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2. SISSEJUHATUS
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Olmejäätmete taaskasutusmeetodite võrdlemiseks erinevate piirkondade vahel saab kasutada mitmeid
näitajaid. On oluline, et need näitajad põhineksid üldise metoodika järgi koostatud aruannete
andmetel.
Taaskasutuse toimimine põhineb erinevatel kohalikel vahenditel (nt iga ukse juurest eraldi kogumine,
prügilakeeld, reklaamikampaaniad raadios jne). Välistegurite (nt rahvastiku tiheduse, kliima jms) tõttu
ei saa kõigis piirkondades siiski kasutada iga vahendit.
R4R projekti raames on andmete aruandluseks loodud1 üldine metoodika2. Loetletud on erinevad
kohalikud vahendid3 ja need on jaotatud (alam)kategooriatesse. Piirkondadevahelised erinevad
parameetrid on nende vahenditega seotud. Loetletud on ka välised tegurid4, mis võivad mõjutada
jäätmete kogumist või taaskasutust.
Kogu teave on koondatud R4R veebitööriista5: Piirkondade kohta saab sisestada andmed R4R
metoodika alusel, valida nende piirkondade kasutatavad kohalikud vahendid ja sisestada välistegurite
väärtused.
R4R veebitööriista abil saab piirkonnas võrrelda jäätmete andmeid ja selles piirkonnas kasutatavaid
vahendeid. Kasutada saab filtreid, mille abil saab valida ainult teatud välisteguritega piirkondi.
Kuvada saab ka jäätmete andmete arengut oma piirkonna kohta aastate vältel. Andmeid saab võrrelda
jäätmevoo alusel ja valides andmebaasi dokumendis kirjeldatud näitaja. Lisaks saab vahetada teavet
heade tavade kohta, et edendada taaskasutusmeetodeid oma piirkonnas.
R4R veebitööriista kasutamiseks on vaja kasutajakontot. Ühe piirkonna kohta saab määrata erinevad
kasutajad. R4R projektis tegi koostööd neli Euroopa linna ja kaheksa piirkonda. R4R veebitööriista
piirkondades saavad ka R4R projektivälised kasutajad luua kasutajakonto, sisestada andmeid ja
võrrelda enda piirkonda teiste Euroopa linnade või piirkondadega. Kui luuakse uus piirkond, peab
R4R veebitööriista administraator andma loa kasutajale ühenduse loomiseks uue piirkonnaga.
Mida

rohkem

on

R4R

veebitööriista

kasutajaid,

seda

huvitavam!

1

http://www.regions4recycling.eu
Vt R4R_MSW_Data_scope (R4R veebitööriista menüüvalikust Help (abi) või R4R veebilehelt:
http://www.regions4recycling.eu/R4R_toolkit/R4R_methodology ).
3
Vt R4R_Local_Instruments (R4R veebitööriista menüüvalikust Help (abi) või R4R veebilehelt:
http://www.regions4recycling.eu/R4R_toolkit kohalike vahendite aruanne).
4
Vt R4R_External_Factors (R4R veebitööriista menüüvalikust Help (abi) või R4R veebilehelt:
http://www.regions4recycling.eu/R4R_toolkit: välistegurite aruanne).
5
https://services.ovam.be/r4r/
2
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3. R4R VEEBITÖÖRIISTA SISSELOGIMINE
Kasutajakonto loomise, sisselogimise ja piirkondade registreerimise kohta on olemas eraldi
kasutusjuhend. Selle kasutusjuhendi leiate R4R veebitööriista menüüvalikust Help (abi).

4. AVAKUVA
Oranžil menüüribal on järgmised valikud: Region data (piirkonna andmed), Reports (aruanded), My
Account (minu konto) ja Help (abi). Neid tutvustatakse järgmistes peatükkides.
Paremas nurgas saab alati näha, millises tööriistaosas te parasjagu olete, ja minna tagasi eelmisse ossa,
klõpsates sinisele tekstile.
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5. PIIRKONNA ANDMED

Kui valite veebitööriistas ülevalt oranžilt menüüribalt Region data (piirkonna andmed), on teil kaks
valikut:
hallata teavet piirkonna kohta;
hallata üksikasjalikke andmeid aastaringselt (välistegurid, andmekogud, koostise analüüs,
vahendid).
Piirkondlikud kasutajad saavad muuta seda teavet igal hetkel, kui nad on sisse logitud.
•
•

5.1

Üldteave

Siin saate täita järgmised väljad:
• Region (piirkond): teie piirkonna nimi. Selle abil saavad kasutajad alajaotises Reports
(aruanded) valida oma piirkonna, et võrrelda ennast ja pdfi aruandeid;
• Type of region (piirkonna tüüp) (riik, linn, vald, omavalitsusliit jm): selle abil saavad kasutajad
valida alajaotises Reports (aruanded) ühe piirkonna tüübi, millega end võrrelda;
• Anonymous region (anonüümne piirkond): kui soovite aruannetena avaldada oma andmed
teistele piirkondadele, kuid ei soovi, et teie piirkonna nimi nendes aruannetes esineks, võite
teha linnukese kasti Anonymous region (anonüümne piirkond);
• Contact details (kontaktandmed) (organisatsioon, aadress, telefon jm): see teave on kasulik
kasutajatele, kui nad tahavad teiega lisateabe saamiseks ühendust võtta (saadaval alajaotises
Reports – Region info (aruanded – piirkonna teave).
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5.2

Spetsiifilised andmed iga aasta kohta

Andmetüübid
Iga aasta kohta saab sisestada järgmise teabe:
• External factors (välistegurid): tegurid, mis mõjutavad olmejäätmete tootmist, valikulist
jäätmete kogumist või taaskasutust või piiravad kohaliku vahendi tõhusust, kuid mida teie
organisatsioon ei saa ise mõjutada (nt rahvastiku tihedus, kliima, turism jms);
• Datasets (andmekogud): tahkete olmejäätmete andmed jäätmevoo, sorteerimisjärgu ja
sihtkoha kohta vastavalt R4R metoodikale, mida on selgitatud dokumendis
R4R_MSW_Data_Scope (selle dokumendi leiate veebitööriista menüüvalikust Help (abi) või
R4R veebilehelt);
• Composition analysis (koostise analüüs): põletamisele või prügilasse saadetud
segaolmejäätmete koostis (võimaldab uurida taaskasutuse potentsiaalseid lisavõimalusi);
• Instruments (vahendid): tehnilised, majanduslikud, kommunikatiivsed ja juriidilised vahendid,
mida kasutatakse teie piirkonnas koos piirkonnale eriomaste parameetritega (loend
võimalikest vahenditest koos juurdekuuluvate parameetritega on saadaval veebitööriista
dokumendis R4R_Local_Instruments menüüvalikus Help (abi) või R4R veebilehel);
• Additional info (lisateave): kui teil on rohkem teavet, mida soovite jagada (nt iga-aastased
aruanded, ettekandebrošüürid jms), kuid mida ei saa kirjutada eelmiste pealkirjade alla, võite
kirjeldada seda dokumendis ja laadida selle üles pdf-failina.
Aasta lisamine
Esmalt lisage aasta, klõpsates väljale New (uus) (või kopeerige eelmiselt piirkonnalt või aastalt:
lisateavet leiate altpoolt).
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Aastaga rida ilmub ekraanile koos luupidega järgmistes tulpades: External factors (välistegurid),
Datasets (andmekogud), Composition analysis (koostise analüüs) ja Additional info (lisateave).
Luubile klõpsates võite lisada selle teabe iga aasta kohta. Kui olete klõpsanud linnukese kasti
Completed (täidetud) nt kogu aasta välistegurite puhul, ilmub selle luubi ette roheline linnuke. Kui
määrate andmed täidetuks (Completed), saab teavet kasutada aruannetes ja see muutub avalikuks.
Teabe kopeerimine teiselt piirkonnalt või aastalt
Osa teabest ei muutu kahe aasta jooksul eriti või on kahe piirkonna puhul peaaegu sarnane. Seetõttu on
võimalik kopeerida andmed teiselt piirkonnalt või aastalt.

Kui mõne aasta kohta ei ole olemas rida, klõpsake nupule Copy (kopeeri), valige piirkond ja aasta,
millelt soovite kopeerida + kopeeritavad väljad ja täitke aasta kohta vajalikud andmed.
Kui mõne aasta kohta on juba olemas rida, tehke samamoodi, kuid märkige ka linnuke kasti Overwrite
destination year if already exists (kirjuta üle sihtaasta, kui see on juba olemas).
Olge ettevaatlik! Näide: lisasite rea 2012. aasta kohta, täitsite vajalikud andmed, kuid nüüd soovite
kopeerida välistegurid aastast 2011. Toimige järgmiselt: peate tegema linnukese kasti Overwrite
destination year if already exists (kirjuta üle sihtaasta, kui see on juba olemas). Veenduge, et valite
kopeerimiseks ainult External factors (välistegurid), vastasel juhul kirjutatakse 2012. aasta andmed üle
2011. aasta andmetega.
Kui olete ühe aasta kohta kopeerinud teabe teiselt piirkonnalt või aastalt, peate alati klõpsama
linnukese kasti Completed (täidetud) ja salvestama selle aasta kohta sisestatud andmed.
(Kontrollige esmalt, et te ei pea kopeeritud teabes tegema selle aasta kohta muudatusi.)
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5.2.1 Välistegurid

Klõpsake luubile, et täita välistegurid aasta kohta.
Dokument koos valitud välisteguritega R4R kohta on saadaval veebitööriista menüüvalikus Help (abi)
või R4R veebilehel6. Oma piirkonna kohta nende välistegurite sisestamiseks leiate teavet Eurostati
regionaalsest aastaraamatust (sageli NUTS 2st või 3st) või oma riigi statistikaametist.
Mõnede tegurite sisestamine on kohustuslik (vasakul), teiste puhul ei ole see kohustuslik (paremal).
Kasulik oleks sisestada ka mittekohustuslikud tegurid, sest see teave võimaldab võrrelda ennast
piirkondadega, millel on samad piirangud (kasutades aruannete koostamisel filtreerimisvalikuid).
Veenduge, et sisestate vähemalt teie põhilistele piirangutele viitavad välistegurid.
Täidetud
Kui olete täitnud kõik soovitud väljad, ärge unustage teha linnukest kasti Completed (täidetud) ja
klõpsata nupule Save (salvesta). Kui te ei ole teinud linnukest kasti Completed (täidetud), ei saa te
kasutada andmeid aruannetes. Kui teete linnukese kasti Completed (täidetud), siis teadke, et neid saab
kasutada aruannetes, neid saavad kasutada teised piirkonnad ja see muutub avalikuks teabeks.
Välistegurite puhul on ka oluline klõpsata linnuke kasti Completed (täidetud), sest jäätmekoguste
arvutamiseks kilogrammides elaniku kohta on vaja rahvastiku arvu (kasutaja sisestab koguse tonnides,
vt edasi).

6

http://www.regions4recycling.eu/R4R_toolkit: välistegurite aruanne.
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Tagasi minemine
Kui olete salvestanud välistegurid aasta kohta, saate minna tagasi ülevaate lehele, kus on teave aastate
kaupa, klõpsates sinisele lingile Specific data (spetsiifilised andmed) paremal nurgas.
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5.2.2 Andmekogud

Klõpsake luubile, et sisestada andmekogu aasta kohta.
Kui sisestate R4R veebitööriistas andmeid, veenduge, et järgite R4R metoodikat, mida on kirjeldatud
dokumendis R4R_MSW_Data_Scope (leiate selle dokumendi menüüvalikust Help (abi) või R4R
veebilehelt7).

Andmete täitmine jäätmevoo kohta
1. Valige jäätmevoog.
7

http://www.regions4recycling.eu/R4R_toolkit/R4R_methodology)
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2. Valige, kas soovite edastada andmed kogu andmevoo kohta või alamkategooriatesse jaotatuna
(nt pakend/mittepakend).
3. Valige sorteerimisjärgud, mis ilmuvad selle jäätmevoo kohta (ja alamkategooria).8
4. Sisestage kogus tonnides. Veebitööriist arvutab koguse kilogrammides elaniku kohta. (Selleks
on vaja eelnevalt sisestada rahvastikuarv välisteguritesse ja klõpsata seal linnuke kasti
Completed (täidetud)).
5. Klõpsake nupule Save (salvesta).
Eelvaade ja PDF
Klõpsates nupule Preview (eelvaade), saate ülevaate juba sisestatud andmetest. Klõpsates nupule PDF,
saate selle ülevaate pdf-vormingus.
Importimine ja eksportimine
Võite eksportida andmed csv (= comma separated values ehk komaeraldusega väärtuste) failina.
Kui avate csv-faili Exceli programmis, valige esmalt tulp, liikuge menüüvalikule Data (andmed), Text
to Columns (tekst tulpadele), valige eraldajaks Comma (koma), et jaotada sisu erinevatele tulpadele.
Andmete importimine
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Esmalt tehke eksport, et saada mall, mida impordiks kasutada.
Avage eksporditud csv-fail Exceli programmis ja eraldage erinevate tulpade sisu.
Täitke/muutke ainult tonnidega tulp. (Lahtrid ei tohi olla tühjad. Sisestage lahtrisse 0, kui
mõne koguse kustutate.)
Kui jäätmevool on alamkategooriad: sisestage andmed alamkategooriate VÕI kogu jäätmevoo
kohta. (Kui sisestate andmed mõlema kohta, kuvatakse faili eksportimisel veateade). Nt
metalli puhul sisestage andmed ridadele, mille alamkategooriad on Packaging (pakend) ja
Non-packaging (mittepakend) VÕI Total (kokku) ridadele (ja 0 teistele ridadele).
Ärge lisage malli ridu või tulpe.
Ärge kustutage mallist ridu või tulpe.
Ärge muutke esimese nelja tulba sisu (Wastestream (jäätmevoog), Subcategory
(alamkategooria), Sortingstage (sorteerimisjärk), Treatment (käitlemine)).
Salvestage valmis mall csv-failina.
Klõpsake nupule Import. Ekraanile kuvatakse hüpikaken Upload csv file (laadi üles csv-fail).
Valige csv-fail.

8

Vt R4R_MSW_Data_scope (R4R veebitööriista menüüvalikust Help (abi) või R4R veebilehelt:
http://www.regions4recycling.eu/R4R_toolkit/R4R_methodology) lisateabe saamiseks metoodika ja erinevate
sorteerimisjärkude kohta.
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•

Klõpsake hüpikaknas nupule Import (impordi).

Veebitööriistas arvutatakse kogus kilogrammides elaniku kohta. (Ainult siis, kui olete sisestanud
rahvastikuarvu välisteguritesse ja klõpsanud seal linnukese kasti Completed (täidetud)).

Täidetud
Kui olete täitnud kõik soovitud väljad, ärge unustage teha linnukest kasti Completed (täidetud) ja
klõpsata nupule Save (salvesta). Kui te ei ole teinud linnukest kasti Completed (täidetud), ei saa te
kasutada andmeid aruannetes. Kui teete linnukese kasti Completed (täidetud), siis teadke, et neid saab
kasutada aruannetes, neid saavad kasutada teised piirkonnad ja see muutub avalikuks.
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Tagasi minemine
Saate minna tagasi ülevaate lehele, kus on teave aastate kaupa, klõpsates sinisele lingile Specific data
(spetsiifilised andmed) paremal nurgas.
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5.2.3 Koostise analüüs

Klõpsake luubile, et sisestada prügi sortimisjäätmete (ja suurjäätmete) koostise analüüsid ühe aasta
kohta.
Valikulise kogumise/taaskasutuse potentsiaalsete tõhustamisvõimaluste tuvastamiseks on huvitav
teada, millised fraktsioonid on olemas sortimisjäätmetes. Seetõttu sorteeritakse sortimisjäätmetest
välja proov erinevates jäätmefraktsioonides, nt plastmass, paber ja papp, tekstiil jne. Selle protsessi
abil saab arvutada iga fraktsiooni protsendimäära sortimisjäätmetes. Need protsendimäärad saab
sisestada veebitööriista.
Enamasti jääb järgi jääkosa, mida ei saa sorteerida. Veebitööriistas arvutatakse selle osa
protsendimäär automaatselt fraktsioonis Residual waste (sortimisjäätmed). Alguses on see 100%. Kui
sisestate protsendimäärasid teistesse fraktsioonidesse, lahutatakse need 100%st sortimisjäätmetest. Nii
jääb kõikide fraktsioonide kogumääraks alati 100%.
Iga fraktsiooni puhul saab märkida, kas protsendimäär on mõõdetud või hinnanguline. Measured
(Mõõdetud) tähendab, et andmed pärinevad koostise analüüsist, mis tehti teie territooriumil selle aasta
kohta. Kui selliseid andmeid ei ole saadaval, võib koostise analüüs olla tehtud riiklikul tasemel. Kui ei
ole saadaval andmeid piirkondlikul tasemel, saab hinnangu tegemiseks kasutada andmeid riiklikul
tasemel.
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Kui koostise analüüsis ei sorteerita välja mõnda fraktsiooni, jätke lahter tühjaks. Kui fraktsiooni
tõepoolest ei esine sortimisjäätmetes, sisestage lahtrisse 0. Kui koostise analüüsi kasutavad näitajad (nt
4. näitaja taaskasutuspotentsiaali kohta) arvutatakse spetsiifilise jäätmevoo kohta, ei kuvata teie
piirkonda võrdlemise valikus, kui selle fraktsiooni lahter on koostise analüüsis tühi.
Kui olete sisestanud protsendimäärad, klõpsake nupule Save (salvesta).

PDF
Klõpsates nupule PDF, saate salvestatud koostise analüüsi pdf-vormingus.
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Täidetud
Kui olete sisestanud kogu koostise analüüsi ühe aasta kohta, ärge unustage teha linnukest kasti
Completed (täidetud) ja klõpsata nupule Save (salvesta). Kui te ei ole teinud linnukest kasti
Completed (täidetud), ei saa te kasutada andmeid aruannetes. Kui teete linnukese kasti Completed
(täidetud), siis teadke, et neid saab kasutada aruannetes, neid saavad kasutada teised piirkonnad ja see
muutub avalikuks.
Kui teil ei ole koostise analüüsi (ei mõõdetud ega hinnangulist), jätke sortimisjäätmete
fraktsiooniks hinnanguliselt 100%, tehke linnuke kasti Completed (täidetud) ja salvestage see
selliselt. Kui te ei tee linnukest kasti Completed (täidetud), ei ilmu teie piirkond aruannetes. Teie
piirkonna ilmumiseks aruandes peavad mõlemad välistegurid, andmekogud ja koostise analüüsid
olema märgitud linnukesega täidetuks (Completed) ja salvestatud.
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Tagasi minemine
Saate minna tagasi ülevaate lehele, kus on teave aastate kaupa, klõpsates sinisele lingile Specific data
(spetsiifilised andmed) paremal nurgas.
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5.2.4 Vahendid

Klõpsake luubile, et sisestada kohalikud vahendid (kommunikatiivsed, majanduslikud, juriidilised,
tehnilised) ühe aasta kohta.
Teie piirkonnas kasutatavate vahendite lisamine
Kui vajutate nupule Add instrument (lisa vahend), kuvatakse ekraanile hüpikaken Select one or more
instruments (valige üks või mitu vahendit).
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Võite kohe valida ühe või mitu teie piirkonnas kasutatavatest vahenditest, tehes vastavasse kasti
linnukese. Võite ka esmalt filtreerida (alam)kategooria nii, et kuvataks ainult valitud (alam)kategooria
vahendid.

Pärast seda, kui olete teinud ühe või mitme vahendi juurde linnukese, vajutage nupule Add (lisa).
Valitud vahendid ilmuvad tabelisse.
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Piirkonnale eriomase teabe lisamine iga vahendi kohta
Saate lisada piirkonnale erimast teavet iga vahendi kohta, klõpsates luupidele järgmistes tulpades:
General parameters (üldised parameetrid), Waste streams (jäätmevood), Parameters per waste stream
(parameetrid jäätmevoo kaupa), Extra information (lisateave).
Üldised parameetrid
Kui tulbas General parameters (üldised parameetrid) ei ole luubi kujutist, siis tähendab see seda, et
selle eriomase vahendi jaoks ei ole määratud üldiseid parameetreid.
Kui luup on olemas, ilmub selle peale vajutades ekraanile hüpikaken. Parameetrist vasakul võite näha
järgmist kujutist:
kirjeldus.

. Kui liigute kursoriga selle peale, kuvatakse ekraanile parameetri põhjalikum

Kui olete sisestanud parameetrid, klõpsake nupule Save (salvesta). Kui olete sisestanud kõik
parameetrid, ilmub luubi ette roheline linnuke. Võib juhtuda, et te ei saa sisestada kõiki parameetreid
vahendi kohta, vaid ainult mõned neist (sest teil pole vastavat teavet). See ei ole probleem. (Ühe aasta
Detail instruments (üksikasjalikud vahendid) saab vajutada täidetuks (Completed) ka siis, kui rohelist
linnukest ei ilmu kõigi luupide ette.)

Jäätmevood
Tulbas Waste streams (jäätmevood) saate valida vahendi kohta kehtivad jäätmevood. Kui selles tulbas
ei ole luupi, siis ei ole vahend seotud mõne kindla vooga.
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Kui olete teinud linnukese vahendi kohta kehtivate jäätmevoogude juurde, vajutage nupule Save
(salvesta). Luubi ette ilmub roheline linnuke.
Parameetrid jäätmevoo kaupa
Kui olete vahendi kohta valinud mõne jäätmevoo (tulbas Waste streams (jäätmevood), vt eespoolt),
võib tulpa Parameters per waste stream (parameetrid jäätmevoo kaupa) ilmuda luup (ainult juhul, kui
selle vahendi kohta on määratud parameetrid jäätmevoo kaupa). Siin võite sisestada parameetrid
jäätmevoo kaupa valitud voogude kohta.
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Kui olete sisestanud parameetrid, klõpsake nupule Save (salvesta). Kui olete sisestanud kõik
parameetrid, ilmub luubi ette roheline linnuke. Võib juhtuda, et te ei saa sisestada kõiki parameetreid
vahendi kohta, vaid ainult mõned neist (sest teil pole vastavat teavet). See ei ole probleem. (Ühe aasta
Detail instruments (üksikasjalikud vahendid) saab vajutada täidetuks (Completed) ka siis, kui rohelist
linnukest ei ilmu kõigi luupide ette.)
Lisateave
Tulpa Extra information (lisateave) saab sisestada muud teavet, mida ei ole sisestatud parameetrite
kohta, kuid mis võib osutuda teistele piirkondadele kasulikuks teadmiseks (kuidas seda vahendit
rakendatakse teie piirkonnas).

Kui olete sisestanud lisateavet vahendi rakendamise kohta teie piirkonnas, vajutage nupule Save
(salvesta). Luubi ette ilmub roheline linnuke.
Täidetud
Kui olete lisanud teie piirkonnas kasutatavad vahendid ja sisestanud olemasoleva teabe, tehke linnuke
kasti Completed (täidetud) ja vajutage nupule Save (salvesta). Kui te ei ole teinud linnukest kasti
Completed (täidetud), ei saa teie piirkonda valida vahendi aruannete jaoks. Kui teete linnukese kasti
Completed (täidetud), siis teadke, et neid saab kasutada vahendi aruannetes, neid saavad kasutada
teised piirkonnad ja see muutub avalikuks.
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Tagasi minemine
Saate minna tagasi ülevaate lehele, kus on teave aastate kaupa, klõpsates sinisele lingile Specific data
(spetsiifilised andmed) paremal nurgas.
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5.2.5 Lisateave

Klõpsake luubile, et laadida üles lisateavet ühe aasta kohta (pdf).
Täidetud
Ärge unustage teha linnukest kasti Completed (täidetud) ja vajutada nupule Save (salvesta). See teave
on teistele kasutajatele saadaval valikus Reports (aruanded) – Region info (piirkonna teave).
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Tagasi minemine
Saate minna tagasi ülevaate lehele, kus on teave aastate kaupa, klõpsates sinisele lingile Specific data
(spetsiifilised andmed) paremal nurgas.
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6. ARUANDED

Valik Reports (aruanded) võimaldab võrrelda teie andmeid teiste territooriumitega ja jälgida
jäätmekäitluse arengut teie territooriumil. Valik Reports (aruanded) sisaldab järgmisi valikuid:
•
•
•
•

6.1

Data (andmed);
Instrument (vahend);
Good practices (head tavad);
Region info (piirkonna teave).

Andmete eksportimine

Piirkonna ühe aasta kohta sisestatud välistegurid, andmestikud ja koostise analüüsid tuleb märkida
linnukesega täidetuks (Completed) ja salvestada enne, kui saate valida selle piirkonna + aasta andmete
kohta aruande koostamiseks.

6.1.1 Andmete võrdlusaruanded
Võrrelge erinevate piirkondade jäätmeandmeid näitaja põhjal. Võite valida 14 näitaja vahel, mida on
kirjeldatud R4R andmebaasi dokumendis9.

9

Vt R4R_MSW_Data_scope (R4R veebitööriista menüüvalikust Help (abi) või R4R veebilehelt:
http://www.regions4recycling.eu/R4R_toolkit/R4R_methodology).
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Vajutage nupule New (uus), et koostada andmete kohta võrdlusaruanne.

Sisestage aruande nimi ja kirjeldus. Seejärel valige aasta, jäätmevooga näitaja ja piirkonnad.
Kuvatud piirkonnad olenevad valitud aastast ja näitajast + jäätmevoost. Kui piirkonna vastava
aasta kohta ei ole sisestatud andmeid (või kui need ei ole märgitud täidetuks (Completed)), kaob
piirkond, kui valite selle aasta. Kui piirkonnas ei ole ühe jäätmevoo kohta saadaval andmeid, siis see
piirkond kaob, kui valitakse see jäätmevoog. Kuvatud piirkonnad sõltuvad ka kasutatavatest
filtritest (vt allpool).
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Filtreerimise valikud
Kui vajutate nupule Filter options (filtreerimise valikud), võite filtreerida anonüümsete piirkondade,
piirkondade tüübi, välistegurite ja vahendite kaupa. Need filtrid mõjutavad kuvatavaid piirkondi.

Anonüümsed piirkonnad
Piirkondi saab aruannetes lasta kuvada anonüümsetena. Kui soovite koostada aruande ega huvitu
andmetest, mille puhul te ei tea, mis piirkonda need kuuluvad, võite selle välja filtreerida valiku No
(ei) abil. Kasutades selle filtri puhul valikut No (ei), kaovad anonüümsed piirkonnad piirkondade
tabelist ja te näete seal ainult mitteanonüümseid piirkondi. Kasutades selle filtri puhul valikut Yes
(jah), näete piirkondade tabelis ainult anonüümseid piirkondi. (Võite piirkondade tabelist need
piirkonnad ka lihtsalt valida (või mitte valida), kuid kui neid on palju, võib olla lihtsam kasutada
filtrit.)
Piirkonna tüüp
Teil võib tekkida vajadus võrrelda enda piirkonna tüüpi teiste sarnaste piirkonna tüüpidega, nt ainult
linnadega. Selleks saate kasutada seda filtrit. (Iga piirkonna kohta tuleb valida ise piirkonna tüüp
valikust Region data (piirkonna andmed) – general information about the region (üldine teave
piirkonna kohta).)
Välistegurid
Välistegurite hulka kuuluvad geograafilised, demograafilised ja majanduslikud tegurid,
kliimatingimused, teie organisatsiooni pädevus ja jäätmetega seotud tegurid. Võite sisestada mõned
väärtused või valida valiku rippmenüüst. Piirkondade tabelisse ilmuvad ainult need piirkonnad mis
vastavad sellele valikule. Nii saate võrrelda oma piirkonda teiste sarnaste piirangutega piirkondadega.
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Kui pärast välisteguri väärtuse sisestamist ei ilmu mõni piirkond ekraanile, võib see olla tingitud
sellest, et sellel piirkonnal on teistsugused vastavad välisteguri väärtused, või sellest, et veebitööriistas
ei ole (veel) selle piirkonna kohta sisestatud selle (valikulise) välisteguri väärtust.
Kasutatud vahendid
Kui valite vahendi, ilmuvad piirkondade tabelisse vaid need piirkonnad, mille kohta on lisatud see
vahend (ja need on märgitud täidetuks (Completed)). (Seega, kui piirkond ei ilmu pärast vahendi
valimist ekraanile, võib see olla tingitud sellest, et seda vahendit ei kasutata selles piirkonnas, või
sellest, et veebitööriistas ei ole (veel) sisestatud selle piirkonna kohta seda vahendit.) Kui valite veel
vahendeid, ilmuvad piirkondade tabelisse vaid need piirkonnad, mille kohta on lisatud need vahendid
(ja need on märgitud täidetuks (Completed)).
Võrdlusaruande koostamine pdf-failina
Kui olete aruandesse sisestanud nime + kirjelduse ja valinud aasta, näitaja + jäätmevoo ja piirkonnad,
võite koostada aruande pdf-vormingus. See pdf sisaldab andmetabelit (erinevad piirkonnad erinevates
tulpades) ja graafikut.
Andmete eksportimine csv-failina
Kui olete aruandesse sisestanud nime + kirjelduse ja valinud aasta, näitaja + jäätmevoo ja piirkonnad,
võite eksportida andmed csv-vormingus. See csv-fail sisaldab andmetabelit (piirkonnad on märgitud
esimesse tulpa).
Save (salvestamine)
Kui klõpsate nupule Save (salvesta), salvestatakse valikud aruandena, mitte pdf-ina või andmetena.
Järgmine kord seda aruannet avades näete tehtud valikut aasta, näitaja, jäätmevoo ja piirkondade
kohta, kuid peate koostama uuesti pdf-i või csv-faili. Kui piirkonna kohta on selle perioodi vältel
andmeid muudetud, näeb pdf- või csv-fail välja teistsugune.
Salvestatud aruanded on seotud kasutajaga. Näete ainult aruandeid, mille salvestasite ise (või keegi,
kes töötab teie konto alt).
Alustage ka vahendite võrdlemist
Kui olete valinud aasta ja piirkonnad ning (näitaja +) jäätmevoo, saate koostada ka vahendi aruande
selle valiku kohta. Ärge unustage valida sihtgruppi ja vahendi (alam)kategooriat.

6.1.2 Andmete muutumise aruanded
Vaadake jäätmeandmete muutumist näitaja põhjal mitme aasta jooksul ühes piirkonnas. Võite valida
14 näitaja vahel.
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Vajutage nupule New (uus), et koostada andmete muutumise kohta aruanne.

Sisestage aruande nimi ja kirjeldus. Seejärel valige piirkond, jäätmevooga näitaja ja aastad.
Filtreerimise valik: piirkonna tüüp
Enne piirkonna valimist võite valida piirkonna tüübi nii, et ainult sellist tüüpi piirkonnad ilmuksid
piirkondade loendis. (Iga piirkonna kohta tuleb valida ise piirkonna tüüp valikust Region data
(piirkonna andmed) – general information about the region (üldine teave piirkonna kohta).)
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Võrdlusaruande koostamine pdf-failina
Kui olete aruandesse sisestanud nime + kirjelduse ja valinud piirkonna, näitaja + jäätmevoo ja aasta,
võite koostada aruande pdf-vormingus. See pdf sisaldab andmetabelit (erinevad aastad erinevates
tulpades) ja graafikut.
Andmete eksportimine csv-failina
Kui olete aruandesse sisestanud nime + kirjelduse ja valinud piirkonna, näitaja + jäätmevoo ja aasta,
võite eksportida andmed csv-vormingus. See csv-fail sisaldab andmetabelit (aastad on märgitud
esimesse tulpa).
Salvestamine
Kui klõpsate nupule Save (salvesta), salvestatakse valikud aruandena, mitte pdf-ina või andmetena.
Järgmine kord seda aruannet avades näete tehtud valikut piirkonna, näitaja, jäätmevoo ja aastate kohta,
kuid peate koostama uuesti pdf-i või csv-faili. Kui valitud piirkonna kohta on selle perioodi vältel
andmeid muudetud, näeb pdf- või csv-fail välja teistsugune.
Salvestatud aruanded on seotud kasutajaga. Näete ainult aruandeid, mille salvestasite ise (või keegi,
kes töötab teie konto alt).

6.2

Vahendi aruanne

Piirkonna ühe aasta kohta sisestatud välistegurid, andmekogud, koostise analüüsid + vahendid tuleb
märkida linnukesega täidetuks (Completed) ja salvestada enne, kui saate valida selle piirkonna + aasta
vahendi aruande koostamiseks.
Erinevates piirkondades kasutatavate vahendite võrdlemine: milliseid vahendeid kasutatakse ühes
piirkonnas, kuid mitte teises? Kui vahendit kasutatakse mitmes piirkonnas, siis millised on
erinevused?
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Vajutage nupule New (uus), et koostada vahendite kohta aruanne.

Sisestage aruande nimi ja kirjeldus. Seejärel valige aasta ja piirkonnad. Võimalusel piirake jäätmevoo,
kategooria ja sihtgrupi valikut. (Vaikesättena on valitud kõik sihtgrupid, kategooriad ja jäätmevood.
Võite valida (mitte valida) kõik valikud, tehes linnukese kasti tabeli vasakus nurgas.)
Vahendi valimine
Kui teete linnukese kasti Select on instrument (vali vahend), ilmuvad eraldi vahendid tabelis lahtrisse
Category (kategooria) vastavate (alam)kategooriatena. Kõigi kategooriate vaikevalik kaob. (Tabel
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koos sihtgruppidega kaob, sest teatud vahendi sihtgrupp on kindlaks määratud.) Nüüd saate valida ühe
või mitu vahendit või isegi vahendite ja (alam)kategooriate kombinatsiooni.
Filtreerimise valikud
Saate kasutada filtreerimise valikuid (anonüümsed piirkonnad, piirkonna tüübid, välistegurid), et
piirata kuvatavaid piirkondi (vt Filtreerimise valikud alapeatükis 6.1.1 Andmete võrdlusaruanded).
Vahendi aruande koostamine pdf-failina
Kui olete aruandesse sisestanud nime + kirjelduse ja valinud aasta, jäätmevoo, kategooriad,
sihtgrupi(d) ja piirkonna(d), võite koostada aruande pdf-vormingus. See pdf sisaldab ülevaadet
vahenditest, mis vastavad valitud kategooriatele ja sihtgrupile (sihtgruppidele) ning mis esinevad
vähemalt ühes valitud piirkondadest. Iga vahendi kohta on esitatud kirjeldus, sihtgrupp ja võimalik
negatiivne mõju. Tabelist näete:
• millistes valitud piirkondadest vahendit kasutatakse;
• milliste jäätmevoogude jaoks;
• vahendi parameetrite võrdlust.
Salvestamine
Kui klõpsate nupule Save (salvesta), salvestatakse valikud aruandena, mitte pdf-ina. Järgmine kord
seda aruannet avades näete tehtud valikut aasta, jäätmevoo, kategooria, sihtgrupi ja piirkondade kohta,
kuid peate koostama uuesti pdf-faili. Kui selle perioodi vältel on piirkonna kohta tehtud muudatusi
seoses kohalike vahenditega, võib pdf olla teistsugune.
Salvestatud aruanded on seotud kasutajaga. Näete ainult aruandeid, mille salvestasite ise (või keegi,
kes töötab teie konto alt).

6.3

Head tavad

Häid tavasid (Good practices) on kirjeldatud pdf-dokumendis, mille saate alla laadida siit. Iga hea tava
on seotud teatud piirkondade, jäätmevoogude ja vahenditega. Kasutage erinevaid filtreid, et tuvastada
teie jaoks huvitavad faktilehed.

6.4

Piirkonna teave

Valikust Region info (piirkonna teave) leiate iga organisatsiooni kontaktandmed, kasutades
veebitööriista (v.a anonüümsete piirkondade puhul). Kui piirkonna kohta on üles laaditud pdf, mis
sisaldab lisateavet aasta kohta, leiate selle ka siit.
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7. MINU KONTO
7.1

Väljalogimine

Logige välja, kui olete lõpetanud veebitööriistaga töötamise.

7.2

Kasutajate haldamine

See on nähtav ainult vastutavatele kasutajatele. Nad saavad lisada samale piirkonnale kasutajaid
(kolleege oma organisatsioonist) ja lisada igale kasutajale rolle:
•
•
•

7.3

lugeja saab veebitööriistast lugeda teavet (peatükk Reports (aruanded)), kuid mitte seda
muuta;
kasutaja saab sisestada ja muuta teavet piirkonna kohta + lugeda teavet;
vastutav kasutaja saab teha kasutajale sarnaseid toiminguid + saab lisada uusi kasutajaid.

Minu piirkonnad

Siin saate näha, milliste piirkondadega on teie konto seotud.

7.4

Teise piirkonna või rolli valimine

Kui teie konto on seotud erinevate piirkondadega, võite valida siit, millise piirkonna nimel soovite
töötada.

7.5

Uue piirkonna registreerimine

Siin saate luua uued piirkonnad. Pange tähele: ärge looge piirkondi, mis juba on loodud (võib-olla
veidi erineva nimega). Veebitööriista administraator peab kinnitama uue piirkonna.
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8. ABI

Valikust Help (abi) leiate ja saate laadida alla selle kasutusjuhendi, sisselogimise kasutusjuhendi ja
mõned taustadokumendid:
•

•
•

R4R_MSW_Data_Scope: järgige selles dokumendis kirjeldatud metoodikat veebitööriistas
oma andmete kohta aruande koostamiseks. Selles dokumendis kirjeldatakse ka näitajaid, mida
saab veebitööriista abil arvutada;
R4R_Local_Instruments: sellest dokumendist leiate ülevaate vahenditest, mille saab
veebitööriista lisada, ja iga vahendi parameetrid;
R4R_External_Factors: sellest dokumendist leiate ülevaate välisteguritest, mille saab
veebitööriista sisestada.

Kui teil on veel küsimusi või esineb probleeme R4R veebitööriistaga töötamisel, võite meile saata ekirja aadressile R4R@ovam.be. Aitame teid esimesel võimalusel.
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