Versioon 6.06.2016/// TÖÖ NR 2436/16

Hiiumaa valdade ühine jäätmekava
2016 - 2020

Hiiu, Käina, Emmaste ja Pühalepa ühine jäätmekava

Töö nr 2486/16

Juhan Ruut
Keskkonnaosakonna juhtivekspert

Katrin Juhanson
Keskkonnaspetsialist

Tartu-Tallinn 2015

Hiiumaa valdade ühine jäätmekava 2016 - 2020

2

SISUKORD
SISUKORD ................................................................................................................. 2
SISSEJUHATUS ......................................................................................................... 3
1.

HIIU MAAKONNA ÜLDISELOOMUSTUS .............................................................. 4
1.1.

Ülevaade Hiiumaa valdadest .......................................................................... 4
Hiiu vald ................................................................................................. 4
Emmaste vald ......................................................................................... 5
Pühalepa vald ......................................................................................... 6
Käina vald .............................................................................................. 6

1.2.
2.

3.

Hiiumaa ettevõtluskeskkond ........................................................................... 7

JÄÄTMEKAVA ÕIGUSLIK TAUST ...................................................................... 10
2.1.

Jäätmekäitluspoliitika. Riigi jäätmekava ....................................................... 10

2.2.

Jäätmevaldkonna õigusaktide peamised nõuded .......................................... 11

2.3.

Hiiumaa valdade õigusaktid jäätmehoolduse korraldamiseks ........................ 13

2.4.

Jäätmehoolduse organisatsioonilised aspektid ja osapoolte kohustused ........ 14

TEKKIVAD JÄÄTMEKOGUSED .......................................................................... 15
3.1.

Hiiumaa Jäätmestatistika 2008 – 2014 ......................................................... 15
Olmejäätmete teke ................................................................................ 16
Pakendijäätmed .................................................................................... 18
Biolagunevad jäätmed ........................................................................... 20
Ohtlikud jäätmed. Probleemtooted ......................................................... 20
Ehitus- ja lammutusjäätmed .................................................................. 21
Jääkreostusobjektid .............................................................................. 22

3.2.
4.

Prognoositav jäätmete kogus uuel jäätmekava perioodil ............................... 23

JÄÄTMEHOOLDUSE ISELOOMUSTUS .............................................................. 24
4.1.

Korraldatud jäätmevedu ............................................................................... 24

4.2.

Tegutsevad jäätmekäitlejad .......................................................................... 24

4.3.

Ohtlike jäätmete kogumispunktid .................................................................. 25

4.4.

pakendijäätmete jA MUUDE liigiti kogutud OLMEjäätmete ko gumisvõrgustik . 25

5.

JÄÄTMEKÄITLUSE KESKKONNAMÕJU ............................................................ 26

6.

JÄÄTMEHOOLDUSE EESMÄRGID..................................................................... 27
6.1.

Seniste eesmärkide realiseerimine ............................................................... 27

6.2.

Jäätmehoolduse peamised probleemid ......................................................... 29

6.3.

Arengusuunad ja eesmärgid ......................................................................... 29
Jäätmetekke vältimise ja vähendamise programm .................................. 30
Jäätmete ringlussevõtt või muul viisil maksimaalne taaskasutamine ....... 33
Seire ja järelevalve tõhustamine ............................................................ 35

6.4.

Jäätmehoolduse arendamise rahastamine .................................................... 36

7.

HIIUMAA VALDADE ÜHISE JÄÄTMEKAVA 2016-2020 RAKENDUSPLAAN ....... 37

8.

KASUTATUD KIRJANDUS ................................................................................. 40

LISA 1. HIIUMAAL TEKKINUD ERINEVATE JÄÄTMELIIKIDE KOGUSED 2014 ........ 41
LISA 2. LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETE KONTEINERITE ASUKOHAD HIIUM AAL ...... 46

Versioon 06.06.2016

Hiiumaa valdade ühine jäätmekava 2016 - 2020

3

SISSEJUHATUS
Hiiumaa valdade ühine jäätmekava 2016 – 2020 hõlmab Hiiu maakonna kõiki
omavalitsusüksusi – Hiiu, Käina, Emmaste ja Pühalepa valdasi. Ühiselt antakse ülevaade
möödunud perioodi jäätmekava täitmisele ning püstitatakse uued eesmärgid uueks
perioodiks. Samuti antakse ülevaade Hiiumaal tekkivates t peamistest jäätmeliikidest ja
kogustest ning rakendatud jäätmekäitlussüsteemist.
Kaasaegne jäätmekäitlus on suuresti haldusüksuste piire ületav tegevus - tekkinudkogutud jäätmete edasine käitlemine võib toimuda teises omavalitsuses ja ka teises
maakonnas. Ühe piirkonna omavalitsuste jäätmekäitlusega seonduvad probleemid ning
ülesanded on tihtipeale sarnased. Seetõttu on jäätmemajanduse planeerimisel ning
arendamisel mõistlik teha koostööd ning kujundada välja naaberomavalitsusi haarav
integreeritud jäätmekäitlusskeem.
Jäätmekava koostamisel on lähtutud jäätmeseaduse (RT I 2004, 9, 52) § -st 43, mis
sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse
arengukava osa, mis käsitleb valla või linna jäätmehoolduse arendamist. Jä ätmekava
koostamisel on lisaks jäätmeseadusele arvestatud ka pakendiseaduses, riigi jäätmekavas
ning teistes Eesti Vabariigis kehtivates seadustes sätestatut.
Jäätmekava tegeleb jäätmeseaduse reguleerimisalas olevate jäätmeliikidega, seega nii
ohtlike- kui tavajäätmetega (sh püsijäätmed). Käsitlusest jäävad välja muude õigusaktide
reguleerimisalas olevad jäätmed ja heitmed, sh radioaktiivsed jäätmed, loomsed jäätmed,
loomakorjused, põllumajanduses taaskasutatud sõnnik ning kaevandamisjäätmed.
Jäätmekava peatükis 7 on toodud selle rakendusplaan aastateks 2016. -2017.
Konkreetsed kohaliku omavalitsuse (edaspidi ka KOV) üksuste kulutused jäätmehoolduse
korraldamisel ja arendamisel pannakse paika iga -aastaste eelarvete koostamisel. Eelarve
koostamisele eelneb konkreetsete projektide, sh teavituskampaaniate sisuline
väljatöötamine.
Hiiumaa valdade jäätmekava juhindub riigi jäätmekava lisadest, mida siinkohal ei
korrata:
- Lisa 1: Mõisted, sh nende inglisekeelsed vasted;
- Lisa 2: Euroopa Liidu ning Eesti Vabariigi jäät me- ja pakendialased õigusaktid
ning strateegilised dokumendid, uuringud, juhendid ja soovitused;
Jäätmekava eelnõu avalikustatakse jäätmeseaduse § 55 – 59 sätestatud korras.
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HIIU MAAKONNA ÜLDISELOOMUSTUS

1.1. ÜLEVAADE HIIUMAA VALDADEST
Hiiu maakond hõlmab Hiiumaa saare ning seda ümbritsevad väikesaared ja laiud.
Administratiivseks keskuseks on Kärdla – Hiiu valla sisene linn. Statistikaameti kodulehe
andmetel on Hiiu maakonnas 1 linn, 2 alevikku ja 182 küla ning nii rahvaarvult kui
pindalalt on tegemist Eesti väikseima maakonnaga. Rahvastiku paiknemine Hiiumaal on
ebaühtlane. Tihedamini on asustatud maakonna kagu - ja idaosa, hõredamalt lääneosa
ning saare keskosa. 2013. aastal ühinesid Kõrgessaare vald ja Kärdla linn ning
moodustasid Hiiu valla. Halduslikult jaguneb maakond täna 4 omavalitsuseks (joonis 1).

Omavalitsusüksus

Keskus

Elanike arv (01.01.2015)

Pindala (km2)

Asustustihedus (in/km2)

Hiiu vald

Kärdla

4159

388

10,7

Emmaste vald

Emmaste

1108

197

5,6

Käina vald

Käina

1878

186

10,1

Pühalepa

Tempa

1473

255

5,6

Joonis 1. Hiiu maakond (Allikas: Statistikaameti koduleht, 2016) . Parempoolsel
pildil näidatud Kõrgesaare vald ja Kärdla linn, mis tänaseks on ühinenud ja
moodustavad Hiiu valla. Vasakpoolsel kaardil on näha Hiiu maakonna neli omavalitsust.

HIIU VALD
Hiiu vald pindalaga 388 km 2 hõlmab Hiiumaa lääne- ja põhjaosa. Hiiu vallas elab
rahvastikuregistri andmete alusel 01.02.2016 seisuga 4 641 inimest, millest Kärdlas elab
3376 inimest (2011. a oli elanikke Kõrgess aare vallas 1 327 ja Kärdla linnas 3 684, kokku
5011, vähenemine 370 võrra).
Valla administratiivkeskus on Kärdla linn (pindala 4,5 km²), mis on ühtlasi ka maakonnakeskus. Kärdla on suurima asustustihedusega asula Hiiumaal (750 in/km 2 ), ligikaudu pool
elanikkonnast elab korterelamutes. Kärdlasse on koondunud enamus saarel paiknevaid
riigiasutusi ja suur osa maakonnas tegutsevatest ettevõtetest. Linn on arenenud
Heltermaa suunas, 2008.-2010. a ehitati linnapiirile kolm suuremat kauplust. Kärdla on
ka oluline turismikeskus, suvekuudel kasvab linna elanikkond kuni 2 -3 kordseks.
Teiseks suuremaks keskuseks vallas on Kõrgessaare alevik (1. aprilli 2016 seisuga 406
elanikku, nendest kolmveerand elab korterelamutes) . Tiheasustusega aladeks on veel
määratud Lehtma sadama ala, Põhja- Ristna neem ning Kalana sadam.
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Vallas on 58 küla, millest suurimaks on Lauka (~150 elanikku, 70 % korterelamutes) .
Hajaasustuses on rahvastiku tihedus väike. Tihedamalt on asustatud Lauka, Reigi ja
Luidja piirkonnad, hõredamalt Kõpu ja Tahkuna poolsaared ning Hüti-Leigri piirkond.
Turismimajandus on aktiivne, peamised turismipiirkonnad on Kõpu poolsaar ning
Tahkuna poolsaar. Peamised suvilate piirkonnad asuvad Kõpu poolsaarel, Tahkuna
poolsaarel ning Luidja, Paope, R eigi, Pihla ja Rootsi külades.
2016. a veebruari seisuga oli äriregistris registreeritud 510 Hiiu valla ettevõtjat: 1
aktsiaselts, 216 osaühingut, 178 MTÜ-d 4 sihtasutust ning 107 FIE-t. Kärdla linna puhul
on tööhõives iseloomulik avaliku sektori küllalt kõrge osakaal, mis on peamiselt tingitud
riigiasutuste koondumisest maakonnakeskusesse.
Peamine osa valla teenindussfäärist on koondunud Kärdlasse, Kõrgessaarde ja Laukale.
Kärdlas on mitmeid olulisi sotsiaalvaldkonna asutusi – Kärdla Ühisgümnaasium, lasteaed,
SA Hiiumaa Haigla, Kärdla Perearstid OÜ ja 3 stomatoloogia erapraksist. Linnas on 2
apteeki, tegutseb eakate päevakeskus Kõrgessaare alevikus on lasteaed, raamatukogu,
Vaba Aja Keskus, kauplused ja majutusasutused. Laukal asub põhiko ol,
haruraamatukogu, seltsimaja ja söökla. Teenindusasutusi on ka Kõpus, kus tegutseb
internaatkool ja haruraamatukogu.
Valla põhjaosas asub AS-ile DAGOmar kuuluv Lehtma sadam, mis on Hiiumaa peamine
kalasadam, kuid ka reisi ja turismisadam. Väikesadamad on Kärdlas Kõrgessaare
alevikus ja Kalanas.
Jäätmetekke seisukohalt on olulisemateks
ehitusfirmad, SA Hiiumaa Haigla.

ettevõtete

tüüpideks

plastitööstused,

EMMASTE VALD
Emmaste vald asub Hiiumaa lõunaosas piirnedes merega ning Käina ja Hiiu valdadega.
Valla keskusest on Kärdlasse u 40 km. Vall a üldpindala on 197 km 2 , vallas on 12 427 ha
metsamaad, 3 333 ha haritavat maad, 1 652 ha looduslikku rohumaad ja 2 094 ha muud
maad. Vallas elab 01.01.2016 seisuga rahvastikuregistri andmete alusel 1 233 inimest. 5
aastaga on elanike arv kahanenud 111 võrra (2011. a oli elanikke 1 344). Valla
territoorium jaguneb 43 külaks, administratiivkeskuseks on Emmaste (227 elanikku),
väiksemad kohalikud keskused on Sõru, Nurste, Jausa ja Valgu. Valdav osa elanikest
elab eramutes.
Peamine osa teenindussfäärist on koondunud valla keskusesse. Vallas on 3 poodi
(Emmastes, Nurstes ja Sõrul), mõningad toitlustus - ja teenindusasutused. Emmastes
tegutseb lasteaed (50 last) ning põhikool (u 90 õpilast), varem tegutsenud Leisu Algkool
on praeguseks suletud, hoones tegutseb külaselts. Esmatasandi arstiabi pakub
Emmastes asuv perearstikeskus, vallas tegutseb Hiiumaa ainus vanurite ja puuetega
inimeste ööpäevaringsele hooldusele orienteeritud hooldekodu (SA Hiiu Maakonna
Hooldekeskus - 52 hoolealust).
Elanike peamised elatusalad on allhankeline väiketööstus ja teenindus. 2013. aasta
seisuga on äriregistris registreeritud 124 Emmaste valla ettevõtjat, neist: primaarsektoris
55 ehk 44% on seotud põllu- ja metsamajanduse või kalapüügiga, sekundaarsektoris 14
ehk 11% on seotud töötleva tööstusega, 12 ettevõtjat (10%) on seotud kutse - teadus- ja
tehnikaalase tegevusega ning 8 ettevõtjat (6%) on seotud ehitusega. Vallas tegutseb kuni
10 majutusteenuse pakkujat. Töötleva tööstuse sektoris on olulisemateks tegevusteks
elektriseadmete ja meditsiiniseadmete tootmine, kummi- ja plasttoodete ja puidu
töötlemine. Heakorratöid teostab MA EMKO.
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Valla territooriumil on AS Saarte Liinid hallatav Sõru sadam, mille kaudu toimub
praamiühendus Saaremaaga. Seal asub ka Emmaste vallale kuuluv Sõru
väikelaevasadam. Sadamaid kasutavad rannakalurid, Politsei - ja Piirivalveamet,
päästeamet, väikelaevad ja jahid.

PÜHALEPA VALD
Pühalepa vald asub Hiiumaa idaosas, vald piirneb Käina ja Hiiu vallaga ning merega.
Valla pindala on 257 km 2 , sellest katastrisse on kantud 248 km², millest ca 15 050 ha
moodustab metsamaa, 3 730 ha haritav maa, 2 250 ha looduslik rohumaa ja 3 570 ha
muu maa.
Pühalepa vallas on 47 küla, valla administratiivkeskus paikneb Tempa külas, tõmbe keskusteks on veel Palade ja Suuremõisa. Valla s on elanikke 1 567 (rahvastikuregistri
andmed seisuga 01.01.2016), 5 aastaga on elanikkond vähenenud 84 võrra (2011. a oli
elanikke 1 651). Asustus on koondunud peamiselt Heltermaa -Kärdla maantee lähedusse,
asustus on hõredam valla lääneosas. Valdav os a valla elanikest elab eramutes.
Korterelamutes elab ligikaudu veerand elanikkonnast, korterelamuid on enamuses
Suuremõisas ja Lõpel. Turismimajandus on aktiivne, peamised turismi - ja
suvilapiirkonnad on koondunud eelkõige ranniku piirkonda. Vallas tegutseb 8
majutusteenust pakkuvat ettevõtet.
Peamine osa valla teenindussfäärist on koondunud Suuremõisasse ja Paladele.
Suuremõisas asuvad noortekeskus, põhikool, ametikool, lasteaed, raamatukogu ja
kauplus. Paladel on põhikool, lasteaed, raamatukogu, kauplus, spordi hoone ja
loodusharidusekeskus. Kauplus on ka Heltermaa sadamas. Esmatasandi arstiabi pakub
OÜ Kärdla Perearstid (asukohaga Kärdla linn), Perearst Marje Vann (Käina alevik) ja
Käina Tervisekeskus OÜ (Käina alevik). Valla jaoks oluliseks teeninduskeskuseks o n
Kärdla linn.
Majandustegevus on vallas mitmekesine. Elanikkonna peamiseks elatusallikaks on
põllumajandus, teenindus ja turism. Peamised tööstuslikud tegevused on laevaremont,
metsavarumine ja puidutöötlemine, neile lisanduvad kalapüük ning ehitus.
Valla idaosas asub Heltermaa sadam, mille kaudu toimub Hiiumaa ning mandri vaheline
praamiühendus ning mis on ka kaubasadamaks. Teine oluline sadam on Suursadam, mis
on peamiselt kasutuses laevaremondi sadamana, vähem kalasadamana. Vastu võetakse
ka külalispaate. Sadamas teostab AS Hiiu Kalur laevade remonditöid. Pühalepa vallas
asub ka Kärdla Lennujaam. Suuremõisas paiknev hakkepuidu küttel töötav tsentraalne
küttesüsteem varustab soojaenergiaga nii elanike kui ka Suuremõisa lossis asuvaid
koole.

KÄINA VALD
Käina vald asub Hiiumaa kaguosas, vald piirneb Emmaste, Hiiu ja Pühalepa valdade ning
merega. Valla pindala on 186 km 2 , sellest on 12 630 ha metsamaad, 4 930 ha haritavat
maad, 2 460 ha looduslikku rohumaad ja 5 420 ha muud maad. Käina vallas on üks alevik
ning 34 küla, valla administratiivkeskus asub Käina alev ikus, kohalikku tähtsust omavad
Männamaa, Putkaste ja Kassari külad. Vallas on rahvastikuregistri andmetel elanikke
2 124 (01.02.2016 seisuga). Elanike arv väheneb ning rahvastik vananeb (2011. a oli
elanikke 2 200, vähenemine 76 võrra). Asustus on koondunud peamiselt Käina
ümbrusesse ning Kassarile, valla põhjaosa on hõredalt asustatud. Ligikaudu 40 % valla
elanikest elab Käina alevikus. Kä ina alevik on Käina valla üldplaneeringu alusel
tiheasustusala, kompaktse asustusega aladeks on Nõmme, Putkaste ja Männamaa
külakeskused. Rohkem kui 100 elanikuga külad on Männamaa, Esiküla ja Kassari.
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Valdavalt elatakse eramutes, korruselamuid on Käina alevikus (korruselamutes elab u 40
% aleviku elanikest), Männam aal, ja Putkastes.
Peamine osa teenindussfäärist on koondunud eelkõige Käinasse, kus paiknevad
vallamaja, lasteaed, kultuurikeskus, ujula, jõusaal, palliväljakud, lasketiir, raamatukogu,
perearstikeskus, kauplused ja tankla. Kassaris tegutseb haridusselts ja kauplus.
Turisminduses on oluline roll Kassaril ja Orjaku sadamal (peamine sadam vallas, mis
praegusel ajal ongi peamiselt turismisadam . Vallas tegutseb 25 majutus- ja 12
toitlustusettevõtet (turism ja kaubandus moodustavad 19 % töökohtadest). Avalikus
sektoris on 17 % töökohtadest.
Traditsiooniliselt on oluliseks elatusallikaks põllumajanduslik tootmine (12 %
töökohtadest), peamiselt tegeletakse sea- ja loomakasvatusega. Sarnane osakaal on
ehitussektoril, sh teedeehitus ja maaparandustööd. Tööstusliku tootmise osas on vallas
esindatud eelkõige plasti töötlemine (18 %) ja puidu töötlemine (11 % töökohtadest).
Vallas on villaveski ja ka autoremondi töökoda.

1.2. HIIUMAA ETTEVÕTLUSKESKKOND
Hiiu maakonnas on erinevate majandusüksuste arv pidevalt kasvanud (vt Joonis 2).
Statistikaameti andmetel tegutses Hiiumaal 2014. a 1 711 majandusüksust, 2013. a
1 647. See on võrreldav Eesti trendiga. Ka aktiivsete üksustega on olukord sarnane –
ligikaudu pooled üksused ei ole aktiivsed. Kui võrrelda Hiiu maakonnas äriühingui d ja
kasumitaotluseta ettevõtteid, siis Hiiumaa eripäraks on mittetulundusliku tegevuse jõuline
kasv ja äriühingute arvu vähenemine 1.

Joonis 2. Ettevõtted, mittetulundusühingud ja sihtasutused Hiiu maakonnas 2004 –
2014. Allikas: Hiiumaa majandusülevaade 2014
Töötajate arvu järgi tegutsevad Hiiumaal peamiselt väike - ja mikroettevõtted.
Väikeettevõtete (10-49 töötajat) arv on ligikaudu kümne aastaga kahanenud 25 -le

1

Hiiumaa majandusülevaade 2014
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(45,6%). Samas on oluliselt juurde tekkinud mikroettevõtteid: nend e arv on kasvanud 850ni (1,8 korda).
Suurima käibega majandussektoriteks on läbi aastate Hiiumaal olnud:
1) plastitööstus (plasti töötlemine, plastist toodete valmistamine ja montaaž)
2) kaubandus (jaekaubandus ja teenindus)
3) ehitus (üldehitus, teedeehitus, eritööd, elektritööd, maaparandustööd ja
projekteerimine)
4) transport (maantee-, mere- ja õhutransport)
5) metsandus (metsade majandamine ja ülestöötamine)
6) puidutööstus (puidu töötlemine, puidust toodete valmistamine)
7) turism (hooajaliselt).
Jäätmetekke seisukohalt on olulisemaks sektoriteks kaubandus, turism ja ehitus.
Joonistel 3, 4 ja 5 on iseloomustatud nende sektorite arengut 2010. -21014. aastal ja
toodud välja peamised tegurid, mis arengut võivad mõjutada.

Hiiumaa kaubandussektori kasv oli väiksem kui Eesti tervikuna. Põhjuseks on vähem
müüdud tööstuskaupade maht, olematu internetikaubandus ja piiratud tarbijate hulk.
Investeeringuid olulises mahus sektorisse ei tehtud. 2008. -2010. a valmisid mitmed
uued kauplused, täiendavat kaubanduspinda väheneva elanikko nnaga piirkonda ehitada
ei taheta.

Joonis 3. Kaubandussektori areng Hiiumaal.
Allikas: Hiiumaa majandusülevaade 2014
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Saart külastas 2010. aastal orienteeruvalt 120 000 turisti, kes viibivad saarel keskmisel 3 -4
päeva. Hiiumaal majutatute arv kasvas 2014. aastal eelmise aastaga võrreldes 17%. 75%
majutatutest moodustasid siseturistid. Konkurentsivõime parandamiseks oleks vaja oluliselt
rohkem investeerida.
Hiiumaa turismi mõjutab nn ühenduskindlus. Näiteks l ennuühendust Tallinna ja Kärdla vahel
pakkus kuni 01.04.2016 AS Avies, praegu on ette võtte tegevuslubaa peatatud.

Joonis 4. Turismisektori areng Hiiumaal
Allikas: Hiiumaa majandusülevaade 2014

Sektori käive on tundlik suuremate ehitusobjektide olemasolu suhtes – 2013. a tulemusi mõjutas
Kärdla jahisadama ehitus

Joonis 5. Ehitussektori areng Hiiumaal
Allikas: Hiiumaa majandusülevaade 2014
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JÄÄTMEKAVA ÕIGUSLIK TAUST

2.1. JÄÄTMEKÄITLUSPOLIITIKA. RIIGI JÄÄTMEKAVA
Eesti jäätmehooldusstrateegia põhineb Euroopa Liidu jäätmepoliitikal, mille peamiseks
eesmärgiks on vähendada ressursikasutusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju, seda
jäätmetekke vältimise, jäätmete ringlussevõtu ja taaskasutuse kaudu.
Samade eesmärkidega on arvestatud Eesti Keskkonnastrateegias 2030 , mille
põhimõteteks on säästva arengu edendam ine, keskkonnakahjustuste ennetamine ja
vältimine ning jäätmehoolduse sidumine teiste eluvaldkondade ja loodusvarade
kasutamisega. Sellest lähtuvalt on jäätmekäitlusmeetmed reastatud pingeritta:






jäätmetekke vältimine;
tekkivate jäätmekoguste ja nende ohtlikkuse vähendamine;
jäätmete taaskasutamise laiendamine;
jäätmetest tuleneva keskkonna saastamise vähendamine;
jäätmete keskkonnaohutu kõrvaldamine (vt Joonis 6).

Joonis 6. Jäätmekäitlusmeetmete hierarhia
(Allikas: Keskkonnaministeeriumi koduleht, 1.03.20 16).

Detailsemalt suunatakse Eesti jäätmehoolduse korraldamist riigi jäätmekavaga. Riigi
jäätmekava perioodiks 2014 - 2020 ja selle rakendusplaan aastasteks 2014-2017 kiideti
heaks Vabariigi Valitsuse 13.06.2014 korraldusega nr 256. Kui senini oli jäätmehoolduse
põhirõhk jäätmete ladestamise vähendamisel ja jäätmete taas kasutamisel, siis uus kava
keskendub enam jäätmetekke vältimisele ja vähendamisele, mis on riigi jäätmekava I
strateegiliseks eesmärgiks. Tuleb kavandada, projekteerida, valmistada ja imp ortida
eeskätt selliseid tooteid, mis on korduskasutatavad või võimalikult pika kasutusajaga.
Samuti tuleb vähendada ohtlike ainete sisaldust materjalides ja toodetes.
II strateegiliseks eesmärgiks on võtta jäätmed ringlusesse või neid muul viisil
taaskasutada maksimaalsel tasemel. Jäätmete taaskasutuse suurendamine peab
toimuma ringlussevõttu eelistades. Taaskasutuse suurendamisele aitab kaasa
optimaalse jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku arendamine. Üheks keerukamaks
ülesandeks on olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvu täitmine. Selleks on vaja oluliselt
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suurendada olmejäätmetes sisalduvate biolagunevate jäätmete liigiti kogumist ja
ringlusse suunamist. Peale kogumisvõrgustiku arendamise tuleks biolagunevate jäätmete
(sh köögijäätmete) ringlussevõtu suure ndamiseks luua nõuetele vastavad käitluskohad
(kompostimistehnoloogiate ja kääritamise tehnoloogiate soetamine, toidujäätmete
eeltöötluskäitiste rajamine). Tuleb uurida võimalusi reoveesette käitlemiseks ja välja
töötada jäätmeteks olemise lakkamise kritee riumid, et soodustada reoveesette
taaskasutamist eri valdkondades (põllumajanduses, haljastuses, rekultiveerimisel,
ehituses jne).
Elanikkonnalt kogutavate tagatisrahata pakendijäätmete kogumissüsteem vajab olulist
täiendamist. Kohalikud omavalitsused peav ad välja selgitama vajalike pakendijäätmete
kogumispunktide arvu, asukohad ja konteinerite kuju/arvu, saavutama selles osas
kokkulepped taaskasutusorganisatsioonidega ning lisaks teostama ka järelevalvet.
Analüüsimist vajavad ehitus- ja lammutusjäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise
(sh vajalike seadmete soetamine) toetamise võimalused. Toetamist vajab asbesti
sisaldavate isolatsiooni- ja ehitusmaterjalide liigiti kogumine ja inimese tervisele ohutu
käitlemine
III strateegiliseks eesmärgiks on vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski,
tõhustades muuhulgas seiret ja järelvalvet . Näiteks tuleb rakendada korrastatud
prügilate regulaarset järelevalvet - jälgida järelhoolduse tingimuste täitmist .

Jäätmehooldusega ja riigi jäätmekavaga seonduvad ka mitme d teised tegevused ja
strateegilised dokumendid. Sidusdokumentide loetelu on esitatud riigi jäätmekava 2014 2020 lisas 2. Kõige olulisemaks võib lugeda keskkonnahariduse arendamist ja selle
tegevuskava. Lisaks riiklikule õppekavale on säästva arengu harid use nõuete alusel on
välja töötatud õppeprogrammid, mis käsitlevad selliseid keskkonnaharidusega seotud
aspekte nagu jäätmemajandus, maavarade kaevandamine ja muud keskkonna seisundit
mõjutavad majanduslikud ja kultuurilised aspektid. Kõigis maakondades on
Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna töötajad, kes neid riikliku õppekava
toetavad õppeprogramme läbi viivad.
Teiseks oluliseks teemaks on k eskkonnahoidlikud riigihanked. Euroopa Liidu kogemus
kinnitab, et keskkonnahoidlikud hanked suudavad oluliselt mõjutada ettevõtteid, mis
tähendab, et nii tootmine kui pakutavad tooted ja teenused muutuvad keskkonnahoidlikumaks (tooted valmistatakse võimalikult tõhusa loodusvarakasutusega ja vähe
saastates ning neil on minimaalne mõju keskkonnale nii kasutusajal k ui ka kasutusest
kõrvaldamisel; näiteks võib tooteid valmistada taaskasutatavast materjalist või kasutada
vähem pakkematerjali).

2.2. JÄÄTMEVALDKONNA ÕIGUSAKTIDE PEAMISED NÕUDED
Jäätmemajandust reguleerib Eestis peamiselt jäätmeseadus, mis sätestab jäätmehoolduse korralduse, nõuded jäätmete tekke ning jäätmetest tuleneva tervise - ja
keskkonnaohu vältimiseks, eri liiki jäätmete käitlusnõuded ning järelevalve ja vastutuse
kehtestatud nõuete rikkumise eest. Sarnaselt jäätmehooldusstrateegiaga arvestavad
jäätmeseadus ja selle alusel vastu võetud õigusaktid Euroopa Liidu õigusaktidega.
Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi jäätmehooldust reguleerivate õigusaktide loetelu koos
oluliste sihtidega 2014.-2020. aastaks on esitatud Riigi jäätmekava 2014-2020 lisas 2.
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Alljärgnevalt on välja toodud olulisemad sihid, mille saavutamine langeb uue jäätmekava
perioodile (lisatud kommentaarid sihtide olulisusest Hiiumaa jäätmekavale ):








alates 2020. aasta 16. juulist ei tohi prügilatesse ladestatavate biolagunevate
jäätmete osatähtsus olmejäätmete hulgas olla üle 20 massiprotsendi (Hiiu
maakonnas jäätmeid prügilasse ei ladestata, kuid Eestis tervikuna jäi 2013. a
eesmärk 30 % täitmata; tase oli ligikaudu 50 %);
kõik nõuetele mittevastavad suletud prügilad tuleb ko rrastada 31. detsembriks
2015 (Hiiu maakonnas on prügilad korrastatud);
alates 2020. a 1. jaanuarist tuleb taaskasutada korduskasutamiseks ette valmistatuna ja ringlusse võetuna kodumajapidamisest pärinevaid paberi -,
metalli-, plasti- ja klaasijäätmed, muid liigiti kogutud kod umajapidamisest
pärinevaid jäätmeid ning muudest allikatest pärinevad samalaadseid jäätmeid,
välja arvatud tootmisjäätmed ja põllumajanduslikust tootmisest või metsandusest
pärinevad jäätmed, vähemalt 50% ulatuses nende jäätmete kogumassist
kalendriaastas (tuleb tõhustada olmejäätmete liigiti kogumist) ;
alates 2020. a 1. jaanuarist tuleb taaskasutada korduskasutamiseks
ettevalmistatuna, ringlusse võetuna ja muul viisil taaskasutatuna, sealhulgas
kaeveõõnte täitmiseks muude ainete asemel kasutatud ehitus - ja
lammutusjäätmeid, välja arvatud kivid ja pinnas, vähemalt 70% ulatuses nende
jäätmete kogumassist kalendriaastas (tuleb tõhustada ehitusjäätmete taas kasutamist).

Pakendi ja pakendijäätmete taaskasutussüsteem peab olema korraldatud selliselt, et
saavutatakse pakendiseaduses toodud pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja
taaskasutuse eesmärgid ja kehtestatud sihtarvud ning jäätmeseaduses sätestatud
jäätmekäitluse üldised eesmärgid.
Pakendiseaduse § 17 1 sätestab nõuded avalikuks kasutamiseks mõeldud
pakendijäätmete kogumiskohtadele. Tagatisrahata pakendijäätmete kogumisel peab
taaskasutusorganisatsioon tagama nõuetele vastava kogumiskohtade tiheduse (Kärdlas
peab seaduse järgi olema vähemalt üks kogumiskoht igast jäätmevaldajast 1 000 meetri
raadiuses, mujal Hiiumaa asulates üks kogumiskoht 500 elaniku kohta). Igas
kogumiskohas peab olema tagatud kõigi pakendimaterjali liikide kogumine.
27.05.2014.a jõustunud muudatus sätestab, et kogumiskohad, konteinerite miinimumarv
ja miinimummaht iga kogumiskoha kohta ning nende tühjendamissagedus määratakse
kindlaks taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse organi vahel sõlmitavas
kirjalikus lepingus (§ 17 lg 13). § 17 lg 4 sätestab, et kohaliku omavalitsuse organiga
kokkuleppel võib pakendijäätmete kogumist korraldada ka nende tekkekohal kogumisena.
Sel juhul võib kohaliku omavalitsuse organi nõusolekul vähendada pakendijäätmete
kogumiskohtade tihedust ning kogumiseks ettenähtud konteinerite arvu ja mahtu.
Pakendiseaduse § 36 lg 2 sätestab taaskasutamise sihtar vud:
1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 protsenti kalendriaastas;
2) pakendijäätmete kogumassist ringlussevõetuna vähemalt 55 ja mitte rohkem
kui 80 protsenti kalendriaastas.
Seejuures
tuleb
pakendiettevõtjal
taaskasutada
pakendimaterjali
liike
kalendriaastas vähemalt järgmises ulatuses:
1) 70 % klaasijäätmete kogumassist ringlussevõetuna;
2) 70 % paberi- ja kartongijäätmete kogumassist, kusjuures 60 % kogumassist
ringlussevõetuna;
3) 60 % metallijäätmete kogumassist ringlussevõetuna;
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4) 55 % plastijäätmete kogumassist, kusjuures 45 % plastijäätmete kogumassist
ringlussevõetuna ja 22,5 % plastijäätmete kogumassist uuesti plastiks töödelduna;
5) 45 % puidujäätmete kogumassist, kusjuures 20 % kogumassist
ringlussevõetuna.
Muu pakendimaterjal tuleb taaskasutada võimalikult suures koguses
olemasolevatele tehnilistele võimalustele ja majanduslikule põhjendatusele.

vastavalt

2.3. HIIUMAA VALDADE ÕIGUSAKTID JÄÄTMEHOOLDUSE
KORRALDAMISEKS
Jäätmehoolduse korraldamiseks kehtib kõikidele omavalitsusüksustele ühine Hiiumaa
jäätmehoolduseeskiri 2 . Eeskirjaga rakendatakse Hiiumaal jäätmeseaduse ja
pakendiseaduse ning nende rakendusaktide nõuded, eesmärgiga säilitada puhas ja
tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete kogust ning soodustada nende
taaskasutamist. Lisaks määratakse kindlaks jäätmehoolduse korraldamise nõuded,
jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkond, vedamise
sagedus ja aeg, jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord ning järelevalve
jäätmekäitluse üle.
Kuna jäätmekava moodustab osa kohaliku omavalitsusüksuse arengukavast, siis tuleb
jäätmekava koostamisel arvestada Hiiumaa üldise arenguvisiooniga. Koostatud on
„Hiiumaa arengustrateegia 2020+“ 3, lähtub kogukondade, kohalike omavalitsusüksuste,
maakonna ning riiklikest arengu- ja tegevuskavadest, üleriigilisest planeeringust „Eesti
2030“ ning Euroopa Liidu ja muu maailma arengu võimalikest tulevikuvisioonidest.
Hiiu maakonna valdadel on koostatud arengukavad, mille eesmärgiks on seada valla
ühtsed arenguprioriteedid, tagada kestlik ning tasakaalustatud areng:





Hiiu valla arengukava aastateks 2015 – 2023
Käina valla arengukava 2015 – 2022
Pühalepa valla arengukava 2011 – 2020
Emmaste valla arengukava 2015 - 2022

Hiiu maakonna valdade arengukavades on sarnaselt mainitud, et j äätmehoolduse teemal
seatakse eesmärgiks jäätmekäitluse optimeerimine ning seeläbi elukeskkonna
parandamine. Eesmärgiks on seatud jäätmekäitluse tõhus korraldus ning selleks on
Hiiumaa kõik omavalitsused asutanud osaühingu Hiiu maa Prügila, kes opereerib Hiiumaa
jäätmejaama, toimib korraldatud olmejäätmete vedu ning loodud on võimalused
pakendijäätmete liigiti kogumiseks. Põhieesmärk on süsteemi juurutamine ning pidev
parendamine. Rõhutatakse Hiiumaa tuntust kui keskkonnasäästlik ja looduskeskne
elamis-, ettevõtlus- ja külastuskeskkond. Hiiumaa arengukava toob välja, et eesmärgiks
on toetada ökonoomset, jätkusuutlikku ning keskkonnasõbralikku majandustegevust,
püüeldes rohemajanduse poole.

2

Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/402102013027

3

Hiiumaa arengustrateegia 2020+: http://hol.hiiumaa.ee/hiiumaa-2020-hol-ja-mv-poordumisega-24-09-2013/
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2.4. JÄÄTMEHOOLDUSE ORGANISATSIOONILISED ASPEKTID JA
OSAPOOLTE KOHUSTUSED
Jäätmehoolduse olukord sõltub suures osas kohaliku
Jäätmeseadusest tulenevalt on omavalitsuse kohustuseks:








omavalitsuse

tegevusest.

korraldada olmejäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada
nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses;
olmejäätmete korraldatud jäätmeveo rakendamine;
korraldada jäätmeveoga hõlmatud jäätmete taaskasutamist või kõrvaldamist;
arendada jäätmehooldust: levitada jäätmealast teavet, kavandada jäätmealast
nõustamist või muud tegevust, mille eesmärk on vältida või vähendada
jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset;
koostada jäätmekava, mis peab sisaldama jäätmete liigiti kogumise ja sortimise
arendamist toetavaid tegevusi (koos tähtaegadega konkreetsete jäätmeliikide
kaupa) ning jäätmehoolduse rahastamist;
koostada ja kinnitada jäätmehoolduseeskiri;
teha jäätmehoolduseeskirja täitmise üle pidevat järelevalvet.

Lisaks jäätmeseadusele reguleerib KOVi kohustusi ka pakendiseadus, mille kohaselt
teostab kohalik omavalitsus järelevalvet oma haldusterritooriumil pakendi ja
pakendijäätmete tagasivõtmise, kogumise ja taaskasutamise üle. Eelkõige tähendab see
kogumissüsteemi
toimimise
koordineerimist
(kokkulepped
taaskasutus organisatsioonidega, nõuete esitamine pakendijäätmete kogumissüsteemile, teavitamine
ja järelevalve). Jäätmehoolduse eesmärkide elluviimisel on oluline koostöö üleriigiliste
taaskasutusorganisatsioonidega
(pakendijäätmete
kogumine)
ja
tootjavastutus organisatsioonidega (probleemtoodete jäätmete, sh elektroonikaromude ja vanarehvide
kogumine). Nende organisatsioonide ülesandeks on korraldada jäätmekäitlejate kaudu
jäätmete kogumine jäätmetekitajalt, edasine töötlemine ja taaskasutamine, sh vastutavad
nad taaskasutuse sihtarvude täitmise eest.
Jäätmekäitlejad koguvad nii tavajäätmeid (sh korraldat ud jäätmeveo raames
olmejäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid jm) kui ohtlikke jäätmeid, valmistavad neid
ette kordus- ja taaskasutamiseks, taaskasutavad ja kõrvaldavad jäätmeid. Jäätmete
käitlemiseks on vajalik kas keskkonnakompleksluba, jäätmeluba, ohtli ke jäätmete
käitluslitsents või jäätmekäitleja registreerimistõend. Kõikide nende lubade andmine on
Keskkonnaameti pädevuses, protsessi käigus küsitakse loataotluse suhtes kohaliku
omavalitsuse seisukohta.
Kodumajapidamiste ülesandeks on liituda korraldat ud jäätmeveoga, sortida
olmejäätmeid, koguda pakendijäätmeid ning viia eraldi kogutud ohtlikud jäätmed
jäätmejaama. Kodumajapidamises tekkinud jäätmete käitlemisel tuleb juhinduda valla või
linna jäätmehoolduseeskirjast.
Ettevõtjatel jt juriidilistest isikutest jäätmetekitajatel on olmejäätmete käitlemisel sisuliselt
samad kohustused mis kodumajapidamistel, kuid liigiti kogutud jäätmete, sh ohtlike
jäätmete üleandmiseks ei saa nad kasutada avalikke kogumispunkte. Ka
tootmisprotsessis tekkinud jäätmete nõuetekohane käitlemine tuleb ettevõtjatel endal
korralda. Jäätmeluba või keskkonnakompleksluba omavad isikud ei pea liituma
korraldatud olmejäätmeveoga. Detailsem ülevaade osapoolte rollijaotusest on riigi
jäätmekava koostamise alusdokumendis „Jäätmehoolduse organisatsioonilised aspektid
ja kohustused“ 4.

4

http://www.envir.ee/sites/default/files/organisatsioonilised_aspektid_ja_kohustused.pdf
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TEKKIVAD JÄÄTMEKOGUSED

3.

Järgmises peatükis antakse ülevaade Hiiu maakonna jäätmestatistikast aastatel
2008 – 2014 (kus võimalik ning andmed kättesaadavad, ka aastast 2015) ning
prognoositakse potentsiaalselt tekkivaid jäätmekoguseid uuel jäätmekava perioodil.

3.1. HIIUMAA JÄÄTMESTATISTIKA 2008 – 2014
Informatsiooni jäätmete kohta on saadud jäätmearuandluse infosüsteemist (JATS 5 ),
Hiiumaa Jäätmejaamast ning kohalikelt omavalitsustelt. Statistilisi andmeid on v aadeldud
ja võrreldud võimalikult pikal perioodil, mille eesmärgiks on paremini analüüsida jäätmete
koguste, liikide ja nende käitlemisega seotud trende. Üle -eestilises kontekstis on Hiiumaa
valdade jäätmeteke marginaalse tähtsusega.
Joonisel 7 on esitatud väljavõte jäätmearuandluse infosüsteemist , kus teostati päring Hiiu
maakonna kõikide
jäätmeliikide kogutekke kohta vahemikus 2008 – 2014.
Jäätmekogused on tonnides aasta kohta. Näidatud on ka taaskasutatud jäätmete kogus.
Detailne väljavõte kõikidest jäätmeliikidest ja tekkinud kogustest on esitatud Lisas 1.
HIIUMAA JÄÄTMESTATISTIKA
JÄÄTMETE KOGUTEKE 2008 - 2014

2009

2010

2011

2012

2496

1445

4679

5519
1360

4181

3718

3100

2859

3849

7146

8831
2008

19018

Taaskasutus
21715

Koguteke

2013

2014

Joonis 7. Väljavõte JATS infosüsteemist. Hiiumaa jäätmete koguteke ning taaskasutus
jäätmearuannete alusel (tonnides)
2014. aastal tekkis 21 715 tonni jäätmeid, mis ületab enam kui viiekordselt e elmise kuue
aasta keskmise. Hüppeline erisus on tingitud eelkõige ehitus - ja lammutusjäätmete
kogusest (jäätmegrupp 17: 2014. a – 18 940 t/a; võrdluseks eelmiste aastate keskmine
kokku oli 2407 t/a). Selle ’“hüppe“ põhjuseks on mitmel aastal kogutud ehitus jäätmete
üleandmine jäätmekäitlejatele Hiiumaa jäätmejaamast .
Üldjoontes on teiste tekkivate jäätmete proportsioonid vahemikus 2008 – 2014 jäänud
sarnaseks. Pakendijäätmete liigiti kogumise ja kogumissüsteemi rakendamine peegeldub
ka statistikas, vahemikus 2012 – 2014 on näha pakendijäätmete koguste suurenemist
5

https://jats.keskkonnainfo.ee
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(jäätmegrupp 15: 2008 – 2011 keskmiselt 470 t/a; 2012 – 2014 keskmiselt 791 t/a).
Vähenenud on põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja
kalapüügi ning toiduainete valm istamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed (jäätmegrupp 2:
2008 – 2010 tekkis keskmiselt 129 t/a; 2011 – 2014 tekkis keskmiselt 24 t/a). Vaadeldes
vahemikus 2008 – 2014 tekkinud ohtlike jäätmete osakaalu võib samuti täheldada
koguste vähenemist (2008 – 2011 tekkis keskmiselt 257 t/a; 2012 – 2014 tekkis 185 t/a).
Näiteks kui välja tuua õli- ja kütusejäätmete kogused (jäätmegrupp 13), siis 2008 – 2011
tekkis keskmiselt 108 t/a; 2011 – 2014 tekkis keskmiselt 22 t/a).
Vahemikus 2008 – 2014 tekkinud jäätmete keskmine kogus oli 7 881 tonni aasta kohta.
Alljärgnevates peatükkides on olulisemad jäätmegrupid ja nende kogused ka liigiti eraldi
välja toodud.

OLMEJÄÄTMETE TEKE
Olmejäätmed on jäätmeseaduse kohaselt kodumajapidamises ning kaubanduses,
teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed,
olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ohtlikke jäätmeid.
Kodumajapidamistes tekkinud olmejäätmete ja ettevõtete samalaadsete jäätmete (grupp
20) kogus on olnud aastatel 2008 – 2014 suhteliselt stabiilne (va majanduslanguse järgne
olmejäätmete teke, mil väiksem ostujõud mõjutas ka jäätmete teket ). Riikliku
jäätmestatistika andmetel tekkis Hiiumaal aastatel 2008 – 2014 keskmiselt 1 521 tonni
olmejäätmeid aastas, millest ca 88% moodustasid segaolmejäätmed (vt joonis 8). Ohtlike
jäätmete osakaal olmejäätmetes 2008 – 2014 oli keskmiselt 47 tonni.
Hiiumaa jäätmejaama on vastu võetud segaolmejäätmeid: 2009 -609 tonni, 2010-1240 t,
2011-729 t, 2012-799 t, 2013-1030t, 2014-441 t.

Tekki n u d o l mej äät mete ko gu s 2 0 0 8 - 2 0 1 4
n i n g segao l mej äät mete o sakaal tekki n u d
o l mej äät metes (t /a)
Segaolmejäätmed

2008

2009

2010

2012

2013

1459

1259

1173

1133

1565

2011

1229

1175

1444

1223

1412

1289

1542

1948

2200

Olmejäätmed

2014

Joonis8. Segaolmejäätmete osakaal tekkinud olmejäätmetes (t/a). Allikas:
Jäätmearuandluse infosüsteem (JATS)
Olmejäätmete liigiline koostis
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Keskkonnaministri 16.01.2007 vastu võetud määrus nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord
ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ kehte stab olmejäätmete sortimise korra,
sorditud jäätmete liigitamise alused ning olmejäätmete sortimise korralduse. 1.01.2016.
aastast jõustus määruse redaktsioon, millega täpsustati jäätmenimistu jäätmeliike ja
alajaotiste koode, mis tuleb olmejäätmetest tek kekohas sortimisel liigiti koguda.
Alljärgnevalt on see loetelu ka esitatud, tumeda kirjaga on märgitud jäätmeliigid ja –
koodid, mis lisandusid võrreldes eelmise määruse versiooniga.
1) paber ja kartong (20 01 01);
2) plastid (20 01 39);
3) metallid (20 01 40);
4) klaas (20 01 02);
5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);
6) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08);
7) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03);
8) pakendid (15 01), sealhulgas paber- ja kartongpakendid (15 01 01),
plastpakendid (15 01 02), puitpakendid (15 01 03), metallpakendid
(15 01 04), komposiitpakendid (15 01 05), klaaspakendid (15 01 07),
tekstiilpakendid (15 01 09) ja muud jäätmeseaduse §-s 7 esitatud
olmejäätmete mõistele vastavad p akendid;
9) puit (20 01 38);
10) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);
11) suurjäätmed (20 03 07);
12) probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*,
20 01 36);
13) käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotis es
20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning olmes tekkinud ohtlikke aineid
sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*.[RT I,
29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]
Joonisel 9 on esitatud riikliku jäätmestatistika põhjal Hiiumaa olmejäätmete mõneti
üldistatud liigiline koostis, väljavõte aastate 2008 – 2014 kohta.

Hiiumaa olmejäätmete liigiline koostis 2008 - 2014, t/a
(Allikas: Jäätmearuandluse infosüsteem)
Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja…
Ohtlikud jäätmed
Segaolmejäätmed
Biolagundatavad jäätmed
Metallid
Klaas
Paber ja kartong
0
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200
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Joonis 9. Hiiumaa olmejäätmete liigiline koostis 2008 – 2014, tonni aastas (Allikas:
Jäätmearuandluse infosüsteem)
Olmejäätmed (jäätmegrupp 20) koosnevad suures osas segaolmejäätmetest, kuid
Hiiumaal eraldi ei ole segaolmejäätmete koostise uuringuid läbiviidud. Võrdluseks , on
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toodud kahe Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse poolt läbiviidud uuringu
tulemused, kus käsitletakse segaolmejäätmete liigilist koosseisu – Eesti keskmine 2008 6
ja Eesti keskmine 2012-2013 7 (vt Joonis 10).

Eesti keskmine segaolmejäätmete liigiline koostis (massi%)
Muu mittemõlev materjal
Tekstiil ja rõivad
Muu põlev materjal
Elektroonikaromu
Ohtlikud jäätmed
Puit
Biojäätmed kokku
Paber ja papp
Metall kokku
Klaas kokku
Plast kokku
0

5

10

Eesti 2012/2013

15

20

25

30

35

40

Eesti 2007/2008 keskmine

Joonis 10. Eesti keskmine segaolmejäätmete liigiline koostis massiprotsentides
(Allikas: SEI uuringud 2008 ja 2013)
SEI-Tallinn uuringutulemuste põhjal arvutatud Eesti keskmine pakendijäätmete sisaldus
prügilasse ladestatavates segaolmejäätmetes oli 2008. a läbiviidud uuringu tulemusena
47 massi% ning 20012-2013. a läbiviidud uuringu tulemusena 41,5 massi%.
Pakendijäätmetest moodustab kõige suurema osa plastpakend. Plastpakendist
moodustas enamuse (keskmiselt 65%) nn pehme plast (kilekotid, pakkekile jms). Kõva
plasti (plastpudelid, -karbid, -kaaned, -korgid jms) osakaal plastpakendist oli keskmiselt
35%. Biojäätmete osakaal segaolmejäätmetes oli 36,7 ja 31,8 massi% vastavalt 2008 ja
2012-2013. a uuringutele.

PAKENDIJÄÄTMED
Pakendiseaduse kohaselt on pakend mis tahes materjalist valmistatud toode, mida
kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kätte toimetamis eks või
esitamiseks selle kauba olelusringi vältel. Pakendijäätmete teke on viimasel ajal oluliselt
suurenenud ning seda suundumust arvestades tuleb jätkusuutliku arengu tagamiseks
pakendijäätmete teket vältida ja võimalikult suures ulatuses tekkinud paken dijäätmeid
taaskasutada. Eestis rakendatakse pakendite kogumise ja taaskasutuse korraldamisel
tootjavastutuse põhimõtet, st et pakendiettevõtja (pakendiseaduse kohaselt on
pakendiettevõtja isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab
sisse või müüb pakendatud kaupa) peavad turule lastud kauba pakendi ja sellest tekkinud
pakendijäätmed kokku koguma ja taaskasutama pakendiseadusega sätestatud sihtarvu de
ulatuses.

6

http://www.envir.ee/sites/default/files/olmejaatmeteuuring2008.pdf

7

http://www.envir.ee/sites/default/files/sortimisuuring_2013loplik.pdf
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Eestis
on
tootjavastutuse
põhimõtte
edukamaks
rakendamiseks
loodud
mittetulunduslikud taaskasutusorganisatsioonid, mis korraldavad Eesti turule toodud
pakendijäätmete kogumist ja taaskasutamist üle kogu riigi. Tagatisrahaga pakendeid
kogub OÜ Eesti Pandipakend. Eestis on kolm peamist taaskasutusorganisatsiooni, kes
koguvad tagatisrahata pakendeid:




Eesti Pakendiringlus MTÜ;
Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ;
OÜ Tootjavastutusorganisatsioon.

Pakendijäätmete liigiti kogumise ja kogumissüsteemi rakendamine peegeldub ka
statistikas, vahemikus 2012 – 2014 on näha pakendijäätmete koguste suurenemist
(jäätmegrupp 15: 2008 – 2011 keskmiselt 470t/a; 2012 – 2014 keskmiselt 791 t/a).
Senini tehtud segapakendijäätmete sortimisuuringu tulemused viitavad, et peamiste
pakendiliikide – klaas ja plast – osakaal on piirkonniti vägagi varieeruv ja seda nii
konteinerites kui jäätmejaamades. Paber - ja papp-pakendi osakaal sõltub tõenäoliselt
suuresti sellest, kas toimub paberi- ja papijäätmete eraldi kogumine. Kui jah, siis nende
osakaal on 1-4 %, kui ei siis 17 %. Maapiirkondades on oluliselt vä iksem metallpakendite
osakaal kui väikelinnades, vastavalt 0,5-2 % ja 3-6 %. Pakendikonteineritesse pannakse
ka muid jäätmeid (kuni 10 %).
Hiiumaal on pakendijäätmete eraldi kogumiseks kohalikud omavalitsused püstitanud
paberija
papi
ning
segapakendi
konteinerid.
Valdadesse
paigaldatud
pakendikonteinerite asukohad on loetletud ptk 3.3. Joonisel 11 on näidatud Hiiumaa
pakendijäätmete (jäätmegrupp 15) liigiline koostis.

Pakendijäätmed liigiti
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
Paber- ja
Plastpakendid
kartongpakendid
2008

2009

Puitpakendid
2010

2011

Metallpakendid
2012

2013

Segapakendid

Klaaspakendid

2014

Joonis 11. Pakendijäätmete jagunemine liigiti, 2008 – 2014. a, t/a
(Allikas: Jäätmearuandluse infosüsteem)
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BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED
Biolagunevad jäätmed on aeroobselt või anaeroobselt lagunevad jäätmed nagu
toidujäätmed (20 01 08), haljastusjäätmed (20 02 01), reoveesete, määrdunud vanapaber
ja –papp. Jäätmeseaduse kohaselt ei tohi prügilas se ladestavate olmejäätmete hulgas
olla biolagunevaid jäätmeid – alates 2013. a 16. juulist üle 30 massiprotsendi ning alates
2020. a 16. juulist üle 20 massiprotsendi.
Arvestades Hiiumaa väiksust ning omapära, et väga suur osa elanikkonnast elab
eramajades ning hajaasustuspiirkondades, siis biojäätmed statistikas oluliselt ei kajastu.
Biolagundatavaid jäätmeid (jäätmekood 20 02 01) tekkis aastatel 2012 – 2014 keskmiselt
5 t. Varasematel aastatel see isegi ei kajastu jäätmestatistikas. Biolagunevad jäätmed
moodustavad olulise osa segaolmejäätmetest. SEI 2008 ja 2013 aasta uurinute põhjal 30
– 37 massi% (vt joonis 7 ptk 4.1.1). Ladestamisele suunatavate segaolmejäätmete
koostist, st biolagunevate jäätmete protsendilist sisaldust on võimalik teada saada
sortimisuuringute abil. Hiiumaal sellist uuringut läbiviidud ei ole.
Hiiumaa jäätmehoolduseeskirja järgi ei ole aia - ja haljastusjäätmeid, mida on võimalik
kompostida, panna segaolmejäätmete konteinerisse. Need tuleb kas koha peal
kompostida või kompostimiseks üle anda vastavat luba omavale isikule. Kinnistul tekkivad
biolagunevad jäätmed on lubatud kompostida oma kinnistu piirides. Kinnistul tekkivad
toidujäätmed võib kohapeal kompostida ainult kinnises kompostimisnõus. Haljasaladel
tekkivad biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed antakse üle kompostimiseks Hiiumaa
jäätmejaama või selleks ettenähtud kompostimiskohta.

OHTLIKUD JÄÄTMED. PROBLEEMTOOTED
Ohtlikeks jäätmeteks on jäätmed, mis võivad kahjuliku toime tõttu olla ohtlikud tervisele,
varale või keskkonnale. Jäätmete määratlemisel ohtlike jäätmete lähtutakse jäätmete
päritolust, ohtlike ainete sisaldusest ning selle kahjulikust toimest. Enamlevinumateks
ohtlikeks jäätmeteks on mitmesugused vanaõlid ning õlidega saastunud materjalid, akud
ja patareid, värvi-, laki- ja liimijäätmed, kemikaalijäägid jmt. Ülevaade tekkinud kogustest
on toodud Tabelis 1.
Tabel 1. Väljavõte tekkinud jäätmekogustest. Tabelis on näidatud iga aasta kohta
tavajäätmete kogus ning ohtlike jäätmete (OJ) kogus (Allikas: Jäätmearuandluse
infosüsteem). Tühjade lahtrite korral ei olnud infosüsteemis andmed kättesaadavad.
2008
Jäätmegrupp Tava OJ
1
2

2009
Tava

2010

OJ

Tava

2011
OJ

OJ

Tava

2013
OJ

Tava

2014

OJ

Tava

OJ

21
102

106

180

3
7

16

12

46

13
15

Tava

2012

36

21

47

805

54

3

2

9

24

35

9

11

3
40
154

27
90

439

1

427

1

16

359

38

160

17

3354

48

510

18

10

121
524

2

29

307

10

4336

1

106
485

2

32

90

67

1710

1
162

135

29
861

1

83

108

34

2164

29
0

1

21
739

1

44

132

41

2129

16
769

2

46

181

97

36

18846

94

1

19

2075

143

20

2148

52

1497

48

1350

63

1403

44

1188

162
41

1216

227
46

1525

96
40

KOKKU

8539

294

2923

178

6862

286

3912

270

5362

156

4529

150

21467

249
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Probleemtooted on jäätmeseaduse alusel tooted, mille jäätmed võivad põhjustada
tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist.
Probleemtoodete hulka kuuluvad mootorsõidukid ja nende osad, elektri - ja
elektroonikaseadmed ja nende osad, akud ja patareid, r ehvid ning alates 2013. a
põllumajandusplast (nt silopallikile, silokattekile, kiletunnel, kattevõrk, plastnöör jne).
Probleemtoodetele rakendatakse tootjavastutust, mille järgi tootjal on kohustus koguda
ja suunata edasisele käitlemisele (taaskasutusse, r inglussevõtuks või kõrvaldamiseks)
enda poolt turule lastud probleemtoodetest tekkinud jäätmed. Tootjad teevad koostööd
tootjavastutusorganisatsioonidega – MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus,
MTÜ Eesti Elektroonikaromu, OÜ Ekogaisma Eesti, MTÜ Eesti Rehviliit, MTÜ
Rehviringlus.
Hiiumaal ei toimu kogutud ohtlike jäätmete edasist käitlemist (va pilsivee separeerimine,
mis toimub Suursadamas (Hiiu Autotrans OÜ) ning reostunud pinnase kompostimine
Hiiumaa
jäätmejaamas.
Probleemtooted
on
võimali k
ära
anda
tootjavastutusorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuse poolt loodud kogumispunktides.
Vastuvõtukohtade asukohad leiab tootjavastutusorganisatsioonide kodulehtedelt.
Sarnaselt ohtlike jäätmetega kohapealset edasist käitlemist Hiiumaal ei toimu. Kogutud
jäätmed sorteeritakse ning pakendatakse ning transporditakse mandrile.

EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMED
Ehitus- ja lammutusjäätmete teke võib olla ajaliselt varieeruv, suuremad kogused
kaasnevad eelkõige suuremate tootmisobjektide rajamisega või kasutus elt välja jäänud
hoonete lammutamisega. Peamise osa tekkivatest ehitus - ja lammutusjäätmetest
moodustavad eelkõige mineraalsed materjalid (pinnas, betoon, tellised jmt),
metallijäätmed, puidujäätmed ning ehituspraht. Ehitus - ja lammutusjäätmete teke sõltub
olulisel määral majanduslikust olukorrast – kiire majanduskasvu perioodil on uute ehitiste
rajamine ja vanade renoveerimine või lammutamine aktiivsem.

Ehitus- ja lammutusjäätmete riiklik statistika Hiiumaa
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Joonis 12. Ülevaade tekkinud ehitus- ja lammutusjäätmete kogustest 2008 – 2014, t/a
(Allikas: Jäätmearuandluse infosüsteem)
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Tabel 2. Väljavõtteid tekkinud ehitus- ja lammutusjäätmete liigist ja kogusest aastatel
2008 – 2014, t/a (Allikas: Jäätmearuandluse infosüsteem )
Jäätmekood

Jäätme nimetus

17 01 01

Betoon

17 01 02

Tellised

17 01 07

Betooni-, tellise-, plaadi või
keraakimatootesegud, mida ei
ole nimetatud koodinumbriga 17
01 06

17 02 01

Puit

17 04 05

2008

150

2009

2010

2011

1

100

63

1

401

2012

2013

2014

34

5

240

57

10820

0

3

5

23

36

19

142

Raud ja teras

490

258

1435

1326

1800

1309

1118

17 04 07

Metallisegud

85

13

35

52

22

2

3

17 05 04

Kivid ja pinnas

1798

19

1

17 05 08

Teetammitäitematerjal

17 06 05*

Asbesti sisaldavad
ehitusmaterjalid

46

10

67

34

41

36

53

17 09 04

Ehitus- ja lammutussegapraht,
mida ei ole nimetatud
koodinumbritega 17 09 01, 17 09
02 ja 17 09 03

817

215

342

133

200

106

222

20

2300
4100

2014. aastal on näiliselt tekkinud oluliselt rohkem ehitus -lammutusjäätmeid, kui
eelnevatel perioodidel. Tegelikult on suure erinevuse eelmiste aastatega põhjuseks
mitmel aastal kogutud ehitus-lammutusjäätmete üleandmine jäätmekäitlejatele Hiiumaa
jäätmejaamast. Valdav osa (91 %) ehitus-lammutusjäätmeid taaskasutati.

JÄÄKREOSTUSOBJEKTID
Keskkonnaregistris on Hiiumaal registreeritud üks jääkreostusobjekt, milleks on
Ümarmäe katlamaja (registrikood JRA0000011), kus ordoviitsiumi põhjavesi on reostunud
kütusega.
1992.a. detsembris toimus Kärdla linna kaguosas Ümarmäe katlamajas avarii, kus voolas
kütusena kasutatav põlevkiviõli pumpla ja mahutite hoone põrandale. Osa kütust sattus
pinnasesse ja sealt põhjavette. Reostus liikus katlamaja juurest kirdesse Heltermaa
maanteeni ning edasi loodesse suhteliselt kitsal alal. Toimus erakaevude ulatuslik
reostus fenoolide ja naftaproduktidega Kärdla linna idaosas. Reostuse likvideerimiseks
koguti kokku reostunud puurkaevust õline vesi pumpamise teel ja vahetati välja enamus
õlidega reostunud pinnasest, katlamaja koos mahutipargiga likvideeriti. Reostus on
endiselt maa sees, kuid ühisveevarustuse puurkaevudesse reostus ei jõudnud. 8
Hiiu valla korraldatavat jäätmekäitlust ja selle raames tekkivate jäätmete koguseid
jääkreostusobjekti võimalik likvideerimine ei mõjuta (kohaliku omavalitsusüksuse
jäätmekava kaudu ei korraldata jääkreostusobjektide likvideerimist).

8

Kärdla linna ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2015
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3.2. PROGNOOSITAV JÄÄTMETE KOGUS UUEL JÄÄTMEKAVA
PERIOODIL
Üldiselt on jäätmeteke sõltuv majandus e käekäigust. Riigi jäätmekavas prognoositakse
kuni 2020. aastani majanduse kasvu ühtlaselt 3 % aastas ja vastavalt sellele
prognoositakse ka üldist jäätmetekke kasvu. Samas on Hiiumaa elanikkond ka hanev.
Üldiselt tuleb arvestada, et kättesaadavad statistilised andmed ei anna täielikku
ülevaadet tegelikest tekkivatest jäätmekogustest. Tuleb arvestada, et kõik tekkivad
jäätmed ei satu käitlussüsteemi ning võib eeldata, et hajaasustuses käideldakse ko hapeal
kuni 50% käideldavatest jäätmetest (biolagunevate jäätmete kompostimine, paberi
kasutamine tulealustuseks, jms). Maapiirkondade linnalise asustusega asulate puhul võib
jäätmete kohapealse käitlemise osakaaluks kortermajade puhul hinnata 25% ning
eramute puhul kuni 50%. Lisaks kohalikele elanikkonnale ja ettevõtlusele tekitavad
jäätmeid ka saart külastavad turistid. Turismindusest tulenev jäätmeteke on ajaliselt
varieeruv, vastavalt turismihooajale tekib jäätmeid eelkõige suvekuudel. Turistide
tekitatud olmejäätmed peaksid kajastuma majutus - jt teenindusettevõtete jäätmekogustes. Ptk 1.2 toodud ettevõtluskeskkonna ülevaates on järeldatud, et Hiiumaa
turismiettevõtlusel on veel kasvupotentsiaali.
Kokkuvõttes võib prognoosida, et jäätmekava kehtivusperi oodil jääb jäätmeteke (st
kogumisvõrgustikku jõudvate jäätmete kogus) ligikaudu samaks , mis eelmistel aastatel ja
võib kasutada eelmise perioodi jäätmekavas toodud näitajaid: h innanguliselt tekib
segaolmejäätmeid (sh arvestades tekkekohas liigiti kogutud o lmejäätmeid) aastas ühe
elaniku kohta ca 220 kg. Segaolmejäätmetega sarnaseid jäätmeid tekib ettevõtetes
sõltuvalt ettevõtte iseloomust hinnanguliselt 50 -150 kg aastas. Pakendijäätmete
koguseks on arvestatud keskmiselt 120 kg inimese kohta aastas .
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JÄÄTMEHOOLDUSE ISELOOMUSTUS

4.1. KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU
Alates 01.01.2016 teostab jäätmeveoteenust Hiiumaal Eesti Keskkonnateenused AS.
Täpsemalt on jäätmekäitlus ja korraldatud jäätmeveo tingimused reguleeritud Hiiumaa
jäätmehoolduseeskirjaga 9. Hiiumaa haldusterritoorium on üks jäätmeveopiirkond, kuhu
kuuluvad Hiiu, Käina, Pühalepa ja Emmaste vald ning korraldatud jäätmeveoga loetakse
liitunuks kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad – eramajade omanikud, korteriühistud
kui ka ettevõtjad. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed, teisi jäätmeliike võib jäätmevaldaja käidelda vastavalt jäätmehoolduseeskirjale, valides ise käitleja.
Segaolmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt on vähemalt üks kord nelja
nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt ü ks kord 12 nädala jooksul. Tiheasustusalalt,
kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid
regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul. Tegelik veosagedus (ka ettevõtete
puhul) lepitakse kokku vedaja ja jäätmevaldaja v ahel sõlmitud jäätmekäitluslepingus, kus juures jäätmete äravedu peab toimuma sagedusega, mis välistab mahutite ületäitumise.
Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ühiseid jäätmemahuteid, mis
teenindavad küla või mitut kinnistut. Ühise jäätmem ahuti kasutajad on kohustatud
sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätme valdajat jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimiseks. Ühismahutit on lubatud
kasutada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmete kogumi seks. Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele taotlus tema tähtajaliseks ja erandkorras
korraldatud jäätmeveost vabastamiseks ainult juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei
kasutata. Sel juhul esitab jäätmevaldaja vallavalitsusele korralda tud jäätmeveoga
liitumisest erandkorras vabastamiseks vormikohase taotluse. Taotluse vorm on leitav
valdade veebilehtedelt. Suvilate omanikud sõlmivad niinimetatud „suvelepingud“, kus
lepitakse kokku võimalikud jäätmete üleandmise ajad. Kui suvilaomanik le pingut ei sõlmi,
toimub konteineri tühjendamine vastavalt jäätmeveo miinimumsagedusele ning kui
jäätmeid ära ei anta, saab jäätmevaldaja tühiarve. Lepinguga saab täpsustada
jäätmemahutite tühjendamise sagedust ja aega, konteinerite renditingimusi, teenuse eest
maksmise tingimusi, lisateenuseid ja muid jäätmeveoga seonduvaid üksikasju .

4.2. TEGUTSEVAD JÄÄTMEKÄITLEJAD
Hiiumaal tegutseb kaks olmejäätmete veoettevõtet, kes pakuvad teenust kogu saarel –
AS Eesti Keskkonnateenused ja OÜ Hiiu Autotrans. Lisaks segaolm ejäätmete veole
pakutakse ka teiste jäätmeliikide (klaas -, papp- ja segapakend, vanapaber,
suuremõõtmelised jäätmed, elektroonikaromu, ehitusjäätmed jmt) vedu. Ohtlike jäätmete
käitluslitsents ja jäätmeluba ohtlike jäätmete käitlemiseks on väljastatud AS E esti
Keskkonnateenused, OÜ Hiiu Autotrans, AS Epler & Lorenz ja AS Eco -Pro. Pilsivee
käitlemisega tegelevad AS Saarte Liinid (Heltermaa ja Sõru sadamas) ja Hiiu Autotrans
(Lehtma sadam, Suursadam ja Orjaku sadam). Metallijäätmete kogumiseks omavad
jäätmeluba OÜ Servik ja OÜ Sikasaare.
Erinevate jäätmete vastuvõtt on võimalik ka Hiiumaa jäätmejaamas (Ristvälja küla, Käina
vald). Jäätmejaama opereerib Hiiumaa Pürgila OÜ. Hiiumaa jäätmejaamas on järgmised
rajatised ja võimalused jäätmete sortimiseks ning käitlemiseks:


9

ümberlaadimisjaam, mida saab kasutada segaolmejäätmete kui ka paberi - ja
papijäätmete või ka pakendijäätmete sorteerimiseks ja pressimiseks;
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jäätmekäitlushoone,
mis
on
mõeldud
probleemtoodete,
elektri ja
elektroonikajäätmete ja suurjäätmete la dustamiseks ning käitlemiseks;
asfaltkattega põlevjäätmete plats, mõeldud puidu - ja plastijäätmete käitlemiseks
ja ladustamiseks (2000 m 2 );
rohejäätmete kompostimise ala, mis on mõeldud aia - ja pargijäätmete
kogumiseks, purustamiseks, kompostimiseks lahtistes aunades ning valmis
komposti ladustamiseks (1138 m 2 );
saastunud pinnaste kogumise ja kompostimise ala (200 m 2 );
jäätmekonteinerite ja varukonteinerite ala, mis on mõeldud taaskasutatavate
jäätmekonteinerite paigutamiseks ning hoiustamiseks;
ehitusjäätmete käitlusala (5000 m 2 )
lisaks autokaal ning muu vajalik infrastruktuur ning abihooned.

Käesoleval hetkel on Hiiumaal olemasolevad kogumissüsteemid ja käitluskohad piisavad
ning piisava võimekusega ning jäätmekava kehtivuse perioodil ei plaanita uusi
jäätmekäitluskohti rajada. Hiiumaal jäätmeid ei ladestata. Kõik prügilad on tänaseks
suletud ning kogutud jäätmed suunatakse edasi mandrile.
Jäätmekava kehtivuse perioodil on plaanis tõhustada olemasoleva jäätmejaama tööd.

4.3. OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISPUNKTID
Koostöös kohalike omavalitsustega tegeleb OÜ Hiiu Autotrans kodumajapidamistes
tekkinud ohtlike jäätmete kogumisega. Selleks on paigutatud valdadesse ohtlike
jäätmete kogumiskonteinerid, kuhu on elanikel võimalik tasuta ära anda ohtlike jäätmeid:






Kärdla , Sõnajala 11H;
Pühalepa vald, Suuremõisa jäätmepunkt ja Paluküla jäätmepunkt;
Hiiu vald, Kõrgessaare alevik;
Emmaste vald, Emmaste alevik ;
Käina vald: jäätmekäitluskeskus Ristivälja külas ja Käina alevikus Mäe 2.

Samuti korraldatakse KIK rahastuse olemasolul kord aastas ohtlike jäätmete
kogumisringe, mille käigus on võimalik ka kogumiskonteinerist kaugemal elavatel elanikel
oma ohtlikud jäätmed käitlemiseks üle anda. Tasuta saab üle anda kodumajapidamises
tekkinud jäätmeid. Jäätmete üleandmisel pannakse k irja inimese nimi, jäätmete nimetus
ja kogus.

4.4. PAKENDIJÄÄTMETE JA MUUDE LIIGITI KOGUTUD
OLMEJÄÄTMETE KOGUMISVÕRGUSTIK
Ülevaade papi ja vanapaberi, segapakendi ja klaaspakendi kontei nerite paiknemisest
2016. aastal jäätmekava koostamise ajal on esitatud Lisas 2. Kaasajastatud info
konteinerite asukoha kohta saab valdade kodulehtedelt.
Info pakendikonteinerite asukohtade kohta on kättesaadavad p akendijäätmete kogumise
ja taaskasutusorganisatsioonide kodulehtedel. :




Eesti Taaskasutusorganisatsioon - http://www.eto.ee/?op=body&id=125;
Eesti Pakendiringlus - http://www.pakendiringlus.ee/web2/?cat_ID=10&page_id=60 ;
Tootjavastutusorganisatsioon - http://www.tvo.ee/konteinerid.

Versioon 06.06.2016

Hiiumaa valdade ühine jäätmekava 2016 - 2020

5.

26

JÄÄTMEKÄITLUSE KESKKONNAMÕJU
Jäätmehoolduse korraldamisel tuleb vältida ja vähendada jäätmete tekitamise ja
käitlemise ebasoodsat mõju ning suurendada ressursside kasutamis e tõhusust.
Sealjuures tuleb tagada jäätmete käitlemine viisil, mis ei mõjuta inimese tervist ega tekita
olulist keskkonnamõju või häiringuid.
Jäätmekäitluse keskkonnamõju avaldub nii jäätmete kogumisel, veol kui lõppkäitlemisel.
Sisuliselt on eelmise jäätmekava kehtivusperioodil jäätmekäitlussüsteem väljakujunenud.
Tekkekohas toimub jäätmete sorteerimine ja liigiti kogumine, toimib korraldatud
olmejäätmete veosüsteem. Liigiti kogutud jäätmed saab viia vastavasse konteinerisse (nt
pakendijäätmed, klaas, vanapaber ja – papp), üle anda teatud vastuvõtupunktidesse (nt
teatud ohtlikud jäätmed) või viia Hiiumaa jäätmejaama. Valdav osa Hiiumaal kogutud
jäätmetest viiakse mandrile lõppkäitluseks. Hiiumaal puuduvad prügilad ning
olmejäätmete taaskasutusrajatised.
Kui Eestis ladestati veel 2012. aastal ligikaudu 40 % kogutud olmejäätmetest prügilatesse
ja ülejäänud osa taaskasutati, siis 2013. aastal alustas tööd Iru jäätmepõletusjaam ja
need jäätmed, mis ei sobi materjalina taaskasutamiseks, suunatakse sinna
energeetilisele taaskasutamisele. Kogutud jäätmetest valmistatakse ka jäätmekütust.
Uue riigi jäätmekava ettevalmistamise käigus koostati olmejäätmete käitlusalternatiivide
keskkonnamõju olelusringipõhine uuring 10 , milles kasutatud kriteeriumite järgi on
tegemist keskkonnamõju seisukohalt kõige optimaalsem a jäätmekäitlusstsenaariumiga,
kus võimalikult suur kogus olmejäätmeid (nt vanapaber, metallid, pakendijäätmed,
biojäätmed) suunatakse taaskasutusse ringlusse võetuna ning ülejäänud olmejäätmed
suunatakse
energiaefektiivsesse
masspõletusse
ja
jäätmekütusena
tsemenditööstusesse.
Tekkivate jäätmete kogused sõltuvad olulisel määral elanikkonna ja ettevõtete
teadlikkusest. Uue jäätmekava üks peaeesmärke on jäätmetekke vähendamine. Säästva
tarbimise ja tootmise alane teavitustöö tegemine aitab vähendada jäätmekäitluse
keskkonnamõju – mida vähem tekib käitlemist vajavaid jäätmeid, seda väiksemad on
mõjud ja häiringud jäätmete kogumisel, veol ja lõppkäitluses.
Hiiumaa valdade ühine jäätmekava ning selles ettenähtud te gevused perioodil
2016 – 2020 aitavad kaasa jäätmekäitlusega seonduvate
keskkonnamõjude
vähendamisele, kuna toimiv jäätmekorraldussüsteem on juba loodud ning selle
parendamisega tegeletakse pidevalt. Uue perioodi jäätmekavas pööratakse jätkuvalt
tähelepanu
elanikkonna
teadlikkuse
tõstmisele
(jäätmete
liigiti
kogumine,
keskkonnahoidlik eluviis) ning eesmärgiks on jäätmete taaskasutuse suurendamine
(taaskasutuskeskuste vm rajatiste loomine). Olmejäätmete liigiti kogumise edendamise
tulemusel väheneb sortimata segaolmejäätmete kogus.

10

Olmejäätmete käitlusalternatiivide keskkonnamõju olelusringipõhine uuring . Säästva Eesti Instituut. 2012
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JÄÄTMEHOOLDUSE EESMÄRGID

6.1. SENISTE EESMÄRKIDE REALISEERIMINE
Eelmise perioodi jäätmekavaga planeeritud tegevused on enamjaolt ellu viidud . Tabelis 3
on kokkuvõtvalt esitatud 2011. – 2015. aasta jäätmehoolduse tegevuskava täitmis e
ülevaade. Esitatud on plaanitud tegevus, oodatud tulemus ning kommentaar.
Tabel 3. Eelmise perioodi jäätmehoolduse tegevuskava täitmine
Valdkond

Tegevuse/
projekti nimetus

Oodatud
tulemus

Perioodiline
1.1. Elanikkonna
ülevaade
tarbimisharjumuste ning
jäätmetekkest
jäätmetekke uuring
ja käitlusest

1. Jäätmete
koguste ja
1.2. Nõuda jäätmekava
koostise väljakoostamist ettevõtetelt
selgitamine

1.3 Jäätmevaldajate
registri täpsustamine ja
täiendamine

Ülevaade
ettevõtte
jäätmetekkest
ja käitlusest

Kommentaar
Jätkuvalt aktuaalne, hetkel pole uuringut
läbiviidud.

Üldiselt ettevõtted korraldavad ise oma
jäätmete korrektse üleandmise selleks vastavat
luba omavale jäätmekäitlejale või kasutavad
korraldatud jäätmeveo teenust.
Hetkel ei nõuta, kuid jätkuvalt on mõttes saada
detailsemat ülevaadet majutusasutustes
tekkivatest jäätmevoogudest.

Jäätmevaldajate register on olemas.
Jäätmetekitajate
Infovahetus toimib ning registrit täpsustatakse
registreerimine
pidevalt.
On olemas piisav kogus konteinereid. Pakend ja
paber on ühildatud. Jooksvalt jälgitakse
konteinerite seiskorda ja täituvust ning
suheldakse teenusepakkujatega.

2.1 Täiendavate vanapaberi ja papi kogumiskonteinerite
paigaldamine

Liigiti kogumise
soodustamine

2.2 Paberi ja pakendijäätmete kogumisvõrgustiku arendamine

Kogumisvõrgusti Toimib. Olemas. Kogumisvõrgustiku
ku arendamine arendamine toimub pidevalt.

2.3 Probleemtoodete
kogumisvõrgustiku
arendamine

Toimib, olemas. Kaasatud tootjavastutus, kuid
Kogumisvõrgusti Hiiumaal sellega raske arvestada, kuna kaup on
ku arendamine toodud mandrilt. Ühildatakse ohtlike jäätmete
kogumisringidega.

2.4 Suuremõõtmeliste
jäätmete kogumine

Liigiti kogumise
soodustamine

Toimib sarnaselt probleemtoodete
võrgustikuga.

3. Ohtlike
jäätmete
kogumine ja
transport

3.1. Ohtlike jäätmete
kogumine elanikkonnalt
kogumispunktide ja
kogumisringiga

Jäätmete
ohtlikkuse
vähendamine

Toimib. Elanikkonnal võimalik tuua
kogumispunktidesse või Hiiumaa jäätmejaama.
KIK projekti raames korraldati ka
kogumisringe.

4. Ehitus- ja
lammutusjäätmed

Ülevaade
4.1. Jäätmekäitlusnõuete
ehitusjäätmete
sidumine ehitusliikidest ja
dokumentatsiooniga
kogustest

2. Jäätmete
sortimine ja
taaskasutamine

5. Biolagunevad
jäätmed

Pidev tegevus.

Jäätmekäitluseeskirjades reguleeritud. 2013
vastu võetud.

5.1 Biojäätmete
kompostimine
tekkekohas

Kompostrite
kasutamine
korterelamute
juures

Hetkel ei ole kompostrid paigaldatud.
Korteriühistud pole piisavalt huvi väljendanud.
Tihedamalt asustatud kohtades mõningane
huvi. Kuid biojäätmete kogused ei ole piisavad,
et sorteerimisjaamas käivitada masin.

5.2. Biojäätmete

Kompostimine

Jätkuvalt aktuaalne. Otseselt ei tegeletud.
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kompostimise
propageerimine
eramutele;
juhendmaterjali
levitamine

muutub
Plaanis koostada infovoldik.
lihtsamaks,
ladestatavate
jäätmete koguse
vähendamine

5.3 Haljastusjäätmete jt
biolagunevate jäätmete
lahuskogumine ja
suunamine edasiseks
käitluseks

Jäätmete
taaskasutamine Jätkuvalt aktuaalne. Otseselt ei tegeletud.
ladestatavate
Plaanis koostada infovoldik.
jäätmete
koguste
vähendamine

6. Jäätmete
kogumine ja
transport

6.1 Korraldatud
olmejäätmeveo hanke
korraldamine

Jäätmetekitajate
haaramine
Toimib 2016-st aastast
jäätmekäitlusskeemi

7. Jäätmete
kõrvaldamine

7.1 Ebaseaduslike
jäätmete mahapanekukohtade
likvideerimine

Hiiumaal jäätmeid ei kõrvaldata. Aeg-ajalt
esineb ulaladestatud jäätmeid ja ka kogumisJäätmeseaduse
kohtadesse on toodud nn valet liiki jäätmeid.
nõuete täitmine
KOV-d korraldavad likvideerimise ja tasuvad ka
kõrvaldamise eest.

8.1 Jäätmekäitlus
eeskirjade ülevaatamine

Eeskirjade
kaasajastamine

8.2 Konkreetsete
projektide väljatöötamine ja
rahastamistaotluste
koostamine

Täiendava raha
saamine jäätme- hooldusesse

8. Jäätme8.3 Selgitustöö ja
hoolduse
ürituste korraldamine
regulaarne
kavandamine;
koolitus,
korraldus

Eelduste
loomine
kavandatu
täitmiseks

Ülevaatus toimus 2013.a

Korraldatud jäätmeveod tulekuga seoses
korraldati avalike üritusi ning kirjutati ajalehe
artikleid, et jagada elanikkonnale
informatsiooni.
Lasteaiad teevad erinevaid projekte. Hiiumaa
oma prügi-maskott. Mereääre koristamise
projekt lastega. Koolid käisid klassidega
jäätmejaamaga tutvumas. Lapsed korjavad tee
äärest prügi.
Tegevused on pidevalt jätkuvad

8.4 Järelevalve
tõhustamine

Nõuetekohase
jäätmekäitluse
tagamine

8.5 Jäätmekava
regulaarne ülevaatamine
Ajakohastatud
ja tegevuste
jäätmekava
kaasajastamine vastavalt
täitmisele

Võimekuse kohaselt tegeletakse.
Hiiu vallas toimub iganädalane kontroll
pakendijäätmete kogumiskohtades. Lisatud on
mobiilne kaamera.

Pidev protsess

Versioon 06.06.2016

Hiiumaa valdade ühine jäätmekava 2016 - 2020

29

6.3. JÄÄTMEHOOLDUSE PEAMISED PROBLEEMID
Jätkuvalt raske prognoosida tekkivaid jäätmekoguseid (nt olmejäätmed), kuna
jäätmestatistika on moonutatud. Samas on nt korraldatud jäätmeveo hangetes vaja
näidata eeldatavad kogused võimalikult täpselt .
Toimiv jäätmete algarvestus ja statistiline töötlus ei anna täielikku ülevaadet
tekkivate
jäätmete
kogustest,
nende
kohtsortimisest
ja
edasisest
taaskasutamisest-kõrvaldamisest. Riiklikus jäätmestatistikas ei leia kajastamist
kodumajapidamistes kohapeal taaskasutatavad või kõrvaldatavad jäätmed.
Jäätmearuandluses valdavalt ei eristata segaolmejäätmeid, pakendijäätmeid,
ohtlikke jäätmeid tekitaja liigi kaupa (st kas need on pärit majapidamistest või
ettevõtlusest). Seetõttu on prognooside tegemine raskend atud.
Probleemiks on ka jäätmekäitlejate poolt täidetavates jäätmearuannetes toodavad
määratlemata päritoluga jäätmed. Ligikaudu 50 % kogutud jäätmetest ehk 840 t/a
kajastub statistikas üldise „Hiiumaa määratlemata vald“ nime all. Valdavalt on nii
määratletud olmejäätmeid, romusõidukeid ja ehitus - ning lammutusjäätmeid.
Hiiumaa probleemiks on ka jäätmetekke piirkonna isoleeritus ja väiksus, millest tuleneb,
et kohapealse jäätmete taaskasutamise korraldamine ei ole majanduslikult otstarbekas.
Seetõttu on loobutud olmejäätmetes sisalduvate biojäätmete liigiti kogumise ja taristu
arendamises, pigem propageeritakse kohapealset kompostimist .
Vähesest jäätmekogusest lähtuvalt ei ole otstarbekas korraldada ka reoveesette
anaeroobset kääritamist. Kaaluda võib reove esette kohapealset kompostimist, samas
näitab mandri-Eesti kogemus, et vee-ettevõtetel on raskusi käideldud reoveesette
realiseerimisega vähese nõudluse ja piiratud kasutusala tõttu. Samas on riigi jäätmekavas biolagunevate jäätmete kompostimisplatsi puu dumisele osundatud.
Kohalike omavalitsuse hallatav Hiiumaa jäätmejaam konkureerib jäätmete pärast jäätme vedajatega. Ka riigi jäätmekavas on osundatud, et kuna firmad korraldavad ka jäätmete
pressimist ise, on esinenud olukordi, kus Hiiumaa jäätmejaam ei t ööta.
Piirkonna isoleeritus ja väiksus, samuti kohalike tootjate puudumine, on osutunud ka
takistuseks
täiel
määral
tootjavastutuse
põhimõtte
rakendamiseks.
Toimib
elektroonikaromude eraldi kogumine, kuid muude tootjavastutuse valdkonna jäätmete
kogumine on lahendatud koos ohtlike jäätmete kogumisega.
Ptk 6.3.1 on kirjeldatud mitmeid jäätmetekke vähendamisele suunatud meetmeid, mida
Eestis on eri piirkondades juba rakendatud. Ka nende rakendamise puhul võib takistuseks
saada asukoht ja ka väikestest (jäätme)kogustest tingitud meetmete rakendamise
tasuvus.

6.4. ARENGUSUUNAD JA EESMÄRGID
Eesti jäätmehoolduse korraldamist suunatakse riigi jäätmekavaga. Kui senini oli jäätmehoolduses põhirõhk jäätmete ladestamise vähendamisel ja nende taaskasutamisel, siis
2014. aastal vastuvõetud riigi uus jäätmekava keskendub enam jäätmetekke vältimisele
ja vähendamisele.

Versioon 06.06.2016

Hiiumaa valdade ühine jäätmekava 2016 - 2020

30

Lähtuvalt riigi jäätmekavast on jäätmehoolduses 3 strateegilist eesmärki:
I) Vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust.
II) Võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil taaskasutada maksimaalsel
tasemel.
III) Vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades muuhulgas
seiret ning järelevalvet.
Iga eesmärgi juures on riigi jäätmekavas toodud ka meede ja tegevused (neid on
täpsustatud Hiiumaa valdade jäätmekava 2016-2020 rakendusplaanis), samuti mõõdikud
eesmärkide täitmise seiramiseks. Järgnevates peatükkides on toodud kokkuvõttev
ülevaade eesmärkidest ja tegevustest, kusjuures keskendutakse kohaliku omavalitsuse
tasandi tegevustele - riigi elluviidavaid tegevusi soodustuste, toetuste ja regulatsioonide
arendamiseks ja rakendamiseks KOV tasandi jäätmekavas ei käsitleta.
Üldiselt jääb uue jäätmekava perioodil kehtima eelmise jäätmekava kontseptsioon
jäätmete kogumisest ja käitlemisest Hiiumaal.
Järgnevalt on antud ülevaade olulistemast uudsetest arengusuundadest (riigi jäätmekava
põhjal).

JÄÄTMETEKKE VÄLTIMISE JA VÄHENDAMISE PROGRAMM
Jäätmetekke vältimise võimalused sõltuvad paljudest teguritest nagu majandusolukord,
tarbijate teadlikkus, ressursitõhususe ja jäätmetekke vältimise meetmete rakendamise
ulatus ettevõtetes jms. Möödunud majanduslanguse kogemused näitavad, et kõige enam
mõjutab jäätmeteket majandusolukord ja tarbimise tase. Seetõttu on Eestis jäätmetekke
üldine vähendamine eeldatava majanduskasvu ja ostujõu suurenemise oludes tunduvalt
raskem kui Euroopa arenenud riikides, kus on tänaseks saavutatud majandus kasvu/tarbimise ja jäätmetekke vahel teatud tasakaal.
Jäätmetekke vältimine hõlmab kõiki majandussektoreid, materjal ivoogusid ning tarbitud
toodete nn olelusringi. Jäätmetekke vältimine on võimalik üksnes siis, kui toote olelusringi
kõikidel etappidel suudetakse mõjutada praktilisi otsuseid: seda, kuidas toode
kujundatakse, valmistatakse, tarbijale kättesaadavaks tehaks e ja kasutatakse. Jäätmete
(eelkõige olmejäätmete) teket mõjutab ka otseselt tarbijate käitumine, mis on seotud
teadlikkuse, sissetulekute, ühiskonna sotsiaalstruktuuri ja jõukusega. Seega võrreldes
seni rakendatud jäätme-korraldusmeetmetega (nt jäätmete liigiti kogumise ja
taaskasutamise edendamisega) peavad jäätmetekke vältimisele suunatud meetmed
hõlmama palju laiemat huvirühmade ringi ja palju laiemat tegevust (vt joonis 13).
Jäätmetekke vältimisega tuleb tegelda kõigil tasanditel.
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Joonis 13. Jäätmetekke vältimise programmi ulatus
Olmejäätmete tekke vältimise edendamisel on peamine roll täita elanikkonnal, kelle
teadlikkusest ja tarbimisharjumustest sõltub suuresti nii pakendijäätmete, toidujäätmete
kui ka muude olmejäätmete koguse vähendamine. Elanikk onna teadlikkuse tõstmisel ning
selleks tingimuste loomisel on omakorda võtmeroll kohalikel omavalitsustel. Arenenud
riikide kogemused näitavad, et tarbijate teavitamise ja jäätmetekke vähendamise
meetmete rakendamisel saavutatakse parim tulemus omavalitsu ste, ettevõtete ja
jäätmetekke vältimisega tegelevate kolmanda sektori organisatsioonide piirkondlikus
koostöös. Oluline on arvesse võtta, et elanikel ja ettevõtetel peab olema võimalus
panustada jäätmetekke vältimisse ja korduskasutusse (see eeldab kordus kasutuskeskuste ja ülalmainitud erinevate initsiatiivide olemasolu). Omavalitsuste toetus ja abi
ühiskondlike initsiatiivide (nt kordus/taaskasutuskeskuste, toidupankade) edukale
toimimisele on hädavajalik. Seetõttu on oluline, et jäätmetekke vältimisele kaasa aitavad
meetmed on selgelt integreeritud omavalitsuste jäätmekavadesse.
Olemasolevate meetmete efektiivsus tootmis - ja ehitussektoris
Peale põlevkivitööstuse teiste jäätmemahukate ettevõtlussektorite (nt ehitusmaterjalide
tootmise, ehituse, toiduainetööstuse, puidutööstuse) osas jäätmetekke vältimisele, sh
jäätmete korduskasutusele suunatud meetmete ulatuse kohta täpsemad andmed
puuduvad, kuna neis küsimustes ei ole Eestis ulatuslikumaid uuringuid tehtud . Mitmed
uuringud on siiski kaudselt näidanud, et tänu toorme- ja energiahindade kiirele tõusule
on üha enam ettevõtteid hakanud tähelepanu pöörama oma tootmise ressursitõhususele.
Seoses jäätmekäitlustasude suurenemisega on laienenud ehitustegevuse käigus
tekkivate materjalivoogude ja materjalide (nt p innase, ehituskivide ja telliste, uste ja
akende) korduskasutuse või korduskasutuseks ettevalmistamine. Tarbijate (eelkõige
väikerenoveerijate)
teadlikkuse
tõstmise
ja
ehitusmaterjali
korduskasutuse
edendamisega on tegelenud juba mõnda aega säästva renoveerimise infokeskuste
võrgustik.
Uute ehitiste planeerimisel ja projekteerimisel aga ka tellimisel (nt riigihangete käigus) ei
ole jäätmetekke vältimise ning ehitusmaterjalide ja konstruktsioonide korduskasutatavuse
põhimõtteid Eestis praktiliselt kasutatud.
Olmejäätmete tekke vältimine
Olmejäätmete, sh olmejäätmetes sisalduvate jäätmeliikide (nt toidu -, tekstiili- , pakendija paberjäätmete ning ohtlike jäätmete) koguste vähendamine jäätmetekke vältimise
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kaudu on keeruline ning aeganõudev protsess, milles o luline osa on inimeste tarbimisharjumuste muutumisel ja mis eeldab kasutatud as jade/toodete korduskasutust
võimaldava süsteemi olemasolu. Olulist rolli mängib siin omavalitsuste koordineeriv ja
toetav tegevus.
Siiani on Eestis olmejäätmete keskkonnamõju vähendamise meetmed keskendunud
eelkõige jäätmete liigiti kogumisele ja taaskasutamise edendamisele (nt pidevale
teavitamisele
jäätmete
sortimise
vajadusest,
taaskasutatavate
jäätmete
kogumisvõrgustiku väljaarendamisele). Jäätmetekke vältimisega seotud teem asid on
jäätmekäitlusega seotud teabeürituste raames tutvustatud tavaliselt üldisemas plaanis.
Nagu muu jäätmehoolduse korraldust (sh teavitamist), nii ka jäätmetekke vältimise teemat
on omavalitused (eelkõige suuremad nende seas) käsitlenud vastavalt oma võimekusele
ja ressurssidele. Viimaste aastate jooksul on suuremates omavalitsustes (nt Tallinnas,
Tartus, Viljandis) kodanike ja ettevõtete omaalgatusel loodud uuskasutuskeskused,
kuhu inimestel on võimalik tuua kasutatud, kuid kasutuskõlblikku mööblit, k odumasinaid
jms. Mõned omavalitsused on loonud ka kohalikes jäätmejaamades tingimusi elanikelt
kasutuskõlblike seadmete ja mööbli vastuvõtmiseks . Eestis on juba aastaid laialdaselt
toiminud kasutatud rõivaste edasimüügi süsteem – nt Humana kauplused (ka Tartus).
Kuna olmejäätmetest moodustavad märkimisväärse osa toidujäätmed (22%), siis on
oluline vältida ka nende teket. Eestis pole täpsemalt uuritud, kui suures koguses
majapidamised
ja
ettevõtted
(eelkõige
kaubandus ja
toitlustusasutused)
kasutuskõlblikku toitu ära viskavad. Viimase segaolmejäätmete uuringu tulemused
näitavad,
et
segaolmejäätmetes
sisalduvates
toidujäätmetest
moodustavad
kasutuskõlblikud toiduained (n.ö toidukaod) ligikaudu 20%. Nende kogumist ja jagamist
korraldab Toidupank.
Pakendijäätmete tekke vältimine
Nagu olmejäätmete, nii ka pakendijäätmete teke sõltub suuresti tarbimise tasemest –
majanduslangus viib pakendijäätmete tekkekoguse vähenemisele, majanduse kasvades
hakkavad kogused suurenema. Pakendijäätmete vältimisel mängivad olulist rolli
pakendatud kaupade tootjad ja kaubandus, keda tarbijaid saavad mõjutada
ostuvalikutega enam hankima vähem pakendatud või korduskasutuspakendiga kaupu.
Eesti puhul tuleks olulise mõjutajana ära märkida pakendiseadusega kehtestatud ja
alates 2005. aastast toiminud karastusjoogi, õlle ja lahja alkohoolse joogi plastmass -,
klaas- ja metallpakendi tagatisraha ehk pandisüsteemi.
Meetmed ja tegevused: arvestades jäätmetekke vältimise ulatust ja eeldusi, võib
jäätmetekke vältimise tegevussuunad üldisemas plaanis jagada kolmeks:
Toetavad meetmed on otseselt seotud ressursitõhususega, kuid kaudselt mõjutavad
jäätmeteket ja aitavad kaasa selle vältimisele ja vähendamisele. Hiiumaa kohaliku
omavalitsuse üksused võivad kaasa aidata kohalike ettevõtjate jäätmetekke vältimisele
ja jäätmete korduskasutusele (sh korduskasutuseks ettevalmistamist) suunatud
projektidele toetuse saamisele.
Regulatiivsed meetmed on suunatud jäätmetekke vähendamise motiveerimisele
õiguslike või majanduslike vahendite kaudu, millest kohaliku omavalitsuse üksuses on
rakendatav keskkonnahoidlike riigihangete põhimõtete, sh jäätmetekke vältimise
kriteeriumide laiem kasutamine.
Üha enam avalikustatakse ühtlustatud kriteeriumeid erinevate tooterühmade kohta (nt
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm ),
mistõttu
nendes
valdkondades on Hiiumaa kohalikel omavalitsusüksustel võimalik korraldatavates
hangetes rakendada jäätmetekke vältimise kriteeriume.
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Teadlikkuse tõstmine on suunatud nii omavalitsuste, ettevõtete kui ka
tarbijate/elanikkonna
teadmiste
ja
teadl ikkuse
suurendamisele.
Näiteks
teabekampaaniate, koolituste korraldamine – tarbijate pidev teavitamine on tõhus vahend
jäätmetekke vältimise ja korduskasutamise edendamiseks.
Pikaajalises
perspektiivis
on
oluline
üldsuse
harimine
eelkõige
suunates
keskkonnateadlikkust edendavaid projekte lastele ja noortele, kes on üldjuhul
vastuvõtlikud uutele harjumustele. Keskkonnaküsimused on osa kooliprogrammist ja
mängulise lähenemise kaudu omandavad noored meelsamini ka praktilisi oskusi
keskkonnateadlikuks käitumiseks. Selleks, et lapsed ja noored omandaksid projektide
käigus edastatava info, on vajalik ka õpetajatepoolne koostöö. Jäätmetekke vältimise
seisukohalt on oluline kujundada teavitustöö abil säästlike tarbimisharjumusi . Siin saab
teha koostööd Keskkonnaametiga, kellel on igas piirkondlikus kontoris keskkonna haridusspetsialist.
Riigi jäätmekava rakenduskavas on ühe tegevusena e ttevõtete ja KOV-ide
investeeringute (nt korduskasutuskeskuste rajamine) toetamine, kes soovivad edendada
jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist. Seejuures on võimalus EL 2014-2020
vahendite kaasamiseks meetmest "Ettevõtete energia - ja ressursitõhusus".
Tulemused ja mõõdikud: arvestades kahanevat elanikkonda ja seetõttu ka tarbimist, on
raske eristada, kas jäätmetekke vähenemine maakonnas on seotud nt teadlikkuse
tõstmiseks rakendatud meetmetega. Seetõttu selles valdkonnas kvantitatiivseid
eesmärke ja mõõdikuid nende jälgimiseks ei seata.

JÄÄTMETE RINGLUSSEVÕTT VÕI MUUL VIISIL MAKSIMAALNE
TAASKASUTAMINE
Jäätmete taaskasutuse suurendamine peab toimuma ringlussevõttu eelistades.
Taaskasutuse suurendamisele aitab kaasa optimaalne jäätmete kogumis - ja
käitlusvõrgustiku arendamine ning teatud jäätmeliikidele jäätmetena eksisteerimise
lakkamise kriteeriumide väljatöötamine (viimane on rakendatav ainult riigi tasandil).
Kuni 2020. aastani on üheks keerukamaks ülesandeks olmejäätmete ringlussevõtu
sihtarvu täitmine. Selleks on vaja olulisel t suurendada olmejäätmetes sisalduvate
biolagunevate jäätmete liigiti kogumist ja ringlusse suunamist. Arendada tuleb nii
kogumisvõrgustikku kui luua nõuetele vastavad käitluskohad biolagunevate jäätmete, sh
köögijäätmete ringlussevõtuks - kompostimistehnoloogiate ja kääritamise tehnoloogiate
soetamine, toidujäätmete eeltöötluskäitiste rajamine. Riigil on kavas välja töötada
reoveesette jäätmeteks olemise lakkamise kriteeriumid, et soodustada reoveesette
taaskasutamist eri valdkondades (põllumajanduses, hal jastuses, rekultiveerimisel,
ehituses jne).
Lähtudes valitsusliidu programmist on kavas reorganiseerida senine korraldatud
jäätmeveo süsteem. Motiveerimaks jäätmete sortimist tuleb võimaldada omavalitsusel
suuremates raamides otsustada kohustusliku jäätmev eo sageduse üle. Samuti algatada
jäätmeveo korralduse reform, mille tulemusel säiliks inimestel prügiveosüsteemiga
liitumiskohustus, kuid lisanduks õigus valida parimat hinna ja kvaliteedi suhet pakkuv
teenusepakkuja. Kuna reformi sisuliseks läbiviimiseks on vaja muuta jäätmeseadust ja
juba algatatud korraldatud olmejäätmete vedude konkursile seda ei rakendata, ei mõjuta
see muudatus Hiiumaal korraldatud olmejäätmete vedu kuni järgneva perioodi
veokonkursi korraldamiseni.
Hiiumaal on reaalselt rakendatavad meetmed ja tegevused:
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Jäätmete ringlussevõtu ja sortimise üldine edasiarendamine :
järjepidevalt tuleks tõsta jäätmete ringlussevõtule ja taaskasutusele
suunatud teadlikkust ning teavitada elanikkonda liigiti kogutud jäätmete
üleandmisvõimalustest veebilehe ja muu meedia kaudu. Tegevuspõhimõtted
ja ka koostööpartnerid on siin samad, mis jäätmetekke vähendamisega
seotud teadlikkuse tõstmisel. Kohalike omavalitsuste infokanalite kaudu on
otstarbekas vähemalt kord aastas üle korrata oluline jäätmekäitlust puudu tav
info. Veebilehe infot tuleb uuendada vastavalt vajadusele. Veebis on
soovitav teenuste detailsem lahtikirjutamine (sh tasuta või tasulisest
teenusest esemetele või jäätmetele järgitulekuks), mille vajadusest tuleks
teavitada seniseid ja uusi potentsiaa lseid koostööpartnereid. Võimalusel
arvestada inimeste ettepanekutega teavituse parendamiseks.
Pakendijäätmete kogumisvõrgustiku optimeerimine.
Muude tavajäätmete kogumisvõrgustiku optimeerimine: 2012/13. aasta
jäätmete sortimisuuringust ilmnes, et olulis elt on suurenenud elektroonikaromude osakaal segaolmejäätmetes (Eesti keskmisena 1,8 %). Elektri - ja
elektroonikaseadmed kuuluvad probleemtoodete hulka, st nende jäätmete
kogumist korraldavad taaskasutusorganisatsioonid. Elanikud saavad neid
tasuta viia jäätmejaamadesse või müügikohtadesse, samuti saab koduses
majapidamises mittevajalikke töökorras esemeid ära anda taaskasutus keskustesse (kui neid Hiiumaal tekib). Nendest võimalustest tuleb elanikke
tõhusamalt teavitada.
Kogumis- ja käitlusvõrgustik vajaks optimeerimist ka tekstiilijäätmete osas.
Kuigi esmatähtis on siin vältida kasutatud rõivaste ja jalatsite muutumist
jäätmeteks kasutatud rõivaste kogumise ja edasimüügi süsteemi kaudu, võib
tekstiilmaterjalide ümbertöötlemisvõimaluste tekkimisel korralda da ka nende
kogumist jäätmejaamades ja paigaldada kogumiskonteinerid.
Kogumiskonteinerite paigaldamiseks on võimalik alates 2015. aastast
taotleda toetust Keskkonnainvesteeringute Keskusest.
Ohtlike jäätmete kogumisvõrgustiku optimeerimine ja haldamine: valdav
osa ohtlike jäätmeid kuulub probleemtoodete hulla, mistõttu nende käitlemise
ja käitlemisvõimalustest teavitamise rahastamine peaks toimuma koos tootjavastutusorganisatsioonidega.

Tulemused ja mõõdikud: eri tüüpi jäätmete kogumisvõrgustike optimeerim ise
tulemusena suurenevad võimalused liigiti kogutud jäätmete ära andmiseks ning see on
inimestele mugavam. Kasvab jäätmete liigiti kogumise tase, millega vähendatakse ühtlasi
korraldamata käitlemisest tulenevat keskkonnamõju.
Riigi jäätmekava rakendab erinevaid mõõdikuid, mis põhinevad valdavalt teatud
jäätmeliigi ringlussevõtu või taaskasutuse osakaalul selle liigi kogumassist (olme - ja
pakendijäätmed, biolagunevad jäätmed, elektri - ja elektroonikaromud, kantavad patareija akujäätmed). Need mõõdikud ei ole kohaliku omavalitsuse üksuste tasandil
rakendatavad, kuna kättesaadav statistika võimaldab ainult hinnata, kui palju jäätmeid
Hiiumaal taaskasutati. Enamik jäätmeid viiakse maakonnast välja ja ei ole teada, kuidas
neid tegelikult käideldakse (lähtuda s aab ainult Eesti keskmistest näitajatest).
KOV tasandil on võimalik jälgida erinevate kogumissüsteemide efektiivsust, st elanikelt
kogutud jäätmeliigi osakaal selle jäätmeliigi kogumassi. Viimast tuleb hinnata
segaolmejäätmete koostise põhjal.
Pakendijäätmete kogumisel on mõõdikuks avalike kogumiskonteinerite olemasolu (nt
keskmine kaugus jäätmetekitajatest). Kogumissüsteemi efektiivsust iseloomustab liigiti
kogutud jäätmete hulk võrreldes olmejäätmete kogumassiga.
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SEIRE JA JÄRELEVALVE TÕHUSTAMINE
Õigusaktidega on pandud kohalikule omavalitsusele järelevalve kohustus nii olme - kui
pakendijäätmete käitluse üle, sh taaskasutusnormatiivide täitmise üle . Viimase osas
kohalikul omavalitsusüksusel sisuliselt võimalused puuduvad – kuigi jäätmehoolduseeskiri sätestab, et pakendijäätmete avalikud kogumispunktid paigutab
pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsioon selliselt, et oleks tagatud pakendi seaduses sätestatud pakendite kogumisvõrgustiku tihedus ja pakendijäätmete
taaskasutamise sihtarvud, ei sõltu taaskasutamise määr konteineri paigutusest.
Pakendijäätmete kogumise efektiivistamiseks tuleks tähelepanu pöörata
sortimise tasemele kontorites ja majutusasutustes .

jäätmete

Järelevalve käigus tuleb tegeleda prügistamise ja illegaalse jäätmekäitluse juhtum itega,
sh vajadusel hüljatud jäätmete (nii tava kui ohtlike) koristamise korraldamisega. Selleks
on võimalik taotleda toetust fondidest, kuid üldiselt vastut ab rahastamise eest
maaomanik. Vajalik on jäätmete kogum iskohtade heakorra parendamine, sellele või b
kaasa aidata valvekaamerate paigaldamine.
Vallad korraldavad ka Hiiumaa suletud prügilate järelhooldust ja seiret.
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6.5. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENDAMISE RAHASTAMINE
Üks olulisemaid teemasid jäätmemajanduse valdkonnas on nn “saastaja maksab”
printsiip, mis jäätmeseaduse kohaselt tähendab, et jäätmekäitluse kulud kannab
jäätmevaldaja. Ehk teisisõnu peavad kõik isikud enda tekitatud jäätmete käitlemise eest
ka maksma.
Arvestades, et korraldatud jäätmeveo teenustasu peab olema piisav, et katta
jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo
ja veo ettevalmistamisega seotud kulud, võib eeldada, et jäätmevaldaja kulutused
jäätmekäitlusele suurenevad. Samas on nii jäätmevaldajal kui teistel jäätmehoolduses
osalejatel võimalused kulutuste optimeerimiseks:




jäätmetekke vähendamine, jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine
tekkekohas – biolagunevate jäätmete kompostimine, pakendijäätmete ning
probleemtoodete jäätmete üleandmine vastavasse kogumissüsteemi;
jäätmete kõrvaldamise maksumus peab olema tunduvalt kallim kui liigiti
kogutud jäätmete üleandmine taaskasutamiseks (nt eraldi kogutud
ehituslammutusjäätmete või haljastusjäätmete üleandmine jäätmejaama on
oluliselt odavam kui nende üleandmine segaolmejäätmete hulgas).

Jäätmekäitluse rahastamise osas võib kohaliku omavalitsuse jaoks olulised aspektid
jagada jäätmeseadusest tulenevalt tinglikult alljärgnevalt:







jäätmehoolduse korraldamine – korraldatud jäätmeveo hanke läbiviimine,
jäätmete sortimise korraldamine üleandmisvõimaluste loomise kaudu,
kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise korraldamine ja
rahastamine (v.a tootja vastutusega hõlmatud jäätmed);
jäätmehoolduse arendamine – jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane
nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või m uu tegevus, mille eesmärk
on vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset;
jäätmete sortimise edendamine – jäätmejaamade ja ohtlike jäätmete
kogumispunktide rajamine;
keskkonnajärelevalve teostamine - järelevalve tõhustamine on vaja lik
nõuetekohase jäätmekäitluse tagamiseks ning jäätmekäitlusalaste rikkumiste
vähendamiseks. Selle tõhusamaks teostamiseks on vajalik omada ülevaadet
jäätmevaldajatest (korraldatud jäätmeveo rakendamisel koostatav
jäätmevaldajate register). Samuti muudab järelevalvet paremaks koostöö
erinevate institutsioonide (Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaamet,
omavalitsused) vahel ning elanikkonna kaasamine (jäätmete
seadusevastastest käitlemistest teavitamine).

Jäätmehooldust rahastatakse järgmistest allikatest:





jäätmevaldajad;
KOV eelarve, sh keskkonnatasude seaduse § 15 lg 2 alusel laekuv
keskkonnatasu olmejäätmete kõrvaldamise eest;
Taaskasutusorganisatsioonid, tootjavastutusorganisatsioonid;
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja teised fondid.

Konkreetsed KOV üksuste kulutused jäätmehoolduse korraldamisel ja arendamisel
pannakse paika iga-aastaste eelarvete koostamisel. Eelarve koostamisele eelneb
konkreetsete projektide, sh teavituskampaaniate sisuline väljatöötamine.
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HIIUMAA VALDADE ÜHISE JÄÄTMEKAVA 2016-2020 RAKENDUSPLAAN

Tegevuse/projekti nimetus

Tulemus

Teostamise aeg

Hinnanguline maksumus

Valdkond
1. Jäätmete koguste
1.1. Elanikkonna
ja koostise väljaselgitamine. tarbimisharjumuste ning
Jäätmetekke vähendamine jäätmetekke uuring

2. Jäätmete sortimine ja
taaskasutamine

Perioodiline ülevaade
jäätmetekkest ja käitlusest

1.2. Nõuda jäätmekava
koostamist ettevõtetelt

Ülevaade ettevõtte
jäätmetekkest ja käitlusest

1.3 Jäätmevaldajate registri
täpsustamine ja täiendamine

Jäätmetekitajate registreerimine

1.4. Aidata kaasa jäätmetekke
vähendamise projektide
realiseerimisele

Jäätmetekke vähendamise
tegevuste olemasolu Hiiumaal

2.1 Täiendavate vanapaberi ja
papi kogumis-konteinerite
paigaldamine

Liigiti kogumise soodustamine

2.2 Pakendi ja pakendi-jäätmete Kogumisvõrgustiku arendamine
kogumis-võrgustiku arendamine
2.3 Probleemtoodete
Kogumisvõrgustiku arendamine
kogumisvõrgustiku arendamine
2.4 Suuremõõtmeliste jäätmete
kogumine

Liigiti kogumise soodustamine

Märkused

1 kord
Eeldus 3 200 EUR, kuid sõltub
kehtivsuperioodil metoodikast, rahastaks KIK

Küsitlustel ja vaatlustel põhinev uuring
koostada omavalitsuste koostöös
vähemalt 5 aasta järel

Vajadusel

KOV eelarve (halduskulud)

Jäätmeseadus,
§ 44 lõige 4

Pidevalt

KOV eelarve (halduskulud)

Jäätmeseadus, § 711

Vastavalt
võimalustele

KOV eelarve (halduskulud)

Erinevad tegevused vastavalt ptk 6.3.1
kirjeldatule.

Igal aastal

Orienteeruvalt 650 EUR OV
kohta

Vanapaberikonteinerid olulistes
kohtades, võimalusel ühitada süsteem
paber- ja papp-pakendi kogumisega.

Igal aastal

Pakendiettevõtte rahastamine

Pakendiettevõtete kohustus vastavalt
pakendiseadusele

Igal aastal

Tootjavastutus

Koostöös probleemtoodete tootjaga,
kogumiskohad jäätmepunktides

Igal aastal

320-650 EUR OV kohta

Koos ohtlike jäätmete kogumisringiga

KIK rahastamine
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3. Ohtlike jäätmete
kogumine ja transport

3.1. Ohtlike jäätmete kogumine
elanikkonnalt kogumispunktide
ja kogumisringiga
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Jäätmete ohtlikkuse
vähendamine

Igal aastal

Orienteeruvalt 320-650 EUR
KOV kohta, kui saadakse KIKi
rahastus.

Sõltub kogutavate jäätmete kogusest
ning käitlemise maksumusest,
kogumisring omavalitsuste koostöös

Ilma KIK abita kuni 2500 €
aastas KOV kohta.
4. Ehitusja lammutusjäätmed

4.1. Jäätmekäitlusnõuete
sidumine ehitusdokumentatsiooniga

Ülevaade ehitusjäätmete
liikidest ja kogustest

5. Biolagunevad jäätmed

5.1. Biojäätmete kompostimise
propageerimine eramutele;
juhendmaterjali levitamine

Kompostimine muutub
lihtsamaks, ladestatavate
jäätmete koguse vähendamine

5.2. Haljastusjäätmete jt
biolagunevate jäätmete
lahuskogumine ja suunamine
edasiseks käitluseks

Jäätmete taaskasutamine
ladestatavate jäätmete koguste
vähendamine

6. Jäätmete kogumine ja
transport

6.1 Korraldatud olmejäätmeveo
hanke korraldamine

Jäätmetekitajate haaramine
jäätmekäitlusskeemi

7. Jäätmete kõrvaldamine

7.1 Ebaseaduslike jäätmete
maha-panekukohtade
likvideerimine

8. Jäätmehoolduse
regulaarne kavandamine;
koolitus, korraldus

8.1 Jäätmekäitlus eeskirjade
ülevaatamine

Pidevalt

KOV eelarve (halduskulud)

Pidevalt

Orienteeruvalt 320-650 EUR OV Voldiku trükkimine ning info jagamine
kohta. Võimalik KIK toetus

Pidevalt

Vastavalt käitleja hinnakirjale

Haljastusjäätmed suunata Hiiumaa
jäätmekeskuse kompostimisväljakule

Käivitati 2016.
3 aasta pärast

Võimalik konsultatsioon

Veoettevõte valitakse hanke alusel enne
kui lõpeb eelmise lepingu tähtaeg

Vastavalt
Jäätmeseaduse nõuete täitmine vajadusele

Eeskirjade kaasajastamine

8.2 Konkreetsete projektide
Täiendava raha saamine
väljatöötamine ja
jäätmehooldusesse
rahastamistaotluste koostamine
8.3 Selgitustöö ja ürituste
korraldamine

Eelduste loomine kavandatu
täitmiseks

8.4 Järelevalve tõhustamine

Nõuetekohase jäätmekäitluse
tagamine

Täpsem nõue jäätmekäitluseeskirjades

Orienteeruvalt kuni 320 EUR OV Sõltub avastatud objektide iseloomust ja
kohta
arvust

Pidevalt

-

Vastavalt õigusaktide nõuetele ja
jäätmekavale

Pidevalt

-

-

Pidevalt

Orienteeruvalt 1500 EUR aastas Omavalitsuste koostöös

Pidevalt

-

Jäätmeseaduse ja keskkonnajärelevalve
seaduse kohane omavalitsuslik
keskkonnajärelevalve
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8.5 Jäätmekava regulaarne
ülevaatamine ja tegevuste
kaasajastamine vastavalt
täitmisele

Ajakohastatud jäätmekava

8.7. Suletud prügilate
järelhooldus ja seire

Prügila sulgemise kavadega
kinnitatud järelhooldusnõuete
täitmine

2016 - 2020

KOV eelarve (halduskulud)

-

2016-2020

2016 seisuga on järelhooldus
teostatud selleks kogutud
vahenditest, edasi rahastus KOVi eelarvest
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8. KASUTATUD KIRJANDUS
Eestis tekkinud olmejäätmete (sh eraldi pakendijäätmete ja biolagunevate jäätmete)
koostise ja koguste analüüs. Segaolmejäätmete s ortimisuuring. Stockholmi
Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus. 2008
Olmejäätmete käitlusalternatiivide keskkonnamõju olelusringipõhine uuring. Stockholmi
Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus. 2012
Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi - ja pakendijäätmete ning
elektroonikaromu koostise uuring. Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus.
2013
Eesti jäätmekäitluse ülevaade 2011 – 2013. Keskkonnaagentuur. 2015
Hiiumaa majandusülevaade 2014
Riigi jäätmekava 2014 - 2020
Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri
Hiiumaa arengustrateegia 2020+
Statistikaameti andmebaasid
Jäätmearuandluse infosüsteem

Versioon 06.06.2016

Hiiumaa valdade ühine jäätmekava 2016 - 2020

41

LISA 1. HIIUMAAL TEKKINUD ERINEVATE
JÄÄTMELIIKIDE KOGUSED 2014
Väljavõte jäätmearuandluse infosüsteemist JATS (22.02.2016 seisuga)

Jäätmete põhigrupi nimi

Jäätmekood

Jäätmete nimetus

Koguteke
(sh kogutud)
2014. a

Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses,
metsanduses, jahinduses ja kalapüügil ning
toiduainete valmistamisel ja töötlemisel
tekkinud jäätmed

02 01 04

Plastijäätmed (välja arvatud pakendid)

28,892

Puidu töötlemisel, plaatide ja mööbli ning
tselluloosi, paberi ja kartongi tootmisel
tekkinud jäätmed

03 01 05

Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud,
puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid
ning vineer, mida ei ole nimetatud
koodinumbriga 03 01 04

0,641

Orgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud
jäätmed

07 02 13

Plastijäätmed

8,932

Termilistes protsessides tekkinud jäätmed

10 01 01

Koldetuhk, räbu ja katlatolm (v. a
koodinumbriga 10 01 04 nimetatud
0,001
katlatolm ning koodinumbritega 10 01 96 ja
10 01 97 nimetatud jäätmed)

Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel
ning füüsikalisel ja mehaanilisel
pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed

12 01 17

Liivapritsimisjäätmed, mida ei ole
nimetatud koodinumbriga 12 01 16

10,8

13 02 06*

Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja
määrdeõlid

0,01

Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

3,322

Õli- ja vedelkütusejäätmed (välja arvatud
toiduõlid ning jaotistes 05, 12 ja 19 nimetatud
jäätmed)
13 02 08*
13 04 02*

Sadamates laevadelt vastu võetud pilsivesi 13

15 01 01

Paber- ja kartongpakendid

200,576

15 01 02

Plastpakendid

49,949

Puitpakendid

108,055

Metallpakendid

12,64

15 01 06

Segapakendid

275,512

15 01 07

Klaaspakendid

122,35

15 01 10*

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega
saastunud pakendid

0,71

Pakendijäätmed, nimistus mujal nimetamata 15 01 03
absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid
ja kaitseriietus
15 01 04
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Nimistus mujal nimetamata jäätmed

Ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas
saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas)
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15 02 02*

Ohtlike ainetega saastunud absorbendid,
puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sh
nimistus mujal nimetamata õlifiltrid)
ja kaitseriietus

0,982

16 01 03

Vanarehvid

66,46

16 01 03 02

Muud vanarehvid, sealhulgas haagiste
rehvid, mida ei ole nimetatud
1,25
koodinumbritega 16 01 03 01, 16 01 03 03
ja 16 01 03 04

16 01 03 04

Erisõidukite ja põllumajandusmasinate
vanarehvid

0,8

16 01 04 01*

M1 ja N1 kategooria romusõidukid

15,104

16 01 04*

Romusõidukid

57,76

16 01 06

Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke
ega ohtlikke osi

65,063

16 01 07*

Õlifiltrid

0,818

16 01 13*

Pidurivedelikud

0,038

16 01 14*

Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid

0,072

16 01 17

Mustmetallid

35,89

16 01 18

Värvilised metallid

0,142

16 02 09*

PCB-sid sisaldavad trafod ja
kondensaatorid

0,039

16 02 14 01

Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed,
mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16
10,891
02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12
01,
16 02 13 01

16 02 16 09

Muud plastosad, mida ei ole nimetatud
jäätmekoodidega 16 02 15 07* ja 16 02 16 0,219
08

16 06 01*

Pliiakud

14,772

16 06 05

Muud patareid ja akud

0,17

16 07 08*

Õli sisaldavad jäätmed

8

17 01 01

Betoon

5,24

17 01 02

Tellised

56,66

17 01 07

Betooni-, tellise-, plaadi- või
keraamikatootesegud,

10820,1
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mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01
06

17 02 01

Puit

142,22

17 02 02

Klaas

9,97

17 02 03

Plast

4,16

17 02 04*

Ohtlikke aineid sisaldav või nendega
saastatud puit, klaas ja plast

40,82

17 04 01

Vask, pronks, valgevask

10,071

17 04 02

Alumiinium

46,372

17 04 03

Plii

0,872

17 04 04

Tsink

0,46

17 04 05

Raud ja teras

1118,23

17 04 07

Metallisegud

3,1

17 04 11

Kaablid, mida ei ole nimetatud
koodinumbriga 17 04 10

6,624

17 05 04

Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud
koodinumbriga 17 05 03

2300

17 05 08

Teetammitäitematerjal, mida ei ole
nimetatud koodinumbriga 17 05 07

4100

17 06 05*

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

53,22

17 09 04

Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole
nimetatud koodinumbritega 17 09 01, 17
222,2
09 02 ja 17 09 03

18 01 02

Kehaosad ja elundid, veresäilituskotid ja
konservveri (v. a koodinumbriga 18 01 03
nimetatud jäätmed)

0,08

18 01 03*

Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks
koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

0,424

18 01 98*

Sortimata ravimikogumid

0,022

19 08 01

Võrepraht

6,64

19 08 05

Olmereovee puhastussetted

89

Inimeste ja loomade tervishoiul või sellega
seonduvatel uuringutel tekkinud jäätmed
(välja arvatud köögi- ja sööklajäätmed, mis ei
ole tervishoiuga otseselt seotud)

Jäätmekäitlusettevõtete, ettevõtteväliste
reoveepuhastite ning joogi- ja tööstusvee
käitlemisel tekkinud jäätmed
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Olmejäätmed (kodumajapidamisjäätmed ja
samalaadsed kaubandus-, tööstus- ja
ametiasutusjäätmed), sealhulgas liigiti
kogutud jäätmed
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20 01 14*

Happed

0,526

20 01 19*

Pestitsiidid

0,177

20 01 21*

Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat
0,493
sisaldavad jäätmed

20 01 23 01*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad
kasutuselt kõrvaldatud suured
kodumasinad

9,225

20 01 25

Toiduõli ja -rasv

2,82

20 01 27*

Ohtlikke aineid sisaldavad värvid,
trükivärvid, liimid ja vaigud

10,723

20 01 33*

Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16
06 03 nimetatud patareid ja akud ning
0,035
sortimata patarei- ja akukogumid, mille
hulgas on selliseid patareisid või akusid

20 01 35 02*

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt
kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida
ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01
21* ja 20 01 23*

20 01 35 03*

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt
kõrvaldatud infotehnoloogia- ja
kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole
1,24
nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20
01 23*

20 01 35 04*

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt
kõrvaldatud tavatarbijatele määratud
seadmed, mida ei ole nimetatud
koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

2,81

20 01 36

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmed, mida ei ole
nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20
01 23* ja 20 01 35*

1,905

20 01 36 01

Kasutuselt kõrvaldatud suured
kodumasinad, mida ei ole nimetatud
4,135
koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20
01 35*

20 01 36 02

Kasutuselt kõrvaldatud väikesed
kodumasinad, mida ei ole nimetatud
0,45
koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20
01 35*

20 01 36 03

Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja
kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole
nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20
01 23* ja 20 01 35*

15,159

0,3
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20 01 36 04

Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele
määratud seadmed, mida ei ole nimetatud
0,45
koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20
01 35*

20 01 36 05

Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed,
mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 0,16
01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 06

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikatööriistad (välja arvatud suured
paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole 0,25
nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20
01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 07

Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba
aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole
0,2
nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20
01 23* ja 20 01 35*

20 01 38

Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga
19,26
20 01 37

20 01 40

Metallid

32,529

20 01 98*

Sortimata ravimikogumid

0,008

20 02 01

Biolagundatavad jäätmed

1,56

20 03 01

Prügi (segaolmejäätmed)

1458,703

20 03 07

Suurjäätmed

2
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LISA 2. LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETE
KONTEINERITE ASUKOHAD HIIUMAAL
Ülevaade papi ja vanapaberi, segapakendi ja kla aspakendi konteinerite paiknemisest
2016. aastal:

Vald

Emmaste

Papp ja vanapaber
Jausa, Sõru
väikelaevasadam,
endine Sõru pood,
Valgu parkla, Nurste
pood, Emmaste
parkla

Konteinerite asukohad
Segapakend
Klaaspakend
Jausa, Valgu parkla,
Valgu parkla, Jausa,
Emmaste parkla, endine Sõru
Sõru väikelaevasadam,
pood, Sõru väikelaevasadam,
endine Sõru pood, Nurste Nurste pood
pood, Emmaste parkla

Käina

Käina Konsum, Käina
kool, Mäe tn elamud,
Nõmme elamud

Käina Konsum, Putkaste,
Hiiumaa Jäätmejaam,
Mäe tn elamud, Nõmme
elamud, Ambulatoorium,
Männamaa, Kassari,
hooajal Orjaku sadam

Pühalepa

Suuremõisa, Lõpe,
Salinõmme sadam,
Heltermaa sadam,
Tõrvanina rand,
Vilivalla peatus,
Nõmba peatus,
Hellamaa
Perekeskus, Sarve
bussipeatus,
Tubala bussipeatus

Suuremõisa (2 tk), Lõpe,
Salinõmme sadam,
Heltermaa sadam,
Tõrvanina rand, Vilivalla
bussipeatus, Nõmba
bussipeatus, Hellamaa
perekeskus, Sarve
bussipeatus, Tubala
bussipeatus

Hiiu

Kalana sadam, Kõpu
küla bussi peatus,
Kõrgessaare alevikus
vallamaja juures
parklas ja Näkmanni
tee 1, Lauka külas
söökla juures,
Tervisemaja parkla,
Malvaste teerist, A&O
kaupluse parkla,
Luidja ranna parklas

Kalana sadam, Kõpu
külas bussipeatus ja
kaupluse kõrval,
Kõrgessaare alevikus
vallamaja juures parklas,
Näkmanni tee 1 ning 3 ja
5 juures, Lauka külas
söökla juures ja
kortermajade taga,
Tervisemaja parkla,
Malvaste teerist, A&O
kaupluse parkla, Luidja
ranna parklas

Kärdla
linn

Pae tänav 10/12,
Nuutri 13, Väike-Tiigi,
Tormi tänav 2 ja 8,
Kaare tn parkla,
Vabaduse tn parkla,
Turuplats,
Leigriväljak, Kirikuparkla, Sireli tänav

Pae tänav 10/12, Nuutri
13, Väike-Tiigi, Tormi
tänav 2 ja 8, Kaare tn
parkla, Vabaduse tn
parkla, Turuplats,
Leigriväljak, Kirikuparkla,
Sireli tänav Heltermaa
mnt 25

Käina Konsum, Kassari,
Männamaa

Kõpu kauplus,
Luidja kauplus
Käina tee. Lauka küla parkla
Lehtma küla
Heltermaa mnt, Kärdla
Lubjaahju tn, Kärdla
Pae tn, Kärdla
Tormi tn 2, Kärdla
Sõnajala tn, Kärdla
Turuplats, Kärdla
Uus tn, Kärdla
Vabadse tn, Kärdla
Tööstuse tee, Kõrgessaare alevik
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