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2. SISSEJUHATUS
Tahkete olmejäätmete andmete võrdlemiseks regionaalsel ja riiklikul tasandil on oluline
teada nende andmete sisu. Käesolevas dokumendis määratletakse R4R projekti raamid:
millised jäätmefraktsioonid kuuluvad tahkete olmejäätmete hulka ja millised
jäätmefraktsioonid loetakse sõltuvalt nende sihtkohast ringlussevõetavaiks. Andmete
aruannetele on lisatud ka selgitused. Allpool selgitatakse andmete aruandluse meetodeid
R4R veebitööriistas. Käesolev dokument annab ülevaate sellest, milliseid andmeid tulevikus
vajatakse.

3. TAHKETE OLMEJÄÄTMETE DEFINITSIOON R4R PROJEKTI
RAAMES
R4R projekti puhul on tahked olmejäätmed defineeritud alljärgnevalt: majapidamistes
toodetud jäätmed (olenemata kogujast) ja valdade poolt või nimel kogutavad
mitteolmejäätmed ning akrediteeritud asutuste poolt või nimel kogutavad sarnased mitteolme
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ning akud (täiendavaid selgitusi vt .
Selle aruandluse puhul ei ole olmejäätmeid ja mitteolmejäätmeid vaja jäätmevoogude kaupa
eraldada. Tuleb esitada mitteolmejäätmete osakaal protsentides tahketest olmejäätmetest
(üle kõigi jäätmevoogude).

3.1 Majapidamistes tekkivad jäätmed
Kõik olmejäätmed:



kogutakse kokku omavalitsuste poolt või nimel
kogutakse kokku akrediteeritud asutuste (nt jaemüügivõrgu) poolt või nimel ning
ühiskondlike organisatsioonide poolt (nt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed,
akud, tekstiilid).

Olmejäätmete hulka kuulub ka tänavaprügikastidest ning tänavate ja platside pühkimisel
kogutud prügi.

3.2

Omavalitsuste poolt või nimel kogutavad mitteolmejäätmed




Kaubanduslikud jäätmed ainult juhul, kui neid koguvad omavalitsused või neid
kogutakse omavalitsuste nimel
Koolidest, haiglatest, asutustest jne pärit jäätmed ainult juhul, kui neid koguvad
omavalitsused või neid kogutakse omavalitsuste nimel
Omavalitsuse enda jäätmed ainult juhul, kui neid kogutakse koos olmejäätmetega
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3.3 Akrediteeritud asutuste
elektroonikaseadmete ja akud

poolt

kogutavad

mitteolme

elektri-

ja

Majapidamistest pärit elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ning oma olemuselt ja
koostiselt elektri- ja elektroonikajäätmetele sarnased akud, mida koguvad akrediteeritud
asutused (elektri- ja elektroonikajäätmed, akud) või mida kogutakse akrediteeritud
asutuste nimel. Näiteks. Ettevõttes või koolis kasutusel olnud arvutid, mida kogutakse
akrediteeritud asutuse nimel.

3.4

Välja jäetud jäätmevood





3.5

Ehitus- ja lammutusjäätmed
Romusõidukid
Reovesi ja reovee puhastussetted
Kanalisatsioonijäägid

Kaasatud jäätmevood

R4R projekti puhul eristame järgmisi valikulisi jäätmevoogusid:


















paber ja papp
o pakend
o mittepakend
metall
o pakend
o mittepakend
klaas
o pakend
o mittepakend
plast
o pakend
o mittepakend
mitmekihiline pakend
o joogipakend
o muud
biojäätmed
o rohelised jäätmed (sh lõikepuit)
o köögijäätmed
puit (v.a lõikepuit, mis loetakse roheliste jäätmete hulka)
tekstiilid
rehvid
kasutatud toiduõlid
mineraalõlid
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elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
akud
o autodelt
o majapidamisseadmetelt ja sarnastelt seadmetelt
ravimid
(muud) ohtlikud jäätmed
kääritussaadus (pärit mehaanilis-bioloogilisest töötlemisest)

Aruandesse võib lisada teabe alamklasside (nt pakendijäätme/mittepakendijäätme, roheliste
jäätmete / köögijäätmete) kohta, kui see teave on kättesaadav. Kui valite jaotamise
alamklassideks, tuleb täita kõik alamklassid. Vastasel juhul tuleb aruandes ära näidata vaid
kogumaht.

4. SIHTOTSTARBELISE
PROJEKTI PUHUL

RINGLUSSEVÕTU

DEFINITSIOON

R4R

Eelnevatel aruteludel R4R eksperdirühmade koosolekutel on esile kerkinud probleemsed
kohad, mis on seotud sorteerimis- ja ringlussevõtumääradega. Üheks probleemiks oli fakt, et
kohalikel ja piirkondlikel asutustel on üldjuhul piiratud koguses teavet sorteeritud materjali
saaduste kohta (nt kui suurt osa sorteerimisrajatisest väljastatavast materjalist kasutatakse
tõhusalt tööstusprotsessides ringlussevõetud materjalina). Seetõttu on CP3 juht defineerinud
uue mõiste „sihtotstarbeline ringlussevõtt”, mida on selgitatud allpool.
DREC = Destination RECycling (sihtotstarbeline ringlussevõtt)




Mõnes piirkonnas/omavalitsuses kogutakse tahked olmejäätmed eraldi (ukselt uksele,
kogumispunktides jne). Muudes piirkondades/omavalitsustes kogutakse ja
sorteeritakse tahkete segaolmejäätmete vood hiljem, mistõttu võivad jäätmete teatud
ülejäägid olla seotud elanike poolt mehaanilises sorteerimisprotsessis tehtud
vigadega ja selles protsessis kehtivate piirangutega.
Andmed ringlussevõtu (tõhusalt, st ilma ülejäägita ringlussevõetud jäätmete) kohta ei
ole alati kättesaadavad, sest ringlussevõtt toimub välismaal või ringlussevõtukäitised
ei esita tingimata kohalikele omavalitsustele andmeid.

Seetõttu ja võttes arvesse neid raskusi, on oluline rakendada sihtotstarbelise ringlussevõtu
definitsiooni nii, et oleks võimalik võrrelda erinevaid olukordi.
Sihtotstarbeline ringlussevõtt hõlmab:




olmejäätmete vood, mida kogutakse eraldi (eraldamine jäätmeallika juures)
ringlussevõtu / kompostimise / anaeroobse kääritamise eesmärgiga;
sorteerimisrajatistest väljastatavad jäätmed, mis saadetakse otse ringlussevõtu- ja
kompostimiskäitistesse ning anaeroobse kääritamise käitistesse;
mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatistest väljastatavad jäätmed, mis saadetakse
otse ringlussevõtu- ja kompostimiskäitistesse ning anaeroobse kääritamise
käitistesse.
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Täiendavad selgitused on esitatud allpool punktides

, 0 ja 0.

R4R veebitööriistas tuleb need andmed esitada eraldi, et muuta need kasutajale
arusaadavamaks. Tööriist summeerib need andmed ja arvutab sihtotstarbelise ringlussevõtu
kogused, et võrrelda omavahel erinevate regioonide/linnade sooritusi.
Ringlussevõtu asemel kasutatakse sihtotstarbelise ringlussevõtu mõistet, et näidata, et
tegemist on ringlussevõtu- ja kompostimiskäitistesse ning anaeroobse kääritamise
käitistesse minevate jäätmete hulgaga ja mitte efektiivselt ringlusse võetud jäätmete hulgaga,
mida on tavaliselt raskem hinnata ja mis hõlmavad protsesse, mis ei kuulu
kohalike/regionaalsete omavalitsuste pädevusalasse. Efektiivselt ringlussevõetud jäätmete
mahuks on ringlussevõtukäitisest väljastatavate jäätmete hulk ilma ringlussevõtujääkideta.
Oluline teave: energia regenereerimiseks kuluvaid jäätmeid ei loeta sihtotstarbelise
ringlussevõtu hulka.
Seega eristame järgmisi käitlusviise:





sihtotstarbeline ringlussevõtt;
põletamine energia regenereerimisega (R1);
põletamine ilma energia regenereerimiseta (D10);
jäätmete ladestamine prügilas.

4.1 Jäätmevood, mida kogutakse eraldi ringlussevõtu / kompostimise /
anaeroobse kääritamise eesmärgiga
Eraldi kogutavad vähesaastunud jäätmevood võib lugeda sihtotstarbeliseks ringlussevõtuks.
Kogumismeetoditeks võivad olla ukselt uksele kogumine, kogumispangad, kogumispunktid
jne.
Kui kogutud jäätmevoog on tugevasti saastunud, on enne ringlussevõttu vajalik
sorteerimisprotsess. Sel juhul tuleb sorteerimiskäitistest väljastatavate jäätmete maht
aruandes ära näidata (vt 0 allpool).

4.2 Sorteerimiskäitistest väljastatavad jäätmed, mis saadetakse otse
ringlussevõtu / kompostimise / anaeroobse kääritamise käitistesse
Kui mitu jäätmevoogu kogutakse ühiselt ja sorteeritakse välja hiljem, võib ringlussevõttu
saadetavad jäätmed lugeda sihtotstarbeliseks ringlussevõtuks. Näiteks.
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Kogumine

Sorteerimisest
väljastatavad
jäätmed

Paber- ja papppakendijäätmed

Sihtkoht

Nimetus

Ringlussevõetav
paber ja papp

Sihtotstarbeline
ringlussevõtt

Jäätmepõletusahju veetav
paber ja papp
Ringlussevõetav
klaas

Segapakendijäätmed

Klaaspakendijäätmed

Sihtotstarbeline
ringlussevõtt

Prügilasse
veetav klaas

Metallpakendijäätmed

Ringlussevõetav metall

Praht

Jäätmepõletusahju
või prügilasse
veetavad
järelejäänud jäätmed

Sihtotstarbeline
ringlussevõtt

Enamasti lähevad väljasorteeritud jäätmefraktsioonid otse ringlussevõttu ja need võib lugeda
sihtotstarbeliseks ringlussevõtuks. Kui sorteeritud fraktsiooni ei ole siiski võimalik ringlusse
võtta (nt on endiselt liiga saastunud) ja need fraktsioonid hävitatakse jäätmepõletusahjus või
ladestatakse prügilas, tuleb see kogus aruandes esitada vastava jäätmevoo all, mis
suunatakse jäätmepõletusahju või prügilasse.
Sorteerimisjääk (saasteaine) tuleb aruandes esitada sorteerimiskäitisest
jäätmepõletusahju või prügilasse saadetava järelejäänud jäätmetena.

pärit

ja

4.2.1 Erijuhtum: suurjäätmed
Suurjäätmed võivad sisaldada rohkesti ringlussevõetavaid fraktsioone. Mõnes piirkonnas
kogutakse suurjäätmed kokku ühe segafraktsioonina ja saadetakse sorteerimiskäitisesse.
Sorteeritud ringlussevõetavate fraktsioonide kohta tuleb aruandes esitada andmed:
 vastava jäätmevoo juures,
 sorteerimisastme „sorteerimiskäitisest väljastatavad suurjäätmed” juures,
 jaotise „sihtotstarbeline ringlussevõtt” juures.
Näiteks. Puit sorteeritakse välja suurjäätmete hulgast ja saadetakse ringlussevõttu – see
maht tuleb aruandes ära näidata:



jäätmevoo „puit” juures,
sorteerimisastme „sorteerimiskäitisest väljastatavad suurjäätmed” juures,
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jaotise „sihtotstarbeline ringlussevõtt” juures.

Suurjäätmete ülejäänud osa tuleb aruandes ära näidata:
 jaotises „suurjäätmed”,
 sorteerimisastme „sorteerimiskäitisest väljastatavad suurjäätmed, mis saadetakse
ladestamisele/põletamisele” juures,
 vastava käitlusviisi (põletamine kas energia regenereerimisega või energia
regenereerimiseta või prügilas ladestamine) juures.1
Ettevaatust! See on lubatud ainult siis, kui fraktsioonid sorteeritakse tõepoolest välja. Ärge
ajage seda segamini suurjäätmete koostise analüüsiga. Koostise analüüsi põhjal on näha,
kus on suurjäätmete valikulist kogumist või sorteerimist tulevikus võimalik parandada.
Kui suurjäätmete ringlussevõetavaid fraktsioone ei sorteerita välja ja kogu voog saadetakse
jäätmepõletusahju/prügilasse, peab selle aruandes ära näitama:
 jaotises „suurjäätmed”,
 sorteerimisastme „prügilasse/jäätmepõletusahju saadetavad suurjäätmed” juures,
 vastava töötlusmeetodi (põletamine kas energia regenereerimisega või energia
regenereerimiseta või prügilas ladestamine) juures.

1

Vt aruande tabelit lk23
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Kogumine

Sorteerimisrajatisest
väljastatavad
jäätmed

Sihtkoht

Nimetus

Ringlussevõetav puit

Sihtotstarbeline
ringlussevõtt

Puit
Jäätmepõletusahju veetav
puit
Ringlussevõetav klaas

Sihtotstarbeline
ringlussevõtt

Klaasijäätmed
Suurjäätmed

Prügilasse
veetav klaas

Metallijäätmed

Ringlussevõetav metall

Ülejäänud osa

Jäätmepõletusahju
või prügilasse
veetavad
suurjäätmed

Sihtotstarbeline
ringlussevõtt

4.2.2 Probleem: jäätmete sissevedu erinevatest piirkondadest
Kui erinevatest piirkondadest pärit tahked olmejäätmed sorteeritakse välja (ja võib olla asub
sorteerimiskäitis mõnes muus piirkonnas), võtke arvesse ainult teie enda piirkonnas tekitatud
jäätmete maht. Kui väljastavate jäätmete osas ei ole piirkondade vahel võimalik vahet teha,
võite arvutustes lähtuda teie piirkonna sisseveomahust ja sorteerimiskäitise poolt
sorteeritavate jäätmete osakaalust protsentides.
Näiteks. Tahkete olmejäätmete hulka kuuluvaid segapakendijäätmeid piirkondadest A ja B
käideldakse ühiselt samas sorteerimiskäitises, et nende hulgast välja sorteerida paber ja
papp.
Segapakendijäätmete sissevedu piirkonnast A: 300 tonni (=30%).
Segapakendijäätmete sissevedu piirkonnast B: 700 tonni (=70%).
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Sissevedu kokku: 1000 tonni.
Paberi ja papi väljavedu ringlussevõtuks: 200 tonni (=20%).
Arvutus: piirkonnast A pärit paberi ja papi väljavedu ringlussevõttu: 300 tonni * 20% = 60
tonni (=20% * 30% * 1000 tonni).
Sellise arvutuse puhul oletatakse, et piirkonnast A sisseveetavate ja sorteerimiskäitisse
saadetavate jäätmete koostis on samasugune kui piirkonnast B sisseveetavatel ja
sorteerimiskäitisesse saadetavatel jäätmetel. Nii tohib oletada vaid siis, kui puuduvad täpsed
andmed ja kui see oletus tundub antud olukorras mõistlik.

4.3 Mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest väljastatavad jäätmed, mis
saadetakse otse ringlussevõtu / kompostimise / anaeroobse kääritamise
käitistesse
Mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest väljastatavad jäätmed, mis saadetakse
ringlussevõttu / kompostimisele / anaeroobsele kääritamisele, võib lugeda sihtotstarbelise
ringlussevõtu hulka.
Näiteks.
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Kogumine

Mehaanilisbioloogilise
töötlemise
rajatisest
väljastatavad
jäätmed

Jäätmekütus

Sihtkoht

Nimetus

Jäätmepõletusahju
veetavad
järelejäänud jäätmed

Ringlussevõetav klaas

Sihtotstarbeline
ringlussevõtt

Klaas
Prügilasse
veetav klaas

Metall
Järelejäänud
jäätmed

Plast

Ringlussevõetav metall

Sihtotstarbeline
ringlussevõtt

Ringlussevõetav plast

Sihtotstarbeline
ringlussevõtt

Jäätmepõletusahju veetav
plast
Prügilasse
veetav plast

Kääritussaadus
(orgaaniline
väetis) /
pinnaseparandaja

Kompostimisse
veetav
kääritussaadus

Sihtotstarbeline
ringlussevõtt

Mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest väljastatavad ja ringlussevõttu saadetavad
fraktsioonid võib lugeda sihtotstarbelise ringlussevõtu hulka. Need tuleb aruandes ära
näidata vastava jäätmevoo all. Kui jäätmevoog ei lähe ringlussevõttu, vaid
jäätmepõletusahju/prügilasse, tuleb see kogus aruandes vastava voo all ära näidata kui
jäätmepõletusahju/prügilasse minev.
Näiteks. Mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest pärit ja ringlussevõttu minev kogus tuleb
aruandes ära näidata jäätmevoo „metallid”, sorteerimisastme „mehaanilis-bioloogilise
töötlemise rajatise väljund” ja töötlusmeetodi „sihtotstarbeline ringlussevõtt” all.
Kääritussaadused näidatakse ära spetsiaalse jäätmevoona „kääritussaadus”. Kui
kääritussaadus läheb edasi komposteerimisele, tuleb see aruandes ära näidata jäätmevoo
„kääritussaadus”,
sorteerimisastme
„mehaanilis-bioloogilise
töötlemise
rajatisest
väljastatavad jäätmed” ja töötlusmeetodi „sihtotstarbeline ringlussevõtt” all.
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Jäätmekütus tuleb aruandes ära näidata jäätmevoo „järelejäänud jäätmed” ja
sorteerimisastme „mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatise väljund, mis läheb
prügilasse/jäätmepõletusahju” all.
Mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest väljastatavad inertsed, mitteklaasijäätmed
loetakse ehitus- ja lammutusjäätmeteks ja need ei kuulu R4R projekti kohaldamisalasse.

4.3.1 Probleem: jäätmete kohalevedu erinevatest piirkondadest
Kui käideldakse erinevatest piirkondadest pärit tahkeid olmejäätmeid (võib olla asub
mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatise mõnes muus piirkonnas), võtke arvesse ainult teie
enda piirkonnast väljastatavate jäätmete maht. Kui väljastatavate jäätmete osas ei ole
piirkondade vahel võimalik vahet teha, võite arvutustes lähtuda teie piirkonda sisseveetavate
jäätmete mahust ja mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatise poolt käideldavate jäätmete
osakaalust protsentides.

4.4

Kõrvale jäetud: jäätmepõletusahjust väljastatavad jäätmed

Eurostat käsitleb jäätmepõletust lõpliku käitluse meetodina ja jäätmepõletusahjust
väljastatavaid jäätmeid ei loeta sihtotstarbelise ringlussevõtu alla (ka mitte siis, kui need
võetakse ringlusse).

4.5

Kõrvale jäetud: taaskasutusse võetavad jäätmed

Taaskasutusse minevaid mahtusid ei ole vaja aruandes ära näidata, sest neid ei loeta
jäätmeteks. (Jäätmete raamdirektiivi (WFD) punkti 3.13 kohaselt tähendab „taaskasutus” mis
tahes operatsiooni, mille puhul tooteid või komponente, mis ei ole jäätmed, kasutatakse
uuesti samal otstarbel, milleks nad olid algselt ette nähtud). Taaskasutust käsitletakse
üksikasjalikumalt projektis „Eeljäätmed”.

4.6

Lisateave spetsiifiliste jäätmevoogude kohta
4.6.1 Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

Elektri- ja elektroonikaseadmeid võib aruandes käsitleda sihtotstarbelise ringlussevõtuna ka
siis, kui eeltöötlus- või töötlusrajatistesse (nt lammutusse) suunatavate elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete töötlemise lõplik tulemus ei ole teada.

5. ARUANDLUS
5.1

Valikulised jäätmevood

R4R projekti puhul eristame järgmisi valikulisi jäätmevoogusid:





paber ja papp
metall
klaas
plast
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mitmekihiline pakend
biojäätmed
puit
tekstiilid
rehvid
kasutatud toiduõlid
mineraalõlid
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
akud
ravimid
(muud) ohtlikud jäätmed
kääritussaadus (pärit mehaanilis-bioloogilisest töötlemisest)

Mehaanilis-bioloogilisest töötlemisest pärit kääritussaadus loetakse eraldi jäätmevooks.
Mitme jäätmevoo puhul võib aruandes ära näidata kas kogu voo või jaotatuna üksikuteks
alamklassideks (nt pakendijäätmed/mittepakendijäätmed, rohelised jäätmed / köögijäätmed).
Kui valite jaotamise alamklassideks, tuleb täita kõik alamklassid. Kogusumma arvutatakse
üksikute alamklasside summana.
Iga jäätmevoo või alamklassi puhul võib ära näidata jäätmete päritolu:





jäätmeallika juures eraldatud või valikuliselt kogutud,
sorteerimisrajatisest väljastatavad jäätmed (nt segapakendijäätmed),
sorteerimisrajatisest väljastatavad suurjäätmed,
mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest väljastatavad jäätmed.

Need erinevad valikuvariandid moodustavad erinevad sorteerimisastmed.
Iga kohaldatava sorteerimisastme kohta saab esitada andmed töötlusmeetodite kaupa
(sihtotstarbeline ringlussevõtt, jäätmepõletus energia regenereerimisega, jäätmepõletus ilma
energia regenereerimiseta (D10), prügilas ladestamine).
Näiteks. Plast

Jäätmevoog
Plast

Alamklass

Sorteerimisaste

Töötlemine

Kogus (tonnides)

Pakend
jäätmeallika juures eraldatud ja valikuliselt
kogutud
sihtotstarbeline ringlussevõtt
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine
sorteerimisrajatisest väljastatavad jäätmed
sihtotstarbeline ringlussevõtt
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
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prügilas ladestamine
sorteerimisrajatisest väljastatavad
suurjäätmed,
sihtotstarbeline ringlussevõtt
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine
mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest
väljastatavad jäätmed
sihtotstarbeline ringlussevõtt
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine
mittepakendi
d
jäätmeallika juures eraldatud ja valikuliselt
kogutud
sihtotstarbeline ringlussevõtt
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine
sorteerimisrajatisest väljastatavad jäätmed
sihtotstarbeline ringlussevõtt
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine
sorteerimisrajatisest väljastatavad
suurjäätmed
sihtotstarbeline ringlussevõtt
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine
mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest
väljastatavad jäätmed
sihtotstarbeline ringlussevõtt
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine
Kokku
jäätmeallika juures eraldatud ja valikuliselt
kogutud
sihtotstarbeline ringlussevõtt
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine
sorteerimisrajatisest väljastatavad jäätmed
sihtotstarbeline ringlussevõtt
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine
sorteerimisrajatisest väljastatavad
suurjäätmed
sihtotstarbeline ringlussevõtt
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
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prügilas ladestamine
mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest
väljastatavad jäätmed
sihtotstarbeline ringlussevõtt
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine

Kui otsustatakse aruandes andmed esitada kogu voo kohta ja see voog eraldatakse
jäätmeallika juures ning jäätmed kogutakse valikuliselt, kuid need on pärit ka suurjäätmete
sorteerimise rajatisest, tuleb täita alljärgnev tabel:
Jäätmevoog
Plast

Alamklass
Kokku

Sorteerimisaste

Töötlemine

Kogus (tonnides)

jäätmeallika juures eraldatud ja valikuliselt
kogutud
sihtotstarbeline ringlussevõtt
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine
sorteerimisrajatisest väljastatavad
suurjäätmed
sihtotstarbeline ringlussevõtt
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine

R4R veebitööriistas liidetakse sihtotstarbelise ringlussevõtu näitaja saamiseks kokku erineva
sorteerimisastmega jäätmed, mille töötlemismeetodiks on „sihtotstarbeline ringlussevõtt”.
Peale selle on seda näitajat võimalik saada juhul, kui kogused eraldatakse jäätmeallika
juures ja kogutakse valikuliselt.

5.2

Järelejäänud jäätmed + suurjäätmed

Kahekordse arvestuse vältimiseks peame tegema vahet, kas järelejäänud jäätmed /
suurjäätmed läbivad teatud sorteerimisprotsessi või mehaanilis-bioloogilise töötlemise või
mitte.

5.2.1 Prügilasse/jäätmepõletusahju saadetavad järelejäänud jäätmed /
suurjäätmed
Kui järelejäänud jäätmete / suurjäätmete hulgast ei eemaldata ringlussevõetavaid fraktsioone
ja voogu ei saadeta mehaanilis-bioloogilisse töötlemisse, võib selle koguse ära näidata
järelejäänud jäätmetena / suurjäätmetena või prügilasse/jäätmepõletusahju minevate
järelejäänud jäätmetena / suurjäätmetena.

5.2.2 Järelejäänud jäätmed / suurjäätmed sorteeritakse välja
Järelejäänud jäätmed ja suurjäätmed võivad sisaldada ringlussevõetavaid osi. Kui
ringlussevõetavad fraktsioonid sorteeritakse välja ja saadetakse ringlussevõttu, võib nende
fraktsioonide maht arvestada vastava jäätmevoo alla, mille sorteerimisaste on
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„sorteerimisrajatisest väljastatavad jäätmed” ja töötlemismeetod on „sihtotstarbeline
ringlussevõtt”. Näiteks. Puit sorteeritakse suurjäätmete hulgast välja ja saadetakse
ringlussevõttu -> see kogus tuleb arvestada jäätmevoo „puit” all sorteerimisastmena
„sorteerimisrajatisest väljastatavad jäätmed“ ja töötlusmeetodina „sihtotstarbeline
ringlussevõtt”.2
Järelejäänud jäätmete / suurjäätmete ülejäänud osas (= järelejäänud jäätmed /
suurjäätmed, mille hulgast on eemaldatud ringlussevõetavad fraktsioonid) tuleb ära
näidata
järelejäänud
jäätmete
/
suurjäätmete
all
sorteerimisastmena
„sorteerimisrajatistest
väljastatavad
jäätmed,
mis
saadetakse
prügilasse/jäätmepõletuahju”.

5.2.3 Mehaanilis-bioloogilisse töötlemisse saadetavad järelejäänud
jäätmed
Mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest väljastatavad ja ringlussevõttu saadetavad
fraktsioonid võib lugeda sihtotstarbelise ringlussevõtu hulka. Need tuleb aruandes ära
näidata vastava jäätmevoo all.
Näiteks. Mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest pärit ja ringlussevõttu saadetav kogus
tuleb aruandes ära näidata jäätmevoo „metallid”, sorteerimisastme „mehaanilis-bioloogilise
töötlemise rajatisest väljastatavad jäätmed” ja töötlusmeetodi „sihtotstarbeline ringlussevõtt”
all.
Kääritussaadused näidatakse ära spetsiaalse jäätmevoona „kääritussaadus”. Kui
kääritussaadus läheb edasi komposteerimisele, tuleb see aruandes ära näidata jäätmevoo
„kääritussaadus”, sorteerimisastme „mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatise väljund” ja
töötlusmeetodi „sihtotstarbeline ringlussevõtt” all.
Järelejäänud osa (sh jäätmekütus) tuleb aruandes ära näidata jäätmevoo „järelejäänud
jäätmed” ja sorteerimisastme „mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest
väljastatavad jäätmed, mis läheb prügilasse/jäätmepõletusahju” all.

5.2.4 Kombinatsioon
Kui järelejäänud jäätmed saadetakse näiteks mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisse, kus
eemaldatakse ringlussevõetavad fraktsioonid, ja ülejäänud osa saadetakse otse ilma energia
regenereerimiseta jäätmepõletusahju, tuleb viimati nimetatud osa aruandes ära näidata
jäätmevoo „järelejäänud jäätmed”, sorteerimisastme „prügilasse/jäätmepõletusahju
saadetavad järelejäänud jäätmed” ja töötlusmeetodi „jäätmepõletus ilma soojuse
regenereerimiseta)” all. Mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisse saadetav ülejäänud osa
(millest on ringlussevõetavad fraktsioonid eemaldatud) näidatakse seevastu ära jäätmevoo
2

Vt ka 0 Sorteerimisjääk (saasteaine) tuleb aruandes esitada sorteerimiskäitisest pärit ja
jäätmepõletusahju või prügilasse saadetava järelejäänud jäätmetena.
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„järelejäänud jäätmed” ja sorteerimisastme „mehaanilis-bioloogilise töötlemise käitisest
väljastatavad jäätmed” all.

5.2.5 Koostise analüüs
Järelejäänud jäätmed
Valikulise kogumise/taaskasutuse potentsiaalsete tõhustamisvõimaluste tuvastamiseks on
huvitav teada, millised fraktsioonid on olemas järelejäänud jäätmetes. Sellele annab vastuse
koostise analüüs.
Järelejäänud jäätmetest sorteeritakse välja proov erinevates jäätmefraktsioonides, nt
plastmass, paber ja papp, tekstiil jne. Selle protsessi abil saab arvutada iga fraktsiooni
protsendimäära järelejäänud jäätmetes. Enamasti jääb järgi jääkosa, mida ei saa välja
sorteerida. Sellise sorteerimise täpsus võib olla erinevates riikides erinev. Kui mõnda
fraktsiooni ei sorteerita välja, on tähtis, et see fraktsioon tähistatakse 0-i asemel tähisega
„tundmatu”. Null tähendaks, et see fraktsioon puudub järelejäänud jäätmete hulgas.
Suurjäätmed
Samasuguse analüüsi saab teostada suurjäätmetele.

5.2.6 Aruande tabelid
Jäätmevoog

Sorteerimisaste

Töötlemine

Kogus (tonnides)

Järelejäänud jäätmed
prügilasse ladestamisele / jäätmepõletusahju
saadetavad järelejäänud jäätmed
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine
sorteerimisrajatisest väljastatavad ja
prügilasse ladestamisele / jäätmepõletusahju
saadetavad jäätmed
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine
mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest
väljastatavad prügilasse ladestamisele /
jäätmepõletusahju saadetavad jäätmed
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine
Suurjäätmed
prügilasse ladestamisele / jäätmepõletusahju
saadetavad suurjäätmed
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine
sorteerimisrajatisest väljastatavad ja
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prügilasse ladestamisele / jäätmepõletusahju
saadetavad suurjäätmed
põletamine energia regenereerimisega (R1)
põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
prügilas ladestamine

Järelejäänud jäätmete / suurjäätmete koostise analüüs:
Fraktsioon

%

Paber ja papp
pakendid
mittepakendid
Metall
pakendid
mittepakendid
Klaas
pakendid
mittepakendid
Plast
pakendid
mittepakendid
Mitmekihilised pakendid
joogipakendid
muu
Biojäätmed
rohelised jäätmed
köögijäätmed
Puit
Tekstiilid
Rehvid
Kasutatud toiduõli
Mineraalõli
Elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmed
Akud
autodelt
majapidamisseadmetelt ja
sarnastelt seadmetelt
Ravimid
(Muud) ohtlikud jäätmed
Ülejäänud osa

5.3

Juhised aruannete koostamiseks
5.3.1 Sorteerimisrajatis ja mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatis =>
väljastatavate jäätmete aruandlus

Teie regioonist pärit tahkeid olmejäätmeid käideldakse mehaanilis-bioloogilise
töötlemise rajatises.
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 Näidake väljastatavad kogused aruandes ära vastava jäätmevoo juures
sorteerimisastme „mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest väljastatavad jäätmed”
all.
Teie regioonist pärit suurjäätmed saadetakse suurjäätmete sorteerimise rajatisse.
 Näidake väljastatavad kogused aruandes ära vastava jäätmevoo juures
sorteerimisastme „suurjäätmete sorteerimise rajatisest väljastatavad jäätmed” all.
Teie regioonist pärit (sega)jäätmevood saadetakse sorteerimisrajatisse.
 Näidake väljastatavad kogused aruandes ära vastava jäätmevoo
sorteerimisastme „sorteerimisrajatisest väljastatavad jäätmed” all.

juures

5.3.2 Eraldamine jäätmeallika juures
Jäätmevood eraldatakse allika juures ja kogutakse ringlussevõtu eesmärgiga
valikuliselt (kui ei ole arvestataval määral saastunud).
 Näidake kogutud jäätmete kogus aruandes ära vastava jäätmevoo juures
sorteerimisastme „jäätmeallika juures eraldatud ja valikuliselt kogutud” all.

5.4

Näited
5.4.1 Näide 1. Valikuline kogumine ja järelejäänud
mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisse ja prügilasse

saatmine

1. piirkonnas eraldatakse jäätmeallika juures paber, papp ja plast ning kogutakse valikuliselt.
Need jäätmefraktsioonid saadetakse ringlussevõttu. Järelejäänud jäätmed kogutakse kokku,
üks osa ladestatakse prügilas ja teine osa saadetakse mehaanilis-bioloogilise töötlemise
rajatisse. Pärast mehaanilis-bioloogilist töötlemist põletatakse jäätmekütus koos energia
regenereerimisega, metallid saadetakse ringlussevõttu, kääritussaadus edastatakse
komposteerimisse ja plastmaterjalid suunatakse ringlussevõttu.
Andmed
Valikuliselt kogutud jäätmed:



paber ja papp: 300 tonni
plast: 100 tonni

Järelejäänud jäätmed: kogutakse 1000 tonni, millest 500 tonni saadetakse mehaanilisbioloogilise töötlemise rajatisse ja 500 tonni ladestatakse prügilas.
Mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest väljastatavad jäätmed:





plast: 50 tonni
metall: 50 tonni
kääritussaadus: 100 tonni
jäätmekütus: 100 tonni
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Märkus. Mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisse sisseveetavate jäätmete kogus ei võrdu
tingimata väljastatavate jäätmete kogusega, sest osa jäätmetest aurustub. Aurustavat osa ei
ole vaja aruandes näidata.
Aruande tabel:
Jäätmevoog
Plast

Alamklass
Kokku

Paber ja papp

Metallid

Sorteerimisaste

Töötlemine

Kogus (tonnides)

jäätmeallika juures eraldatud ja valikuliselt
kogutud
mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest
väljastatavad jäätmed

sihtotstarbeline ringlussevõtt

100

sihtotstarbeline ringlussevõtt

50

jäätmeallika juures eraldatud ja valikuliselt
kogutud

sihtotstarbeline ringlussevõtt

300

mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest
väljastatavad jäätmed

sihtotstarbeline ringlussevõtt

50

mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest
väljastatavad jäätmed

sihtotstarbeline ringlussevõtt

100

prügilasse ladestamisele / jäätmepõletusahju
saadetavad järelejäänud jäätmed
mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest
väljastatavad ja prügilasse
ladestamisele/põletamisele saadetavad
jäätmed

prügilas ladestamine

500

põletamine energia regenereerimisega
(R1)

100

Kokku

Kokku

Kääritussaadus

Kokku

Järelejäänud
jäätmed

5.4.2 Näide 2. Ühe jäätmevoo kogumine ja järelejäänud jäätmete
saatmine jäätmepõletusse
2. piirkonnas kogutakse ühiselt metall-, klaas- ja plastpakendijäätmed ja saadetakse
sorteerimisrajatisse. Sorteeritud jäätmefraktsioonid saadetakse ringlussevõttu. Järelejäänud
jäätmed saadetakse prügilasse. Järelejäänud jäätmed kogutakse kokku ja saadetakse
jäätmepõletuskäitisesse, kus need põletatakse koos energia regenereerimisega.
Andmed
Järelejäänud jäätmed: kogutud 500 tonni
Kogutud segapakendijäätmed: 500 tonni
Sorteerimisrajatisest väljastatavad segapakendijäätmed:





plast: 200 tonni
klaas: 100 tonni
metall: 100 tonni
saasteained: 100 tonni

Aruande tabel:
Jäätmevoog
Plast

Alamklass
pakendid

Klaas

pakendid

Sorteerimisaste

Töötlemine

Kogus (tonnides)

sorteerimisrajatisest väljastatavad jäätmed

sihtotstarbeline ringlussevõtt

200
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Metallid

sorteerimisrajatisest väljastatavad jäätmed

sihtotstarbeline ringlussevõtt

100

sorteerimisrajatisest väljastatavad jäätmed

sihtotstarbeline ringlussevõtt

100

prügilasse ladestamisele / jäätmepõletusahju
saadetavad järelejäänud jäätmed
sorteerimisrajatisest väljastatavad ja
prügilasse ladestamisele / jäätmepõletusahju
saadetavad jäätmed

põletamine energia regenereerimisega
(R1)
ladestamine prügilas

500

pakendid

Järelejäänud
jäätmed

100

5.4.3 Näide 3. Valikuline kogumine, suurjäätmed ja järelejäänud
jäätmed
Piirkonnas 3 kogutakse valikuliselt kokku paber ja papp, metall, puit ja akud ning saadetakse
ringlussevõttu. Valikuliselt kogutakse ka biojäätmed ja saadetakse anaeroobsesse
kääritusse. Suurjäätmed kogutakse kokku ja saadetakse sorteerimisrajatisse, kus sellest
eemaldatakse ringlussevõtuks metall. Puit eemaldatakse ringlussevõtuks ja põletamiseks
koos energia regenereerimisega. Suurjäätmete ülejäänud osa ladestatakse prügilas.
Järelejäänud jäätmed kogutakse kokku ja saadetakse jäätmepõletuskäitisesse, kus need
põletatakse koos energia regenereerimisega.
Andmed
Valikuliselt kogutud jäätmed:







paber ja papp: 300 tonni
metallid: 100 tonni
puit: 200 tonni
akud: 10 tonni
rohelised jäätmed: 150 tonni
köögijäätmed: 100 tonni

Suurjäätmed: kogutud 500 tonni
Sorteerimisrajatisest väljastatavad suurjäätmed:




metallid: 150 tonni
puit: 100 tonni
ülejäänud osa: 250 tonni

Järelejäänud jäätmed: kogutud 200 tonni
Aruande tabel:
Jäätmevoog
Paber ja papp

Alamklass
Kokku

Metallid

Kokku

Puit

Kokku

Sorteerimisaste
jäätmeallika juures eraldatud ja valikuliselt
kogutud

Töötlemine
sihtotstarbeline ringlussevõtt

Kogus (tonnides)
300

jäätmeallika juures eraldatud ja valikuliselt
kogutud
sorteerimisrajatisest väljastatavad
suurjäätmed
jäätmeallika juures eraldatud ja valikuliselt

sihtotstarbeline ringlussevõtt

100

sihtotstarbeline ringlussevõtt

150

sihtotstarbeline ringlussevõtt

200
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Akud
biojäätmed

rohelised jäätmed
köögijäätmed

Järelejäänud
jäätmed
Suurjäätmed

kogutud
sorteerimisrajatisest väljastatavad
suurjäätmed
sorteerimisrajatisest väljastatavad
suurjäätmed
jäätmeallika juures eraldatud ja valikuliselt
kogutud
jäätmeallika juures eraldatud ja valikuliselt
kogutud
jäätmeallika juures eraldatud ja valikuliselt
kogutud
prügilasse ladestamisele / jäätmepõletusahju
saadetavad järelejäänud jäätmed
sorteerimisrajatisest väljastatavad
suurjäätmed

sihtotstarbeline ringlussevõtt

50

põletamine energia regenereerimisega
(R1)
sihtotstarbeline ringlussevõtt

50

sihtotstarbeline ringlussevõtt

150

sihtotstarbeline ringlussevõtt

100

põletamine energia regenereerimisega
(R1)
prügilas ladestamine

200

10

250

6. NÄITAJAD
Ülaltoodud peatükis on selgitatud, millised andmed tuleb aruandes esitada. Siis koostatakse
aruandetabel, mis sisaldab palju huvitavat informatsiooni. Erinevate regioonide ja aastate
võrdlemiseks saab esitatud andmete alusel arvutada näitajad ja need kuvada graafiliselt.
R4R projekti jaoks on valitud järgmised näitajad:
1) sorteerimisastmed (kg elaniku kohta)
2) töödeldav kogus (kg elaniku kohta)
3) sihtotstarbeline ringlussevõtt (kg elaniku kohta)
4) potentsiaalne ringlussevõtt (kg elaniku kohta)
5) sihtotstarbelise ringlussevõtu osakaal (%)
6) jäätmeallika juures eraldatud jäätmed, töödeldav kogus (kg elaniku kohta)
7) jäätmevoog tahkete olmejäätmete summaarsest mahust (%)
8) järelejäänud jäätmete / suurjäätmete sorteerimisastmed (kg elaniku kohta)
9) järelejäänud jäätmete / suurjäätmete töötlemise maht (kg elaniku kohta)
10) järelejäänud jäätmete / suurjäätmete koostise analüüs (%)
Käesolevas peatükis tutvustatakse ja selgitatakse neid näitajaid.
Esimest seitset näitajat saab arvutada iga jäätmevoo ja alamklassi kohta, pakendijäätmete
osas ja valikuliste jäätmevoogude summana. Kolme viimast näitajat saab arvutada
järelejäänud jäätmetena või suurjäätmetena.
Ringlussevõtu jõudluste võrdlemiseks regioonide vahel on kõige parem kasutada näitajaid 1–
5, sest need kujutavad endast erinevate sorteerimisastmete (jäätmeallika juures eraldatud ja
valikuliselt kogutud jäätmed, sorteerimisrajatistest väljastatavad jäätmed ja mehaanilisbioloogilise töötlemise rajatisest väljastatavad jäätmed).

6.1

Näitajad 1–7


Selles peatükis on kirjeldatud näitajaid, mida saab arvutada igale jäätmevoole ja
jäätmete alamklassile. Näites on toodud graafikud plastpakendite kohta. Kõigi
jäätmevoogude ja alamklasside nimekirja vaadake osast
Kanalisatsioonijäägid
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lk 4. (Järelejäänud jäätmed ja suurjäätmed siia ei kuulu. Nende näitajad on esitatud osas
Error! Reference source not found.)
Need näitajad saab arvutada kõigi jäätmevoogude summana.
Erinevatel piirkondadel on erinevad tarbimisstruktuurid ja erinevad pakendamismeetodid. Nii
näiteks võib teatud piirkonnas olla valitsev klaaspakend, samal ajal kui mõnes teises
piirkonnas kasutatakse rohkem mitmekihilisi pakendeid. Niiviisi on ka mugav vaadata kõiki
pakendijäätmeid koos. Pakendijäätmed moodustuvad alljärgnevate jäätmevoogude ja
alamklasside summana.



Paber ja papp, metall, klaas, plast: alamklass „pakendid”
Mitmekihilised pakendid: alamklassid „joogipakendid” ja „muud pakendid”.

Näitaja 1: sorteerimisastmed (kg elaniku kohta)
Iga jäätmevoo ja alamklassi (nt plastpakendid) kohta esitatakse graafikul üksteise kohal ja eri
värvidega erinevad sorteerimisastmed. Kaasatud on kõik töötlusmeetodid (sihtotstarbeline
ringlussevõtt, jäätmepõletus energia regenereerimisega ja ilma energia regenereerimiseta
ning prügilas ladestamine).

kg elaniku kohta

Näiteks. Plastpakendid

Mehaanilis-bioloogilise töötlemise
rajatisest väljastatavad jäätmed
Sorteerimisrajatisest väljastatavad
jäätmed
Jäätmeallika juures eraldatud ja
valikuliselt kogutud jäätmed

Näitaja 2: töödeldud jäätmete maht (kg elaniku kohta)
Iga jäätmevoo ja alamklassi (nt plastpakendid) kohta esitatakse graafikul üksteise kohal ja eri
värvidega erinevad töötlusmeetodid. Kaasatud on kõik sorteerimisastmed (eraldamine
jäätmeallika juures ja valikuline kogumine, sorteerimisrajatisest väljastatavad jäätmed,
sorteerimisrajatisest väljastatavad suurjäätmed, mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest
väljastatavad jäätmed).
Näiteks. Plastpakendid
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kg elaniku kohta

Prügila

Põletamine koos energia regeneerimisega

Sihtotstarbeline ringlussevõtt

Näitaja 3: sihtotstarbeline ringlussevõtt (kg elaniku kohta)
Iga jäätmevoo ja alamklassi (nt plastpakendid) kohta esitatakse graafikul üksteise kohal ja eri
värvidega erinevad sorteerimisastmed. Erinevalt 1. näitajast, mille puhul summeeritakse kõik
töötlusmeetodid, kaasatakse siin ainult kogused töötlusmeetodiga „sihtotstarbeline
ringlussevõtt”.
Näiteks. Plastpakendid

kg elaniku kohta

Plastpakendite sihtotstarbeline ringlussevõtt, 2010

Mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatisest
väljastatavad jäätmed
Sorteerimisrajatisest väljastatavad jäätmed

Jäätmeallika juures eraldatud ja valikuliselt
kogutud jäätmed

Näitaja 4: potentsiaalne ringlussevõtt (kg elaniku kohta)
Näitaja „töötlemismeetodid” iseloomustab jäätmevoo, näiteks plastpakendite erinevaid
töötlusviise. Sorteerimisastmeteks võivad olla eraldamine jäätmeallika juures ja valikuline
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kogumine, sorteerimisrajatisest väljastatavad jäätmed või mehaanilis-bioloogilise töötlemise
rajatisest väljastatavad jäätmed.
Lisaks nendele võib olla tegemist ülejäänud jäätmete hulka kuuluva plastpakendite
fraktsiooniga, mis saadetakse ladestamiseks prügilasse / põletamiseks jäätmepõletusahju.
Koostise analüüs näitab järelejäänud jäätmete hulka kuuluvat plastpakendite fraktsiooni.
Selle fraktsiooni (%) korrutamisel prügilasse/põletusahju saadetava järelejäänud jäätmete
kogusega (kg elaniku kohta) saadakse plastpakendite kogus järelejäänud jäätmete hulgas
(kg elaniku kohta). Selle koguse võib lisada graafikule.
Selle näitaja saab arvutada ainult piirkondadele, kus on kättesaadavad andmed järelejäänud
jäätmete koostise analüüsi kohta.
Näiteks. Plastpakendid
Sorteerimisastmete summa töötlusmeetodi „sihtotstarbeline ringlussevõtt” puhul (allpool
graafikul roheline) näitab plastpakendite kogust, mis juba suunatakse ringlussevõttu.
Sorteerimisastmete summa töötlusmeetodi „põletamine jäätmepõletusahjus / ladestamine
prügilas” puhul (allpool graafikul oranž) näitab plastpakendite kogust, mis suunatakse
jäätmepõletusahju või prügilasse. „Järelejäänud jäätmete” osa (allpool graafikul punane)
näitab järelejäänud jäätmete hulgas olevate plastpakendite hulka. Need järelejäänud jäätmed
saadetakse samuti jäätmepõletusahju või prügilasse. Oranž ja punane piirkond näitavad
seega ringlussevõtu potentsiaali.

Plastpakendite ringlussevõtupotentsiaal

kg elaniku kohta

Järelejäänud jäätmete osas

Sorteerimsiastmete summa, töötlemismeetod
“põletamine jäätmepõletusahjus / ladestamine
prügilas
Sorteerimsiastmete summa, töötlemismeetod
“sihtotstarbeline ringlussevõtt”

Näitaja 5: sihtotstarbelise ringlussevõtu osakaal (%)
Ülalkirjeldatud näitaja „ringlussevõtu potentsiaal” puhul arvutatakse erinevate osade
protsendid (sorteerimisastmete summa, töötlemismeetod „sihtotstarbeline ringlussevõtt”;
sorteerimisastmete summa. töötlemismeetod „jäätmepõletus/prügila”; „järelejäänud jäätmed”)
igale piirkonnale eraldi ja esitatakse graafikul.
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Näiteks. Plastpakendid

Järelejäänud jäätmete osas
Sorteerimsiastmete summa,
töötlemismeetod “põletamine
jäätmepõletusahjus / ladestamine
prügilas
Sorteerimsiastmete summa,
töötlemismeetod “sihtotstarbeline
ringlussevõtt

Näitaja 6: jäätmeallika juures eraldatud jäätmed, töödeldud jäätmed (kg elaniku kohta)
See näitaja valitakse, kui on vaja saada ülevaadet jäätmeallika juures eraldatud ja valikuliselt
kogutud jäätmetest erinevate töötlusmeetodite kaupa. Enamik piirkondadest võivad
ringlussevõttu siiski saata muudest sorteerimisastmetest (sorteerimisrajatistest väljastatavad
jäätmed või mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatistest väljastatavad jäätmed) pärit
jäätmeid ja seetõttu on kasulikum kasutada näitajaid, mis sisaldavad kõiki
sorteerimisastmeid.
Ühe jäätmevoo ja alamklassi kogused näidatakse töötlemismeetodi kohta (sihtotstarbeline
ringlussevõtt, põletamine soojuse regenereerimisega ja ilma soojuse regenereerimiseta ning
prügilas ladestamine) sorteerimisastmele „eraldatud jäätmeallika juures ja valikuliselt
kogutud”. Graafikul on erinevad töötlemismeetodid tähistatud erinevate värvidega.
Näiteks. Plastpakendid
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kg elaniku kohta

Plastpakendid, jäätmeallika juures
eraldatud, töötlemismeetodid

Põletamine
koos
regenereerimisega (R1)

energia

Sihtotstarbeline ringlussevõtt

Näitaja 7: jäätmevoog tahkete olmejäätmete summaarsest mahust (%)
See näitaja iseloomustab ühe jäätmevoo ja alamklassi osakaalu tahkete olmejäätmete
koguhulgast (sh järelejäänud jäätmed ja suurjäätmed) ühes piirkonnas.
Näiteks. Plastpakendid / tahked olmejäätmed = 6%
Plastpakendite kogus on kõigi sorteerimisastmete (eraldatud jäätmeallika juures ja valikuliselt
kogutud, sorteerimisrajatistest väljastatavad jäätmed ja mehaanilis-bioloogilise töötlemise
rajatisest väljastatavad jäätmed) ja plastpakendi kõigi töötlemismeetodite summa.


Tahkete olmejäätmete kogus on kõigi sorteerimisastmete ja töötlusmeetodite summa
kõigi kaasatud jäätmevoogude ja alamklasside puhul (vt
Kanalisatsioonijäägid

lk 4) pluss kõigi sorteerimisastmete ja töötlemismeetodite summa järelejäänud jäätmete ja
suurjäätmete puhul. (Pange tähele, et järelejäänud jäätmed ja suurjäätmed võivad samuti
sisaldada plastpakendeid, mida pole veel välja sorteeritud.)
Sellest näitajast on kasu eelkõige, kui on vaja saada ülevaadet ühe piirkonna arengust.

Muud tahked olmejäätmed (sh järelejäänud
jäätmed)
Plastpakendid
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6.2 Prügilasse/jäätmepõletusahju saadetavate järelejäänud jäätmete ja
suurjäätmete näitajad
Järelejäänud jäätmete ja suurjäätmete aruandetabelites tuleb ära näidata prügilasse ja
jäätmepõletusse saadetavate jäätmete maht (vt 0 lk 15). Nende andmete põhjal saab
arvutada alljärgnevad näitajad.
Näitaja 8: järelejäänud jäätmete / suurjäätmete sorteerimisastmed (kg elaniku kohta)
Järelejäänud jäätmed
Liites kokku erinevatel meetoditel töödeldavad jäätmed (põletamine kas energia
regenereerimisega või ilma energia regenereerimiseta, prügilasse ladestamine), saab
graafikul eri värvidega näidata järelejäänud jäätmete erinevaid sorteerimisastmeid
(prügilasse/jäätmepõletusahju saadetavad järelejäänud jäätmed, sorteerimisrajatisest
väljastatavad ja prügilasse/jäätmepõletusahju saadetavad jäätmed, mehaanilis-bioloogilise
töötlemise rajatisest väljastatavad ja prügilasse/jäätmepõletusahju) saadetavad jäätmed).
Fiktiivne näide:

Järelejäänud jäätmete
sorteerimisastmed (töötlemismeetodid
liidetakse kokku)

kg elaniku kohta

Mehaanilis-bioloogilise töötlemise
rajatisest väljastatavad jäätmed

Sorteerimisrajatisest väljastatavad ja
prügilasse/jäätmepõletusahju
saadetavad jäätmed
Prügilasse/jäätmepõletusahju
saadetavad järelejäänud jäätmed

Piirkond A

Piirkond B

Piirkond C

Suurjäätmed
Liites kokku erinevatel meetoditel töödeldavad jäätmed (põletamine kas energia
regenereerimisega või ilma energia regenereerimiseta, prügilasse ladestamine), saab
graafikul
eri
värvidega
näidata
suurjäätmete
erinevaid
sorteerimisastmeid
(prügilasse/jäätmepõletusahju saadetavad suurjäätmed, sorteerimisrajatisest väljastatavad ja
prügilasse/jäätmepõletusahju saadetavad suurjäätmed).
Fiktiivne näide:
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kg elaniku kohta

Sorteerimisrajatisest väljastatavad ja
prügilasse/jäätmepõletusahju saadetavad
suurjäätmed

Prügilasse/jäätmepõletusahju saadetavad
suurjäätmed

Piirkond A

Piirkond B

Piirkond C

Näitaja 9: järelejäänud jäätmete / suurjäätmete töötlemise maht (kg elaniku kohta)
Järelejäänud jäätmed
Liites kokku erinevate sorteerimisastmetega järelejäänud jäätmete kogused (järelejäänud
jäätmed, mis saadetakse prügilasse/jäätmepõletusahju, sorteerimisrajatisest väljastatavad ja
prügilasse/jäätmepõletusahju saadetavad jäätmed, mehaanilis-bioloogilisest töötlemise
rajatisest väljastatavad ja prügilasse/jäätmepõletusahju saadetavad jäätmed), saab graafikul
eri värvidega näidata järelejäänud jäätmete erinevaid töötlemismeetodeid (põletamine kas
energia regenereerimisega või ilma energia regenereerimiseta, prügilas ladestamine).
Fiktiivne näide:

kg elaniku kohta

Prügila

Põletamine ilma energia
regenereerimiseta (D10)
Põletamine koos energia
regenereerimisega (R1)

Piirkond A

Piirkond B

Piirkond C
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Suurjäätmed
Liites kokku erinevaid sorteerimisastmeid läbivad suurjäätmed (prügilasse/jäätmepõletusahju
saadetavad suurjäätmed, sorteerimisrajatisest väljastatavad ja prügilasse/jäätmepõletusahju
saadetavad suurjäätmed), saab graafikul eri värvidega näidata suurjäätmete erinevaid
töötlemismeetodeid (põletamine kas energia regenereerimisega või ilma energia
regenereerimiseta, prügilasse ladestamine).
Fiktiivne näide:

Suurjäätmete sorteerimisastmed
(töötlemismeetodid liidetakse kokku)

kg elaniku kohta

Prügila

Põletamine ilma energia regenereerimiseta
(D10)
Põletamine koos energia regenereerimisega
(R1)

Piirkond A

Piirkond B

Piirkond C

Näitaja 10: koostise analüüs (10%)
Järelejäänud jäätmed
Järelejäänud jäätmete erinevate fraktsioonide koostise analüüsil põhinevaid osakaale
protsentides saab esitada graafikul. Kõikide fraktsioonide eraldi esitamine oleks ebaselge,
seetõttu näidatakse eraldi ainult fraktsioonid, mis moodustavad järelejäänud jäätmetest üle
10%. Ülejäänud fraktsioonid esitatakse üheskoos (fraktsioonid < 10%). Järelejäänud
fraktsioon (ülejäänud osa, mida ei saa välja sorteerida) näidatakse protsentuaalses jaotuses
alati iseseisvalt.
Fiktiivne näide:
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Järelejäänud jäätmete koostise analüüs

Järelejäänud jäätmed
Fraktsioonid <10%
Biojäätmed ja köögijäätmed
Plasti mittepakendijäätmed
Plastpakendid
Paberi ja papi
mittepakendijäätmed

Piirkond A

Piirkond B

Piirkond C

Suurjäätmed
Suurjäätmete erinevate fraktsioonide koostise analüüsil põhinevaid osakaale protsentides
saab esitada graafikul. Kõikide fraktsioonide eraldi esitamine oleks ebaselge, seetõttu
näidatakse eraldi ainult fraktsioonid, mis moodustavad suurjäätmetest üle 10%. Ülejäänud
fraktsioonid esitatakse üheskoos (fraktsioonid < 10%). Suurjäätmete fraktsioon (ülejäänud
osa, mida ei saa välja sorteerida) näidatakse protsentuaalses jaotuses alati iseseisvalt.
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