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Jäätmeteke

„Minul jäätmeid ei teki!“



„Minul segaolmejäätmeid peaaegu 
ei teki!“



ERRi jäätmeuudiseid
2013. aasta märtsis:



Jäätmekäitlushierarhia
 



Jäätmetekke vältimine?



Olmejäätmete uuring 2010/11
Segaolmejäätmete sortimisuuring, et 

selgitada jäätmete liigilist koosseisu: 
Analüüsitavad jäätmeproovid võeti kolmest Tartu linnale 

iseloomulikumast elamupiirkonnast
kogutud jäätmetest:
1) Suurelamutega piirkond (Annelinn)
2) Erinevate elamutüüpidega piirkond (Kesklinn)
3) Eramajade piirkond (Variku)



Olmejäätmete uuring 2010/11

Milliseid jäätmeid oli segaolmekonteineris 
kõige rohkem?

Klaas
Plast
Paber ja papp
Metall
Puit

Aiajäätmed
Köögijäätmed
Elektroonikaromud
Ohtlikud jäätmed
Tekstiil ja rõivad



Segaolmejäätmete liigiline 
koosseis 2010/11
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Eraldi tuleb koguda: 
Pakendijäätmed 
Paber ja papp 
Ohtlikud jäätmed
Olmejäätmed
Biolagunevad jäätmed – uus!



Biolagunevate jäätmete 
kogumine

Elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on 10 ja enam 
korterit, ning mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus 
biojäätmeid tekib üle 80 liitri nädalas, peab olema 
biojäätmete kogumiseks eraldi kogumismahuti. Muul juhul 
tuleb biojäätmeid võimalusel koguda liigiti ning kompostida 
nõuetele vastavalt samal kinnistul või anda üle asjakohast 
jäätmeluba omavale isikule. Biolagunevaid aia- ja 
haljastusjäätmeid võib viia jäätmejaama. Jaemüügikohas, 
toitlustusasutuses ja toiduainetetööstuses tekkivad 
biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed tuleb koguda liigiti 
ning anda üle asjakohast jäätmeluba omavale isikule.



Biolagunevate jäätmete 
konteinerisse sobivad: 

Võib panna nii biolagunevaid köögijäätmeid kui ka 
biolagunevaid aia- ja haljstusjäätmeid.

Liigiti kogutavad biolagunevad jäätmed tuleb paigutada 
mahutisse lahtiselt või biolagunevas kilekotis/paberkotis.

Biolagunevate jäätmete konteinerisse tuleb panna: 
Liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, köögi- ja 

puuviljade koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, 
pagaritooted ja kondiitritooted, juustud, või ja margariin 
ning muud tahked toidujäätmed. 

Majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid, 
teepakid. 

Toataimed ja lõikelilled. 



Biolagunevate jäätmete 
konteinerisse ei tohi panna: 

Suured kondid
Toiduõli, supid, kastmed ja muud vedelad toidud ja 

toiduained
Piim, hapupiim ja kõik muud vedelikud. 
Tuhk, suitsukonid, täis tolmuimeja kotid.



Kuhu panna pakendid?

Tartu avalikke pakendikonteinereid haldavad:
MTÜ Eesti Pakendiringlus 
Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ 
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ 

Konteinerite asukohad: 
http://www.tartu.ee/kaart/

http://www.tartu.ee/kaart/


Kuhu panna pakendid?

Korteriühistutele pakendikonteiner
    TVO pakub Tartus ka kõikidele korteriühistutele, kes 
soovivad, tasuta pakendikonteinerit. 

Eramajadele pakendikott
    Eramajadel on võimalik liituda pakendikotiteenusega- 
roheline ja kollane kott (kollasesse pakendikotti tuleb 
koguda joogikartong ning plastist ja metallist puhtad 
pakendijäätmed, rohelisse pakendikotti  võib panna 
ainult klaasist pudeleid ja purke). 



1 PET Polüetüleentereftalaat (nt pudelid, purgid, 
mikrolaineahjus valmistatava toidu karbid, keedukotikesed) 

2 HDPE Kõrge tihedusega polüetüleen (nt kilekotid, 
pakkekile, kanistrid, kemikaalitünnid)

3 PVC Polüvinüülkloriid (nt mõned karastusjookide ja 
olmekemikaalide pudelid, karbid)

4 LDPE Madala tihedusega polüetüleen (kilekotid jm 
pakend, põllumajanduskile)

5 PP Polüpropüleen (pakkekile, pudelite jm kastid, )
6 PS Polüstüreen (nt jogurtitopsid; laialdaselt kasutatakse 

vahtplastina – toiduainete pakendamisel, ühekordsed nõud, 
tööstustoodete kaitsegraanulid ja -ümbrised)

7 Muu plast



Kokkuhoid

Kui Sa ei sorteeri olmejäätmeid, siis maksad 
pakendi eest kaks korda!!!

http://eestipandipakend.ee/huvitavaid-fakte/
http://www.ragnsells.ee/keskkonnafaktid

http://eestipandipakend.ee/huvitavaid-fakte/
http://www.ragnsells.ee/keskkonnafaktid




Tootjavastutus
Probleemtooted (patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende 

osad, elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad, 
rehvid, põllumajandusplast). 

Tootja peab tagama tema turule lastud probleemtootest 
tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise, 
korduskasutamise või nende kõrvaldamise. Nende 
tegevustega seotud kulud kannab tootja.

Probleemtooteregister – tootjad registreerivad ennast ja 
annavad aru. 



Jäätmejaamad
Jaama 72C ja Turu 49
T-R 12-18; L-P 10-16; E suletud

Tasuta: ohtlikud jäätmed, suuremõõtmelised jäätmed,    
elektroonikaromud, taaskasutatavad jäätmed, 
pakendijäätmed, puit, autorehvid.

Tasu eest: biolagunevad aiajäätmed, suuremõõtmelised 
ehitusjäätmed.



Kas tuleb prügipõud?
Iru koostootmisjaam
Iru elektrijaama jäätmeblokk hakkab taaskasutama 220 000 tonni prügi 

aastas. See tähendab, et prügilatesse rändavate segaolmejäätmete 
hulk langeb Eestis ca 70%. Kasutades prügi energia tootmiseks 
jätab Eesti Energia Iru elektrijaam aastas kasutamata 70 miljonit 
kuupmeetrit maagaasi.

Kunda Nordic Tsement 
kasutab tsemendi tootmiseks prügikütust, mis koosneb peamiselt 

Eestist saadud ja siin peenestatud paberi-, kartongi-, tekstiili-, 
plastpakendi-, romuauto ja elektriseadmete põlevjäätmetest. 2012. 
aastal andsid jäätmekütused tehasele 26% vajalikust 
soojusenergiast. 





Jäätmeinfo – kust?
Seadused jm õigusaktid: www.riigiteataja.ee
Tartu linna keskkonnainfo: 

https://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=6&page_id=3226
Tartu linna jäätmehoolduseeskiri: 

http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2012062800071
Keskkonnaministeerium: 

http://www.envir.ee/625
Keskkonnaamet: 

http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/jaatmed-2/

http://www.riigiteataja.ee/
https://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=6&page_id=3226
http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2012062800071
http://www.envir.ee/625
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/jaatmed-2/


Jäätmeinfo – kust?
https://www.eesti.ee/est/keskkond_loodus/keskkonnakaitse/jaatmekaitlus
Ragn-Sells: 

http://www.ragnsells.ee/sorteerimine
Pakenditest: http://www.taaratark.ee/
http://www.pakendiringlus.ee/web2/
Kilekottidest: www.killerkott.org
Pandipakend: 

http://eestipandipakend.ee/huvitavaid-fakte/
Kasulikku lugemist: www.bioneer.ee

https://www.eesti.ee/est/keskkond_loodus/keskkonnakaitse/jaatmekaitlus
http://www.ragnsells.ee/sorteerimine
http://www.taaratark.ee/
http://www.pakendiringlus.ee/web2/
http://www.killerkott.org/
http://eestipandipakend.ee/huvitavaid-fakte/
http://www.bioneer.ee/




http://e-stewards.org/the-e-waste-crisis/

http://e-stewards.org/the-e-waste-crisis/


http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#plastic-bottles
http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#cans-seurat
http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#toothpicks
http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#cell-phones
http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn2/#venus
http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#paper-cups
http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn2/#gyre

https://www.youtube.com/watch?v=GLgh9h2ePYw

http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#plastic-bottles
http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#cans-seurat
http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#toothpicks
http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#cell-phones
http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn2/#venus
http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#paper-cups
http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn2/#gyre
https://www.youtube.com/watch?v=GLgh9h2ePYw


Evolutsioon?



Reduce!
Reuse! 
Recycle!
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