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2. SISSEJUHATUS
R4R projekt on 3-aastane Euroopa projekt, mille eesmärgiks on võimaldada
koostööpartneritel tõhustada oma taaskasutusmeetodeid ühtse võrdluse ja heade tavade
vahetamise teel.
Projekti esimeses osas loetlesid koostööpartnerid oma piirkondades kasutatavaid
strateegilisi vahendeid. Erinevates regioonides elluviidud strateegia võrdlemiseks on välja
töötatud ühtne raamistik, et klassifitseerida erinevaid vahendeid ja hinnata nende
juurutamise astet. Eristame tehnilisi, majanduslikke, kommunikatiivseid ja õiguslikke
vahendeid. Need klassid jagatakse täiendavalt alamklassideks. Kui on vastu võetud
õigusaktid ja olmejäätmeid on tehniliselt võimalik sorteerida ja ringlusse võtta, muutub väga
tähtsaks kommunikatsioon, et teavitada inimesi sellise tegevuse tähtsusest. Majanduslikud
vahendid võivad olla täiendavaks liikumapanevaks jõuks, et saavutada häid tulemusi.

Igal vahendil on oma üldkirjeldus ja sihtrühm (kodanik, kohalik omavalitsus jne). Välja on
toodud ka võimalikud kahjulikud mõjud. Käesolevas dokumendis on loetletud kohalikke
vahendeid, mida saab ellu viia R4R veebitööriista abil.
R4R veebitööriista kasutamisel saavad kohalikud või piirkondlikud omavalitsused valida
vahendeid, mis sobivad kõige paremini nende territooriumi jaoks. Mõned vahendid
põhinevad teatud konkreetsetel jäätmevoogudel. Neid jäätmevoogusid saab valida. Enamikul
vahenditel on mõned piirkonnaspetsiifilised parameetrid, mida saab täita. See võimaldab
võrrelda sama vahendit erinevates piirkondades. Lisaks on kasutajal võimalik täita tekstiväli
lisateabega vahendi juurutamise kohta.
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Eelkogumine

Nimetus:

3.1.1 Ühe
juures

jäätmefraktsiooni

eraldamine

jäätmeallika

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Eelkogumine

Sihtrühm:

Kodanik

Kirjeldus:

Kodanikud eraldavad jäätmefraktsiooni üheainsa homogeense
fraktsioonina, mitte segatuna muude jäätmefraktsioonidega:
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Võimalikud
kahjulikud
mõjud:

















paber ja papp
metall
klaas
plast
mitmekihiline pakend
biojäätmed (sh lõikepuit)
puit (lõikepuit loetakse puidufraktsiooniks)
tekstiilid
rehvid
kasutatud toiduõlid
mineraalõlid
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
akud
ravimid
(muud) ohtlikud jäätmed



Muudab logistika keerulisemaks ja kallimaks (rohkem
konteinereid, rohkem kogumismarsruute, rohkem liiklust,...)
Nõuab kodanike suuremat osalust.



Üldised
parameetrid:
Jäätmevood:

Valige jäätmevood, mis on jäätmeallika juures eraldatud ühtse
homogeense fraktsioonina (st pole segatud muude jäätmevoogudega).

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

3.1.2 Segafraktsioonid

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Eelkogumine

Sihtrühm:

Kodanik

Kirjeldus:

Kodanikud sorteerivad välja mitu segatud fraktsiooni, mis on siiski
jäätmetest eraldatud. Seega hoitakse mitme alljärgneva fraktsiooni segu
eraldi ja kogutakse segafraktsioonina:




paber ja papp
metall
klaas
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plast
mitmekihiline pakend
biojäätmed (sh lõikepuit)
puit (lõikepuit loetakse biojäätmeks ja ei kuulu puidufraktsiooni
hulka)
tekstiilid
rehvid
kasutatud toiduõlid
mineraalõlid
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
akud
ravimid
(muud) ohtlikud jäätmed

Näiteks. Kuiv taaskasutatav segamaterjal sisaldab paberi ja plasti
segapakendeid ning metall- ja plast-joogitaarat.
Võimalikud
kahjulikud
mõjud:







Muudab logistika võrreldes ainult ülejäänud jäätmete kogumisega
keerulisemaks ja kallimaks (rohkem konteinereid, rohkem
kogumismarsruute, rohkem liiklust...), kuid on siiski lihtsam kui
üksikute fraktsioonide eraldi (mitte segatult) kogumine.
Nõuab täiendavaid käsitsi ja mehaanilisi sorteerimisprotsesse ja rajatisi.
Mehaaniline sorteerimine võib kaasa tuua teatud väljapraakimise
määra.
Võib korduskasutuskõlblikke materjale saastada

Üldised
parameetrid:
Jäätmevood:

Valitakse jäätmevood, mida kogutakse segafraktsioonina (eraldatuna
ülejäänud jäätmetest).

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

3.1.3 Mitte-majapidamisjäätmete kogumise tingimused

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Eelkogumine

Sihtrühm:

Eraettevõtted, asutused, haiglad, koolid...

Kirjeldus:

Omavalitsus kehtestab sellele sihtrühmale konkreetsed tingimused
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(olemus, tekitatavad kogused ...) jäätmekogumise süsteemi kasutamiseks
omavalitsuse poolt või nimel. (Kui need tingimused pole täidetud, peavad
jäätmed asutuse kulul koguma eraettevõtted.)
Võimalikud
kahjulikud
mõjud:

Selle tüübi jaoks vajalike tingimuste loomine võib kohalikel
omavalitsustel olla raske ja problemaatiline.

Üldised
parameetrid:

/

Jäätmevood:

Jäätmevoogude valimine, mis ei ole pärit majapidamistest ja mida kogub
omavalitsus või mida kogutakse omavalitsuse nimel


Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

3.2



Omavalitsuse poolt või nimel kogutavate jäätmete maksimaalne
kogus (liitrit kuus)
Omavalitsuse poolt või nimel kogutavate jäätmete maksimaalne
kogus (kg kuus)

Kogumisviis

Nimetus:

3.2.1 Kogumispunkt

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Kogumisviis

Sihtrühm:

Kodanikud/asutused, väikeettevõtted

Kirjeldus:

Valvatud, taraga piiratud ja kohapeal viibiva järelevalvaja poolt kontrollitav
ala, kuhu elanikud saavad tuua ja kus nad saavad ringlussevõtuks või
muul viisil töötlemiseks sorteerida oma majapidamisjäätmeid
konteineritesse

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:

Suured kasutuskulud

Üldised
parameetrid:









Jäätmevood:

Kogumispunktide arv 100 000 elaniku kohta
Külastajate arv 100 000 elaniku kohta aastas
Kogumispunktide kaudu kogutud tahkete olmejäätmete osakaal
protsentides
Väljasorteeritud fraktsioonide keskmine arv
Keskmine kaugus kogumispunktini (km)
Lahtiolekuaeg (päeva aastas)
Kas on avatud laupäeval? jah/ei

Valige kogumispunktide kaudu kogutavad jäätmevood
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Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

3.2.2 Kogumispank

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Kogumisviis

Sihtrühm:

Kodanikud/asutused, väikeettevõtted

Kirjeldus:

Taraga piiramata ala, kuhu elanikud saavad ringlussevõtuks või muul
viisil töötlemiseks viia oma majapidamisjäätmeid või neid seal sorteerida
erinevatesse konteineritesse. (siia ei kuulu elamukvartalis kasutatavad
erinevatesse konteineritesse sorteerimise võimalused).

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:

Seadusvastane mahapanek, risustamine ja väärtusliku materjali
kogumine

Üldised
parameetrid:

/

Jäätmevood:

Valige kogumispankade kaudu kogutavad jäätmevood

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:







Iga voo kogumispankade arv 100 000 elaniku kohta
Konteineri keskmine suurus (m3)
Tühjendamise sagedus (korda kuus)
kogumispankade osakaal protsentides, kus automaatne
tuvastussüsteem saadab signaali, kogumispank on (peaaegu) täis
Kogumispankade kaudu kogutud jäätmevoo osakaal

Nimetus:

3.2.3 Mobiilne kogumispunkt

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Kogumisviis

Sihtrühm:

Kodanik

Kirjeldus:

Ajutine rajatis avalikus kohas, kuhu elanikud saavad ringlussevõtuks ja
muul viisil töötlemiseks tuua majapidamisjäätmeid või neid seal sorteerida
erinevatesse konteineritesse. Erinevalt regulaarsest kogumispunktist on
mobiilne kogumispunkt avatud ainult teatud perioodil ja on tavaliselt
väiksem.

Võimalikud



Häirib lahtiolekuaegadel ümbrust.
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kahjulikud
mõjud:



Suured käituskulud.

Üldised
parameetrid:





Mobiilsete kogumispunktide arv 100 000 elaniku kohta
Külastajate arv 100 000 elaniku kohta aastas
Mobiilsete kogumispunktide kaudu kogutud tahkete olmejäätmete
osakaal protsentides
Väljasorteeritud fraktsioonide keskmine arv
Keskmine kaugus mobiilse kogumispunktini (km)
Lahtiolekuaeg (päeva aastas)
Kas seal on inimesi, kes osutavad abi?





Jäätmevood:

Valige mobiilsete kogumispunktide kaudu kogutavad jäätmevood

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

3.2.4 Ohtlike jäätmete mobiilne kogumispunkt

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Kogumisviis

Sihtrühm:

Kodanik

Kirjeldus:

Ajutine rajatis avalikus kohas, kuhu elanikud saavad ringlussevõtuks ja
muul viisil töötlemiseks tuua oma majapidamisjäätmeid või neid seal
sorteerida erinevatesse konteineritesse. Erinevalt regulaarsest
kogumispunktist on mobiilne kogumispunkt avatud ainult teatud perioodil
ja on tavaliselt väiksem.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:




Häirib lahtiolekuaegadel ümbrust.
Suured käituskulud.

Üldised
parameetrid:



Ohtlike jäätmete mobiilsete kogumispunktide arv 100 000 elaniku
kohta
Külastajate arv 100 000 elaniku kohta aastas
Ohtlike jäätmete mobiilsete kogumispunktide kaudu kogutud
tahkete olmejäätmete osakaal protsentides
Keskmine kaugus mobiilse kogumispunktini (km)?
Mis tüüpi ohtlikke jäätmeid kogutakse mobiilsete kogumispunktide
kaudu?
Lahtiolekuaeg (tundi aastas)
Kas seal on inimesi, kes osutavad abi?
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Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

3.2.5 Ukselt uksele kogumisviis

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Kogumisviis

Sihtrühm:

Kodanikud/asutused, väikeettevõtted

Kirjeldus:

Majapidamisjäätmeid kogutakse ukselt uksele, st kogumisel sõidetakse
ühe kodu juurest teise juurde. Jäätmed võetakse vastu iga maja ukse
juurest.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:





Üldised
parameetrid:






Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Leviku määr: majapidamiste osakaal protsentides, kus
kasutatakse ukselt uksele kogumist
Tahkete olmejäätmete osakaal protsentides, mida kogutakse
ukselt uksele
Kas ukselt uksele kogumist teostatakse kohaliku omavalitsuse
poolt või nimel või eraisikutest kogujate poolt või mõlemate poolt?
Milline on omavalitsuse poolt läbiviidava ukselt uksele kogumise
osakaal protsentides?

Valige jäätmevood, mida kogutakse ukselt uksele kogumise meetodil






Nimetus:

Väärtuslike ringlussevõetavate materjalide vargus.
Seda tüüpi kogumisel kasutatakse prügikonteinerite asemel pigem
prügikotte, mis võivad täitmisel/kogumisel rebeneda.
Kotid on ka vastuvõtlikud ilmastikutingimustele ning neid saab
liigutada ja togida üsna lihtsasti.

Ukselt uksele kogumine: kas sorteerituna jäätmeallika juures /
segamini muu ringlussevõetava materjaliga?
Kogumisvahend iga voo puhul (kilekott / biolagundatav kilekott /
konteiner / mitme sektsiooniga konteiner / ilma vahendita / muu)
Kodanike poolt (konteineritesse või kottidesse) kogutavate
jäätmete kogumaht (liitrites) Kogumispankade kaudu kogutud
jäätmevoo osakaal protsentides
Kogumiskordade arv aastas iga voo kohta

3.2.6 Järeletulemisega kogumine
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Klass:

Tehniline

Alamklass:

Kogumisviis

Sihtrühm:

Kodanik

Kirjeldus:

Jäätmete kogumine maja ees pärast vastavalt eelnevale kokkuleppele
(telefoni teel, veebilehe kaudu...).

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:



Mitu väljasõitu samasse kohta

Üldised
parameetrid:




Kogujad võivad tulla alles mitu päeva pärast väljakutset
Järeletulemisega kogumise teel kogutud tahkete olmejäätmete
osakaal protsentides
Ühe kogumise hind (€)


Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Valige järeletulemisega kogumise teel kogutavad jäätmevood


Ühe kogumise hind (€)

Nimetus:

3.2.7 Kogumine kauplustes

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Kogumisviis

Sihtrühm:

Kodanik

Kirjeldus:

Teatud konkreetsete jäätmefraktsioonide kogumine kauplustes.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:
Üldised
parameetrid:




Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Kogumispunktide arv 100 000 elaniku kohta (see võib olla arvude
summa jäätmevoo kohta või väiksem, kui kogutakse ühes
kogumispunktis).
Kaupluste kaudu kogutud tahkete olmejäätmete osakaal

Valige kaupluste kaudu kogutud jäätmevood


Kogumispunktide arv 100 000 elaniku kohta
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3.3

Töötlemine

Nimetus:

3.3.1 Jäätmejaam

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Töötlemine

Sihtrühm:

Jäätmete koguja

Kirjeldus:

Jäätmejaam on hoone või töötlusplats jäätmete ajutiseks ladustamiseks.
Jäätmeejaamu kasutatakse sageli kohana, kus kohalikud prügiautod
jätavad oma jäätmekoorma enne suurematele veokitele laadimist. Need
suuremad veokid transpordivad jäätmed lõppladustamispunkti, milleks on
kas jäätmepõletusahi, prügila, ohtlike jäätmete käitlemise ettevõte, või
ringlussevõttu.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:



Häirib ümbruskonda

Üldised
parameetrid:



Jäätmeaamade arv 100 000 elaniku kohta

Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

/

Nimetus:

3.3.2 Sorteerimisrajatis

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Töötlemine

Sihtrühm:

Jäätmete koguja

Kirjeldus:

Rajatis, mis on ette nähtud selliste ringlussevõetavate materjalide nagu
paberi ja papi, klaasi, pakendite ja metalli eraldamiseks käsitsi
sorteerimise lintidelt ja/või automaatsete protsesside, nagu õhuvoolu või
optiliste separaatorite abil1

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:






Sorteerimisprotsessi väike efektiivsus
Väljundmaterjali madal kvaliteet
Rasked töötingimused
Suured käituskulud

Üldised




Sorteerimisrajatiste arv
Litsentsile vastav töötlemismaht (tonnides aastas)
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parameetrid:






Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Litsentsile vastav töötlemismaht (tonnides aastas 100 000 elaniku
kohta)
Hetkel saadaolev maht (%)
Eraldatud jäätmematerjalide erinevate fraktsioonide arv
Keskmine ülejäägimäär sorteerimisel (% sissetulnud materjalist)
Valige sorteerimisrajatiste väljundiks olevad jäätmevood



Nimetus:

Optiline eraldamine: jah/ei (plast, klaasijäätmed)

3.3.3 Sorteerimisrajatis suurjäätmete jaoks

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Töötlemine

Sihtrühm:

Jäätmete koguja

Kirjeldus:

Rajatis, mis on ette nähtud selliste ringlussevõetavate materjalide nagu
paberi ja papi, klaasi, puidu ja metalli eraldamiseks kogutud suurjäätmete
hulgast käsitsi sorteerimise transportööridelt ja/või selliste
automaatprotsesside abil nagu õhuvooluga või optiliste separaatorite abil
eraldamine.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:





Sorteerimisprotsessi väike efektiivsus
Väljundmaterjali kehv kvaliteet
Rasked töötingimused

Üldised
parameetrid:





Suurjäätmete sorteerimise rajatiste arv
Litsentsile vastav töötlemismaht (tonnides aastas)
Litsentsile vastav töötlemismaht (tonnides aastas 100 000 elaniku
kohta)
Hetkel saadaolev maht (%)
Eraldatud jäätmematerjalide erinevate fraktsioonide arv
Keskmine ülejäägimäär sorteerimisel (% sissetulnud materjalist)




Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

Valige suurjäätmete sorteerimisrajatiste väljundiks olevad jäätmevood


Optiline eraldamine: jah/ei (plast, klaasijäätmed)

3.3.4 Sorteerimisrajatis ülejäänud jäätmete jaoks
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Klass:

Tehniline

Alamklass:

Töötlemine

Sihtrühm:

Jäätmete koguja

Kirjeldus:

Rajatis, mis on ette nähtud selliste ringlussevõetavate materjalide nagu
paberi ja papi, klaasi, puidu ja metalli eraldamiseks kogutud ülejäänud
jäätmete hulgast käsitsi sorteerimise transportööridelt ja/või selliste
automaatprotsesside abil nagu õhuvooluga või optiliste separaatorite abil
eraldamine.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:





Sorteerimisprotsessi väike efektiivsus
Väljundmaterjali kehv kvaliteet
Rasked töötingimused

Üldised
parameetrid:





Ülejäänud jäätmete sorteerimise rajatiste arv
Litsentsile vastav töötlemismaht (tonnides aastas)
Litsentsile vastav töötlemismaht (tonnides aastas 100 000 elaniku
kohta)
Hetkel saadaolev maht (%)
Eraldatud jäätmematerjalide erinevate fraktsioonide arv
Keskmine ülejäägimäär sorteerimisel (% sissetulnud materjalist)




Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Valige suurjäätmete sorteerimisrajatiste väljundiks olevad jäätmevood


Nimetus:

Optiline eraldamine: jah/ei (plast, klaasijäätmed)

3.3.5 Mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatis

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Töötlemine

Sihtrühm:

Jäätmete koguja

Kirjeldus:

Rajatis, milles kombineeritakse selliseid bioloogilise töötlemise vorme
nagu kompostimine või anaeroobne kääritamine. Mehaanilise töötluse
faasis eraldatakse jäätmetest biolagundatavad ja kuivad osad ning mõnel
juhul eraldatakse ringlussevõetavad materjalid. Seejärel läheb
biolagundatav materjal bioloogilisse töötlusse.2

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:





Sorteerimisprotsessi väike efektiivsus
Väljundmaterjali kehv kvaliteet
Orgaanilise fraktsiooni saastamine ohtlike jäätmetega

Üldised



Mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatiste arv

KOHALIKUD VAHENDID  14

parameetrid:






Jäätmevood:

Litsentsile vastav töötlemismaht (tonnides aastas)
Litsentsile vastav töötlemismaht (tonnides aastas 100 000 elaniku
kohta)
Hetkel saadaolev maht (%)
Keskmine ülejäägimäär sorteerimisel (% sissetulnud materjalist)

Valige mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatiste väljundiks olevad
jäätmevood

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

3.3.6 Biolagundatavate jäätmete komposteerimisseade

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Töötlemine

Sihtrühm:

Jäätmete koguja

Kirjeldus:

Rajatis on ette nähtud biolagundatavate jäätmete töötlemiseks.
Komposteerimisettevõtted teostavad aeroobset bioloogilist protsessi, et
muuta biolagundatavad jäätmed stabiilseks graanulmaterjaliks, mida
saab kasutada pinnase omaduste parandajana.3

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:

Üldised
parameetrid:




Lõhn
Nõrgvee tekkimine





Komposteerimisettevõtete arv
Litsentsile vastav töötlemismaht (tonnides aastas)
Litsentsile vastav töötlemismaht (tonnides aastas 100 000 elaniku
kohta)
Hetkel saadaolev maht (%)
Toodetud kompost (kg elaniku kohta aastas)
Loomsete kõrvalsaaduste eeskirjale (EÜ) 1069/2009 ja 142/2011
vastavate komposteerimisettevõtete arv
Loomsete kõrvalsaaduste eeskirjale (EÜ) 1069/2009 ja 142/2011
vastavate litsentseeritud ettevõtete töötlemismaht (tonnides
aastas)
Loomsete kõrvalsaaduste eeskirjale (EÜ) 1069/2009 ja 142/2011
vastavate litsentseeritud ettevõtete töötlemismaht (tonnides
aastas 100 000 elaniku kohta)
•Loomsete kõrvalsaaduste eeskirjale (EÜ) 1069/2009 ja 142/2011
vastavates ettevõtetes toodetud komposti maht (kg elaniku kohta
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aastas)
Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

3.3.7 Anaeroobse kääritamise rajatis

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Töötlemine

Sihtrühm:

Jäätmete koguja

Kirjeldus:

Rajatis on ette nähtud biolagundatavate jäätmete töötlemiseks.
Anaeroobse kääritamise rajatises kasutatakse lagunemisprotsessi
tõhustamiseks kemikaale. Sellisel juhul toimivad bakterid õhu puudumisel
biolagundatavatele jäätmetele, et muuta need kääritussaaduseks a
metaanirikkaks biogaasiks, mida kasutatakse energia tootmiseks.4

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:




Lõhn
Nõrgvee tekkimine

Üldised
parameetrid:





Anaeroobsete kääritamise rajatiste arv
Litsentsile vastav töötlemismaht (tonnides aastas)
Litsentsile vastav töötlemismaht (tonnides aastas 100 000 elaniku
kohta)
Hetkel saadaolev maht (%)
Biogaasi kogus (m3), mis toodetakse ühest tonnist
sisendmaterjalist



Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

3.3.8 Ringlussevõturajatis

Klass:

Tehniline

Alamklass:

Töötlemine

Sihtrühm:

Jäätmete koguja
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Kirjeldus:

Rajatis, kus võetakse ringlusse või töödeldakse ringlussevõtuks või
korduskasutuseks ümber jäätmete teatud konkreetseid fraktsioone.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:
Üldised
parameetrid:
Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Valige jäätmevood, mida töödeldakse teie regioonis asuvates
ringlussevõturajatistes





Ringlussevõturajatiste arv
Litsentsile vastav töötlemismaht (tonnides aastas)
Litsentsile vastav töötlemismaht (tonnides aastas 100 000 elaniku
kohta)
Hetkel saadaolev maht (%)

KOHALIKUD VAHENDID  17

4. MAJANDUSLIKUD VAHENDID
4.1

Toetused ................................................................................................................18

4.1.1

Finantstoetus omavalitsustele ....................................................................................... 18

4.1.2

Finantstoetus mittetulundusorganisatsioonidele ja keskkonnakaitseühendustele ....... 19

4.1.3

Sündmuste finantseerimine ........................................................................................... 20

4.1.4

Tagastamine .................................................................................................................. 22

4.1.5

Pakendi tagatissüsteem ................................................................................................ 22

4.1.6

Mootoriõli tasuta vahetus ............................................................................................... 23

4.2

Jäätmemaks ...........................................................................................................23

4.2.1

Prügilamaks ................................................................................................................... 23

4.2.2

Jäätmepõletusmaks ....................................................................................................... 24

4.2.3

PAYT (Pay As You Throw – Maksa, kui viskad ära) jäätmekogumissüsteem .............. 25

4.2.4

Kodanike olmejäätmemaks (jäätmetariif) ...................................................................... 25

4.2.5

Ettevõtete olmejäätmemaks .......................................................................................... 26

4.3

4.1

Trahvid ...................................................................................................................26

4.3.1

Trahv ebaseadusliku mahapaneku eest ........................................................................ 26

4.3.2

Trahvid sorteerimisjuhendite eiramise eest ................................................................... 27

Toetused

Nimetus:

4.1.1 Finantstoetus omavalitsustele

Klass:

Majanduslik

Alamklass:

Toetused

Sihtrühm:

Kohalik omavalitsus

Kirjeldus:

Euroopa, riiklike või regionaalsete asutuste osutatav finantsabi selleks, et
aidata omavalitsusi jäätmete ringlussevõtu korraldamisel. Toetust võib
kasutada.

Võimalikud







kogumispunktide rajamiseks
toetusena munitsipaalnõustajate töölevõtmiseks
toetusena kommunikatsioonikampaaniate korraldamiseks
toetusena spetsiifilistele jäätmekäitlusprojektidele
...



Nõuab tulemuste kontrollimist ja hindamist
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kahjulikud
mõjud:
Üldised
parameetrid:







Kas teie regioonis saavad omavalitsused Euroopa tasandil
finantstoetust?
o Omavalitsuste osakaal protsentides teie regioonis, kes
saavad Euroopa tasandil finantstoetust
o €/aastas (summa teie regiooni kõigi omavalitsuste peale
kokku)
o € elaniku kohta aastas.
Kas omavalitsused saavad teie regioonis toetust riiklikul tasandil?
o Omavalitsuste osakaal protsentides teie regioonis, kes
saavad riiklikul tasandil finantstoetust
o €/aastas (summa teie regiooni kõigi omavalitsuste peale
kokku)
o € elaniku kohta aastas.
Kas omavalitsused saavad teie regioonis toetust regionaalsel
tasandil?
o Omavalitsuste osakaal protsentides teie regioonis, kes
saavad regionaalsel tasandil finantstoetust
o €/aastas (summa teie regiooni kõigi omavalitsuste
o € elaniku kohta aastas.

Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

4.1.2 Finantstoetus mittetulundusorganisatsioonidele
keskkonnakaitseühendustele

ja

Klass:

Majanduslik

Alamklass:

Toetused

Sihtrühm:

Mittetulundusorganisatsioonid ja keskkonnakaitseühendused

Kirjeldus:

Finantstoetus mittetulunduslikele organisatsioonidele ja
keskkonnakaitseühendustele selleks, et vähendada jäätmete tekkimist ja
soodustada asjakohast jäätmetöötlust.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:




Vajab tulemuste kontrollimist ja hindamist
Raskused säästvuse hindamisel valitsusväliste organisatsioonide
/ keskkonnakaitseühenduste poolt

Üldised



Kas mittetulundusorganisatsioonid või
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parameetrid:







keskkonnakaitseühendused saavad teie regioonis finantstoetust
Euroopa tasandil?
o €/ aastas Euroopa tasandil mittetulundusorganisatsioonide
ja keskkonnakaitseühenduste jaoks
o Mittetulundusorganisatsioonide ja
keskkonnakaitseühenduste arv, kes saavad finantstoetust
Euroopa tasandil.
Kas mittetulundusorganisatsioonid või
keskkonnakaitseühendused saavad teie regioonis finantstoetust
Euroopa tasandil?
o €/ aastas Euroopa tasandil
mittetulundus¬organisatsioonide ja
keskkonnakaitseühenduste jaoks
o Mittetulundusorganisatsioonide ja
keskkonnakaitseühenduste arv, kes saavad finantstoetust
riiklikul tasandil
Kas mittetulundusorganisatsioonid või
keskkonnakaitseühendused saavad teie regioonis finantstoetust
regionaalsel tasandil?
o €/ aastas regionaalsel tasandil
mittetulundus¬organisatsioonide ja
keskkonnakaitseühenduste jaoks
o Mittetulundusorganisatsioonide ja
keskkonnakaitseühenduste arv, kes saavad finantstoetust
regionaalsel tasandil.
Kas mittetulundusorganisatsioonid või
keskkonnakaitseühendused saavad teie regioonis finantstoetust
omavalitsuse tasandil?
o €/ aastas Euroopa tasandil mittetulundusorganisatsioonide
ja keskkonnakaitseühenduste jaoks omavalitsuse tasandil
o Mittetulundusorganisatsioonide ja
keskkonnakaitseühenduste arv, kes saavad arv, kes
saavad finantstoetust omavalitsuse tasandil.

Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:
Klass:

4.1.3 Sündmuste finantseerimine
Majanduslik

KOHALIKUD VAHENDID  20

Alamklass:

Toetused

Sihtrühm:

Sündmuste korraldustöörühmad

Kirjeldus:

Finantstoetus sündmustele, kus rakendatakse valikulist kogumist /
jäätmete vältimist soodustavaid meetmeid

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:




Vajab tulemuste kontrollimist ja hindamist
Meetmete tõelist mõju on raske hinnata

Üldised
parameetrid:



Kas teie regioonis saavad sündmused Euroopa tasandil
finantstoetust?
o €/ aastas Euroopa tasandil sündmuste finantseerimiseks
o Euroopa tasandil finantseeritud sündmuste arv aastas
o €/ aastas osavõtja kohta Euroopa tasandil sündmuste
finantseerimiseks
Kas teie regioonis saavad sündmused riiklikul tasandil
finantstoetust?
o €/ aastas riiklikul tasandil sündmuste finantseerimiseks
o Riiklikul tasandil finantseeritud sündmuste arv aastas
o €/
osavõtja
kohta
riiklikul
tasandil
sündmuste
finantseerimiseks
Kas teie regioonis saavad sündmused regionaalsel tasandil
finantstoetust?
o Kriteeriumid, mille alusel valitakse välja finantseerimist
saavad sündmused
o €/aastas regionaalsel tasandil sündmuste
finantseerimiseks
o Regionaalsel tasandil finantseeritud sündmuste arv aastas
o €/ aastas osavõtja kohta regionaalsel tasandil sündmuste
finantseerimiseks
Kas teie regioonis saavad sündmused omavalitsuse tasandil
finantstoetust?
o €/ aastas omavalitsuse tasandil sündmuste
finantseerimiseks
o Omavalitsuse tasandil finantseeritud sündmuste arv
aastas
o €/ aastas osavõtja kohta omavalitsuse tasandil sündmuste
finantseerimiseks
Kas teie regioonis saavad sündmused omavalitsuse tasandil
mittefinantstoetust, näiteks inimressursi ja tehniliste ressursside,
kütuse, materjalide jne kujul?









Jäätmevood:
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Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

4.1.4 Tagastamine

Klass:

Majanduslik

Alamklass:

Toetused

Sihtrühm:

Kodanik

Kirjeldus:

Kodanikud saavad ringlussevõetavate kaupade tagastamise eest raha
(või kaupluse kupongi, allahindluse uue ostu tegemiseks või midagi
analoogset).

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:

Kui käitatakse eraettevõtete poolt, võivad omavalitsused materjalide
väärtuslikumatest fraktsioonidest ilma jääda, st neile jäävad ainult
väheväärtuslikumad jäätmevood.

Üldised
parameetrid:
Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Valige jäätmevood, mille puhul kodanikud saavad jäätmete tagastamise
eest raha (või kaupluse kupongi või midagi analoogset).



Ringlussevõetavate kaupade tagastamise meetodid: automaatselt
(masinaga) või töötaja vahendusel
Saadud raha (allahindlus uue ostu tegemisel) jäätmete kilogrammi
kohta iga jäätmevoo kohta

Nimetus:

4.1.5 Pakendi tagatissüsteem

Klass:

Majanduslik

Alamklass:

Toetused

Sihtrühm:

Kodanik

Kirjeldus:

Kui tarbija ostab toote koos tagatisega, võetakse tema käest lisatasu
pakendi eest. Kui tarbija tagastab tühja pakendi, makstakse talle
tagatissumma tagasi.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:

Tähendab tootja jaoks investeeringuid

Üldised



tagatissüsteemiga seotud pakendite osakaal protsentides
(pakendite üldarvust)
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parameetrid:
Jäätmevood:

tagastatud ja taaskasutuskõlblike pakendite osakaal protsentides
tagastatud ja ringlussevõetavate pakendite osakaal protsentides

Valige jäätmevood, mille puhul kasutatakse tagatissüsteemi (pakendite
puhul)


Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:






Tühjade pakendite tagastamise meetodid: automaatselt
(masinaga) või töötaja vahendusel
tagatissüsteemiga seotud, teatud materjalist valmistatud
pakendite osakaal protsentides (sellest materjalist valmistatud
pakendite üldarvust)
tagastatud ja taaskasutuskõlblike, sellest materjalist valmistatud
pakendite osakaal protsentides
tagastatud ja ringlussevõetavate, sellest materjalist valmistatud
pakendite osakaal protsentides

Nimetus:

4.1.6 Mootoriõli tasuta vahetus

Klass:

Majanduslik

Alamklass:

Toetused

Sihtrühm:

Kodanik

Kirjeldus:

Laske mootoriõli autoremonditöökojas tasuta vahetada tagamaks, et
mootoriõli ei lasta välja viisil ja kohas, mis võiks kahjustada keskkonda.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:

Võib julgustada õli vahetamist ja suurendada õli tarbimist.

Üldised
parameetrid:

Õlivahetuskordade arv aastas

Jäätmevood:

Valige sellele vahendile vastavad jäätmevood (=mineraalõlid)

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

4.2

Jäätmemaks

Nimetus:

4.2.1 Prügilamaks

Klass:

Majanduslik

Alamklass:

Jäätmemaks
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Sihtrühm:

Jäätmete koguja

Kirjeldus:

Majanduslik meede, mis on ette nähtud prügilakulude suurendamiseks, et
suunata jäätmeid prügilatest kõrvale ja sel moel luua stiimulid jäätmete
vältimiseks, ringlussevõtuks taaskasutamiseks või põletamiseks. Maks
arvutatakse ühe tonni jäätmete kohta lisaks käitlustasule.
Prügila kasutamise hind = käitlustasu + maks + KM

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:
Üldised
parameetrid:
Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Valige sellele vahendile vastavad jäätmevood



Nimetus:

prügilasse veetud jäätmete käitlustasu € tonni kohta + % KM
prügilasse veetud jäätmete maks € tonni kohta + % KM

4.2.2 Jäätmepõletusmaks

Klass:

Majanduslik

Alamklass:

Jäätmemaks

Sihtrühm:

Jäätmete koguja

Kirjeldus:

Majanduslik meede, mille eesmärgiks on jäätmepõletuse maksumuse
suurendamine ja motiveerida selle abil jäätmete vältimist, ringlussevõttu
ja taaskasutust. Maksu makstakse tekitatud jäätmete tonni kohta ja
lisatakse jäätmekäitluse maksumusele.
Jäätmepõletuse hind = käitlustasu + maks + KM

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:
Üldised
parameetrid:
Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Valige sellele vahendile vastavad jäätmevood



Jäätmepõletusse veetud jäätmete käitlustasu € tonni kohta + %
KM
Jäätmepõletusse veetud jäätmete maks € tonni kohta + % KM
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Nimetus:

4.2.3 PAYT (Pay As You Throw – Maksa, kui viskad ära)
jäätmekogumissüsteem

Klass:

Majanduslik

Alamklass:

Jäätmemaks

Sihtrühm:

Kodanikud, asutused, väikeettevõtted

Kirjeldus:

Jäätmekogumis- ja hindamissüsteem. Kasutajad peavad maksma
sõltuvalt teenuse kasutamise määrast.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:



Üldised
parameetrid:




Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:



Kuna inimesed peavad jäätmetest lahtisaamise eest maksma,
võivad nad eelistada ebaseaduslikku mahapanekut.
Raskused tasu jaotamisel korterelamute elanike vahel.
Hind sõltub: kaalust/mahust/jäätmevoost
Tariif: kindlasummaline/progresseeruv (kõrgem tariif
jäätmekoguse teatud läviväärtuse ületamisel)

Valige sellele vahendile vastavad jäätmevood



Hind igas jäätmevoos kilogrammi kohta
Hind igas jäätmevoos liitri kohta

Nimetus:

4.2.4 Kodanike olmejäätmemaks (jäätmetariif)

Klass:

Majanduslik

Alamklass:

Jäätmemaks

Sihtrühm:

Kodanik

Kirjeldus:

Omavalitsuste poolt majapidamistelt võetav tasu jäätmete kogumise,
käitlemise
ja
utiliseerimise
eest.
See võib
sisaldada
ka
tänavapuhastustasu. Omavalitsused saavad jäätmetariife
arvutada
erineval viisil (näiteks korteri või maja ruutmeetrite, majaelanike arvu,
majapidamisse kuuluvate inimeste arvu, joogivee tarbimise, tekitatud
jäätmete kaalu või mahu (vt PAYT-süsteemi) jne põhjal).

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:

Kui hind ei sõltu tekitatud jäätmete hulgast, ei ole kodanikud rahaliselt
stimuleeritud oma jäätmemahtu piirama.

Üldised
parameetrid:





Tasu üldine suurus majapidamise kohta
Tänavapuhastustasu suurus majapidamise kohta
Jäätmekogumistasu suurus (materjalid, mida ei hõlma tootja
laiendatud vastutus) majapidamise kohta
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Jäätmekäitlustasu suurus (materjalid, mida ei hõlma tootja
laiendatud vastutus) majapidamise kohta
Kas tasu suurus sõltub tekitatud jäätmete hulgast? (Kui sõltub,
leiate täpsemat teavet PAYT-vahendit käsitlevast osast)
Muud tegurid kui tekitatud jäätmete hulk, mis mõjutavad
makstava tasu suurust (nt kinnistu maksuväärtus / veearve)

Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

4.2.5 Ettevõtete olmejäätmemaks

Klass:

Majanduslik

Alamklass:

Jäätmemaks

Sihtrühm:

Asutused, eraettevõtted...

Kirjeldus:

Omavalitsus kehtestab või omavalitsuse nimel kehtestatakse spetsiaalne
tasu mitte-majapidamisjäätmete tekitajatele kogumise, käitlemise ja
utiliseerimise eest.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:
Üldised
parameetrid:






Jäätmevood:

Tasu üldine suurus majapidamise kohta
Jäätmekogumistasu suurus (materjalid, mida ei hõlma tootja
laiendatud vastutus) asutuse/ettevõtte kohta
Jäätmekäitlustasu suurus (materjalid, mida ei hõlma tootja
laiendatud vastutus) asutuse/ettevõtte kohta
Tasu suurust mõjutavad tegurid

Valige sellele vahendile vastavad jäätmevood

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

4.3

Trahvid

Nimetus:
Klass:

4.3.1 Trahv ebaseadusliku mahapaneku eest
Majanduslik
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Alamklass:

Trahvid

Sihtrühm:

Kodanikud/asutused, väikeettevõtted

Kirjeldus:

Trahv kodanikele, kes panevad jäätmeid maha lubamatul/ebaseaduslikul
viisil.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:
Üldised
parameetrid:




Trahv, mida kodanik peab maksma jäätmete ebaseadusliku
mahapaneku eest (€)
Aastas sissenõutud trahvide arv

Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

4.3.2 Trahvid sorteerimisjuhendite eiramise eest

Klass:

Majanduslik

Alamklass:

Trahvid

Sihtrühm:

Kodanikud/asutused, väikeettevõtted

Kirjeldus:

Kohalikud omavalitsused võivad määrata trahve majapidamistele, kes
eiravad sorteerimisjuhiseid – eelkõige juhul, kui ohtlikke jäätmeid
segatakse mitteohtlike jäätmetega.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:
Üldised
parameetrid:




Trahvi suurus
Aastas sissenõutud trahvide arv

Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:
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Adresseerimata kommunikatsioon

Informatsioon pannakse elanikele välja ja seda levitatakse nende hulgas ilma, et oleks
tagasisidet teate kättesaamise ja sellest arusaamise kohta.
Nimetus:

5.1.1 Reklaamikampaania televisioonis

Klass:

Kommunikatsioon

Alamklass:

Adresseerimata kommunikatsioon

Sihtrühm:

Kodanikud

Kirjeldus:

Reklaamikampaania televisioonis, mis reklaamib ringlussevõttu ja on
suunatud kodanikele.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:




Suured kulud
Reklaami mõju on raske hinnata

Üldised
parameetrid:

Eetriaeg aastas

Jäätmevood:

Valige sellele vahendile vastavad jäätmevood
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Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

5.1.2 Reklaamikampaania raadios

Klass:

Kommunikatsioon

Alamklass:

Adresseerimata kommunikatsioon

Sihtrühm:

Kodanikud

Kirjeldus:

Reklaamikampaania raadios, mis reklaamib ringlussevõttu ja on suunatud
kodanikele

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:




Suured kulud
Reklaami mõju on raske hinnata

Üldised
parameetrid:




Eetriaeg kampaania kohta
Kampaaniate arv aastas

Jäätmevood:

Valige sellele vahendile vastavad jäätmevood

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

5.1.3 Reklaamikampaania kohalikus ajalehes

Klass:

Kommunikatsioon

Alamklass:

Adresseerimata kommunikatsioon

Sihtrühm:

Kodanikud

Kirjeldus:

Reklaamikampaania kohalikus ajalehes, mis reklaamib ringlussevõttu ja
on suunatud kodanikele.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:




Suured kulud
Reklaami mõju on raske hinnata

Üldised
parameetrid:




Reklaamide arv aastas
Ajalehe tiraaž

Jäätmevood:

Valige sellele vahendile vastavad jäätmevood

Parameetrid
jäätmevoo

Milliseid jäätmevoogusid kampaania hõlmab?
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kaupa:

Nimetus:

5.1.4 Reklaamikampaania kuulutustahvlil

Klass:

Kommunikatsioon

Alamklass:

Adresseerimata kommunikatsioon

Sihtrühm:

Kodanikud

Kirjeldus:

Reklaamikampaania kuulutustahvlil, mis reklaamib ringlussevõttu ja on
suunatud kodanikele.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:




Suured kulud
Reklaami mõju on raske hinnata

Üldised
parameetrid:

Päevade arv aastas, mille jooksul reklaamikampaania toimub (mitme
kampaania korral: lisage erinevate kampaaniate päevade arvud)

Jäätmevood:

Valige sellele vahendile vastavad jäätmevood

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

5.1.5 Veebileht

Klass:

Kommunikatsioon

Alamklass:

Adresseerimata kommunikatsioon

Sihtrühm:

Kodanikud

Kirjeldus:

Veebileht, millel kirjeldatakse olmejäätmete käitlemise süsteemi

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:




Veebilehte ei uuendata regulaarselt
Piiratud juurdepääs Internetile

Üldised
parameetrid:



Kas veebilehel on teave tahkete olmejäätmete kogumispäevade
kohta? Jah/ei
Kas veebilehel on näha külastuste arv? Jah/ei
Veebilehe külastuste arv



Jäätmevood:

Valige jäätmevood, mille kohta on veebilehel saada konkreetne teave

Parameetrid
jäätmevoo
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kaupa:

5.2

Adresseeritud kommunikatsioon

Kommunikatsioonimaterjal on vastuvõtjatele (posti, e-posti teel) adresseeritud, mis muudab
teate veidi rohkem isikupäraseks. Siiski on raske teada, kas teadet loetakse / seda
mõistetakse.
Nimetus:

5.2.1 Sorteerimisleht

Klass:

Kommunikatsioon

Alamklass:

Adresseeritud kommunikatsioon

Sihtrühm:

Kodanikud

Kirjeldus:

Kodanikele saadetakse teabeleht, mis selgitab, mida nendelt oodatakse
(sorteeritavad jäätmefraktsioonid, kogumispäevad, juhised jäätmete
kogumise ja kogumispunktide kohta).

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:

Teabeleht visatakse ilma läbi lugemata ära, mis suurendab vanapaberi
hulka.

Üldised
parameetrid:
Jäätmevood:



Majapidamise kohta aastas saadetud teabelehtede arv

Valige jäätmevood, mille kohta on sorteerimislehel saada konkreetne
teave

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

5.3

Interaktiivne kommunikatsioon

See tagab, et vastuvõtjad saavad teatest aru.
Nimetus:

5.3.1 Koolitusseanss

Klass:

Kommunikatsioon

Alamklass:

Interaktiivne kommunikatsioon

Sihtrühm:

Kodanikud/lapsed

Kirjeldus:

Interaktiivne seanss, kus jäätmeekspert selgitab jäätmete sorteerimise ja
ringlussevõtuga seotud probleeme ja organisatsiooni piiratud arvul
osavõtjatele.
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Võimalikud
kahjulikud
mõjud:
Üldised
parameetrid:

Kuulajad: algkoolilapsed / keskkooliõpilased / üliõpilased (kõrgem
haridus, ülikool) / täiskasvanud / immigrandid

Jäätmevood:

Valige jäätmevood, mille jaoks on olemas spetsiaalsed koolitusseansid

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

5.3.2 Sorteerimisnõustaja

Klass:

Kommunikatsioon

Alamklass:

Interaktiivne kommunikatsioon

Sihtrühm:

Kodanikud

Kirjeldus:

Kohalik nõustaja/konsultant, kelle ülesandeks on kommunikatsioon
elanikega (kas ukselt uksele või erisündmuste ja koolitusseanssside ajal).

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:

Suured käituskulud.

Üldised
parameetrid:

Nõustajate/konsultantide arv 1000 elaniku kohta

Jäätmevood:

Valige jäätmevood, mille jaoks on olemas konkreetne nõustaja/konsultant

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

5.3.3 Nõustajad avalikes kogumispunktides

Klass:

Kommunikatsioon

Alamklass:

Interaktiivne kommunikatsioon

Sihtrühm:

Kodanikud

Kirjeldus:

Nõustajad avalikes kogumispunktides, kes aitavad kodanikel oma
jäätmeid õigesti sorteerida.

Võimalikud
kahjulikud
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mõjud:
Üldised
parameetrid:




Nõustajate keskmine arv, kes aitavad avalikes kogumispunktides
kodanikke.
Nõustajate keskmine arv, kes aitavad avalikes kogumispunktides
kodanike / külastajate arv aastas

Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

5.3.4 Abiliin

Klass:

Kommunikatsioon

Alamklass:

Interaktiivne kommunikatsioon

Sihtrühm:

Kodanikud

Kirjeldus:

Interaktiivne abiliin (Interneti või telefoni teel), mis nõustab kodanikke
olmejäätmete sorteerimise ja kogumise küsimustes.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:
Üldised
parameetrid:




Abiliini tüüp: Internet/telefon
Kontaktide arv aastas

Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

5.3.5 Avalik konsulteerimine

Klass:

Kommunikatsioon

Alamklass:

Interaktiivne kommunikatsioon

Sihtrühm:

Kodanikud / kohalikud ühendused

Kirjeldus:

Kodanike kaasamine kohalike/regionaalsete strateegiate väljatöötamisse
avalikel kohtumistel, veebikonsultatsiooni vormis,...

Võimalikud
kahjulikud

Esitatakse ainult ühe osapoole vaated

KOHALIKUD VAHENDID  33

mõjud:
Üldised
parameetrid:



Meetod: avalik kohtumine / veebikonsultatsioon / kaasamine
kohalikesse ühendustesse / töörühmadesse / muudesse
organisatsioonidesse

Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

5.3.6 Preemiad

Klass:

Kommunikatsioon

Alamklass:

Interaktiivne kommunikatsioon

Sihtrühm:

Kodanikud / organisatsioonid

Kirjeldus:

Isik või organisatsioon võib võita preemia suurepärase panuse eest
jäätmete sorteerimisse

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:
Üldised
parameetrid:




Subjekt
Organisaator

Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:
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Tootja laiendatud vastutus

Nimetus:

6.1.1 Tootja laiendatud vastutus

Klass:

Majanduslik

Alamklass:

Tootja laiendatud vastutus

Sihtrühm:

Tootja

Kirjeldus:

Tootja vastutab oma toodete (ja pakendite) kogumise, ringlussevõtu ja
lõpptöötluse, eest ja kulude eest, mis kaasnevad, kui toode muutub
jäätmematerjaliks. Teatud juhtudel tuleb täita ringlussevõtu eesmärgid.
See kohustus stimuleerib tootjat läbi mõtlema oma toote elutsükli. Tootja
võib selle kohustuse oma kulul edasi delegeerida mõnele teisele
organisatsioonile (nt omavalitsusele, akrediteeritud asutusele).

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:
Üldised
parameetrid:




Tootja tõstab toote hinda, et anda need kulud edasi tarbija kanda.
Liiga suur tähelepanu ringlussevõtu eesmärkide saavutamisele
selle asemel, et vältida jäätmeid.

Tüüp


Kohalike omavalitsuste finantseerimine: tootja finantseerib
kohalikke omavalitsusi, et need saaksid organiseerida jäätmete
kogumist ja käitlemist.
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Akrediteeritud asutuste finantseerimine: tootja finantseerib
organisatsiooni, kes korraldab jäätmete kogumist ja käitlemist
(vastavus kava).
Organisaator: tootja organiseerib jäätmete valikulise kogumise ja
käitlemise (individuaalne kava).


Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

6.2

Valige jäätmevood, millele rakendatakse tootja laiendatud vastutust



Finantseerimistüüpide kaupa: € tonni kohta, millega tootjad
finantseerivad kohalikke omavalitsusi / akrediteeritud asutusi.
Kas tarbija poolt toote eest makstav hind sisaldab tootja
laiendatud vastutuse kavast tingitud lisa?

Piirkondlikud/kohalikud strateegiad

Nimetus:

6.2.1 Regionaalne jäätmekäitlusplaan

Klass:

Õiguslik

Alamklass:

Regionaalsed/kohalikud strateegiad

Sihtrühm:

Kohalikud omavalitsused / kodanikud

Kirjeldus:

Regionaalsete jäätmekäitlusplaanide ülesandeks on kehtestada
prioriteedid, eesmärgid ja üldised strateegiad jäätmekäitluse
organiseerimiseks regioonis eelolevateks aastateks.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:






Plaan sisaldab liiga leebeid või liiga rangeid eesmärke.
Plaan ei sisalda vastutuse täpset jaotust.
Vähene paindlikkus, sest plaan kinnitatakse pikaks perioodiks.
Asutusi/omavalitsusi ei karistata eesmärkide saavutamata jätmise
eest

Üldised
parameetrid:

Overall targets annually per region:

Jäätmevood:

Valige jäätmevood, mille kohta regionaalne jäätmekäitlusplaan sisaldab
eesmärke

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

DREC-määr (DREC = Destination RECycling – ringlussevõtt kui
eesmärk), aastas






DREC rate (DREC = Destination RECycling)
Landfill rate
Energy recovery rate
Other
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Nimetus:

6.2.2 Kohalik jäätmekäitlusplaan

Klass:

Õiguslik

Alamklass:

Regionaalsed/kohalikud strateegiad

Sihtrühm:

Kodanikud

Kirjeldus:

Kohalike jäätmekäitlusplaanide ülesandeks on kehtestada prioriteedid,
eesmärgid ja üldised strateegiad, mille alusel omavalitsus organiseerib
jäätmekäitlust eelolevatel aastatel.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:





Plaan sisaldab liiga leebeid või liiga rangeid eesmärke.
Plaan ei sisalda vastutuse täpset jaotust.
Vähene paindlikkus, sest plaan kinnitatakse pikaks perioodiks.

General
Parameters :
Jäätmevood:

Valige jäätmevood, mille kohta kohalik jäätmekäitlusplaan sisaldab
ringlussevõtueesmärke

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Kohalikus jäätmekäitlusplaanis kehtestatud ringlussevõtueesmärgid.

6.3

Õiguslik kohustus jäätmeid käidelda

Nimetus:

6.3.1 Jäätmepõletuse keelamine

Klass:

Õiguslik

Alamklass:

Õiguslik kohustus jäätmeid käidelda

Sihtrühm:

Jäätmete koguja

Kirjeldus:

Riiklikud või regionaalsed ametiasutused võivad keelata jäätmepõletuse
erinevate jäätmefraktsioonide osas, mis ei võimalda jäätmete kogujatel
nende fraktsioonide jäätmeid põletada.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:



Ebaseaduslik jäätmepõletus või jäätmete mahapanek

Üldised
parameetrid:
Jäätmevood:

Valige jäätmepõletuskeeluga seotud jäätmevood.

Parameetrid
jäätmevoo
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kaupa:

Nimetus:

6.3.2 Jäätmete mahapanekukeeld

Klass:

Õiguslik

Alamklass:

Õiguslik kohustus jäätmeid käidelda

Sihtrühm:

Jäätmete koguja

Kirjeldus:

Riiklikud või regionaalsed ametiasutused võivad keelata jäätmete
mahapaneku erinevate fraktsioonide puhul, mis muudab jäätmete
kogujatel võimatuks nende jäätmefraktsioonide mahapaneku prügilates.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:




Jäätmete ebaseaduslik mahapanek
Alternatiivid võivad puududa.

Üldised
parameetrid:
Jäätmevood:

Valige mahapanekukeeluga seotud jäätmevood.

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

6.3.3 Vabatahtlik kokkulepe

Klass:

Õiguslik

Alamklass:

Õiguslik kohustus jäätmeid käidelda

Sihtrühm:

Eraisikutest jäätmetekitajad

Kirjeldus:

Valitsuse ja ametialaorganisatsioonide vahel sõlmitakse vabatahtlikud
kokkulepped, mille eesmärgiks on kehtestada uued eesmärgid teatud
konkreetsete jäätmefraktsioonide, näiteks aegunud ravimite, nõelte,
põllumajanduskilede jne ringlussevõtu kohta.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:



Vähemal määral täitmisele pööratav võrreldes tootja laiendatud
vastutusega.

Üldised
parameetrid:
Jäätmevood:

Valige jäätmevood, millele rakendatakse vabatahtlikke kokkuleppeid

Parameetrid
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jäätmevoo
kaupa:

6.4

Õiguslik kohustus jäätmeid koguda

Nimetus:

6.4.1 Olmejäätmete käitlemise kohustus

Klass:

Õiguslik

Alamklass:

Õiguslik kohustus jäätmeid koguda

Sihtrühm:

Regioon/omavalitsus/majapidamine

Kirjeldus:

Seadused on täpselt sätestatud, kes vastutab olmejäätmete kogumise ja
käitlemise eest.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:
Üldised
parameetrid:



Asutus, kelle on pandud vastav kohustus, ei ole võimeline
jäätmeid koguma ja käitlema.

Vastutavad: regioon/omavalitsus/majapidamine

Jäätmevood:
Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Nimetus:

6.4.2 Kohustuslik valikuline kogumine

Klass:

Õiguslik

Alamklass:

Õiguslik kohustus jäätmeid koguda

Sihtrühm:

Omavalitsused/majapidamised

Kirjeldus:

Riiklikud/regionaalsed/kohalikud ametiasutused võivad omavalitsuste ja
majapidamiste jaoks muuta jäätmete valikulise kogumise ja sorteerimise
kohustuslikuks. Kogumismeetodid ja sorteerimisjuhised võivad välja
töötada regionaalsed asutused või valikuvõimaluse võib jätta kohalikele
omavalitsustele.

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:



Suured kulud

Üldised
parameetrid:
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Jäätmevood:

Valige jäätmevood, mida seaduse järgi tuleb koguda eraldi.

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Millisel tasandil rakendatakse? Riiklikul/regionaalsel/kohalikul tasandil.

Nimetus:

6.4.3 Jäätmekogumisload

Klass:

Õiguslik

Alamklass:

Õiguslik kohustus jäätmeid koguda

Sihtrühm:

Jäätmete kogujad

Kirjeldus:

Kohalikud, regionaalsed või riiklikud ametiasutused võivad anda jäätmete
kogujatele lubasid, mis tagavad, et nad vastavad ringlussevõtu nõuetele
(annavad konteinerid ringlussevõetavate materjalide kogumiseks).

Võimalikud
kahjulikud
mõjud:

Administratiivne kohustus.

Üldised
parameetrid:

Loa kehtivusperiood

Jäätmevood:

Valige jäätmevood, mille kohta tahkete olmejäätmete kogumise luba välja
antakse.

Parameetrid
jäätmevoo
kaupa:

Jäätmete volitatud majapidamiskogujate arv 1000 elaniku kohta.
Jäätmete volitatud munitsipaalkogujate või kaubanduses kogujate arv
1000 elaniku kohta

KOHALIKUD VAHENDID  40

KOHALIKUD VAHENDID  41

