekohaselt; 

 tootjavastutusorganisatsioonid teostavad koostöös Maardu linnaga elanike teadlikkuse 
suurendamist edendavaid tegevusi.   

Eesmärk loetakse täidetuks kui jäätmete kogumise ja käitlemise lahendus toimib probleemideta 

ning vastab Maardu linna jäätmetekitajate vajadustele ja Maardu linnavalitsuse kehtestatud 

nõuetele. 

 

7.7.8. Mootorsõidukite, nende osade ja vanametalli käitlemine  

Mootorsõidukid ja nende osade ning vanametalli kogumise ja käitlemise osas täpsustatakse uue 
jäätmekavaga antud jäätmete käitlemisele kehtivaid tingimusi. Kuna antud  jäätmete käitlemine 
on vabaturu teenus, milles on pakkujate paljusus, on käitlustegevuste kontrollitavuse, 
keskkonnahäiringute maandamise ja visuaalsete häiringute elimineerimise eesmärgil 
otstarbekas rakendada Maardu linna poolt täiendavaid meetmeid.  
 
Nõuded mootorsõidukite, nende osade ja vanametalli kogumisele, käitlemisele ja 
käitluskohtadele: 

 jäätmete kogumisel peab kasutama selleks sobilikke kogumisvahendeid;  
 jäätmete vedu teostakse veovahendiga viisil, mis välistab jäätmetest tulenevate 

häiringute tekkimise ja leviku. 
 jäätmete kogumine ei tohi tekitada häiringuid. Häiringu vältimise ja tagajärgede 

likvideerimise (ilma piiranguteta) eest vastutab jäätmete koguja/käitleja;  
 jäätmete käitlemine (sorteerimine, pakendamine, segamine, hoiustamine, muu 

toiming) toimub kõvakattega alal ja ilmastikukindlates siseruumides viisil, mis välistab 
jäätmetest tulenevate häiringute tekke ja levimise; 

 jäätmete käitlemisel peab rakendama parimat võimalikku tehnoloogiat; 
 jäätmete ladustamine välitingimustes on keelatud, v.a juhul, kui ladustamine toimub 

ilmastikukindlalt suletud kogumisvahenditega, mis välistab jäätmetest tulenevad 
häiringud ning häiringuid mittetekitavate materjalide hoiustamine keskkonnaloa 
nõuete piirides.  

 välitingimustes ladustatavate jäätmete/materjalide kuhjade/virnade kõrgus ei tohi olla 
üle 5 meetri; 

 mootorsõidukite ja nende osade, samuti ohtlike materjalide ja jäätmete käitlemisel on 
kohustuslik kasutada käitlusalal õlipüüniseid;   
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 kõrvalistele isikutele peab käitluskoha kinnistule ja hoonestusele ligipääs peab olema 
piiratud; 

 käitluskoha kinnistut peab ümbritsema vähemalt 2 meetri kõrgune mitteläbipaistev 
suletud piirdeaed; 

 käitluskoha kinnistust vähemalt 20% peab olema haljasala. 
 
Nõuete rakendumine: 

 kõikidele uutele käitlejatele ja käitluskohtadele ilma eranditeta; 
 olemasolevad käitlejad ja käitluskohad peavad nõuetele vastavuse tagama hiljemalt 

2025.aastaks. Kui käitleja keskkonnakaitseloa uuendamine/muutmine toimub enne 
2025 aastat, jõustuvad ülalnimetatud nõuded uue loa kehtivusega. Nõuetest erisuste 
rakendamine ja täiendavate nõuete kehtestamine toimub linnavalitsuse põhjendatud 
otsusega. 

 

Jäätmekava eesmärk: 

 jäätmete tekkemahud on kontrollitavad; 

 jäätmete käitlemise tingimused on monitooritavad; 

 jäätmete käitlemiseks kasutatav alad ei tekita visuaalset häiringut; 

 jäätmete käitlemine ei tekita negatiivseid keskkonnahäiringuid. 

Eesmärk loetakse täidetuks kui perioodi lõpuks on jäätmete käitlemise asukohad saanud uue 

visuaalse ja sisulise kvaliteedi, vastavad kõikidele nõuetele ning jäätmete käitlustegevused ei 

tekita keskkonnahäiringuid.  

 

7.7.9. Plastijäätmete kogumine ja käitlemine 

Nii olmejäätmete kui ettevõtlussektori jäätmete sorteerimine on kiiresti arenev 

tegevusvaldkond, mis vajab jäätmekavaga reguleerimist. Käitlustegevuste kontrollitavuse, 

keskkonnahäiringute maandamise ja visuaalsete häiringute elimineerimise eesmärgil on 

otstarbekas rakendada Maardu linna poolt vastavaid asjakohaseid meetmeid. 

 

Nõuded plastijäätmete käitluskohtadele ja käitlemisele: 

 jäätmete kogumisel peab kasutama selleks sobilikke kogumisvahendeid  
 jäätmete vedu teostakse suletud veovahendiga viisil, mis välistab jäätmetest tulenevate 

häiringute tekkimise ja leviku. 
 jäätmete kogumine avalikus ruumis asuvate kogumisvahenditega ei tohi tekitada mitte 

ühtegi häiringut. Häiringu vältimise ja tagajärgede likvideerimise (ilma piiranguteta) eest 
vastutab kogumisvahendi omanik ja/või haldaja.  

 jäätmete käitlemine (sorteerimine, pakendamine, hoiustamine, muu toiming) toimub 
ilmastikukindlates siseruumides viisil, mis välistab jäätmetest tulenevate häiringute 
levimise; 

 jäätmete käitlemisel peab rakendama parimat võimalikku tehnoloogiat; 
 jäätmete ladustamine välitingimustes on keelatud, v.a juhul, kui ladustamine toimub 

ilmastikukindlalt suletud kogumisvahenditega, mis välistab jäätmetest tulenevad 
häiringud ning häiringuid mittetekitavate materjalide hoiustamine keskkonnaloa 
nõuete piirides.  
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 välitingimustes ladustatavate jäätmete/materjalide kuhjade kõrgus ei tohi olla üle 5 
meetri; 

 kõrvalistele isikutele peab käitluskoha kinnistule ja hoonestusele ligipääs peab olema 
piiratud; 

 käitluskoha kinnistut peab ümbritsema vähemalt 2 meetri kõrgune mitteläbipaistev 
suletud piirdeaed; 

 käitluskoha kinnistust vähemalt 20% peab olema haljasala. 
Nõuete rakendumine: 

 kõikidele uutele käitlejatele ja käitluskohtadele ilma eranditeta; 
 olemasolevad käitlejad ja käitluskohad peavad nõuetele vastavuse tagama hiljemalt 

2025.aastaks. Kui käitleja keskkonnakaitseloa uuendamine/muutmine toimub enne 
2025 aastat, jõustuvad ülalnimetatud nõuded uue loa kehtivusega. Nõuetest erisuste 
rakendamine ja täiendavate nõuete kehtestamine toimub linnavalitsuse põhjendatud 
otsusega. 
 

 

7.7.10. Muude liigiti kogutavate jäätmete kogumine ja käitlemine 

Puidu-, tekstiili- ja suurjäätmete ning vanarehvide liigiti kogumise tagamiseks tuleb säilitada 

nende jäätmete üleandmise võimalused jäätmejaamas ja selleks ettenähtud muudes 

vastuvõtukohtades.  

Puidutööstusettevõtete puidujäätmeid tuleb koguda liigiti nende tekkekohas ning võimalusel 

kasutada neid materjalipõhiselt või suunata energiakasutusse.  

Tootmisjäätmeid ei tohi segada muude jäätmeliikidega ja need peavad olema ettevõtete poolt 

jäätmekätlejale eraldi liigina üleantavad olmejäätmete kõrval.  

 

Üldised nõuded jäätmete kogumisele, käitlemisele ja käitluskohtadele: 

 jäätmete kogumisel peab kasutama selleks sobilikke kogumisvahendeid;  
 jäätmete vedu teostakse veovahendiga viisil, mis välistab jäätmetest tulenevate 

häiringute tekkimise ja leviku. 
 jäätmete kogumine avalikus ruumis asuvate kogumisvahenditega ei tohi tekitada mitte 

ühtegi häiringut. Häiringu vältimise ja tagajärgede likvideerimise eest vastutab 
kogumisvahendi omanik ja/või haldaja.  

 jäätmete käitlemine (sorteerimine, pakendamine, hoiustamine, muu toiming) toimub 
reeglina ilmastikukindlates siseruumides viisil, mis välistab jäätmetest tulenevate 
häiringute levimise; 

 jäätmete käitlemisel peab rakendama parimat võimalikku tehnoloogiat; 
 jäätmete ladustamine välitingimustes on keelatud, v.a juhul, kui ladustamine toimub 

ilmastikukindlalt suletud kogumisvahenditega, mis välistab jäätmetest tulenevad 
häiringud ning häiringuid mittetekitavate materjalide hoiustamine keskkonnaloa 
nõuete piirides. Häiringuid mittetekitavateks ladustamiseks lubatud materjalide loetelu 
annab Maardu linnavalitsus vastava keskkonnaloa menetlemise raames. 

 välitingimustes ladustatavate jäätmete kuhjade/virnade kõrgus ei tohi olla üle 5 meetri; 
 kõrvalistele isikutele peab käitluskoha kinnistule ja hoonestusele ligipääs peab olema 

piiratud; 
 käitluskoha kinnistut peab ümbritsema vähemalt 2 meetri kõrgune mitteläbipaistev 

suletud piirdeaed; 
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 käitluskoha kinnistust vähemalt 20% peab olema haljasala. 
Nõuete rakendumine: 

 kõikidele uutele käitluskohtadele ilma eranditeta; 
 olemasolevad käitluskohad peavad nõuetele vastavuse tagama hiljemalt 2025.aastaks. 

Kui käitleja keskkonnaloa uuendamine/muutmine toimub enne 2025 aastat, jõustuvad 
ülalnimetatud nõuded uue loa kehtivusega. Nõuetest erisuste rakendamine ja 
täiendavate nõuete kehtestamine toimub linnavalitsuse põhjendatud otsusega. 

 
 

Jäätmekava eesmärk: 

 Jäätmeid kogutakse liigiti ega panda muude jäätmeliikide hulka;  

 Maardu linnavalitsus omab ülevaadet ettevõtlussektori jäätmetekke osas; 

 enamus jäätmematerjale suunatakse taaskasutusse. 

Eesmärk loetakse täidetuks kui jäätmete kogumise lahendus toimib probleemideta ning vastab 

Maardu linna jäätmetekitajate vajadustele ja Maardu linnavalitsuse kehtestatud nõuetele. 

 

7.7.11. Reoveesette käitlemine 

Reoveesette käitlemise lahendusi tuleb edaspidi arendada kahjulike keskkonnamõjude, s.h 

eluskeskkonna häiringute vältimiseks ja settelise komposti realiseerimisest väetisena 

kaasnevate võimalike pinnase- ja põhjavee reostuse ennetamisel. Reoveesette efektiivsete 

kogumis ja käitlemislahenduste osas on vastutav roll vee-ettevõttel.   

 

Jäätmekava eesmärk: 

  „Maardu linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ nõuete täitmine; 

 keskkonnahäiringute vältimine. 

Eesmärk loetakse täidetuks kui reoveesette kogumise lahendus toimib probleemideta ning 

vastab Maardu linna jäätmetekitajate vajadustele ja Maardu linnavalitsuse kehtestatud nõuetele. 

 

 

7.7.12. Raviasutuste jäätmete ja ravimite käitlemine 

Tervishoiul tekkivate jäätmete käitluse toimub teise ja kolmanda tasandi haiglate juures. 

Tervishoiuasutustes peab riskijäätmeid koguma olmejäätmetest eraldi ja tekkivad jäätmed 

suunama käitlemiseks riskijäätmete käitlussüsteemi. Tervishoiuasutused peavad sõlmima 

ohtlike jäätmete üleandmiseks lepingu vastavat keskkonnaluba omava ettevõttega. 

Jäätmekava eesmärk: 

 ravimite liigiti kogumine ja nõuetekohasesse käitlusesse üleandmine. 

 keskkonnahäiringute vältimine. 

Eesmärk loetakse täidetuks kui raviasutuste jäätmete ja ravimite kogumise lahendus toimib ning 

vastab Maardu linna jäätmetekitajate vajadustele ja Maardu linnavalitsuse kehtestatud nõuetele. 

 

 

7.7.13. Jäätmejaamad ja jäätmete vastuvõtupunktid 

https://www.riigiteataja.ee/akt/405122019041
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Jäätmekava perioodil jätkatakse Maardu jäätmejaama opereerimist ja teenuste osutamist 

jäätmete vastuvõtmisel. Vajaduste põhiselt teostatakse arendustegevusi, et tagada 

jäätmevaldajatele mugava teenuse osutamine. Andmete korrektsuse tagamiseks on 

otstarbekas kaaluda EVALD süsteemi jäätmejaama mooduli rakendamist, mis võimaldab ID 

kaardi alusel kliendi tuvastamist. Rakenduse edasiarendusena on võimalik moodul liidestada 

jäätmejaama kassasüsteemiga.  

Jäätmekava eesmärk:  

 Jäätmejaama teenuste kvaliteedi hoidmine ja teenuste arendamine vastavalt 

vajadustele. 

 vajaduse olemasolul algatada täiendava jäätmejaama rajamine. 

Eesmärk loetakse täidetuks kui jäätmejaama teenused on piisavad ja kvaliteetsed lähtudes 

Maardu linna jäätmetekitajate vajadustest ja Maardu linnavalitsuse nõuetest.  

 

 

7.8. Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist toetavad täiendavad tegevused  

 Lisaks kodumajapidamiste ja ettevõtete jäätmete liigiti kogumisele tuleb eraldi 

tähelepanu pöörata avalikele ürituste jäätmetekke korraldamisele. Avalikel üritustel 

tuleb tagada jäätmete liigiti kogumine vähemalt järgnevate jäätmeliikide osas: 

segaolmejäätmed, biolagunevad jäätmed ja pakendijäätmeid. Samuti prioritiseerida 

ühekordsete plastnõude kasutamise vältimist.  

Vastavad tingimused tuleb sisse viia avalike ürituste korraldamist reguleerivatesse 

juhenditesse. 

 Tekstiilijäätmete osas tuleb edendada nende korduskasutusse suunamise võimalusi 

(taaskasutuskeskuste tegevuse edendamine), sest tekstiilijäätmete muul viisil 

ringlussevõtmise osas puudub lähimate aastate jooksul arusaadav ja püsiv turunõudlus.  

 Ettevõtetele rakendatakse kohustuslik jäätmekava koostamise nõue, mis annab 

ülevaate jäätmete tekkepõhjustest, nende liikidest ja käitlemise korraldusest. 

 Jäätmete avalik kogumislahendused tuleb viia ühtsele visuaalile põhinevaks, s.t 

konteinerid on ühesuguse välimuse ja märgistatusega, mis toetab jäätmete liigilist 

kogumise eesmärki.  

 Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnastamine toimub „saastaja maksab“ põhimõtte 

alusel. 

 Jäätmevaldajate registri andmete korrektsuse tagamine.  

 Jäätmevaldajate ja jäätmete andmebaas toimub online lahendusena. 

 Jäätmevedajale järelevalve funktsiooni rakendamine olmejäätmete liigiti kogumise 

kvaliteedi tagamisel ja jäätmetekitajale tagasiside andmisel. Jäätmeveo teostamisel 

peab vedaja visuaalselt kontrollima kogumisvahendis olevate jäätmete vastavust liigile. 

Mittevastavuse tuvastamisel tuleb rakendada asjakohaseid meetmeid (tühisõiduarve, 

jäätmeliigile vastava hinnastuse rakendamine, tagasiside andmine jäätmetekitajale). 

Vastavad tingimused tuleb sisse viia jäätmehoolduseeskirja ja korraldatud jäätmeveo 

hanke tingimustesse. 
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8.  TEAVITUSKAMPAANIAD 

Jäätmetekke vältimise ja jäätmete liigiti kogumise edendamisel on kogumisvõrgustiku kõrval 
väga oluline roll inimeste teadlikkusel kõikidest olemasolevatest võimalustest. Maardu linna 
üheks prioriteediks järgneval perioodil on jäätmetekitajate jäätmete alase teadlikkuse 
suurendamine. Inimeste vähesele teadlikkusele jäätmete liigiti kogumise ja jäätmete sortimise 
osas viitas ka Riigikontroll oma 2016. aasta aruandes.  

Teavituskampaaniat planeeritakse jäätmeliikide ja sihtrühmade põhiselt ja viiakse ellu 
järjepideva tegevusena. Kampaaniate edukuse tõstmiseks kaasab Maardu linna tegevustesse 
sobivaid partnereid nii avalikust kui erasektorist.  

Kampaaniate fookus on suunatud segaolmejäätmete tekke vähendamisele läbi tekkekohal liigiti 
sorteerimise.  

Kampaaniad planeeritakse ja viiakse ellu jäätmekava lisaks oleva tegevuskava alusel ja lähtudes 
linna eelarve võimalustest.  

Jäätmealast infot (sealhulgas korraldatud jäätmeveo ja jäätmete kogumispunktide kohta) 
edastatakse linna elanikele nii ajaleheartiklite kui ka linna kodulehe kaudu. Oluline on tagada, 
et info oleks pidevalt ajakohane.  

Lisaks linna veebilehele on elanikele abiks ka Eesti tootjavastutusorganisatsioonide koostöös 
valminud kaardirakendus „Kuhu viia“ (https://kuhuviia.ee/), mis aitab inimestel leida 
informatsiooni, kuidas vabaneda jäätmetest ja kuhu anda kasutuskõlblikud esemed. Rakendus 
näitab ka, kus asuvad pakendikonteinerid, taaraautomaadid jms. Veebileheküljel esitatud 
pakendikonteinerite asukohad vajavad pidevat asjakohastamist. Samalt veebileheküljelt saab 
infot ka jäätmete sorteerimise kohta.  

Keskkonnaministeerium on loonud mitmeid infoallikaid jäätmetemaatika tutvustamiseks, mis 
on leitavad ministeeriumi kodulehelt.  

Eraldiseisvaks teavitustegevuseks on uue korraldatud jäätmeveo hanke tingimuste info 
edastamine kõikidele jäätmevaldajatele. 

Teavitustöö tegemiseks on võimalik finantseerimist leida ka väljaspool linna eelarvet (näiteks 
KIK rahastusel). Asjakohane oleks kaasata ka kohalikke ettevõtjaid. Teavitustööks kasutatavaid 
infomaterjale leiab trükitavatel kujudel Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.  

 

 

9.  JÄÄTMEHOOLDUSE ARENDAMISE RAHASTAMINE 

 

https://envir.ee/
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Jäätmehoolduse arendamisel on kolm põhieesmärki, milleks on jäätmehoolduse süsteemi 

korrastamine, infrastruktuuri arendamine ja haldamine ning järelevalve ja jäätmehoolduse 

suunamine. Peamiseks rahalised kulutused on seotud infrastruktuuri arendamisega ja 

jäätmekäitluse igapäevase haldamiskuludega. Jäätmeseadusega on sätestatud põhimõtted, et 

jäätmekäitluse kulud kannab jäätmetekitaja. Korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja 

tasub jäätmeveo teenustasu, mis peab katma jäätmekäitluskohtade rajamis-, kasutamis-, 

sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo ja veo ettevalmistamisega soetud kulud.  

Keskkonnapoliitika põhimõte ,,saastaja maksab“ ja ,,tootja vastutus“ tähendab seda, et 

jäätmekäitluse kulud maksab kinni tarbija/jäätmetekitaja. Elektroonikajäätmete ja 

pakendijäätmete käitlemise puhul maksavad otseselt kulud kinni tootja- ja 

taaskasutusorganisatsioonid, kaudselt aga ka lõpptarbijad (jäätmekäitluskulud lisatakse 

toodete hindadele). 

 

Maardu linna jäätmehoolduse arendamine toimub Maardu linna eelarvelistest vahenditest ja 

sihtotstarbelistest projektipõhistest tuludest. Riigipoolne sihtotstarbeline toetus on 

varasematel aastatel olnud 2,9 EUR aadressi kohta ning see laekub linna üldisesse tulubaasi.  

 

10.  JÄÄTMEKAVA RAKENDAMISE MÕJU KESKKONNALE 

 

Käesoleva jäätmekavaga seotud eesmärgid ning nende täitmiseks toodud tegevuste eesmärk 

on eelkõige tervikliku jäätmekäitlussüsteemi loomine, mille juures oleks arvestatud ka 

keskkonna- ja terviseaspekte. Suuremat tähelepanu pööratakse uute tingimuste seadmisele 

jäätmete käitlemiskohtadele, et ennetada Maardu linna huve kahjustavate 

jäätmekäitlustegevuste rakendamist.  

 

Jäätmekavaga planeeritavad tegevused seisnevad peamiselt jäätmete kogumise korraldamises 

ning liigiti kogumise tõhustamises. Jäätmekäitluse edasist arengut planeerides on vajalik 

lähtuda jäätmehierarhiast. Seega olenemata võimalikest jäätmekäitluse alternatiividest, tuleb 

igal juhul jätkata ja edendada jäätmete liigiti kogumist. See aitab kaasa jäätmete lõppkäitlemise 

keskkonnamõjude vähendamisele, samuti väheneb taastumatute loodusvarade kasutamine ja 

sellest tingitud keskkonnamõjud. 

 

Täites jäätmekavas esitatud eesmärke: suurendades jäätmete sortimist ja eraldikogumist, luues 

elanikele võimalusi eraldi kogutud jäätmete üleandmiseks ja motiveerides neid 

keskkonnateadlikkuse tõusu, majandusliku kasu ning järelevalve tõhustamise kaudu, väheneb 

ka jäätmete tekkest ja kogumisest tulenev keskkonnamõju. 

Jäätmekäitlusega kaasnevad keskkonnahäiringud (müra ja õhu saastamine) jäätmete kogumisel 

ja transpordil. Negatiivset mõju (lõhnahäiring) võib tekkida ka jäätmekonteinerite 

ebaregulaarsel tühjendamisel. Keskkonnahäiringute monitoorimine peab toimuma 
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järjepidevalt ning on aluseks Maardu linna poolt muudatuste sisseviimisel jäätmehoolduse 

korraldusse. 

 

Keskkonna reostamisega kaasnevad ka sotsiaalsed mõjud nagu maa hinna langus, atraktiivsuse 

vähenemine turismi seisukohalt jm. Reostuste vältimise üheks olulisemaks eelduseks on 

toimiva järelevalve rakendamine. 

 

Kui jäätmete sortimine tekkekohas, liigiti kogumine ja korraldatud jäätmevedu vastab 

kehtestatud korrale, siis keskkonnamõjud linna territooriumil on suhteliselt väikesed. 

Lähtudes tunnustatud jäätmekäitlusmeetodite prioriteetsusest, on kõige olulisem jäätmete 

teket vältida ja vähendada. Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata jäätmete korduskasutuse 

ettevalmistamisele, ringlusse võtule, jäätmete energiakasutusele võtule ning lõpuks jäätmete 

ladestamisele prügilasse.  

 

Jäätmekava rakendamise ja korraldatud jäätmeveoga väheneb jäätmete illegaalne 

ladestamine, mis samuti vähendab survet keskkonnale. 

 

Jäätmekava rakendamisel tekkivate keskkonnamõjude monitoorimine on järjepidev tegevus, 

mida Maardu linn saab teostada läbi iga konkreetse tegevuse mõjude hindamise. 

 
11. TEGEVUSKAVA 
 
Tegevuskava on esitatud Lisas   5 
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