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TALLINNA LINN (EESTI)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

1.1. Jäätmemajad Tallinna vanalinnas

Foto

Ettepaneku
autorid

Tallinna linn

Kontaktisikud

Linnaosavalitsuste esindajad:
• Haabersti Linnaosa Valitsus, haldusosakonna juhataja,
Tonu.Kivimaker@tallinnlv.ee
• Tallinna Kesklinna Valitsus, linnakeskkonna osakonna peaspetsialist,
Kylly.Annus@tallinnlv.ee
• Kristiine Linnaosa Valitsus, vanemspetsialist, Marju.Korts@tallinnlv.ee
• Lasnamäe Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja,
Diana.Buchmann@tallinnlv.ee
• Mustamäe Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna peaspetsialist,
Urmas.Kopp@tallinnlv.ee
• Nõmme Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna peaspetsialist,
Mart.Miidu@tallinnlv.ee
• Pirita Linnaosa Valitsus,
Merike.Kalam@tallinnlv.ee

linnamajanduse

osakonna

peaspetsialist,

• Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna juhataja
asetäitja, Arvo.Soorand@tallinnlv.ee
• Tallinna Keskkonnaamet, keskkonnaamet@tallinnlv.ee
• Tallinna Kommunaalamet, kommunaalamet@tallinnlv.ee
Kasulikud
viited

http://www.tallinn.ee/est/hoovidkorda/ (ainult eesti keeles)

Alguse aeg

2000

Jooksev
staatus

Kasutusel
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Asukoht

Tallinna linn

Piirkonna
elanikud

445 000

Kirjeldus
Ajend
Jäätmevaldajal on kohustus omada piisaval arvul jäätmekonteinereid (konteinerid ei kuulu Tallinna
linnale). Esimesed jäätmemajad ehitati Tallinnas 2000. aasta alguses. 2004. aastal hakkas Tallinna
linn toetama jäätmemajade ehitamist projektiga „Hoovid korda“.
Jäätmemaja asukoht tuleb valida nii, et jäätmeveok saaks jäätmekonteinereid tühjendada
võimalikult lihtsasti. Jäätmemaja suurus tuleb planeerida vastavalt jäätmekonteinerite arvule.
Jäätmemajad peavad olema igast küljest suletud ja lukustatavad. Jäätmemajad võivad olla ehitatud
erinevatest materjalidest, nagu puit, metall ja kivi, ning eriti oluline on tagada, et jäätmemaja
sobitub ümbrusega.
Areng ja ajakava
Jäätmemajadest huvitatud korteriühistute arv on aasta-aastalt kasvanud. Programmile „Hoovid
korda“ saab taotlusi esitada kaks korda aastas. Tallinna linn kavatseb jätkata jäätmemajade
ehitamise toetamist ka edaspidi.
Osalejad
• Tallinna linnaosavalitsused
• Tallinna Linnaplaneerimise Amet
• Tallinn Keskkonnaamet
• Tallinna Kommunaalamet
Õigusraamistik
Jäätmekonteinerid peavad olema paigutatud jäätmevaldaja kinnistule. Jäätmemajade ehitamine
ei ole kohustuslik, kuid on soovitatav.
Kui kinnistul ei ole jäätmekonteinerite jaoks piisavalt ruumi, siis võib need kohaliku omavalitsuse
nõusolekul paigutada linnatänavale. Vanalinnas on jäätmekonteinerite tänavale paigutamine
keelatud. Lubatud on see ainult juhul, kui nende hoiustamiseks on ehitatud jäätmemaja.
Finantsraamistik: (tegevuste kulud, tegevuste tulud (kui on), kasutatavad rahastusmudelid)
Tallinna Linnavalitsus on toetanud jäätmemajade ehitamist juba aastast 2005. Tulenevalt
korteriühistute suurest huvist, otsustas Tallinna linn seda toetust jätkata. Seepärast jõustusid
2006. aastal määrused, mis reguleerivad korteriühistute toetamist projektis „Hoovid korda“.
Korteriühistud saavad projekti „Hoovid korda“ raames taotleda jäätmemajade ehitamise või
parandamise toetust kuni 70% ulatuses kogukuludest. Viimasel 11 aastal on Tallinna Linnavalitsus
linna eelarvest projektile „Hoovid korda“ eraldanud rohkem kui 8 miljonit eurot. Projekt „Hoovid
korda“ on väga edukas ja korteriühistute huvi selle vastu on igal aastal kasvanud.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Jäätmemajad varjavad jäätmed pilgu eest ja hoiavad ümbruse korras. Jäätmemajad peavad olema
igast küljest suletud, et vältida jäätmete tuulega ringilendamist, ning lukustatavad, et volitamata
isikud eemale hoida.
Võimalikud edutegurid
Jäätmemajade ehitamine on muutunud tavaliseks ja seetõttu ehitatakse uute hoonete valmimisel
kohe ka need, kuigi see pole kohustuslik.
Peamised raskused
Mõnedel kinnistutel ei ole ruumipuuduse tõttu võimalik jäätmemaju ehitada.
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Jäätmevaldajad on jäätmemajadest rohkem huvitatud, kui kohalik omavalitsus
toetab nende ehitamist.
Jäätmemajad tuleb ehitada nii, et tulevikus oleks piisavalt ruumi
jäätmekonteinerite juurde lisamiseks, kui jäätmehalduse nõuded muutuvad.
Jäätmemaju ehitatakse ainult jäätmekonteinerite jaoks – näiteks jalgrattaid ja
rulaatoreid pole neis lubatud hoida.
Jäätmemajad hoiavad ära jäätmete tuulega ringilendamise ja hoiavad ka
volitamata isikud eemal.
Jäätmemajad on visuaalselt palju meeldivamad.

Lisateave

http://www.tallinn.ee/est/hoovidkorda/
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CÓRDOBA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

1.2. Ökopunktid – jäätmeruumid Córdobas

Foto

Ettepaneku
autorid

Sanitation Córdoba (SADECO). Sanitaarvaldkonna munitsipaalettevõte

Kontaktisikud

Jesús Diz
buzon@sadeco.es

Kasulikud
viited

www.sadeco.es

Alguse aeg

Aastast 2011

Jooksev
staatus

Pidevalt täiendatav

Asukoht

Córdoba ajalooline piirkond

Piirkonna
elanikud

32 000 (2015)

Kirjeldus
Ajend
Maailmapärandi hulka kuuluva Córdoba vanalinna tänavatel olevate prügikonteinerite integreerimine
linnamiljöösse on töö, mis on kestnud alates 1980. aastast, mil see jäätmekogumissüsteem Córdobas
paika pandi.
Aja jooksul on rakendatud erinevaid meetmeid konteinerite ümbrusse sulandamiseks ja nende
kuvandi parandamiseks, kohandades neid ajaloolise ümbrusega ja kultuuripärandiga, millesse need on
paigaldatud.
- 1995. aastal paigaldati mošee lähedusse esimesed jäätmemajad, mis katavad konteinerid
ümbrusega sobival moel.
- 1999. aastal hakati suurte jäätmetekitajatega mošee ümbruses ja vanalinnas (hotellid, majutus
ja restoranid) sõlmima lepinguid, et nad hoiaksid oma prügikonteinereid hoonete sees ja mitte
tänaval.
- 2003. aastal sõlmiti leping Córdoba Turismiametiga, et rahastada maa-aluseid konteinereid ja
uute jäätmemajade paigaldamist kogu Córdoba vanalinnas.
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- Uusim edasiminek selles vallas on ökopunktid. Alates aastast 2011, kui saadi rahastust 2009.
aasta riiklikust kohalike investeeringute fondist ja 2010. aasta riiklikust kohaliku tööhõive
ja kestlikkuse fondist, on SADECO projekteerinud kohti, kus konteinereid hoida ja kuhu
kohalikud elanikud saavad oma jäätmeid tuua. Me nimetame neid kohti ökopunkideks ja
saadud rahastusega paigaldasime neid kuus tükki.
Ökopunktid on spetsiaalsed kohad konteinerite hoidmiseks (nii et need kaovad tänavalt) ja
kohalikele elanikele jäätmete äraviskamiseks.
Töötati välja kaks mudelit:
a) üks, kus jäätmemajad avanevad tänavale. Kohalikud elanikud viskavad jäätmeid
konteineritesse tänava poolt, läbi avauste külgseinas;
b) teine, kus konteinerite avad jäävad jäätmemaja sisse. Sel juhul ei ole jäätmemajal muid avausi
ega šahte peale sissepääsuukse. Kasutajad sisenevad ökopunkti peasissepääsu kaudu ja
viskavad oma jäätmed seal konteineritesse.
Ökopunktide peamised omadused on järgmised:
- konteinereid pole kunagi väljast näha, sest jäätmed visatakse ära kas tänaval olles vastava
šahti kaudu või jäätmemajas sees olles ning konteinerid on seina taga ja välja paistavad ainult
šahtiavad. Konteinerid ega äravisatavad jäätmed ei jää kohalike elanike silma alla;
- ökopunktid on nii soojustuse kui helisummutuse osas isoleeritud. Kõik siseseinad on kaetud
isolatsioonipaneelidega;
- ökopunktides on kliimaseadmed, mis hoiavad seal sobivat temperatuuri ning väldivad
jäätmete fermenteerumist ja halba lõhna;
- neil on tulekustutussüsteem;
- neil on konteinerite alas automaatne seinapesusüsteem;
- teatud juhtudel on paigaldatud ka süsteeme, mis jälgivad konteinerite täitumist.
Praegu on meil kaheksa ökopunkti ja ehitamisel on veel neli, mis võetakse eelduslikult kasutusele
2019. aastal.
Osalejad
Naabruskonna elanikud ja elanike ühendused, ärid, hotellid, restoranid, kohalikud inimesed ja
ettevõtted ajaloolises linnakeskuses.
Õigusraamistik
Córdoba Linnanõukogu linnahügieeni osakond. Lisaks ökopunktidele ja järgimaks poliitikat,
mille kohaselt konteinerid tuleb tänavatelt ära saada, on Cordoba Linnanõukogu linnahügieeni
osakond kehtestanud tehnilise ehituseeskirjaga nõuded konteinerite hoiustamiseks hoones. See
reguleerib kohustust ehitada vanalinna prügikastidele hoiuruumid. Ülejäänud Cordoba kesklinnas
tuleb sellised hoiuruumid ehitada piirkondades, kus on pneumaatiline jäätmete kogumissüsteem,
tööstuspiirkonnad või eriti suured jäätmetekitajad.
Finantsraamistik: (tegevuskulud, tegevustulud (kui on), kasutatavad rahastusmudelid)
Ökopunkte rahastasid Hispaania Valitsus ja Córdoba Linnanõukogu. 2012. aastal avatud kuus
ökopunkti said rahastuse riiklikust kohalike investeeringute fondist, mille Hispaania valitsus on
loonud eesmärgiga suurendada kohalikul tasandil tehtavaid avaliku sektori investeeringuid,
rahastades kohalike omavalitsuste kohe elluviidavaid ümberplaneerimistöid.
Teisi ökopunkte rahastas vahetult Córdoba Linnanõukogu oma munitsipaalettevõtte SADECO
kaudu.
Nende käitiste keskmine maksumus on 75 000 eurot ilma krundi või maatüki hinnata. Kui maatükk
tuleb osta, et kohandada seda ökopunktina kasutamiseks, siis suureneb maksumus umbes 100
000 – 150 000 euro võrra.
Kasutuse tase (%) või kasutajate arv (kui võimalik)
100% ajaloolisest linnakeskusest: 32 000 elanikku.
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Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Maailmapärandiga alas avalikelt tänavatelt konteinerite kaotamine. Neis kohtades seisvate
konteinerite kogumaht, kaasa arvatud neljas uues ökopunktis, ulatub 152 960 liitrini, mis on 23%
kogu vanalinna paigaldatud jäätmekonteinerite mahust.
Konteinerite mõju vähendamine avalikel tänavatel.
Võimalikud edutegurid
Finantskoostöö erinevate organisatsioonide ja avalike asutustega; naabrite ja äride kaasamine ja
toetamine maailmapärandi alas (SMOT-projekti huvirühmad).
Peamised raskused
Raskused ruumi leidmisega maa-alustele konteineritele või nende hoiukohtadele (ökopunktidele),
kitsad tänavad, arheoloogilised leiud jne ning kohalike inimeste ja äride vastumeelsus rajada
oma kinnistute lähedale kohtkindlaid jäätmekogumispunkte. Ostmise korral kommertspinna
maksumus.
Saadud
peamised
õppetunnid

Vajadus hoida regulaarset kontakti piirkonna naabrite, nende ühenduste
ja peamiste ﬁnantstegijatega, et neid huvirühmadena ühise kasu eesmärgil
nõukogude algatustes kaasata.

Lisateave

https://www.youtube.com/watch?v=IFtDP6T1tXM
https://www.sadeco.es/
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IBIZA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

1.3. Olmejäätmete utliliseerimise teenuse rakendamine mobiilse
prügipunkti abil

Ettepaneku
autorid

Eivissa Saarenõukogu

Kontaktisikud

Eivissa Saarenõukogu
Keskkonnakaitse ning maapiirkondade ja merekeskkonna osakond
Montserrat Ruiz Costa
Keskkonnaspetsialist
Postiaadress: Av. de Espanya, 49 - 07800 Eivissa (Eivissa, Balearic Islands (Baleaari saared))
Telefon (telefonijaam): 971 19 59 00
E-post: dep.agricultura@conselldeivissa.es
Prügipunkte haldav ettevõte:
Ca Na Negreta, S.A.
Postiaadress: Ctra. San Juan Km 6,100 - 07840 Santa Eulalia del Rio (Ibiza, Balearic Islands).
E-post: reciclanegreta@reciclanegreta.com
Telefon: 971 31 13 13 / Faks: 971 31 69 26.

Kasulikud
viited

Eivissa Linnanõukogu, kuue prügipunkti ehitamine Eivissa saarele ja kahe
mobiilse prügipunkti ostmine. Kättesaadav:
<http://www.conselldeivissa.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8833_1.pdf>
Eivissa Saarenõukogu, Xarxa de Deixalleries d’Eivissa, Estadístiques
(võrgus) [Eivissa jäätmevõrgustik, statistika]:
<http://www.deixallerieseivissa.com/images/cmes.pdf>
Eivissa Saarenõukogu, Xarxa de Deixalleries d’Eivissa, Residus Admesos
(võrgus) [Eivissa jäätmevõrgustik, vastuvõetud jäätmed]:
<http://www.deixallerieseivissa.com/services.html>
Eivissa Saarenõukogu, El Punto Limpio Móvil en mi centro (centros educativos),
võrgus [Mobiilne prügipunkt minu kesklinnas (hariduskeskustes)]. Kättesaadav:
http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.
jsp?codbusqueda=439&codResi=1&codMenu=642&seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&language=es>
Eivissa Linnanõukogu, Horaris del PLM, võrgus [mobiilsete prügipunktide
sõidugraaﬁkud]. Kättesaadav:
http://www.eivissa.es/portal/index.php/es/punto-de-recogida-m%C3%B3vil>

Alguse aeg

- Projekti esitlemine avalikkusele: 2010
- Teenuse käivitamine: 2013

Jooksev staatus
Asukoht

Kasutusel teenus
- Teisipäev: Plaza de Antoni Albert i Nieto, kell 15:00–19:00 (vanalinnast 540
meetrit otse)
- Kolmapäev: C/ Jondal, Can Cantó kooli kõrval, kell 15:00–19:00 (vanalinnast
900 meetrit otse)
- Neljapäev: Parque de la Paz park, kell 15:00–19:00 (vanalinnast 570 meetrit
otse)

Parimate praktikate kogumik jäätmekäitluseks
linnalistel muinsuskaitsealadel
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- Laupäev: Cas Dominguets parkla, kell 9:00–13:00 (vanalinnast 900 meetrit
otse)
Piirkonna
elanikud

Eivissa rahvaarv: 49 549 (2016)
Vanalinna elanikud (Dalt Vila, La Marina, Vara del Rei ja Plaça del Parc): ligikaudu
800 elanikku *
* Andmetele oodatakse vastava ametkonna kinnitust.

Kirjeldus
Millest see koosneb?
Mobiilne prügipunkt on jäätmekogumissõiduk, mis on kohandatud avalikuks kasutuseks ning
kogub Eivissa saare erinevates kohtades mitut liiki jäätmeid. See teenus võimaldab olmejäätmete
liigiti kogumist, sarnaselt Eivissa prügipunktides toimuva kogumisega, kuid seda piirkondadest,
kus ei ole avalikele läbisõiduteedele konteinereid paigaldatud. See tähendab, et pääsetakse ligi ka
Eivissa saare kaugematele kohtadele, samuti vanalinnale.
Mobiilsesse prügipunkti saab viia samu jäätmeid, mida kohtkindlatesse prügipunktidesse, kuid
seda väikestes kogustes. Kõikide jäätmeliikide liigiti kogumiseks peab mobiilse prügipunktina
kasutatav sõiduk vastama teatud kindlatele nõuetele.
Ajend
Soodustamaks olmejäätmete sortimist ja kogumist, rajatakse avalikkusele kohti, kuhu liigiti
kogutud jäätmed üle anda.
Areng ja ajakava
Staatus

Ülesanne

1

Määratletud tegevusega kaetav ala
Ohtlike jäätmete kogumiseks võimalike
alternatiivide analüüsimine
Jäätmetekke analüüs
1. Eeluuring

2. Mobiilsete prügipunktide
asukoha leidmise
protseduur (kaitse ja
taastamise erikava ehk
P.E.P.R.I.) *
3. Teenuse elluviimine ja
äivitamine

4. Seire ja hindamine

Rahvastiku
tsoonidesse
ja
linnajagudesse jaotumise analüüs
Tänavate ja väljakute tüüpide ja
jaotumise analüüs
Mobiilsete prügipunktide võimalike
peatuskohtade ja liikumisteede analüüs
Teenuse osutamiseks võimalike alternatiivsete sõidukite analüüs
Keskkonnakaitse ja keskkonnalubade
taseme kindlakstegemine

2

3

•
• •
• •
• • •

4

Kuud
5
6

7

8

9

10

• • •
• •
• •
• • • •
• • • •

Litsentside taotlemine
Hange mobiilsete prügipunkti abil
jäätmete kogumise teenuse osutamiseks
Asukoha
muutmine
vastavalt
kasutajatele
Mobiilse prügipunkti ruumi ümberkorraldamine
vastavalt
kogutavate
jäätmete liikidele ja kogustele

• • •
• •
• •
•
•

Puhastusteenuste täiustamine
5. Paranduste sisseviimine

* Rohkem teavet P.E.P.R.I. protseduuride kohta leiab esteetilise integratsiooni (Aesthetical Integration)
parimate praktikate osas.
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Osalejad
• Eivissa Saarenõukogu
• Eivissa Linnanõukogu
• Eivissa Saare Avalike Teenuste Piirkondadevaheline Ühendus
• Ettevõte, kes omab luba vedada Eivissa saarel mobiilse prügipunkti abil jäätmeid
• Mobiilse prügipunkti lähedal asuvad elanikud ja ettevõtted
Õigusraamistik
Autonoomsed kogukonnapõhised eeskirjad:
- Baleaari Saarte Valitsus, Normativa del Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos
Urbanos de Ibiza y Formentera (võrgus) [Eivissa ja Formentera olmejäätmete käitluse sektori
põhikava määrus]. Kättesaadav:
<http://dgrer.caib.es/www/DirEivisa/cast/PDSGRUEFcast.pdf>
Kohalikud eeskirjad:
- Eivissa Linnanõukogu. Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos Municipales, 21. detsember
2004, avaldatud: BOIB nr 181 (võrgus) [Olmejäätmete käitluse munitsipaalkäskkiri].
Kättesaadav:
<http://www.eivissa.es/portal/images/stories/ordenances/residuos.pdf>
- Eivissa Saarenõukogu, Reglament de Participació Ciutadana del Consell Insular d’Eivissa, 29.
november 2008 ja avaldatud: BOIB nr 167 (võrgus) [Kodanike kaasamise eeskiri, Eivissa
Saarenõukogu]. Kättesaadav:
<http://www.conselldeivissa.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4363_1.pdf>
Finantsraamistik: (tegevuskulud, tegevustulud (kui on), kasutatavad rahastusmudelid)
Investeeringute kogusumma on 1 964 758,96 eurot (Eivissa saarele kuue prügipunkti ehitamine
ja kahe mobiilse prügipunkti ostmine), 80% ulatuses kaasrahastatud EL-i 2007.–2013. aasta
Ühtsusfondi tegevuskavast. Seadmete maksimaalne maksumus on 80 000 eurot (160 000 eurot
kahe mobiilse prügipunkti eest kokku). Kohtkindlate ja mobiilsete prügipunktide võrgustiku
ehitamine ja rajamine täiendab Ühtsusfondiga aastatel 2000-2006 tehtud investeeringuid.
Kampaaniaga ei seondu otsest ﬁnantstulemit, kuid see annab panuse kasutusele võetud
rahastuse mudelile, suurendades potentsiaalselt mudeli tulemustel põhinevat sissetulekut.
Mudeli sissetulek saadakse kohalikul tasandil jäätmete kogumisele ja töötlemisele sätestatud
maksudest, liigiti kogutud jäätmete tonni pealt ning materjalide müügist.
Kasutuse tase (%) või kasutajate arv (kui võimalik)
2017. aastal oli mobiilsesse prügipunkti jäätmete toomise kordade arv Vila d’Eivissa-s 362 (jaanuari kuni
augusti andmed). Saare kõikide regioonide peale kokku andis avalikkus jäätmeid üle 12 870 kg.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Eivissa Saarenõukogu ja Eivissa Linnanõukogu jälgivad alljärgnevaid parameetreid (vt jagu
„Kasulikud viited“). Vanalinnas osutavas teenuses saab jälgida trende:
- mobiilse prügipunkti kasutajate arv postiindeksi alusel;
- mobiilse prügipunkti kasutajate arv kuude lõikes;
- mobiilse prügipunkti kasutajate arv nädalapäevade lõikes;
- kogutavate jäätmete kogused ja liigid;
- sobiv asukoht mobiilse prügipunkti lihtsaks kokkupanekuks ja lahtivõtmiseks;
- asukoha aktsepteerimine kohalike elanike poolt;
- giidiga ringkäikude arv prügipunktides ja mobiilsete prügipunktide külastused hariduskeskustesse.
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Võimalikud edutegurid
• Linnanõukogu liikmed juhivad ja reguleerivad mobiilsete prügipunktide asukohti ja
sõidugraaﬁkuid.
• Projekti algusest alates sobilik suhtlus ja avalikustamine mobiilsete prügipunktide asukohtade
ja sõidugraaﬁkute osas (spetsiiﬁline veebileht, spetsiiﬁlised külastused hariduskeskustesse,
teatmike avaldamine, avalikud esinemised).
• Avalikkus saab kasutada mis tahes mobiilset prügipunkti mis tahes piirkonnas.
• Kogutakse samu jäätmeid nagu kohtkindlates prügipunktides.
• Lai valik kogumiskohti ja erinevaid sõidugraaﬁkuid.
Peamised raskused
• Linnanõukogu vajalik investeering (paigaldus, hooldus, reklaam).
• Mobiilsete prügipunktide paigutamine vanalinna lähedusse, kuna tänavad on kitsad.
• Aeglasem otsustamine teenusega seonduva paberimajanduse ja litsentseerimisprotseduuride
tõttu, samuti spetsiiﬁliste P.E.P.R.I. eeskirjade kohaldamise tõttu.
• Nõuded mobiilsete prügipunktide hooldamisele ja puhastamisele tööpäeva lõpus.
• Selliste jäätmete suhteline maht on väike, kuid sellel on suur saastepotentsiaal. Seetõttu on
väga oluline vältida nende sattumist loodusesse.
Saadud
peamised
õppetunnid

• Mobiilne prügipunkt võimaldab koguda jäätmeid ka seal, kus tänavatele ei
ole konteinereid paigaldatud (vanalinnas), ilma et see mõjutaks või muudaks
sealset ruumi jäävalt; see suurendab käideldavate jäätmete kogust ja
vähendab nende hulka tänaval seisvates konteinerites või looduses.
• Samuti tähendab see, et liikumispiirangutega inimesed või need, kes ei saa
minna tavalisse prügipunkti, saavad oma jäätmed ära anda, nii et need
käideldakse korrektselt.
• Tuleb märkida, et 2017. aasta esimese viie kuuga kogus mobiilne prügipunkt
kogu Eivissa saarel kokku rohkem kui 8 tonni jäätmeid ja seda külastati
enam kui 400 korda.
• Teenuse parandamiseks tuleb leida asukoht Dalt Vila, La Marina, Vara del
Rei või Plaça del Parc-i piirkonna läheduses (vanalinn).
• Samuti tuleks mobiilse prügipunkti peatuskohtadesse panna sildid teabetahvlitega, kuhu on märgitud peatumise päevad ja kellaajad ja jäätmete
liigid, mida saab ära anda, ning kasutajatele mõeldud kontakttelefon.

Lisateave

Kasutatud kirjandus
- Eivissa Saarenõukogu, Pliego de prescripciones técnicas para la contratación del
suministro de 2 Puntos Limpios Móviles para complementar el servicio de la red
de Puntos Limpios de la isla de Ibiza, 2012 (võrgus) [Tehnilised tingimused kahe
mobiilse prügipunkti hankimiseks, et täiendada Eivissa saare prügipunktide
teenusevõrku]. Kättesaadav:
<http://www.conselldeivissa.es/portal/contratante/RecursosWeb/
DOCUMENTOS/1/0_6641_1.pdf>
- Eivissa Saarenõukogu, Gestión de residuos de Eivissa (võrgus) [Eivissa jäätmekäitlus].
Kättesaadav:
<http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.
jsp?codbusqueda=435&codMenu=637&seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&language=ca>
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- Käskkiri nr 46/2001, 30. märts, millega kiidetakse selgesõnaliselt heaks Eivissa
ja Formentera olmejäätmete käitlemise sektori põhikava (BOIB nr 45, 14. aprill
2001; parandatud väljaanne BOIB nr 111, 15. september 2001 ja BOIB nr 105, 31.
august 2002), võrgus. Kättesaadav:
<http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS059123ZI183908&id=183908>
- MAGRAMA, Estudio sobre modelos de gestión de residuos en zonas insulares, 2011
(võrgus) [Jäätmekäitluse mudelite uuring saare tsoonides]. Kättesaadav:
<http://www.mapama.gob.es/imagenes/en/Estudio%20sobre%20modelos%20de%20
gesti%C3%B3n%20de%20residuos%20en%20entornos%20insulares_tcm11-183310.pdf>

Parimate praktikate kogumik jäätmekäitluseks
linnalistel muinsuskaitsealadel

22 / Parimad praktikad jäätmete utiliseerimiseks muinsuskaitselistel aladel

Eriprotseduurid
ja sõlmitud
kokkulepped
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FIRENZE LINN (ITAALIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

1.4. Maa-aluse jäätmekogumise (UWC) projekti elluviimine ja selle
panus linna ajaloo uurimisse

Foto

Ettepaneku
autorid

Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina spa | Firenze linn

Kontaktisikud

Dr. Giuseppe Ponzini, +393479656523, g.ponzini@quadrifoglio.org

Kasulikud
viited

www.quadrifoglio.org

Alguse aeg

2008

Jooksev
staatus

Kasutusel

Asukoht

Firenze UNESCO maailmapärandi koht

Piirkonna
elanikud

377 539 (maakonnas); 53 323 (UNESCO maailmapärandi kohas) – umbkaudu
9 000 000 turisti aastas

Kirjeldus
Ajend
UWC-projekti ehitamisprotsessil on pikk ja keeruline saamislugu: UWC (Underground Waste
Collection – maa-alune jäätmekogumine) loodi avalike kommunaalteenuste projektina, et panna
paika maa-aluste jäätmejaamade taristuvõrk jäätmete liigiti kogumiseks.
Projekti elluviimisel võttis Quadrifoglio juhtpartneri (täideviija) ja tehnilise konsultandi rolli, et
käitada kogumisteenust parimal moel.
Areng
Nõuete hulgas, mida Quadrifoglio Spa pidi tööde teostamisel arvestama, oli ka arheoloogiline
järelevalve väljakaevamise ajal.
Arheoloogilist järelevalvet teostas Toscana Arheoloogiline Inspektsioon koos arheoloogidest
partneritega, kes abistasid tööde teostamisel, uuringuleidude dokumenteerimisel ning andsid aru
inspektsioonile, kes seejärel andis oma nõusoleku edasisteks töödeks, isegi kui selle tulemus oli
lõpuks mõnede leidude lammutamine.
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Osalejad
• Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina spa
• Firenze linn
• Firenze ajaloolise linnakeskuse kui UNESCO maailmapärandi halduse osakond
• Toscana Arheoloogiline Inspektsioon
Õigusraamistik
Kui teenusekonverentsi nõuded ja suunised olid aktsepteeritud, kiitis linnanõukogu (Firenze
Linnavalitsuse komisjon – arendaja) heaks projekti lõpliku versiooni. Pärast seda sai Quadrifoglio
Spa (täideviija) alustada ehituskohal tööde teostamist, et ehitada Firenze ajaloolisse keskusse
maa-alune konteiner.
Tulemused
Tõestatud tulemused
Väljakaevamised andsid võimaluse analüüsida Firenze linnakeskkonna arengu erietappe erinevate
kultuurikihtide kaudu, mis hõlmasid:
- Rooma ajastut;
- hilist Rooma Impeeriumit;
- varajast keskaega;
- keskaega;
- renessansiajastut;
- 9. sajandit.
Võimalikud edutegurid
Koostöös arheoloogiliste kaevamiste ja Quadrifoglio Spa vahel ei nähtud takistust tööde
teostamisel, vaid see andis hoopis unikaalse võimaluse rikastada meie teadmisi linna ajaloost.
Peamised raskused
Linnataristu rakendamine keerukas, tundlikus ja tiheda asustusega kontekstis.
Saadud
peamised
õppetunnid

Volitus- ja teostusprotsesside täpsustamine.

Lisateave

Pole kohane
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KRAKOVI LINN (POOLA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

1.5. Jäätmete äraandmine ja kogumine Krakovis kell 6:00–10:00

Foto

Ettepaneku
autorid

Munitsipaalteenuse ettevõte (Municipal Service Company Ltd.) – Krakovi kohaliku
omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi haldaja

Kontaktisikud

Piotr Odorczuk – munitsipaalteenuse ettevõtte (Municipal Service Company
Ltd.) pressiesindaja
+48 12 646 2380, +48 12 646 22 22,
rzecznik@mpo.krakow.pl, mpo@mpo.krakow.pl

Kasulikud
viited

www.mpo.krakow.pl

Alguse aeg

1. juuli 2013 – Krakovi kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi muudatus
kooskõlas kohalikes omavalitsustes puhtuse ja korra tagamiseks vastuvõetud
seadusega

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Muinsuskaitsealune kesklinn

Piirkonna
elanikud

1536 elanikku muinsuskaitsealuses kesklinnas – 0,2% Krakovi omavalitsuse
rahvastikust

Kirjeldus
Ajend
Krakovi kohaliku omavalitsuse puhtuse ja korra tagamise määruse kohaselt toimub Krakovis
jäätmete kogumine tööpäevadel kell 6:00-22:00. Samas koguvad jäätmeveokid kinnistu omanikelt
muinsuskaitsealuses kesklinnas jäätmeid ainult kella 10:00-ni, mis on turistide jaoks parem.
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Areng ja ajakava
Krakovi kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlusüsteemi haldajat – munitsipaalteenuse ettevõtet
(Municipal Service Company Ltd.) – kohustati jäätmete kogumise graafikut kohandama
reegliga, et muinsuskaitsealuses kesklinnas võib kinnistu omanikelt jäätmete kogumine
toimuda ainult kella 10:00-ni. See on seotud sobiva arvu jäätmeveokite ja töötajate arvu
tagamisega munitsipaalteenuse ettevõttes (Municipal Service Company Ltd.).
Osalejad
Krakovi kohalikus omavalitsuses jäätmete kogumiseks ja transportimiseks korraldatud
hanke tulemusena valiti kontsortsium välja neljast ettevõttest: Remondis Kraków Ltd., A.S.A.
Eko – Polska Ltd., Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami (MPGO) Ltd. ning
Suez Małopolska Ltd. (konsortsumi juht). MPGO Ltd. kogub jäätmeid (Suez Małopolska
Ltd. kogub köögijäätmeid) muinsuskaitsealuses kesklinnas. Teenuste korrektset osutamist
kontrollivad kaks jäätmekäitlussüsteemi inspektorit.
Õigusraamistik
Krakovi kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlusega seonduv õigusraamistik hõlmab kohalikes
omavalitsustes puhtuse ja korra tagamise seadusandlust ja kohalikku seadusandlust –
Krakovi kohalikus omavalitsuses puhtuse ja korra tagamise määrust, mille on kehtestanud
Krakovi Linnanõukogu. Kohustus koguda jäätmeid kinnistute omanikelt muinsuskaitsealuses kesklinnas ainult kell 6:00–10:00 tuleneb kokkuleppest munitsipaalteenuse ettevõtte
(Municipal Service Company Ltd.) – Krakovi jäätmekäitlussüsteemi haldaja – ja konsortsiumi
vahel. Kokkuleppe rikkumise eest on sätestatud trahv 200 PLN (~46 eurot) iga viivitatud
tunni kohta. Trahv peab jääma alla 600 PLN (~139 eurot) päeva kohta.
Finantsraamistik
2 592 000 PLN aastas (~598 739 eurot)
Kasutuse tase
1536 elanikku muinsuskaitsealuses kesklinnas – 0,2% Krakovi omavalitsuse rahvastikust.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal) ja edutegurid
Viimatise küsitluse põhjal, milles uuriti elanike rahulolu seoses jäätmete kogumisega
muinsuskaitsealuses kesklinnas,skaalal 1-10:
• 62 vastanut andsid muinsuskaitsealuses kesklinnas jäätmete kogumise keskmiseks
skooriks 8,27 10-st.
Jäätmete kogumine kinnistute omanikelt muinsuskaitsealuses kesklinnas kell 6:00–10:00
ei mõjuta turistiliiklust. Samuti seondub see lõhna ja müra vältimisega ning ebameeldiva
kogemuse ärahoidmisega. Jäätmete kogumine piiratud ajal vähendab jäätmeveokite liiklust
muinsuskaitsealuses kesklinnas, mis on keskkonnasõbralik. Jäätmeid käideldakse väikeste
jäätmeveokitega, millel on Krakovi kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi jaoks
väiksemad kulud.
Peamised raskused
Peamine raskus on kitsaste tänavatega kompaktne elamurajoon muinsuskaitsealuses
kesklinnas. Jäätmeveokitel on raskusi teenuse osutamisega. Teine probleem on kitsad
teed sisehoovidesse, kus asuvad jäätmeruumid. Vahel ei pane kinnistute omanikud
jäätmekonteinereid kinnistute ette, mistõttu osutub jäätmete kogumine võimatuks.
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Saadud
peamised
õppetunnid

Jäätmete kogumine kinnistute omanikelt muinsuskaitsealuses kesklinnas
kell 6:00–10:00 ei mõjuta turistiliiklust. Samuti seondub see lõhna ja müra
vältimisega ning ebameeldiva kogemuse ärahoidmisega. Jäätmete kogumine
piiratud ajal vähendab jäätmeveokite liiklust muinsuskaitsealuses kesklinnas,
mis on keskkonnasõbralik. Jäätmeid käideldakse väikeste jäätmeveokitega, mis
Krakovi kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi jaoks maksab vähem.

Lisateave

www.mpo.krakow.pl, kohalikes mavalitsusüksustes puhtuse ja korra tagamise
seadusandlus, Krakovi kohalikus omavalitsuses puhtuse ja korra tagamise
määrus
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CÓRDOBA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

1.6. Kokkulepped suurte jäätmetekitajatega Córdoba linnas
jäätmete ukselt uksele kogumiseks

Foto

Ettepaneku
autorid

Sanitation Córdoba (SADECO). Sanitaarvaldkonna munitsipaalettevõte.

Kontaktisikud

Jesús Diz

Kasulikud
viited

www.sadeco.es

Alguse aeg

1999

Jooksev
staatus

Kasutusel

Asukoht

Córdoba ajalooline ala

Piirkonna
elanikud

32 000 (2015)

buzon@sadeco.es

Kirjeldus
Ajend
Vabatahtlike kokkulepete sõlmimine piirkonna peamiste jäätmetekitajatega, eelkõige restoranide
ja hotellidega, kes kohustuvad hoidma oma territooriumil nende endi konteinereid ja ka
lähinaabrite jaoks vajalikke konteinereid, kuni toimub jäätmete kogumine ukselt uksele.
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Areng ja ajakava
Eksperiment algas 1998. aastal ja sellele eelnes aastapikkune arengukava; tänu ettevõtete ja
kohalike elanike koostööle laieneb projekt jätkuvalt ka naaberaladele.
Osalejad
Maailmapärandi alas asuvad kauplejad, hotellid ja majutusasutused ning restoranid.
Õigusraamistik
Córdoba Linnanõukogu linnahügieeni määrus. Kokkulepped suurte jäätmetekitajatega maailmapärandi alas.
Finantsraamistik: (tegevuskulud, tegevustulud (kui on), kasutatavad rahastusmudelid)
Kulud puuduvad.
Kasutuse tase (%) või kasutajate arv (kui võimalik)
12 suurt jäätmetekitajat ja 5% ajaloolise linnakeskuse elanikest (1500 elanikku).
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Tõestatud tulemus on 78 konteineri (maht 1000 l) kõrvaldamine avalikelt tänavatelt maailmapärandi
alas.
Võimalikud edutegurid
Ettevõtete pühendumus ja valmisolek vähendada konteinerite mõju avalikel tänavatel.
Peamised raskused
Aja jooksul raskused lisakonteinerite arvu säilitamisega kohalike jaoks ja piisava ruumi leidmisega,
kus päeval mahuteid hoida.
Saadud
peamised
õppetunnid

Vajadus hoida regulaarset kontakti piirkonna peamiste ﬁnantstegijatega, et neid
huvirühmadena ühise kasu eesmärgil nõukogude algatustes kaasata.

Lisateave

ww.sadeco.es
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PORTO LINN (PORTUGAL)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

1.7. Kokkulepped suurte jäätmetekitajatega Porto linnas jäätmete
ukselt uksele kogumiseks

Foto

Ettepaneku
autorid

Porto kohalik omavalitsus

Kontaktisikud

Pelouro da Inovação e do Ambiente:
pelouro.ia@cm-porto.pt
+351 222 097 161

Kasulikud
viited

www.cm-porto.pt

Alguse aeg

Veebruar 2015

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Portugal, Porto, muinsuskaitsealune kesklinn, Ribeira

Piirkonna
elanikud

7 000

Kirjeldus
Muinsuskaitsealuses kesklinnas kogume ettevõtetelt sorditud jäätmeid, kasutades ukselt uksele
kogumissüsteemi. Selle süsteemiga kogume sorditud pakendijäätmeid – paber ja papp, plast- ja
metallpakendid ning klaas – ja ka toidujäätmeid.
Pakendamiseks anname ettevõtete omanikele erinevate jäätmeliikide jaoks eraldi värvilised
kilekotid. Iga päev, kaks korda päevas panevad ettevõtete omanikud või töötajad kotid tänavale,
tavaliselt oma käitise tagaukse juurde, kust meie meeskonnad viivad need kaasa. Mõningatel
erijuhtudel sisenevad meie töötajad ka kliendi ruumidesse. Kõiki kolme liiki jäätmeid kogutakse
korraga, käsitsi, ja laaditakse kastveokile. Pärast teenuse osutamist suundub kogumismeeskond
linna kommunaalteenuste käitisesse, kus nad jaotavad jäätmed kottide värvi järgi. Seal pannakse
meie teenuse abil kogutud jäätmed kokku mujalt saadud materjalidega, kuni ladustamismaht
saab täis. Seejärel viiakse materjalid jäätmekäitluskohta.
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Biolagunevate jäätmete jaoks anname ettevõtete omanikele väikesed plastprügikastid (50 l
kuni 120 l). Nagu pakendijäätmete kogumist, teostame ka biolagunevate jäätmete kogumist
Ribeira ettevõtete sektoris iga päev, kaks korda päevas. Ettevõtted panevad prügikastid koos
pakendijäätmete kottidega tänavale või mõningatel juhtudel sisenevad meie töötajad kliendi
ruumidesse. Nende jäätmete kogumisel kasutatakse väikest elektrilist sõidukit, mis kogub täis
prügikastid kokku ning asendab need puhaste ja tühjadega. Seejärel viiakse täis prügikastid
lähedalasuvasse ladustamiskohta, kus need tühjendatakse tagantlaetavasse jäätmeveokisse.
Sealt viiakse biolagunevad jäätmed sama veokiga komposteerimiskäitisesse.
Ajend
Süsteemi väljatöötamisele ja elluviimisele tõukas meid Ribeira jäätmeprobleem, mis oli
seotud prügikastide liigsusega antud piirkonna tänavatel. Intensiivne turism ja sellest
tulenevalt äriettevõtete suur arv Ribeiras toob kaasa suurte jäätmehulkade tekkimise, eelkõige
ettevõtlussektoris. Enne ettevõtete ukselt uksele kogumissüsteemi rakendamist olime sunnitud
Ribeira tänavatel olevaid prügikaste tühjendama mitu korda päevas. Sellest hoolimata oli
tõenäoline, et prügikastide juurest võis leida maha jäetud jäätmeid, sest prügikastid olid juba täis.
Areng ja ajakava
Praeguseks on ettevõtete jäätmete liigiti ukselt uksele kogumissüsteem muinsuskaitsealuses
kesklinnas oma arengu- ja elluviimisfaasi juba läbinud. Käivitasime selle teenuse 2015. aasta
veebruaris, seega on kogumissüsteem nüüd täielikult toimiv.
Osalejad
Pärast projekteerimise ja planeerimise etappi hakkasime süsteemi ellu viima. Teenuse toimimise
tagamiseks pidime kaasama äriettevõtete omanikud ja töötajad. Esimene samm oli selgitada
neile süsteemis toimuma hakkavaid muutusi ja pakkuda neile koostööd. Püüdsime rõhutada uue
süsteemi eeliseid, parandades teadlikkust ning kaasates maakonnanõukogu ning restoranide ja
baaride omanikud. Süsteemi toimimine põhineb kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete omanike
vahetul koostööl ja ka koostööl maakonnanõukogudega.
Õigusraamistik
Süsteemile ega selle rakendamise piirkonnale ei kohaldu spetsiiﬁlist õigusraamistikku.
Finantsraamistik
Me ei saa süsteemiga seonduvaid kulusid ja tulusid täpselt öelda. Sellegipoolest teame faktiliselt,
et pärast süsteemi ellurakendamist suurenes ukselt uksele süsteemiga hõlmatud alal liigiti
kogutud jäätmete kogus olulisel määral. Selle tulemuseks on põletamisse saadetavate sortimata
jäätmete vähenemine ja sellest tulenevalt ka jäätmekäitluskulude vähenemine. Teisest küljest,
kuna nõuded tegevusele on suuremad, siis on ka tegevuskulud suuremad.
Sellele süsteemile ei rakendata eri rahastusmudelit. Ukselt uksele süsteemiga hõlmatud
ärikasutajate maksustamismudel on sama nagu kogu linnal. Individuaalne jäätmekäitluse tasu
sõltub veetarbimisest.
Kasutuse tase
Ribeiras on ukselt uksele jäätmete liigiti kogumissüsteemiga hõlmatud 100% ettevõtteid, mis
vastab ligikaudu 100 äripinnale, mida süsteem teenindab. Samas ei ole süsteem rakendatud
kogu muinsuskaitsealuses kesklinnas. Meil on veel potentsiaali laiendada süsteemi rohkematele
äripindadele, kuigi teistsuguse mudeliga – Ribeira eripärad teevad süsteemi unikaalseks ja
kordumatuks, kuid seda saab kohandada muinsuskaitsealuse kesklinna mõnedele teistele aladele.
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Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Ühe aastaga koguti ukselt uksele jäätmete liigiti kogumise teenuse käigus Ribeiras ligikaudu:
• 280 tonni paberit ja pappi, plast- ja metallpakendeid ning klaasi;
• 450 tonni toidujäätmeid.
Võimalikud edutegurid
Ettevõtete jäätmete liigiti ukselt uksele kogumine edendab jäätmete sortimist nende tekkekohas.
Suurtele jäätmetekitajatele keskendumine võimaldab koguda suurel hulgal materjali ja vähendab
koormust kollektiivsele konteinerite süsteemile, millel on juba niigi suur mõju muinsuskaitsealusele
kesklinnale.
Peamised raskused
Süsteemi opereerimise peamine raskus Ribeiras on ruumipuudus äripindade juures. Piirkonna
ajaloolisest kontekstist tulenevate eriomaduste tõttu on ettevõtetel väga vähe ruumi oma
jäätmete hoiustamiseks kuni nende äraviimiseni. See on põhjus, miks me peame kogumisreise
tegema kaks korda päevas.
Saadud
peamised
õppetunnid

Saime teada, et tubli pingutuse ja teavitustööga on võimalik muuta inimeste
mõtlemist ja käitumist. Enne ukselt uksele kogumise elluviimist sorditi jäätmeid
nende tekkekohas väga vähe või ei sorditud üldse. Uue süsteemiga aga suudame
koguda liigiti peaaegu 2350 kg jäätmeid päevas, mis tõestab, et isegi arvestades
kõiki piirkonna piiranguid, on võimalik saada suurepäraseid tulemusi.

Lisateave

Pole kohane

Parimate praktikate kogumik jäätmekäitluseks
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Erinevad
konteinerisüsteemid
muinsuskaitselistel aladel
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FIRENZE LINN (ITAALIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

1.8. Maa-alused konteinerid Firenze muinsuskaitselistes kohtades

Foto

Ettepaneku
autorid

Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina spa | Firenze linn

Kontaktisikud

Dr. Giuseppe Ponzini, +393479656523, g.ponzini@quadrifoglio.org

Kasulikud
viited

www.quadrifoglio.org

Alguse aeg

2008

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Firenze UNESCO maailmapärandi koht

Piirkonna
elanikud

377 539 (maakonnas); 53 323 (UNESCO maailmapärandi kohas) – umbkaudu
9 000 000 turisti aastas

Kirjeldus
Ajend
Firenze probleem pole mitte jäätmete teke ise, vaid nende tekke koondumine kitsastesse oludesse,
kus on vähe manööverdamisruumi, sest jalakäijaid ja sõidukeid on palju.
Selles kontekstis oli uue projekti alguseni rakendatav lahendus kasutada teeäärseid prügikaste
sortimata jäätmete kogumiseks, polüetüleen „kellasid“ segamini materjalide ja ukselt uksele
lahendust paberi ja kartongi kogumiseks. Samas tekitas see süsteem aja jooksul probleeme nagu
näiteks esteetiline mõju, linnaruumi dekoori ja hügieeni halvenemine ning ebatõhusus jäätmete
liigiti kogumisel üldiselt.
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Areng ja ajakava
Maa-alused konteinerid ja nende planeerimine UNESCO ajaloolises linnakeskuses 2016. aasta
juuni seisuga: ehitatud on 42 konteinerit; kaks on ehitamisel; neli valmivad plaani kohaselt 2016.
aastal.
Osalejad
• Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina spa
• Firenze linn
• Firenze ajaloolise linnakeskuse kui UNESCO maailmapärandi halduse osakond
Õigusraamistik
Kui teenusekonverentsi nõuded ja suunised olid aktsepteeritud, kiitis Linnanõukogu (Firenze
Linnavalitsuse komisjon – arendaja) heaks projekti lõpliku versiooni. Pärast seda sai Quadrifoglio
Spa (täideviija) alustada ehituskohal tööde teostamist, et ehitada Firenze ajaloolisse linnakeskusse
maa-alused konteinerid.
Finantsraamistik: omavahenditest ja kasutajatelt jäätmete kogumise eest võetavad tasud
Kasutuse tase (%) või kasutajate arv (kui võimalik): 23 922 kodukasutajat ja 8865 mittekodukasutajat.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
• Jäätmete liigiti kogumise määr Firenze ajaloolises linnakeskuses: 74% (59% UNESCO
maailmapärandi alas).
• Katvus ajaloolises linnakeskuses: 60%.
• 400 määrdunud koha asemel tuleb puhastada vaid 42.
Võimalikud edutegurid
Säilib linna dekoratiivsus ja muinsuskaitseline ajalooline arhitektuuripärand.
Peamised raskused
Linnataristu rakendamine keeruka, tundliku, tiheda rahvastatusega kontekstis.
Saadud
peamised
õppetunnid

Volitus- ja teostusprotsesside täpsustamine.

Lisateave

Pole kohane
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TALLINNA LINN (EESTI)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

1.9. Maa-alused konteinerid olmejäätmetele Tallinnas

Foto

Ettepaneku
autorid

Tallinna linn

Kontaktisikud

Linnaosavalitsuste esindajad:
• Haabersti Linnaosa Valitsus, haldusosakonna juhataja,
Tonu.Kivimaker@tallinnlv.ee
• Tallinna Kesklinna Valitsus, linnakeskkonna osakonna peaspetsialist,
Kylly.Annus@tallinnlv.ee
• Kristiine Linnaosa Valitsus, vanemspetsialist, Marju.Korts@tallinnlv.ee
• Lasnamäe Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja,
Diana.Buchmann@tallinnlv.ee
• Mustamäe Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna peaspetsialist,
Urmas.Kopp@tallinnlv.ee
• Nõmme Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna peaspetsialist,
Mart.Miidu@tallinnlv.ee
• Pirita Linnaosa Valitsus,
Merike.Kalam@tallinnlv.ee

linnamajanduse

osakonna

peaspetsialist,

• Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna juhataja
asetäitja, Arvo.Soorand@tallinnlv.ee
• Tallinna Keskkonnaamet, keskkonnaamet@tallinnlv.ee
• Tallinna Kommunaalamet, kommunaalamet@tallinnlv.ee
Kasulikud
viited

http://www.tallinn.ee/est/hoovidkorda/ (ainult eesti keeles)

Alguse aeg

2005

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Tallinna linn

Piirkonna
elanikud

445 000
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Kirjeldus
Ajend
Tallinnas on jäätmevaldajal kohustus omada piisaval arvul jäätmekonteinereid (need konteinerid
ei kuulu Tallinna linnale). Maa-alused konteinerid on alternatiiv tavalistele ratastega prügikastidele.
Maa-alused konteinerid sulanduvad ümbritsevasse miljöösse palju paremini kui tavalised
ratastega plastprügikastid, neil on palju võimalikke välimusi ja need on oluliselt hügieenilisemad.
Sarnaselt jäätmemajadega saavad korteriühistud projekti „Hoovid korda“ raames taotleda maaaluste konteinerite paigaldamise toetust kuni 70% ulatuses kogukuludest.
Areng ja ajakava
Alates aastast 2005 on korteriühistud paigaldanud rohkem kui 400 maa-alust konteinerit.
Tavaliselt omab üks korteriühistu kolme konteinerit (segaolmejäätmed, biolagunevad jäätmed ja
paber/papp). Konteinerite suurused varieeruvad vahemikus 1,3 m3 kuni 5 m3.
Osalejad
• Tallinna linnaosavalitsused
• Tallinna Linnaplaneerimise Amet
• Tallinna Keskkonnaamet
• Tallinn Kommunaalamet
Õigusraamistik
Maa-aluste konteinerite paigaldamine ei ole kohustuslik, kuid on soovitatav. Konteinerid peavad
asuma jäätmevaldaja kinnistul.
Finantsraamistik: (tegevuskulud, tegevustulud (kui on), kasutatavad rahastuse mudelid)
Tallinna Linnavalitsus on toetanud maa-aluste konteinerite paigaldamist juba aastast 2005.
Tulenevalt korteriühistute suurest huvist otsustas Tallinna linn toetust jätkata. Seepärast jõustusid
2006. aastal määrused, mis reguleerivad korteriühistute toetamist projektis „Hoovid korda“.
Sarnaselt jäätmemajadega saavad korteriühistud projekti „Hoovid korda“ raames taotleda toetust
kuni 70% ulatuses maa-aluste konteinerite paigaldamise kuludest. Viimasel 11 aastal on Tallinna
Linnavalitsus eraldanud projektile „Hoovid korda“ linna eelarvest rohkem kui 8 miljonit eurot.
Projekt „Hoovid korda“ on väga edukas ja korteriühistute huvi selle vastu on igal aastal kasvanud.
2017. aastal kavandab Tallinna linn toetada projekti linna eelarvest 502 500 euroga.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Maa-aluste konteinerite paigaldamine on aidanud saavutada linnas meeldiva miljöö. Maa-aluseid
konteinereid ei ole vaja nii tihti tühjendada kui tavalisi ratastel prügikaste. Tallinna linnas on
paigaldatud üle 400 maa-aluse konteineri. Need on kompaktsed ja jätavad sisehoovi rohkem
ruumi.
Võimalikud edutegurid
Korteriühistud on maa-aluseid konteinereid valmis rohkem paigaldama, kui kohalik omavalitsus
seda rahaliselt toetab. Linn edendab maa-aluste konteinerite paigaldamist kui kõige esteetilisemat
ja hügieenilisemat lahendust.
Peamised raskused
Mõnedes piirkondades on raske maa-aluseid konteinerid paigaldada, sest seda takistavad
muinsuskaitsenõudmised või rasked kaevetingimused. Mõnedes piirkondades on maa-aluste
konteinerite paigaldamine võimatu, sest maa sees on tehnovõrgud. Lisaks on vaja piisavalt ruumi
maa-aluste konteinerite tühjendamiseks. Sellist konteinerit on väga keeruline hiljem ka nihutada.
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Saadud
peamised
õppetunnid

Maa-alused konteinerid tagavad paremad sanitaartingimused ja parema
esteetika. Korterelamute sisehoovides on pärast maa-aluste konteinerite
paigaldamist rohkem ruumi. Maa-aluste konteinerite kasutamine hoiab
kokku hinnanguliselt 30% kütust võrreldes sama suurusega tavaliste ratastel
konteinerite kasutamisega. Maa-alused konteinerid püsivad ka kauem terved
kui tavalised ratastel konteinerid.

Lisateave

http://www.tallinn.ee/est/hoovidkorda/
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PORTO LINN (PORTUGAL)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

1.10. Maa-alused konteinerid Porto linna muinsuskaitselises alas

Foto

Ettepaneku
autorid

Porto kohalik omavalitsus

Kontaktisikud

Pelouro da Inovação e do Ambiente:
pelouro.ia@cm-porto.pt
+351 222 097 161

Kasulikud viited

www.cm-porto.pt

Alguse aeg

2010

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Portugal, Porto, muinsuskaitsealune kesklinn

Piirkonna
elanikud

7 000

Kirjeldus
Ajend
Maa-aluste jäätmekonteinerite kasutus muinsuskaitsealuses kesklinnas tuleneb sellest, et
piirkonnas tekib palju jäätmeid ja seega peavad tänavatel olevad prügikonteinerid olema suure
mahutavusega. Kuigi me tunnistame suurema hoiustamise mahu vajadust, peame arvestama
ka sellega, et tegemist on väga olulise piirkonnaga, millel on väga suur kultuuriline väärtus.
Sellest tulenevalt ei saa hoiustamise mahtude täitmiseks paigaldada suures mahus maapealseid
konteinereid. Sellel oleks halb visuaalne mõju.
Lisaks ei olnud muinsuskaitsealuses kesklinnas piisaval arvul Ecoponto kontenereid (Ecoponto on
jäätmekonteinerite tüüp, mis on mõeldud kolme jäätmeliigi kogumiseks – paber ja papp, plast- ja
metallpakendid ning klaas). Püüdsime maa-aluste konteinerite paigaldamisega seda probleemi
lahendada, suurendades seeläbi liigiti kogutud jäätmete kogumiskohtade arvu.
Areng ja ajakava
Oleme paigaldanud maa-aluseid konteinereid muinsuskaitsealuses kesklinnas (ja kogu ülejäänud
linnas) juba aastast 2010. Praegu ei kavatse me muinsuskaitsealusesse kesklinna uusi maa-aluseid
konteinereid juurde paigaldada.
Osalejad
Selle süsteemi elluviimist ja paigaldamist edendas kohalik omavalitsus, kaasa arvatud mõningate
konteinerite paigaldamist linnakeskkonna taastamise käigus.
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Mõningatel juhtudel paigaldati maa-alused konteinerid eraettevõtete poolt nende hoonete
restaureerimise käigus.
Õigusraamistik
Jäätmekäituse küsimustega tegelev kohaliku omavalitsuse õiguslik ja regulatiivraamistik eelistab
uute konteinerite paigaldamisel sellist tüüpi konteinereid.
Finantsraamistik
Me ei saa süsteemiga seonduvaid kulusid ja tulusid täpselt öelda. Sellegipoolest teame, et
tänavatel olevate jäätmekonteinerite mahu suurenemine vähendas nõudlust operatiivsetele
sekkumistele. Vähenes oluliselt konteinerite tühjendamiseks vajalike sõitude arv. See avaldas
mõju opereerimiskuludele.
Sellele süsteemile ei rakendata eri rahastusmudelit. Maksustamismudel on kogu linnal sama.
Individuaalne jäätmekäitluse tasu sõltub veetarbimisest.
Kasutuse tase
Me ei saa tuua välja nende konteinerite kasutajate konkreetset arvu, kuid me saame öelda, et
kõigil selle piirkonna kasutajatel on nende kodust või töökohast vähem kui 100 m kaugusel üks
konteiner (mis on rahvuslik baasnäitaja).
Tulemused
Tõestatud tulemused
1. Konteinerite arv
2010. aastal oli muinsuskaitsealuses kesklinnas 106 konteinerit, millest 94 olid sortimata jäätmetele
ja 12 sorditud jäätmetele.
2016. aastal on meil ainult 76 konteinerit, millest 59 on sortimata jäätmetele ja 17 on sorditud
jäätmetele.
Oleme vähendanud jäätmete kogumiskohtade arvu 28%. Sellegipoolest, kuigi me vähendasime
kogumiskohtade üldarvu, paigaldasime juurde konteinereid jäätmete liigiti kogumiseks. Seepärast
on nüüd liigiti kogumise kohtade arvu osakaal suurem kui see oli seda 2010. aastal.
2. Utiliseerimise mahud
2010. aastal oli muinsuskaitsealuses kesklinnas jäätmete hoiustamiseks mahtu kokku 258 500 liitrit,
millest 163 000 liitrit oli mõeldud sortimata jäätmetele ja 95 500 liitrit sorditud jäätmetele.
2016. aastal on meil jäätmete hoidmiseks mahtu kokku 352 300 liitrit, millest 158 800 liitrit on
sortimata jäätmetele ja 193 500 on sorditud jäätmetele.
Suurendasime jäätmete hoiustamise mahtu 36% ja suutsime sorditud jäätmete hoiustamise mahtu
kahekordistada.
Võimalikud edutegurid
Maa-aluste jäätmekonteinerite kasutamine on hea lahendus jäätmete kogumiseks, eelkõige
muinsuskaitsealuses kesklinnas, kus on intensiivne turism ja majandustegevus ning sellest
tulenevalt suur jäätmeteke. Maa-aluste konteinerite süsteem annab suure hoiumahu koos
väikeste diskreetsete sisestusavadega maapinnal, mis on meeldivam lahendus ja sobib paremini
linna struktuuri.
Peamised raskused
Peamine maa-aluste konteinerite paigaldamisel esinev raskus muinsuskaitsealuses kesklinnas
seondub asukoha valimisega. Konteinerite asukohad tuleb valida vastavalt strateegilistele
teguritele, nagu jäätmetekitajate lähedus, arvestades aga alati esteetikaküsimustega.
Muinsuskaitsealusest kesklinnast rääkides peab märkima, et konteinerid ei tohi visuaalses
kontekstis mõjuda häirivalt ning peavad hästi sulanduma linna struktuuri.
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Saadud
peamised
õppetunnid

Muinsuskaitsealusesse kesklinna maa-aluseid konteinereid paigaldades
mõistsime, et tänu neile on tänavatel suurema mahuga ja samas visuaalselt
mittehäirivad jäätmekonteinerid. Seda tüüpi jäätmekonteinerid soodustavad
jäätmekäitlussüsteemi integreerimist linna dünaamikasse ja viivad sellega
seonduvad piirangud miinimumini.

Lisateave

Pole kohane
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KRAKOVI LINN (POOLA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

1.11. Ühtne konteinerite süsteem Krakovis
• Ühepereelamud: kollased jäätmekogumiskotid liigiti kogutud jäätmetele ja
sinised konteinerid segaolmejäätmetele.
• Mitmepereelamud: kollane konteiner liigiti kogutud jäätmetele ja sinine
konteiner segaolmejäätmetele.

Foto

Ettepaneku
autorid

Munitsipaalteenuse ettevõte (Municipal Service Company Ltd.) – Krakovi kohaliku
omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi haldaja

Kontaktisikud

Piotr Odorczuk – munitsipaalteenuse ettevõtte (Municipal Service Company Ltd.)
pressiesindaja,
+48 12 646 23 80, +48 12 646 22 22,
rzecznik@mpo.krakow.pl, mpo@mpo.krakow.pl

Kasulikud viited

www.mpo.krakow.pl

Alguse aeg

1. juuli 2013 – Krakovi kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi muudatus
vastavalt kohalike omavalitsusüksuste puhtuse ja korra tagamise seadusandluse
vastuvõtmisele

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Krakovi kohalik omavalitsus, sealhulgas muinsuskaitsealune kesklinn

Piirkonna
elanikud

768 000 – Krakovi kohaliku omavalitsuse rahvaarv (sealhulgas 1536 elanikku
muinsuskaitsealuses kesklinnas)

Kirjeldus
Ajend
Jäätmete liigiti kogumise reeglid on sätestatud Krakovi kohaliku omavalitsuse puhtuse ja
korra tagamise määruses. Määrus võeti vastu Krakovi Linnanõukogu otsusega. Määrusega
kehtestatakse kohalike elanike jaoks reeglid jäätmete liigiti kogumisele, jäätmete äraveo
sagedusele ja konteinerite tüüpidele. Selle peamine eesmärk on säilitada kohalikele elanikele
selged jäätmekäitluse reeglid.
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Areng ja ajakava
Krakovi Kohaliku Omavalitsuse Nõukogu on pannud paika kinnistutelt jäätmete äraviimise
sagedused. Need on sätestatud Krakovi kohaliku omavalitsuse puhtuse ja korra tagamise
määruses ning jäätmete kogumise graaﬁkus. Eri tüüpi kinnistutel on erinev jäätmete äraviimise
sagedus ja erinevat tüüpi konteinerid.
• Mitmepereelamud:
- segaolmejäätmed: kaks korda nädalas – sinine konteiner, max 1,1 m3;
- sorditud jäätmed (paber, plast, metall): kaks korda nädalas – kollane konteiner, min 0,12 m3;
- sorditud jäätmed (klaas): min kaks korda kuus, max üks kord nädalas – roheline konteiner
(iglutüüpi), min 1,2 m3.
• Ühepereelamud:
- segaolmejäätmed: kaks korda kuus – sinine konteiner, min 0,12 m3;
- sorditud jäätmed: üks kord kuus – kollane kott, 0,12 m3.
Osalejad
Kohalikes omavalitsustes puhtuse ja korra tagamise seadusandluse ning Krakovi kohalikus
omavalitsuses puhtuse ja korra tagamise määruse kohaselt on kinnistute omanikud kohustatud
varustama oma kinnistud jäätmekonteineritega. Selleks on neil kaks võimalikku viisi: konteinerid
osta või rentida.
Õigusraamistik
Krakovi kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlusega seonduv õigusraamistik hõlmab kohalikes
omavalitsustes puhtuse ja korra tagamise seadusandlust ning kohalikku seadusandlust – Krakovi
kohalikus omavalitsuses puhtuse ja korra tagamise määrust, mille on kehtestanud Krakovi
Linnanõukogu.
Finantsraamistik
Konteinerite rentimine INTHERWASTE huvirühmalt, munitsipaalteenuse ettevõttelt (Municipal
Service Company Ltd.) – Krakovi jäätmekäitlussüsteemi haldajalt – näitlikud kulud:
• 0,12 m3 konteiner – 3,90 PLN kuus (~0,88 eurot);
• 1,1 m3 konteiner – 12,95 PLN kuus (~2,93 eurot);
• 1,2 m3 konteiner – 29,53 PLN kuus (~6,69 eurot).
Kasutuse tase
Kõik Krakovi kohaliku omavalitsuse elanikud.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal) ja edutegurid
Viimatise küsitluse põhjal, milles uuriti
muinsuskaitsealuses kesklinnas, skaalal 1–10:

elanike

rahulolu

seoses

jäätmete

kogumisega

• 62 vastanut andsid muinsuskaitsealuses kesklinnas jäätmete kogumise keskmiseks skooriks
8,27 10-st.
Krakovi kohalikus omavalitsuses ühtsete konteinerite kasutamine tähendab, et kõik elanikud järgivad
samu jäätmekäitluse reegleid. See teeb Krakovi kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi
arusaadavaks nii elanikele kui kohalikule omavalitsusele. Samuti hõlbustab see jäätmeveokite
kasutamist. Nende disain võimaldab laadida konteinereid kogu kohaliku omavalitsuse territooriumilt,
sealhulgas muinsuskaitsealusest kesklinnast.
Peamised raskused
Kohalikes omavalitsustes puhtuse ja korra tagamise seadusandluse kohaselt on kinnistute omanikud
kohustatud oma kinnistud jäätmekonteineritega varustama ise – see ei ole Krakovi kohaliku
omavalitsuse kohus. Selle kohustuse korrektset täitmist kontrollivad munitsipaalteenuse ettevõte
(Municipal Service Company Ltd.) ja munitsipaalpolitsei.
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Saadud
peamised
õppetunnid

Krakovi kohalikus omavalitsuses ühtsete konteinerite kasutamine tähendab, et
kõik elanikud järgivad samu jäätmekäitluse reegleid. See teeb Krakovi kohaliku
omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi arusaadavaks nii elanikele kui kohalikule
omavalitsusele. Samuti hõlbustab see jäätmeveokite kasutamist. Nende disain
võimaldab laadida konteinereid kogu kohaliku omavalitsuse territooriumilt,
sealhulgas muinsuskaitsealusest kesklinnast.

Lisateave

www.mpo.krakow.pl, kohalikes omavalitsustes puhtuse ja korra tagamise
seadusandlus, Krakovi kohalikus omavalitsuses puhtuse ja korra tagamise
määrus
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IBIZA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

1.12.
Klaasijäätmete
konteinerite
kohandamine
IWBT*
mehhanismile, et parandada ettevõtete tegevuse käigus tekkivate
jäätmete utiliseerimist Ibizas

Foto

Ettepaneku
autorid

Eivissa Linnanõukogu

Kontaktisikud

Evissa Saarenõukogu keskkonnakaitse ning maapiirkondade ja merekeskkonna osakond
Montserrat Ruiz Costa
Keskkonnaspetsialist
Postiaadress: Av. de Espanya, 49 - 07800 Ibiza (Eivissa, Balearic Islands (Baleaari
saared)
Telefon (telefonijaam): 971 19 59 00
E-post: dep.agricultura@conselldeivissa.es
ECOVIDRIO
Roberto Fuentes, Ecovidrio juhataja Balaari saartel
Postiaadress: C/ Miguel Ángel, 23, 5º planta – Madrid 28010 (Madrid)
Telefon (telefonijaam): 91 411 83 44.
Faks: 91 411 83 45.
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Kasulikud
viited

- Memoria Departamento de Medio Ambiente del Consell Insular d’Eivissa, 2007.
[Aastaaruanne. Eivissa Saarenõukogu Keskkonnaosakond]. Kättesaadav:
<http://www.conselldeivissa.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4447_1.pdf>
- Eivissa Saarenõukogu, Convenios de colaboración en Medio Ambiente
(võrgus). [Keskkonnakoostöö lepingud]. Kättesaadav:
<http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_
d4_v2.jsp&contenido=4357&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.
jsp&language=ca&codMenu=637>
- Ecovidrio, pressiteade, „Eivissa y Ecovidrio colaboran en una campaña
de recogida de vidrio en el sector hostelero“ (võrgus), 21/03/2007 [Eivissa
ja Ecovidrio teevad koostööd hotelli- ja restoranisektori klaasijäätmete
kogumise kampaanias]. Kättesaadav:
<http://ecovidrio.es/pie/prensa/Eivissa-y-Ecovidrio-colaboran-en-una-campana>
- Informe de Sostenibilidad de Ecovidrio (võrgus), 2015 [Ecovidrio kestlikkuse
aruanne]. Kättesaadav:
<http://ecovidrio.es/getattachment/conocenos/memorias-e-informes/memorias/
MemoriasDesc/2015/Informe-de-Sostenibilidad-Ecovidrio-2015-VF.pdf.aspx?ext=.pdf>

Alguse aeg

- 2007: pilootprojekt
- 2010: teenuse ellurakendamine

Jooksev staatus

Määrus ja konteinerite ellurakendamine: teenus on kasutusel

Asukoht

Vila d’Eivissa, Eivissa, Baleaari saared

Piirkonna
elanikud

- Vila d’Eivissa elanikud: 49 975 (Ibestat, 2015)
- Vanalinna elanikud (Dalt Vila, La Marina, Vara del Rei ja Plaça del Parc):
ligikaudu 800 elanikku*

Kirjeldus
Kirjeldus.
Kuidas IWBT-süsteem töötab?
Mehhanism koosneb kahest teineteist täiendavast elemendist, mis kinnitatakse ratastel prügikasti
ja tänaval seisva klaasijäätmete konteineri külge, hõlbustamaks prügikasti tühjendamist
konteinerisse. Seda süsteemi tuntakse hispaania keeles kui VACRI (inglise keeles IWBT – Individual
Wheelie Bin Tipper).
Prügikast haagitakse IWBT kallutusseadme külge, kasutades metallist kinnitust esikülje ülaservas
ja väikest metallplaati IWBT esikülje alaservas. Prügikast jääb kindlalt kinnitatuks ning ei saa
kogemata lahti kukkuda (vt fotosid 3, 4 ja 5).
IWBT-konteineritel on kaks ava: traditsiooniline, et inimesed saaksid oma klaasijäätmed tavapärasel
moel sisse panna, ja IWBT-süsteemi jaoks mõeldud ava, mis teeb suurtel jäätmetekitajatel oma
klaasijäätmete toomise kergemaks (vt fotosid 1 ja 2).
Pilootprojekt ja teenuse ellurakendamine
2007. aastal käivitasid Eivissa Saarenõukogu (CIE) ja Ecovidrio IWBT klaasijäätmete kogumissüsteemi
pilootprojekti, ms põhines järgmistel elementidel:
• kellakujulised baaskonteinerid mahuga 3000 liitrit, millele paigaldati IWBT-süsteem;
• IWBT-tõste- ja kallutussüsteem;
• ratastel prügikastid mahuga ligikaudu 90 liitrit, mis kohandati IWBT-süsteemiga.
Pilootprojekti käigus paigaldati 20 konteinerit Eivissa nende piirkondade tänavatele, kus asub
palju vabaajaasutusi ning konteinerite läheduses asuvatele äripindadele anti rohkem kui 100
ratastel prügikasti.
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Selle pilootprojekti edukus tähendas, et 2010. aastal paigaldas CIE osana Ecovidrioga sõlmitud
kokkuleppest 50 IWBT-süsteemile kohandatud klaasijäätmete konteinerit ja 7 kellakujulist
klaasijäätmete konteinerit. Selle eesmärgiks oli parandada jäätmete liigiti kogumist Eivissa saarel
ning neile lisati veel 195 ratastel prügikasti.
Konteinerid ja prügikastid jaotati alljärgnevalt:
- Sant Joan de Labritja: 5 IWBT konteinerit ja 18 prügikasti;
- Santa Eulària: 13 IWBT konteinerit, 49 prügikasti ja 3 kellakujulist konteinerit;
- Sant Josep: 10 IWBT konteinerit, 40 prügikasti ja 2 kellakujulist konteinerit;
- SSant Antoni: 10 IWBT konteinerit ja 40 prügikasti;
- Vila d’Eivissa: 12 IWBT konteinerit, 48 prügikasti ja 2 kellakujulist konteinerit.
Ajend
Ecovidrio esitatud 2016. aasta klaasijäätmete ringlussevõtu andmete kohaselt on Baleaari saared
Hispaania peamine klaasijäätmete tekitaja, mahuga 33 kg elaniku kohta aastas. Lisaks tarbib
hotellide ja restoranide sektor ühekordsete pakendite kogumassist 48%.
See projekt loodi, et anda suurtele klaasijäätmete tekitajatele, nagu kauplustele, hotellidele,
baaridele ja restoranidele, ratastel prügikastid nende ainukasutuseks, et soodustada ettevõtete
klaasijäätmete liigiti kogumist.
Areng ja ajakava
Kuud
Staatus

1. Eeluuring

Ülesanne

3. Teenuse elluviimine ja
käivitamine

4. Seire ja hindamine

2

3

4

Tegevuste ulatus (SCOPE)

•

Klaasijäätmete kogumise võimalike
alternatiivide analüüsimine

•

•

Jäätmetekke analüüs

•

•

•

•

•

•

•

•

Jäätmete tekke ja asukohtade
analüüs
suurte
klaasijäätmetekitajate lõikes.
Konteinerite
paigalduskohtade
ja kogumismarsruutide paikapanemine.

2. Volitamise protseduur
konteinerite paigaldamiseks
(PEPRI)*

1

5

6

7

8

10

•

Keskkonnakaitse ja keskkonnalubade taseme kindlakstegemine

•

•

•

•

Litsentside taotlemine

•

•

•

•

•

•

Uuring kommertsjäätmekogumisteenuse kaasamiseks (spetsiﬁkatsioonid, lepingumuudatused jms)

9

Muudatused paigaldatud konteinerite asukohtades ja arvus

•

•

•

Puhastusteenuse parandused

•

•

•
•

5. Paranduste sisseviimine

* Rohkem teavet P.E.P.R.I. protseduuride kohta leiab esteetilise integratsiooni (Aesthetical Integration)
parimate praktikate osas.
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Osalejad
• Eivissa Saarenõukogu (CIE)
• Eivissa Linnanõukogu
• Saarevalitsuse P.E.P.R.I. järelevalvenõukogu ja muinsuskaitsekomisjon (sõltuvalt protseduuri
tüübist)
• Ecovidrio (mittetulundusühing, mis vastutab kogu Hispaanias kõigist klaasijäätmete
konteineritest tulevate jäätmete ringlussevõtu korraldamise eest)
• Eivissa litsentseeritud jäätmekogumisettevõte
• Rahvastikuarv tegevuste piirkonnas
• Tegevuste piirkonda jäävad äripinnad, hotellid, baarid ja restoranid
Õigusraamistik
Autonoomsed kogukonnapõhised eeskirjad:
- Baleaari Saarte Valitsus, Normativa del Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos
Urbanos de Ibiza y Formentera (võrgus) [Eivissa ja Formentera olmejäätmete käitluse sektori
põhikava määrus]. Kättesaadav:
<http://dgrer.caib.es/www/DirEivisa/cast/PDSGRUEFcast.pdf>
Kohalikud eeskirjad:
- Eivissa Linnanõukogu. Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos Municipales, 21. detsember
2004, avaldatud: BOIB nr 181 (võrgus) [Olmejäätmete käitluse munitsipaalkäskkiri]. Kättesaadav:
<http://www.eivissa.es/portal/images/stories/ordenances/residuos.pdf>
Finantsraamistik: (tegevuskulud, tegevustulud (kui on), kasutatavad rahastusmudelid)
Jäätmekäitlusettevõte rendib IWBT-konteinereid Ecovidriolt (kogu Hispaania klaasijäätmete
konteinerite haldussüsteem). IWBT-mudeli hankimisega seonduvad kulud katab Eivissa puhul
Ecovidrio vastutasuks oma halduse eest.
Kasutuse tase (%) või kasutajate arv (kui võimalik):
Kasutajad on kõik suured jäätmetekitajad, kes tellivad ratastel prügikaste, et kasutada neid IWBTsüsteemi konteineritega, pluss piirkonna rahvastik, kes kasutab konteinereid traditsioonilise
klaasijäätmete konteineriava kaudu, sest see on ainus paigasolev mudel.
Tulemused
• Kõik kasutajad jäid 2007. aasta pilootprojektiga väga rahule ja selle tulemusena kasvas Vila
d’Eivissa kohalikus omavalitsuses liigiti kogutud klaasijäätmete maht 45%.
• Tänu pilootprojektile on alates aastast 2010 IWBT-süsteemiga konteinereid paigaldatud
veel. 2015. aastal koguti Vila d’Eivissa kohalikus omavalitsuses 1,738 tonni klaasijäätmeid,
mis on 54,38% rohkem kui 2006. aastal (enne pilootprojekti ja sellele järgneva süsteemi
ellurakendamist).
2 000 000
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500 000

Liigiti kogutud jäätmete kogumise trendid Vila d’Eivissa-s: (2005–2015).
Andmed pärinevad litsentseeritud ettevõttelt (mõõtühik: tonn)
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Süsteem on end tõestanud edukana. Praegu on Vila d’Eivissas paigaldatud kokku 70 IWBTkonteinerit (kõigi 174 küljelt täidetavate klaasijäätmete konteineri hulgast), neli neist asuvad
vanalinnas (2017).
Saadud
peamised
õppetunnid

• IWBT-süsteem on parandanud jäätmete liigiti kogumise mudelit Vila
d’Eivissas ning on ellurakendamisest saadik suurendanud klaasijäätmete
liigiti kogumist, seda eriti populaarsemates turismipiirkondades ning
suurema äripindade, hotellide, baaride ja restoranide kontsentratsiooniga
aladel.
• Täiustustena võiks pakkuda välja vanalinnas IWBT-süsteemiga koos
kasutatavate ratastel prügikastide arvu suurendamist ning kontrollimist,
kas oleks vaja ka rohkem IWBT-konteinereid.
• Vanalinnas uute jäätmetekitajate registreerimise sidumine ratastel
prügikastide tarnimisega oleks kasulik meede, mida kohaliku omavalitsuse
tasandil kaaluda.
• Samuti tuleks panna paika ajagraaﬁk ratastel prügikastide tühjendamiseks
ja klaasijäätmete viskamiseks tänaval asuvatesse konteineritesse. See
vähendaks ka kellakujuliste konteinerite tühjendamise mürasaastet ja
seega kohalike elanike öist häirimist, tänu millele kohalik elanikkond saaks
paremini magada ning linn oleks vaiksem ja rahulikum.

Lisateave

Kasutatud kirjandus
- Eivissa Saarenõukogu, Gestión de residuos de Eivissa (võrgus) [Eivissa
jäätmekäitlus]. Kättesaadav:
<http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.
jsp?codbusqueda=435&codMenu=637&seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&language=ca>
- Käskkiri nr 46/2001, 30. märts, millega kiidetakse selgesõnaliselt heaks
Eivissa ja Formentera olmejäätmete käitlemise sektori põhikava (BOIB nr
45, 14. aprill 2001; parandatud väljaanne BOIB nr 111, 15. september 2001
ja BOIB nr 105, 31. august 2002), võrgus. Kättesaadav
<http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.
do?ctrl=NTCS059123ZI183908&id=183908>
- MAGRAMA, Estudio sobre modelos de gestión de residuos en zonas insulares,
2011 (võrgus) [Jäätmekäitlusmudelite uuring saare tsoonides]. Kättesaadav:
<http://www.mapama.gob.es/imagenes/en/Estudio%20sobre%20modelos%20de%20
gesti%C3%B3n%20de%20residuos%20en%20entornos%20insulares_tcm11-183310.pdf>
- Eivissa Saarenõukogu, Memoria de actividades del año 2007 en materia de
medio ambiente y residuos (võrgus) [2007. aasta tegevusaruanne keskkonnaja jäätmevaldkonnas]. Kättesaadav:
<http://www.conselldeivissa.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4447_1.pdf>
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Spetsiiﬁlise taristu
kasutamine jäätmete
liigiti kogumiseks
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KRAKOVI LINN (POOLA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

2.1. 700 „kokkukandepunkti“ – selliste fraktsioonide liigiti
kogumine nagu paberi-, metalli-, klaasi- ja plastijäätmed

Foto

Ettepaneku
autorid

Munitsipaalteenuse ettevõte (Municipal Service Company Ltd.) – Krakovi kohaliku
omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi haldaja

Kontaktisikud

Piotr Odorczuk – munitsipaalteenuse ettevõtte (Municipal Service Company
Ltd.) pressiesindaja,
+48 12 646 23 80, +48 12 646 22 22,
rzecznik@mpo.krakow.pl, mpo@mpo.krakow.pl

Kasulikud
viited

www.mpo.krakow.pl

Alguse aeg

1995.

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Krakovi kohalik omavalitsus

Piirkonna
elanikud

768 000 – Krakovi kohaliku omavalitsuse rahvaarv (sealhulgas 1536 elanikku
muinsuskaitsealuses kesklinnas)

www.mpo.krakow.pl/ﬁrma/selektywna-zbiorka-odpadow

Kirjeldus
Ajend
„Kokkukandepunktide“ idee on inspireeritud Viini lahendusest. Jäätmete liigiti kogumise reeglid
tulenevad kokkuleppest Krakovi kohaliku omavalitsuse ja munitsipaalteenuse ettevõtte (Municipal
Service Company Ltd.) – Krakovi jäätmekäitlussüsteemi haldaja vahel. „Kokkukandepunktid“
lisanduvad toimivatele kommunaalteenuste käitistele – LAMUSOWNIA ja jäätmete liigiti
kogumispunkt BARYCZ.
Areng ja ajakava
Krakovi kohalikus omavalitsuses on ligikaudu 700 „kokkukandepunkti“. „Kokkukandepunktides“
on neli iglutüüpi konteinerit jäätmete liigiti kogumiseks:
• paber/joogipakendid – sinine konteiner;
• plast ja metall – kollane konteiner;
• valge klaas – valge konteiner;
• värviline klaas – roheline konteiner.
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Jäätmete „kokkukandepunktidest“ äraviimise sagedus sõltub konteineritesse kogunenud jäätmete
hulgast. Mõningaid neist tühjendatakse iga päev.
Osalejad
Jäätmekäitlusega tegeleb munitsipaalteenuse ettevõte (Municipal Service Company Ltd.) –
Krakovi jäätmekäitlussüsteemi haldaja. Ettevõttel on „kokkukandepunktide“ teenindamise jaoks
kohandatud jäätmeveokid. Lisaks kontrollib Krakovi kohalik omavalitsus teenuse korrektset
teostamist ja kannab selle kulud.
Õigusraamistik
„Kokkukandepunktide“ teenusega seonduv õigusraamistik on järgmine:
• kohalikes omavalitsustes puhtuse ja korra tagamise seadusandlus;
• Krakovi kohalikus omavalitsuses puhtuse ja korra tagamise määrus;
• direktiiv 2008/98/EÜ jäätmete kohta (jäätmete raamdirektiiv).
Finantsraamistik
2016. aastal olid „kokkukandepunktide“ hoolduskulud ligikaudu 6 750 000 PLN (~1 600 000 eurot).
Kasutuse tase
768 000 – Krakovi kohaliku
muinsuskaitsealuses kesklinnas).

omavalitsuse

rahvaarv

(sealhulgas

1536

elanikku

Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal) ja edutegurid
2016. aastal oli „kokkukandepunktides“ liigiti kogutud jäätmete osakaal 7% jäätmete kogumahust.
Munitsipaalteenuse ettevõtetel (Municipal Service Company Ltd.) on kontrolltöötajad, kes juhivad
„kokkukandepunktide“ inventari ning tehniliste ja sanitaartingimuste kontrollimist ning vajadusel
pakuvad välja uusi asukohti. „Kokkukandepunktide“ konteinerid suurendavad jäätmete liigiti
kogumise teenuste kättesaadavust kohalikele.
Peamised raskused
Juhtub, et jäätmeid visatakse valesse konteinerisse. Mõned elanikud ei ole „kokkukandepunktides“
jäätmete liigiti kogumisest hästi informeeritud – nad saastavad sorditud jäätmeid, visates
konteineritesse valesid jäätmeid (nt tumedat klaasi või portselani valge klaasi konteinerisse).
Samuti esineb „kokkukandepunktides“ aeg-ajalt vandalismijuhtumeid, mis Krakovi kohalikus
omavalitsuses registreeritakse. Vahel jätavad kohalikud elanikud jäätmeid konteineri ümbrusse,
mis teeb nende kogumise raskeks.
Saadud
peamised
õppetunnid

„Kokkukandepunktid“ lisanduvad juba toimivatele kommunaalteenuste
käitistele. Need võimaldavad koguda jäätmeid liigiti, nagu paberit, plastikut,
metalli ja klaasi. „Kokkukandepunktide“ konteinerid suurendavad jäätmete
liigiti kogumise teenuse kättesaadavust kohalikele. Need teenused annavad
oma panuse liigiti kogutud jäätmete (paber, metall, plastik, klaas) suuremasse
ringlussevõttu ja nende taaskasutuseks ettevalmistamisse.

Lisateave

www.mpo.krakow.pl
www.mpo.krakow.pl/ﬁrma/selektywna-zbiorka-odpadow
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BERGENI LINN (NORRA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

2.2. Maa-alune jäätmesüsteem Bergenis

Foto

Ettepaneku
autorid

Bergeni kohalik omavalitsus, jäätmekäitlusettevõte BIR AS

Kontaktisikud

BIR Nett AS Terje Strøm terje.strom@bir.no telefon +47 957 26 290
BIR AS Toralf Igesund toralf.igesund@bir.no telefon +47 915 68 613

Kasulikud
viited

http://bir.no
http://bir.no/bossnett/startsiden.aspx
http://bir.no/bossnett/Documents/Bossnett_engelsk_brosjyre.pdfhttps://www.youtube.com/
watch?v=djN372nDy2Q&feature=youtu.be

Alguse aeg

Esimene toru pandi kraavi 2008. aastal, ametlikult avati süsteem oktoobris 2015,
rajatis on kasutusel

Jooksev
staatus

Bergeni südalinn on jagatud kolmeks alaks
Sinine: avati oktoobris 2015, ikka veel laienev
Roheline: avatakse 2018
Punane: pole veel otsustatud

Asukoht

Bergen on Norra suuruselt teine linn. Keskaegne südalinn on suure puitmajade
osakaaluga. Tuleoht. Piiratud ruum liikluseks, parkimiseks, prügikastidele ja
konteineritele. Atraktiivsed turismipiirkonnad.

Piirkonna
elanikud
Kirjeldus
Ajend
Uuenduslikkus jäätmekäitluse valdkonnas. Bergeni linn on üks maailma esimesi linnu, kus ehitati
maa-alune torustik jäätmete kogumiseks kogu kesklinnas. Kesklinn hõlmab mitut ruutkilomeetrit,
rohkem kui kahtteist tuhandet majapidamist ja torustikku, mis on valminuna üle 7,5 kilomeetri
pikk. Sellises mastaabis projekt nõuab uuenduslikku eksperimentaalset tehnoloogiat.
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Areng ja ajakava
2008: Bergeni Linnanõukogu otsustas, et kogu tulevane jäätmekogumine keskaegses linnasüdames
peaks liikuma prügikastidelt ja konteineritelt maa-alustesse torudesse.
2015: ettevõtte BIR Nett torustiku – maa-aluse jäätmete kogumissüsteemi – ametlik avamine.
2017: võrgustik laieneb ja tööd jätkuvad veel palju aastaid.
Osalejad
Ettevõte Bir Nett AS, ettevõtte Bir AS täisomanduses ﬁliaal, viib projekti ellu tihedas koostöös Bergeni
kohaliku omavalitsuse heaks töötava konsultandiga. Linnavalitsuse osakonnad, nagu linnaehituse
amet, vee- ja kanalisatsiooniamet, parkide komisjon, ehitusametkonnad, avaliku tervise osakond ja
linnavalitsuse esindajad on kõik järgemööda kaasatud sellesse linnaarenduse projekti. Väga oluline
on teha koostööd teiste linnavalitsuste osakondadega, nagu vee- ja kanalisatsiooniamet ning
kaugkütteamet, sest ka nemad on huvitatud oma maa-aluste torustike ja kaablivõrkude laiendamisest.
Kasutajad saavad neile määratud jäätmeluugile juurdepääsu kiipkaardiga. Jäätmeluugid on
multifunktsionaalsed, st nii kasutajad kodumajapidamistest (ostukotid), ärikliendid (100 l kotid) kui
möödakäijad saavad kõik kasutada kolme erinevat luuki.
Õigusraamistik
Maa-alused jäätmete kogumissüsteemid ei ole Norras taristuna õiguslikult määratletud. Ettevõte
BIR teeb lobitööd, et vastavaid seadusi nüüdisajastada.
Majapidamiste tasu: see katab suure osa investeeringust ja ettevõtte BIR kõik üheksa piirkonda
osalevad selles.
Äriettevõtete jäätmed: võivad vabatahtlikuna süsteemi kasutada ja katavad ülejäänud osa
investeeringust.
Finantsraamistik: (tegevuskulud, tegevustulud (kui on), kasutatavad rahastusmudelid)
Maa-aluse jäätmete kogumissüsteemi hinnangulised ehituskulud on 1 239 860 000 NOK.
Need kulud hõlmavad torustiku arendust, kõigi jäätmeluukide kulusid ja kahe jäätmekogumisjaama
ehitust.
Kasutuse tase (%) või kasutajate arv (kui võimalik)
2017. aasta maikuu seisuga on 3897 kodumajapidamist 124 liidetud olmejäätmete vastuvõtuavaga ja
83 paberile, joogipakenditele ja plastile mõeldud vastuvõtuavaga, pluss üks eri vastuvõtuava papile.
Lisaks on maa-aluse jäätmekogumissüsteemiga liidetud 15 äriklienti. Ettevõte BIR registreerib iga
päev ligikaudu 1000 jäätmeluugi avamist. See arv kasvab veelgi, sest uue süsteemiga liitub aina enam
kasutajaid.
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Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Uue süsteemiga piirkondades on vanad prügikastid ja konteinerid eemaldatud, mis annab Bergeni
elanikele rohkem ruumi, parema hügieenilisuse ja väiksema tuleohu.
Lisaks on uuel süsteemil olnud selle käikuandmisest alates väga vähe tehnilisi probleeme. Samal
ajal on süsteem andnud oma panuse kesklinna elanike jäätmete suuremasse ringlussevõttu.
Sellel on kaks peamist põhjust: rohkem võimalusi ringlussevõtuks ja integreeritud „maksa-kuiviskad“ tasusüsteem.
Võimalikud edutegurid
Julge poliitiline otsus 2008. aastal: kesklinna kogu jäätmekäitlus peab muutuma maa-aluseks.
Maa-alune jäätmesüsteem ehitakse kõrvuti muu taristuga: kaugküte, veevarustus/kanalisatsioon,
kaablivõrgud.
„Maksa-kui-viskad“ tasusüsteem on integreeritud kiipkaardiga registreerimise süsteemi.
Kvaliteetne süsteem ilma rikkeaegadeta, kena välimusega jäätmeluugid ja suurem kliendirahulolu
teenusega.
Peamised raskused
Hea koostöö tagamine kõigi taristuorganitega, „Kaevamisklubi“.
Kuna Bergeni kesklinn on keskaegne, siis polnud maa-aluse jäätmesüsteemi ehitamise alguses
sageli teada, mis maa alt välja tuleb. Bergeni looduslik geograaﬁa koos olemasoleva taristuga võib
vahel väljakutseid esitada.
Saadud
peamised
õppetunnid

Hea koostöö tagamine kõigi taristuorganitega, „Kaevamisklubi“.
Kuna Bergeni kesklinn on keskaegne, siis polnud maa-aluse jäätmesüsteemi
ehitamise alguses sageli teada, mis maa alt välja tuleb. Bergeni looduslik geograaﬁa
koos olemasoleva taristuga võib vahel väljakutseid esitada.
Kiipkaarte kasutades on võimalik jälgida nii majapidamiste kui ettevõtete
jäätmete kogumist.
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BERGENI LINN (NORRA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

2.3. Paindlike tasude mudel Bergenis

Ettepaneku
autorid

BIR AS

Kontaktisikud

Toralf Igesund, +47 915 68 613, toralf.igesund@bir.no

Kasulikud
viited

http://bir.no/birprivat/Sider/FleksibelgebyrmodelliBergen.aspx

Alguse aeg

- 2009: kaheksa kohalikku omavalitsust Bergeni lähedal
- 2016: Bergen

Jooksev
staatus

Ellu viidud

Asukoht

Üheksa kohalikku omavalitsust Bergenis ja selle lähedal

Piirkonna
elanikud

350 000

Kirjeldus
Ajend
Eesmärk oli vähendada olmejäätmete hulka, andes klientidele hüvesid keskkonnateadlikkuse eest
ja optimeerides jäätmete liigiti kogumist.
Areng ja ajakava
Protsess algas 2004. aastal ja 2007. aasta lõpuks olid kõik prügikastid sildistatud. 2008. aastal
jõudis pilootprojekt ühes kohalikus omavalitsuses lõpuni. Alates 2009. aastast toimus täies mahus
ellurakendamine kaheksas kohalikus omavalitsuses.
Bergenis viidi mudel ellu 2016. aasta jaanuaris.
Osalejad
7 - Ettevõtte BIR AS üheksa teeninduspiirkonda
8 - IT-süsteemide ja siltide tarnijad
9 - Silte paigaldav personal
Õigusraamistik
Ettevõtte BIR eeskirjad
Saasteseadus
Riiklikud eeskirjad
Finantsraamistik: (tegevuskulud, tegevustulud (kui on), kasutatavad rahastusmudelid)
Kontaktisik: Ove Knudsen
Kasutuse tase (%) või kasutajate arv (kui võimalik)
- Ümbritsevates kohalikes omavalitsustes 100%.
- Bergenis ligikaudu 70%. Siht: 2018. aastaks 91%.
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Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
2015. ja 2016. aasta erinevus Bergeni kohalikus omavalitsuses:
- üldine jäätmete kogus vähenes 8,4% võrra;
- plasti liigiti kogumine suurenes 28% võrra;
- klaasi ja metallide liigiti kogumine suurenes 10% võrra;
- paberi ja papi liigiti kogumine vähenes 5% võrra (kajastab paberi kasutamise üldist
vähenemist).
Võimalikud edutegurid
Kasutajatele trahvide asemel ﬁnantseeliste andmine.
Peamised raskused
- Kõigi prügikastide sildistamine
- Kõigi prügikastide õigesti sildistamine
- Tarkvara arendus
Saadud
peamised
õppetunnid
Lisateave

- Sildistav personal peab saama enda omandusse nii tarkvara kui süsteemi.
- See on äärmiselt oluline, et tagada hea koostöö kogu organisatsiooni
ulatuses.
Käimasolev projekt olemasoleva tarkvara arendamiseks, et kaasata täiendavaid
jäätmekäitlussüsteeme.
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TALLINNA LINN (EESTI)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

2.4. Pandipakendisüsteem

Foto

Ettepaneku
autorid
Kontaktisikud

Keskkonnaministeerium
• Eesti Pandipakend, info@eestipandipakend.ee
• Keskkonnaministeerium, keskkonnaministeerium@envir.ee
• Tallinna Keskkonnaamet, keskkonnaamet@tallinnlv.ee

Kasulikud
viited

http://eestipandipakend.ee/en/

Alguse aeg

2005.

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Eesti Vabariik

Piirkonna
elanikud

1 317 800

http://www.envir.ee/en/

Kirjeldus
Ajend
Pandipakendite kogumissüsteem on korraldatud riiklikul tasandil. Kõik karastusjookide ja
vähese alkoholisisaldusega jookide (õlu, karastusjoogid, väikese etanoolisisaldusega joogid
pudelites) jaemüüjad, kelle müügikoha suurus on > 200 m2, on kohustatud oma müügikohas või
teenindusmaal pandipakendeid tagasi võtma.
Eestis on vastutav tootjavastutusorganisatsioon Eesti Pandipakend, mis vastutab tootjate,
maaletoojate ja kauplejate turustatud pakendite ringlussevõtmise korraldamise eest. Selle
organisatsiooni ülesanne on hallata ja korraldada pandipakendite kogumist, transportimist,
sortimist, loendamist ja ringlussevõttu kogu Eestis, st organisatsioon tegeleb vee, kihisevate
jookide, õlle ja lahja alkoholi plast-, klaas- ja metallpakenditega.
Eesti Pandipakend tegutseb Keskkonnaministeeriumi loal (välja antud 11.03.2005).
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Pandimärk

Pakendi tüüp

Suurus
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Pant eurodes

Ühekordne plastpakend

Kuni 0,5 l (ka 0,5 l)

0,10

Ühekordne plastpakend

Üle 0,5 l (va 0,5 l)

0,10

Ühekordne metallpakend

Kõik suurused

0,10

Ühekordne klaaspakend

Kõik suurused

0,10

Korduskasutatav klaaspakend

Kõik suurused

0,10

Joonis 4. Kõik Eesti Pandipakendi süsteemi kuuluvad pakendid kannavad tabelis näidatud märgist. Sellised
pakendid saab pandipakendite kogumispunktides tagastada.
Pakendeid kogub jaemüüja. Kogutud pakendite transportimist loendamis- ja sortimiskeskusse
korraldab Eesti Pandipakend. Ilma Eesti Pandipakendi märgiseta pakendeid tagasi ei võeta ja nende
eest panti ei tagastata. Sellised pakendid võib viia avalikesse pakendikonteineritesse, nende hulgas on
kange alkoholi pudelid, klaaspurgid, salatikarbid, toiduainepakendid ja tetrapakendid jne.
Areng ja ajakava
Pakendipandi kehtestas klaas- ja plastpudelitele keskkonnaminister 2005. aastal. Pandipakendisüsteem on
Eestis toiminud 12 aastat ja nüüdseks on kogutud 3,2 miljardit pandipakendit.
Osalejad
• Keskkonnaministeerium
• Eesti Pandipakend, vastutav tootjavastutusorganisatsioon
Õigusraamistik
Pandipakend on üks pakenditüüpidest ning seda reguleerivad riiklikul tasandil mitmed seadused,
nagu pakendiaktsiisi seadus, pakendiseadus, tarbijakaitseseadus ja jäätmeseadus.
Finantsraamistik
Pakendiseaduse kohaselt peab pakendiettevõte koguma ja tagasi võtma turule lastud pakendatud
toodete pakendid ja neist tulenevad pakendijäätmed nii, et saavutatakse pakendite kogumisele
seatud sihid, ning kandma ka sellest tulenevad kulud. Pandipakendite kogumise kulud kaetakse ka
tagasimaksmata pantidest.
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Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Tagastatud pandipakendite kogus on väga suur. Rahalise motivatsiooni tõttu koguvad elanikud
suure hulga pakendeid kokku ja viivad need kogumispunktidesse. Korduskasutatavate pakendite
tagastamise määr on eriti oluline, et tagada pakendite pikim võimalik eluiga.
Pandipakendite tagastamise süsteem annab eriti häid tulemusi väiksema keskkonnateadlikkusega
riikides või hõreda asustusega piirkondades, kus ei ole võimalik töötada välja piisavat sobivate
konteinerite võrku avalikuks pakendite kogumiseks.
Pandipakend

Tegelik määr
2007

Seadusega nõutav määr
2013

Müük, ühikuid (miljonit)

298

330

Tagastus, ühikuid (miljonit)

204

241

2007

2013

Plastpudelite tagastamise määr

90%

87%

65%

85%

Purkide tagastamise määr

48%

64%

40%

50%

Klaaspudelite tagastamise määr

72%

89%

65%

85%

Joonis 5. Pandipakendite tagastamise määrad Eestis aastatel 2007 ja 2013. Tallinna kohta eraldi
andmeid ei koguta.
Võimalikud edutegurid
Pandipakendisüsteem hõlmab karastusjooke ja väikese alkoholisisaldusega jooke (nagu õlu,
karastusjoogid, väikese etanoolisisaldusega joogid pudelites) ning pakendeid kogutakse,
taaskasutatakse ja antakse rohkem ringlusse.
Peamised raskused
Ettevõtetele, mis on kohustatud oma müügikohas või teenindusmaal pandipakendeid vastu võtma,
on see üsna kulukas. Peamiselt seonduvad kulud pakendiautomaatide ostmise ja hooldamisega.
Pandipakendid on vaid üks tüüp pakendeid ja see süsteem ei mõjuta teiste pakendite üldist
kogumist ja ringlussevõttu.
Saadud
peamised
õppetunnid

Pandipakendisüsteem on väga tõhus ja aitab hoida pakendijäätmeid keskkonda
sattumast. Pandipakendite kogumise määr on väga suur – kuni 90% –, sest
inimesed maksavad jooke ostes panti, mis automaatselt motiveerib neid hiljem
neidsamu pakendeid kogumispunkti viima, et pant tagasi saada. Pandipakendite
tagasivõtupunktis kasutatavad pakendiautomaadid suruvad plastpudelid ja
metallpurgid kohapeal kokku, mis vähendab transpordi kasutamist ja CO2
heiteid.

Lisateave

http://eestipandipakend.ee/en/
http://www.envir.ee/en/
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IBIZA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

2.5. Jäätmete liigiti kogumise teavituskampaaniad

Foto
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Ettepaneku
autorid

Ibiza kohalik omavalitsus

Kontaktisikud

Ibiza Keskkonnaamet, mediambient@eivissa.es
Ibiza Sideamet, comunicacio@eivissa.es

Kasulikud
viited

http://www.eivissa.es/

Alguse aeg

Suvi 2016

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Ibiza kohalik omavalitsus

Piirkonna
elanikud

1487 elanikku La Marinas ja Dalt Vilas (see parim praktika laieneb kogu kohalikule
omavalitsusele)

https://es-es.facebook.com/AjuntamentEivissa

Kirjeldus
Ajend
Muinsuskaitselises alas eksisteerivad koos kohalikud elanikud, turistid ja oluline ärisektor,
kus on hooajast hooajani suur omanike ja töötajate voolavus. Teabe puudumine põhjustab
jäätmekäitluseeskirjade rikkumist, probleeme jäätmete kogumisega ning muinsuskaitselise ala
üldist halba mainet.
Linnavalitsus on juba mõnda aega levitanud La Marina piirkonnas kirju, et teavitada ettevõtteid
jäätmekäitluse eeskirjadest. Need kirjad olid päris pikad ja tavaliselt ei pööratud ärisektoris neile
kuigivõrd tähelepanu. Linnavalitsuse majanduslikud ressursid teavituskampaania korraldamiseks
olid piiratud.
Areng ja ajakava
2016. aasta juunis uuendas Ibiza oma jäätmekogumisteenust. Seda uut jäätmekogumisteenust
osutab väline ettevõte. Osa selle ettevõtte tasudest (0,4%) tuleb eraldada teavituskampaaniale.
2016. aasta suvel kujundati kõigile teavituskampaaniatele ettevõttesümboolika, eesmärgiga luua
see väga visuaalse ja kergesti arusaadavana.
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Esimene kampaania oli suunatud sotsiaalvõrkudele. See koosnes lühikestest sõnumitest
jäätmekogumise parimate praktikate kohta ning vajaduse kohta hoida teed ja rannad puhtad.
2016. aasta septembris avaldati ärisektorile mõeldud spetsiaalsed brošüürid. Keskkonnahariduse
töötajad jagasid need laiali ja tegid selgitustööd.
2017. aasta maikuus avaldati kohalikele elanikele mõeldud spetsiaalsed brošüürid, et panna need
üles hoonete ühiskasutatavatesse kohtadesse. Linnavalitsus võttis nende postrite ülespanekuks
tööle sotsiaalsete sõnumitega tegeleva ettevõtte.
Ettevõtete teavituskampaania jätkub ka sel aastal.
Osalejad
• Ibiza Keskkonnaamet
• Ibiza Sideamet
• Jäätmekogumise ettevõte (Valoriza Servicios Medioambientales S.A.)
Õigusraamistik
Kampaaniale ei kohaldu õigusraamistik.
Finantsraamistik
Teavituskampaaniat rahastatakse osaga omavalitsuse jäätmekäitlusettevõtte tasust – ligikaudu
20 000 eurot aastas.
Elluviimise tase
Teavituskampaaniad on mõeldud kogu piirkonnale: nii kohalikele elanikele kui ärisektorile.
Talvehooajal on kampaaniad suunatud kohalikele elanikele ja aastaringselt tegutsevale
ärisektorile. Hooaja alguses on kampaaniad suunatud puhkama või oma teise koju saabuvatele
inimestele ja ettevõtetele, mis tegutsevad ainult turismihooajal.
Igal aastal on eesmärk jõuda kogu ärisektorini ja võimalikult paljude inimesteni.
Tulemused
Tõestatud tulemused
Teavituskampaaniad on mõeldud kogu kohalikule omavalitsusele, seepärast ei saa
muinsuskaitselise ala tulemusi eraldi välja tuua. Samas, kuna muinsuskaitseline ala on
kompaktsem kui ülejäänud kohalik omavalitsus, külastatakse igal aastal ärisektorit peaaegu 100%.
Võimalikud edutegurid
Teave edastatakse lühikeste ja selgete sõnumitena ning visuaalsel keelel on teavituskampaanias
oluline roll.
Teave on konkreetne ning ärisektori ja kohalike elanike jaoks erinev.
Teavituskampaaniad on koostatud mitmes keeles, sest muinsuskaitselises alas elab ja töötab
palju välisriikide kodanikke.
Teavituskampaaniaid korratakse igal aastal.
Peamised raskused
La Marinas toimub igal hooajal oluline äride, restoranide ja baaride omanike ja töötajate
vahetumine. Paljud kohalikud elanikud vahetuvad samuti igal hooajal.
Vähene ruum kinnistutel raskendab jäätmete hoidmist ja graaﬁkutest kinnipidamist.
Enamik ärisid on lahti vaid turismihooajal ja sel ajal on neil liiga kiire, et pöörata tähelepanu
keskkonnateadlikkusest rääkijatele või brošüüridele.
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Saadud
peamised
õppetunnid

Parim aeg alustada teavituskampaaniaid on hooaja alguses, kui ettevõtetel ja
kohalikel elanikel ei ole veel nii kiire.
Sõnumid peavad olema lühikesed, lihtsasti arusaadavad ja visuaalsed. Parem
on, kui need on mitmes keeles (vähemalt inglise keeles), et jõuda võimalikult
paljude inimesteni.
Teavituskampaaniatele peab lisanduma politsei kontroll.

Lisateave

Pole kohane

Parimate praktikate kogumik jäätmekäitluseks
linnalistel muinsuskaitsealadel
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Jäätmete liigiti
kogumise
skeemi erinevad
strateegiad
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CÓRDOBA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

2.6. Märgade ja kuivade jäätmete eraldi kogumine

Foto

Ettepaneku
autorid

SADECO/Córdoba kohalik omavalitsus

Kontaktisikud

Jesús Diz Pérez
+34 957762000
buzon@sadeco.es

Kasulikud
viited

www.sadeco.es

Alguse aeg

1994

Jooksev
staatus

Kasutusel

Asukoht

Córdoba linn
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Piirkonna
elanikud

/ 69

328 000 elanikku

Kirjeldus
Ajend
Mõnedes linna piirkondades on biolagunevate jäätmete osakaal kõigist konteineritesse pandud
jäätmetest 50%.
1994. aastast alates on planeeritud, et kodudes hakataks eraldama kaht peamist jäätmeliiki
nende tekkimise kohas: ühelt poolt biolagunevad jäätmed (märjad jäätmed) ja teiselt poolt mittebiolagunevad jäätmed (kuivad jäätmed).
Areng ja ajakava
Pilootprojekt toimus Córdoba linna tiheda asustusega linnaosas ja hiljem laienes süsteem järkjärgult ülejäänud linnale, hõlmates lõpuks kogu linna ja kõik elanikud. Nüüdseks sorditakse
kõikides avalikes kohtades jäätmeid sellise põhimõtte alusel.
Osalejad
Elanikud ja ühendused.
Õigusraamistik
Ringmajanduse direktiivid
Córdoba Linnanõukogu käskkiri linnahügieeni alal
Hispaania riiklik jäätmekäitluse raamistik
Finantsraamistik
• Seda liiki jäätmete kogumise kulud on 30% suuremad kui tavalise jäätmekogumise keskmised
kulud, olles arvutuslikult 78 eurot/tonn (60 eurot/tonni asemel).
• Lisaks on vaja teavituskampaaniaid, et uus mudel muutuks populaarseks (umbes 30 000
eurot aastas).
Kasutuse tase (%) või kasutajate arv (kui võimalik)
100% Córdoba linna 328 000 elanikust kasutab jäätmete liigiti kogumise mudelit.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Andaluusia keskmisega võrrelduna suurenes kogutud pakendite hulk 2010. aastast 2014. aastani
230%, nimelt 7,2-lt 23,8 kg-ni elaniku kohta aastas.
Võimalikud edutegurid
Nii kodudes kui tänavatel on peamiste jäätmeliikide kogumiseks vaja ainult kaht prügikasti/
jäätmekonteinerit.
Suur ringlussevõtu potentsiaal.
Töö erinevate ühenduste ja kodanikerühmadega, suhtluskampaaniad, kahesektsiooniliste
konteinerite laiaulatuslik paiknemine.
Peamised raskused
Peamine raskus seisneb inimeste sissejuurdunud harjumuste muutmises.
Vaja on järjekindlat lähenemist pidevate kampaaniatega, et parandada inimeste teadlikkust
vajadusest muuta oma harjumusi.
Saadud
peamised
õppetunnid

Kodanike kaasamise vajadus.
Pidevate tõhusate kampaaniate vajadus.
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PORTO LINN (PORTUGAL)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

2.7. Liigiti kogumise erinevate süsteemide integreerimine Ribeira
unikaalsete omadustega

Foto
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Ettepaneku
autorid

Porto kohalik omavalitsus

Kontaktisikud

Pelouro da Inovação e do Ambiente:

/ 71

pelouro.ia@cm-porto.pt
+351 222 097 161
Kasulikud
viited

www.cm-porto.pt

Alguse aeg

Pole kohane

Jooksev
staatus

Kasutusel

Asukoht

Portugal, Porto, muinsuskaitsealune kesklinn

Piirkonna
elanikud

7 000

Kirjeldus
Muinsuskaitsealune kesklinn on mitmel põhjusel väga mitmekesine ala. Esiteks lähevad
inimesed sinna erinevatel põhjustel: seal elatakse, töötatakse, käiakse vaba aega veetmas ja
turistidena vaatamisväärsusi külastamas. Teiseks on hoonetel erinevad kasutusviisid, need
on elumajad, restoranid, poed, kohvikud ja baarid, kauplused ja hotellid jne. Kogu linnaline
struktuur on terve ajaloolise linnakeskuse ulatuses väga erinev. Kõik need tegurid sõltuvad
asukohast muinsuskaitsealuses kesklinnas. On alasid, kus turism ja meelelahutustegevus
on intensiivsemad kui muudes alades, kus asuvad valdavalt elumajad. Sellepärast oleme
sunnitud rakendama erinevaid jäätmekogumis- ja käitlusskeeme, mis toimivad paralleelselt
ja integreeritud süsteemina.
Ajend
Jäätmekäitluse erinevatele nõuetele vastamiseks oleme aja jooksul kohandanud süsteemi
ja töötanud välja konkreetseid skeeme muinsuskaitsealuse kesklinna konkreetsetele
piirkondadele. Praegu on meil ettevõtete sektoris liigiti kogutavate jäätmete ukselt uksele
kogumissüsteem, mis on konkreetselt Ribeira jaoks mõeldud ja mida me oleme juba
esitlenud ja selgitanud. Samas on Ribeira tööhõive ja taristu unikaalsed, mistõttu on meil
ajaloolise piirkonna ülejäänud osas veidi teistsugune süsteem ettevõtetelt liigiti kogutavate
jäätmete ukselt uksele kogumiseks. Teisest küljest on meil vaja tegeleda lisaks ajaloolises
linnakeskuses töötavate ja seda külastavate inimeste jäätmetele ka kodumajapidamisjäätmete
kogumisega. Nende jäätmete käitlemiseks kasutame erinevat tüüpi tänavaprügikaste, mis on
kohandatud vastavalt kohalikule linnastruktuurile ning tekkivate jäätmete hulgale ja liigile.
Nagu eelpool mainitud, on eelistatav tänavaprügikastide tüüp maa-alused konteinerid, kuid
meil on ka mõned poolmaa-alused konteinerid ja maapealsed prügikastid. Praegu on meil
käimas ka uuring eesmärgiga viia ellu sorditud jäätmete ukselt uksele kogumissüsteem
kodumajapidamisjäätmetele. Samas, isegi kui ukselt uksele kogumissüsteemid on mõlemas
sektoris täielikult toimivad, peavad nad alati eksisteerima koos tänavaprügikastidega.
Seepärast
on
erinevate
jäätmekäitlussüsteemide
integreerimine
ja
koostoime
muinsuskaitsealuses kesklinnas vältimatu ja äärmiselt tähtis.
Areng ja ajakava
Jäätmete liigiti kogumine muinsuskaitsealuses kesklinnas algas maapealsete tänavaprügikastidega, mis olid mõeldud nii ettevõtete jäätmetele kui ka kodumajapidamisjäätmetele.
Aja jooksul oleme seda varustust täiustanud, paigaldades muud tüüpi prügikaste – poolmaaaluseid ja maa-aluseid (2010).

Parimate praktikate kogumik jäätmekäitluseks
linnalistel muinsuskaitsealadel

72 / Parimad praktikad jäätmete liigiti kogumiseks muinsuskaitselistel aladel

Alustasime selles linnas ettevõtetelt jäätmete ukselt uksele kogumist 2008. aastal, kui meil oli
umbes 190 kasutajat linna peamisel kaubatänaval, ja andsime sellele nimeks „Baixa Limpa“.
Sealtpeale on süsteemi ulatus ja kasutajate arv kasvanud ning laienenud kogu linnas, sealhulgas
muinsuskaitsealuses kesklinnas. Kui mõistsime, et teenusestandard, mille olime välja töötanud,
ei sobi Ribeiras rakendamiseks, alustasime süsteemi kohandamist ja erinevate strateegiate
väljatöötamist, mis sobiksid just Ribeira unikaalsete omadustega. Erinevate jäätmeliikide ukselt
uksele liigiti kogumise süsteemi panime Ribeiras paika 2015. aastal. 2016. aastal hakkasime uurima
sarnase lähenemise kasutatavust kodumajapidamisjäätmete jaoks, et töötada välja süsteem, mis
sobib kõigile muinsuskaitsealuse kesklinna elanikele.
Praegu on kõik muinsuskaitsealuses kesklinnas kasutatavad kogumissüsteemid valmis ja täielikult
toimivad. Samas oleme teadlikud, et ettevõtetelt jäätmete ukselt uksele kogumissüsteemil
on veel laienemisruumi. Pealegi muutub jäätmetekke iseloom linna arenemise tõttu pidevalt,
eriti muinsuskaitsealuses kesklinnas, kus turismi iseloomulikud jooned on viimaste aastatega
drastiliselt muutunud. Samas suurenevad jäätmete kogumise nõutavad määrad aina enam.
Seepärast tuleb integreeritud jäätmekäitlussüsteemi pidevalt kohandada ja arendada, et see
jõuaks linna arenguga ja jäätmete kogumise nõuetega sammu pidada.
Osalejad
Kui olime integreeritud süsteemi erinevad osad läbi arutanud, siis arendasime igaüht neist
erinevaid tegijaid kaasates. Tänavaprügikastide asukohtade valimine ja paigaldustööd eeldasid
kootööd linnanõukogu mitme osakonnaga, nagu planeerimis- ja arheoloogiaosakond. Ukselt
uksele kogumissüsteemide jaoks oli meil vaja kaasata mitte ainult äripindade omanikud ja
töötajad, vaid ka vallanõukogud. Lipor (kohalike omavalitsuste vaheline jäätmekäitlussüsteem)
toetas meid samuti suurepäraselt, andes meile vajalikud materjalid ja teavituskampaaniad.
Kui tulevikus anname käiku elanikkonnalt jäätmete ukselt uksele kogumissüsteemi, siis peame
vahetult kaasama kõik muinsuskaitsealuse kesklinna elanikud ja kindlasti vajame siis Lipori
toetust, kes teeb koostööd ka uuringutes, millega meie tegeleme.
Õigusraamistik
Lisaks probleemidele seoses tänavate puhtana hoidmisega, kasutajate vajaduste rahuldamisega
ja jäätmekäitlussüsteemi operatiivsete aspektidega, põhinesid kõik meie pingutused jäätmete
liigiti kogumissüsteemi parandamiseks Euroopa jäätmekäitlusalase õigusraamistikuga pandud
kohustustel. Euroopa Komisjoni poolt jäätmete kogumisele, taaskasutamisele ja ringlussevõtmisele
seatud sihtide saavutamiseks hõlmab meie tegevuskava mitmeid tegevusi, mis töötatakse välja
ja viiakse ellu aastaks 2020. Kaks neist tegevustest on vahetult seotud eelkirjeldatud tööga:
ettevõtetelt jäätmete liigiti ukselt uksele kogumissüsteemi laiendamine ja sellise süsteemi
rakendamine kodumajapidamissektoris.
Finantsraamistik
Me ei saa eraldi välja arvutada muinsuskaitsealuses kesklinnas toimiva integreeritud jäätmekäitlussüsteemiga seonduvaid kulusid.
Rahastuse mudeli osas: kuna ettevõtetelt jäätmete liigiti ukselt uksele kogumissüsteemi
laiendamine ja selle elluviimine kodumajapidamissektoris on nähtud ette kohaliku omavalitsuse
tegevuskavas, mis on välja töötatud õigusraamistiku alusel, siis sõltub nende tegevuste areng
täiendava toetuse saamisest ühenduse rahadest.
Maksustamise mudel on kõigile kasutajatele sama, sõltumata jäätmekäitluse mudelist.
Individuaalne jäätmekäitluse tasu sõltub veetarbimisest.
Kasutuse tase (%) või kasutajate arv (kui võimalik)
Riiklike regulatiivametite poolt jäätmekäitlussüsteemidele kehtestatud standardite kohaselt
peab muinsuskaitsealuse kesklinna jäätmete liigiti kogumissüsteem olema 100% katvusega.
See tähendab, et ajaloolise linnakeskuse kõigil 7000 elanikul on juurdepääs jäätmete liigiti
kogumissüsteemile.
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Ärisektoris jäätmete ukselt uksele kogumise süsteem katab Ribeira 100%-liselt, mis tähendab
ligikaudu 100 äripinna teenindamist. Teisel jäätmete liigiti ukselt uksele kogumissüsteemil on
kogu linnas umbes 515 kasutajat, neist 65 muinsuskaitsealuses kesklinnas.
Ja lõpuks, oma uuringutes eesmärgiga rakendada ukselt uksele jäätmete liigiti kogumisesüsteem
elamupiirkondades, kaalume hõlmata kõiki ajaloolises linnakeskuses asuvaid maju ja piirkonna
kogu rahvastikku.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Me ei saa eraldi mõõta muinsuskaitsealuses kesklinnas kogutud jäätmeid, seepärast ei ole
võimalik ka tuua ära jäätmete kogumise kvantitatiivseid tulemusi seoses ajaloolises linnakeskuses
kogutud sorditud jäätmetega.
Võimalikud edutegurid
Kohandades jäätmete liigiti kogumissüsteemi linna omapäradele ja kasutajate vajadustele, tagame
paremad tulemused seoses jäätmete kogumisega ja ka paremad tegevustingimused. Kui süsteem
on kohandatud linna omapäradele, siis on selle käitamine lihtsam ja tõhusam. Kui süsteem vastab
kasutajate vajadustele, siis on nende koostöö parem ja osalemise määr suurem.
Peamised raskused
Peamine raskus seoses integreeritud süsteemiga, kus mitu jäätmekogumise mudelit peavad
eksisteerima kõrvuti, seisneb selle tagamises, et iga kasutaja kasutab süsteemi seda osa, mis
on tema jaoks mõeldud. Kui see nii pole, siis võivad tekkida probleemid seoses süsteemide
skaleerimisega ja see võib tunda anda ka tulemustes.
Saadud
peamised
õppetunnid

Jäätmekogumissüsteemi tulemuslikkus on vahetult seotud selle sobivusega
toimimiskeskkonda. Iga koht on ühel või teisel moel unikaalne ja
jäätmekogumissüsteem tuleb ehitada üles sellest unikaalsusest lähtuvalt.
Mida paremini süsteem konkreetsesse asukohta sobitub, seda paremad on
tulemused.

Lisateave

Pole kohane
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KRAKOVI LINN (POOLA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

2.8. Jäätmete liigiti kogumise teenused suur- ja biolagunevatele
jäätmetele, EES-jäätmetele ja tekstiilijäätmetele

Foto

Ettepaneku
autorid

Munitsipaalteenuse ettevõte (Municipal Service Company Ltd.) –Krakovi
kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi haldaja

Kontaktisikud

Piotr Odorczuk – munitsipaalteenuse ettevõtte (Municipal Service Company
Ltd.) pressiesindaja, +48 12 646 2380, +48 12 646 22 22,
rzecznik@mpo.krakow.pl, mpo@mpo.krakow.pl

Kasulikud
viited

www.mpo.krakow.pl
www.mpo.krakow.pl/ﬁrma/selektywna-zbiorka-odpadowwww.mpo.krakow.pl/aktualnosci/
program-odbioru-odpadow-zielonych-od-3-kwietnia
www.mpo.krakow.pl/nowe-zasady/harmonogramywww.mpo.krakow.pl/elektrobrygada
www.100procentkorzysci.pl

Alguse aeg

• 1. juuli 2013 – suurjäätmete kogumisteenus
• Jaanuar 2014 – biolagunevate jäätmete kogumisteenus
• Mai 2014 – EES-jäätmete kogumisteenus
• Detsember 2015 – tekstiilijäätmete kogumisteenus

Jooksev
staatus

Kasutusel

Asukoht

Krakovi kohalik omavalitsus, sealhulgas muinsuskaitsealune kesklinn.

Piirkonna
elanikud

768 000 – Krakovi kohaliku omavalitsuse rahvaarv (sealhulgas 1536 elanikku
muinsuskaitsealuses kesklinnas)

Kirjeldus
Ajend
Liigiti kogutud jäätmete kogumisteenused suurjäätmetele, biolagunevatele jäätmetele, EESjäätmetele ja tekstiilijäätmetele (programm „100% eelised“) põhinevad järgmisel:
• kohandumine kohalike seadustega sätestatud reeglitele, eriti kohalikes omavalitsustes
puhtuse ja korra tagamise seadusele ja kohalikele õigusaktidele;
• liigiti kogumise tagamine iga jäätmeliigi osas teatud tasu eest;
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• jäätmete liigiti kogumise tõhusamaks muutmine;
• raskesti käideldavate jäätmete utiliseerimise soodustamine kinnistu omanikele.
Areng ja ajakava
Krakovi kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi haldaja on kehtestanud graaﬁku
suurjäätmete ja biolagunevate jäätmete kogumiseks. Kogumisteenus toimub teede ääres.
Suurjäätmed tuuakse kogumisjaama ja biolagunevad jäätmed kompostimiskäitisse.
EES-jäätmete kogumise programm („Electroteam“) hõlmab EES-jäätmete kogumist vahetult
Krakovi kodanikelt, kui ollakse saanud vastav telefonikõne. Kogumismeeskond „Electroteam“
saabub kinnistule, viib EES-jäätmed kaasa ja toimetab need kogumisjaama.
„100% eelist“ programm võimaldab vastu võtta tekstiilijäätmeid. Elanikud saavad helistada
ja tellida tekstiilijäätmete äraviimise. Kokkulepitud kuupäeval võetakse tekstiilijäätmed otse
kinnistult kaasa ja viiakse Poola Punase Risti töötajatele, kes valivad kogutud tekstiili hulgast
välja esemed, mida sobib anda puudustkannatajatele. Ülejäänud tekstiilijäätmed utiliseeritakse
jäätmetena munitsipaalteenuse ettevõte (Municipal Service Company Ltd.) käitistes.
Osalejad
Teenuseid osutab munitsipaalteenuse ettevõte (Municipal Service Company Ltd.). „100% eelist“
programm hõlmab koostööd Poola Punase Ristiga.
Õigusraamistik
Jäätmete liigiti kogumise teenuste osutamisega seonduv õigusraamistik hõlmab kohalikes
omavalitsustes puhtuse ja korra tagamise seadusandlust ja kohalikku seadusandlust – Krakovi
kohalikus omavalitsuses puhtuse ja korra tagamise määrust, mille on kehtestanud Krakovi
Linnanõukogu.
Finantsraamistik
2016. aastal olid suurjäätmete ja EES-jäätmete liigiti kogumisteenuste kulud ligikaudu 6 661 000
PLN (~1 560 000 eurot), kaasa arvatud „Electroteami“ programm. Biolagunevate jäätmete liigiti
kogumise teenuse kulud olid umbkaudu 11 358 000 PLN (~2 660 000 eurot).
Kasutuse tase
768 000 – Krakovi kohaliku omavalitsuse rahvaarv (sealhulgas 1536 elanikku muinsuskaitsealuses
kesklinnas).
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal) ja edutegurid
Korrektselt sorditud jäätmete kogumise edutegurid on järgmised:
• teadlikkuse parandamine sorditud jäätmete käitlusest;
• iga jäätmeliigi kogumise tagamine;
• järgmiste toodete tootmine:
- alternatiivkütus (RDT) liigiti kogutud suurjäätmetest;
- kompost liigiti kogutud biolagunevatest jäätmetest;
• toorainete eraldamine EES-jäätmetest;
• negatiivsete keskkonnamõjude miinimumini viimine (ohtlike jäätmete käitlus);
• heategevus kasutatud riiete näol.
Peamised raskused
Kinnistuomanikud panevad biolagunevad või suurjäätmed kogemata sobimatusse kohta, kust
neid on raske kaasa viia, sest jäätmeveok ei saa sinna sisse sõita. See teeb jäätmete kogumise
võimatuks või peab jäätmed käsitsi kaasa viima. Kinnistuomanikud ei järgi vahel jäätmete liigiti
kogumise graaﬁkut.
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Saadud
peamised
õppetunnid

Suurjäätmete, biolagunevate jäätmete, EES-jäätmete ja tekstiilijäätmete liigiti
kogumise teenused tagavad igat liiki jäätmete, sealhulgas probleemsete
ja ohtlike jäätmete liigiti kogumise. Need viivad miinimumini negatiivsed
keskkonnamõjud, parandavad jäätmete liigiti kogumise tõhusust ning
võimaldavad RDF-i ja komposti tootmist ning toorainete eraldamist. Tänu
koostööle munitsipaalteenuse ettevõtte (Municipal Service Company Ltd.) ja
Poola Punase Risti vahel programmis “100 eelist”, saavad puudustkannatajad
kasulikke riideid, mille tulemusel jäätmeid korduskasutatakse.

Lisateave

www.mpo.krakow.pl
www.mpo.krakow.pl/ﬁrma/selektywna-zbiorka-odpadowwww.mpo.krakow.pl/aktualnosci/
program-odbioru-odpadow-zielonych-od-3-kwietnia
www.mpo.krakow.pl/nowe-zasady/harmonogramywww.mpo.krakow.pl/elektrobrygada
www.100procentkorzysci.pl
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TALLINNA LINN (EESTI)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

2.9. Kasutatud riiete liigiti kogumine

Foto

Ettepaneku
autorid
Kontaktisikud

Tallinna linn
• Tallinna Keskkonnaamet, keskkonnaamet@tallinnlv.ee
• Tallinna Jäätmekeskus, info@prugi.ee
• Humana Estonia, info@humanae.ee
• Mittetulundusühing Riidepunkt, riidepunkt@gmail.com
• Haabersti Linnaosa Valitsus, haldusosakonna juhataja,
Tonu.Kivimaker@tallinnlv.ee
• Tallinna Kesklinna Valitsus, keskkonnaameti spetsialist,
Henri.Jurlau@tallinnlv.ee
• Kristiine Linnaosa Valitsus,
Anu.Sygis@tallinnlv.ee

linnamajanduse

osakonna

spetsialist,

• Lasnamäe Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja,
Diana.Buchmann@tallinnlv.ee
• Mustamäe Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna peaspetsialist,
Urmas.Kopp@tallinnlv.ee
• Nõmme Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna peaspetsialist,
Mart.Miidu@tallinnlv.ee
• Pirita Linnaosa Valitsus,
Merike.Kalam@tallinnlv.ee

linnamajanduse

osakonna

peaspetsialist,

• Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna juhataja
asetäitja, Arvo.Soorand@tallinnlv.ee
Kasulikud
viited

Tallinna Jäätmekeskus,
https://www.prugi.ee/portal/en/riidekonteinerid/
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Tallinna linn,
http://www.tallinn.ee/est/Kasutatud-riided-8 (ainult eesti keeles)
Humana Estonia
http://www.humanae.ee/?lang=en
MTÜ Riidepunkt
https://www.facebook.com/Riidepunkt-142102075814413/
Alguse aeg

Aasta 2010

Jooksev
staatus

Kasutusel

Asukoht

Tallinna linn

Piirkonna
elanikud

445 000

Kirjeldus
Ajend
Tallinn on Eesti ainus kohalik omavalitsusüksus, kus on kasutatud riiete kogumiskonteinerite
võrgustik. Tallinna Jäätmekeskuse ja MTÜ Riidepunkt poolt paigaldatud spetsiaalsetesse
konteineritesse kogutakse kasutatud riideid, jalatseid ja ka mänguasju. Tallinna Jäätmekeskuse
konteinerite tühjendamist korraldab Humana Estonia. Tallinna Jäätmekeskus on paigaldanud 23
konteinerit ja MTÜ Riidepunkt 18 konteinerit.
Riided ja jalatsid müüakse komisjonikauplustes või annetatakse kohalikele heategevusorganisatsioonidele (kodutute varjupaigad, loomade varjupaigad jne). Konteineri suuruseks
on umbes 200 l. Konteinerid on ilmastikukindlad, turvalised ja kõigile väga lihtsad kasutada.
Konteinerite asukohad on valitud vastavalt sellele, kus neid eeldatavasti kõige aktiivsemalt
kasutama hakatakse, nt suurte supermarketite/kaubanduskeskuste kõrval.
Neid 41 konteinerit, mis asuvad erinevates kohtades üle kogu Tallinna linna, kasutatakse ainult
vanade, kuid veel kasutuskõlblike ja korrektsete riiete, jalatsite ja mänguasjade kogumiseks, et
neid saaks seejärel saata korduskasutusse.
Areng ja ajakava
Esimesed kasutatud riiete konteinerid pani 2010. aastal üles Kristiine linnaosas MTÜ Riidepunkt
poolt. Praegu on mittetulundusühing paigaldanud 18 konteinerit. 2013. aastal pani Tallinna
Jäätmekeskus vanade, kasutatud riiete liigiti kogumiseks üles täiendavad 23 konteinerit. Nüüd,
2017. aastal näitab statistika, et seda tüüpi kogumissüsteemi kaudu kogutav jäätmete hulk (kg)
suureneb iga aastaga ja liigiti kogumine toimib.
Osalejad
• Tallinna Keskkonnaamet
• Tallinna linnaosavalitsused
• Tallinna Jäätmekeskus
• MTÜ Riidepunkt
Õigusraamistik
Seda tüüpi kasutatud riiete kogumissüsteemile ei kohaldu otseselt ühtki õigusraamistikku. Süsteem
vähendab selliste esemete, nagu vanad riided, jalatsid, mänguasjad jne, kogust segaolmejäätmete
hulgas ning annab panuse üldisse jäätmete vähenemisse.
Finantsraamistik
Tulu kasutatud riiete müügist katab nende kogumise kulud.
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Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Vanade riiete kogumiseks üles seatud konteinerid on ilmastikukindlad, turvalised ja väga
lihtsasti kasutatavad. Konteinerite välimus sobib linnamiljöösse ja tavaliselt asuvad need
avalike pakendikonteinerite või supermarketite/kaubanduskeskuste läheduses. Neisse
konteineritesse kogutud riided ja muud esemed antakse heategevusorganisatsioonidele või otse
puudustkannatajatele. Enamus saadetakse Humana sorteerimiskeskusse, kust kõik sobivad esemed
saadetakse korduskasutusse.
Riietekonteinerid on linnaelanike seas muutunud väga populaarseks ja selle süsteemi kaudu
kogutud kogused on kahe aastaga peaaegu kolmekordistunud.

Tallinna Jäätmekeskus
MTÜ Riidepunkt

Kokku (kg)

2014

2015

2016

134 654

332 257

350 875

Pole kohane*

41 500

55 700

134 654

373 757

406 575

*Andmed puuduvad
Joonis 5. Konteineritest kogutud vanade riiete kogus aastatel 2014–2016
Umbes 5% kogutud vanadest riietest ei sobi korduskasutuseks ja läheb põletamisele.
Võimalikud edutegurid
Riietekonteinerite populaarsus linnaelanike hulgas näitab, et see on väga edukas viis edendada
jäätmete liigiti kogumist ja anda panus jäätmete vähendamisele korduskasutuse kaudu.
Peamised raskused
Peamine raskus seoses konteinerite kasutamisega riiete kogumiseks on see, et mõned inimesed
kipuvad panema neisse konteineritesse muid jäätmeid (nagu segaolmejäätmeid, ehitusjäätmeid
ja pakendijäätmeid), mis sinna ei kuulu.
Saadud
peamised
õppetunnid

Siin on võimalus suurendada vanade riiete, jalatsite ja muude sarnaste esemete
kogumist liigiti, suurendades konteinerite arvu linnaosades.
Vanade riiete, tekstiili ja mänguasjade kogumine konteineritesse annab
võimaluse vähendada seda liiki jäätmete koguseid segaolmejäätmete ja
pakendijäätmete hulgas.
Konteinerid peaksid olema paigutatud kohtadesse, kus avalikkus neid
rohkem kasutab (nt supermarketite/kaubanduskeskuste läheduses, avalike
pakendikonteinerite lähedal).
Konteinerid peavad olema ilmastikukindlad ja lihtsasti kasutatavad, et neisse
viidaks korduskasutuseks sobivaid esemeid.

Lisateave

Tallinna Jäätmekeskus:
https://www.prugi.ee/portal/en/riidekonteinerid/
Tallinna linn:
http://www.tallinn.ee/est/Kasutatud-riided-8 (ainult eesti keeles)
MTÜ Riidepunkt:
https://www.facebook.com/Riidepunkt-142102075814413/
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IBIZA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

2.10. Ettevõtetelt papijäätmete kogumine

Foto

Ettepaneku
autorid

Ibiza kohalik omavalitsus

Kontaktisikud

Ibiza Keskkonnaamet, mediambient@eivissa.es

Kasulikud
viited

http://www.eivissa.es/ (only in Spanish and Catalan)

Alguse aeg

Suvi 2012

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

La Marina piirkond

Piirkonna
elanikud

910

Kirjeldus
Ajend
La Marina piirkonnas eksisteerivad koos mitmed erinevad jäätmetekitajad: elanikud, ettevõtted
ja toitlustussektor. Igaühel neist on erinevad tööajad ja erinõuded nende tekitatud jäätmete
utiliseerimiseks, kuid sealsete ettevõtete, baaride ja restoranide ühiseks jooneks on, et nende
ruumid on väga väikesed ja nad tekitavad suurtes kogustes papijäätmeid, mida neil pole võimalik
enda juures hoida.
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Selles piirkonnas on jäätmekonteinerid maa-alused ja ettevõtetel on raske sinna oma papijäätmeid
panna. Selle tulemusena leiab jäätmekäitleja pappi kõigist konteineritest, mitte ainult papijäätmete
konteinerist, ning ka kõikjalt tänavatelt ja asfaldilt. Kui papp on olmejäätmetega segunenud, siis ei
saa seda enam ümber töödelda.
Selleks, et püüda seda probleemi lahendada, paigaldas Ibiza Linnanõukogu teatud kohtadesse
spetsiaalsed ettevõtetele mõeldud papijäätmete konteinerid ja suurendas kogumisreiside arvu.
Areng ja ajakava
Alates aastast 2012 peavad poed ja restoranid jätma oma papijäätmed kokkuvoldituna konteinerite
kõrvale või oma ukse juurde, kui nende lahtiolekuaeg õhtul lõpeb. Probleemi tekitasid ettevõtete
erinevad lahtiolekuajad, ruumipuudus nende territooriumil papijäätmete hoidmiseks ning kitsad
tänavad ja külastajate paljusus.
2012. aastal paigaldas Ibiza Linnanõukogu kolm konkreetset konteinerit ettevõtete papijäätmetele
ning ärisektor võttis need hästi vastu, nii et 2013. aastal paigaldati veel kolm sellist konteinerit.
2016. aasta juunis uuendas Ibiza kohalik omavalitsus oma jäätmekogumisteenust ja papijäätmete
äraviimise sagedust suurendati kahelt korralt kolmele korrale päevas (kell 14:00, 18:00 ja 02:00).
Osalejad
• Ibiza Keskkonnaamet
• Ibiza Muinsuskaitseamet
• Jäätmekogumisettevõte (Valoriza Servicios Medioambientales S.A.)
• Ettevõtlus- ja toitlustussektori ühendused
• Ettevõtlus- ja toitlustussektori omanikud ja töötajad
Õigusraamistik
Kõik muinsuskaitselisesse alasse paigaldatavad elemendid peavad saama Muinsuskaitseameti
heakskiidu.
Platsidele ja tänavatele paigaldatavad konteinerid peavad vastama juurdepääsetavuse
eeskirjadele.
Finantsraamistik
Ibiza Linnanõukogu kannab konteinerite kulud ja ka papijäätmete kogumisreiside kulud.
La Marina piirkonda paigaldatud konteinerite kogumaksumus oli 9000 eurot.
Muinsuskaitselises alas toimuva papijäätmete kogumise kulusid ei saa eraldi vaja arvutada, sest
need on osa kohaliku omavalitsuse jäätmekogumise kogukuludest.
Elluviimise tase
Ettevõtete papijäätmete konteinerid ja suurem äraviimise sagedus hõlmavad piirkonna kõiki ärija toitlustusettevõtteid.
Tulemused
Tõestatud tulemused
Kuna jäätmete liigiti kogumise määra arvutatakse kogu kohaliku omavalitsuse kohta, siis ei
ole võimalik arvutada papijäätmete kogumise suurenemist pärast papijäätmete konteinerite
paigaldamist.
Võimalikud edutegurid
Papijäätmete liigiti kogumise konteinerid on mugavad, seepärast kasutavad ettevõtted neid aina
enam.
Äripindade ruumipuuduse tõttu on papijäätmete äraviimise sagedus suurem kui muude jäätmete
äraviimise sagedus, mis teeb ettevõtlus- ja toitlustussektoris papijäätmete käitluse lihtsamaks kui seda
on nende jäätmete viskamine segaolmejäätmetesse.
Keskkonnateadlikkus on aja jooksul kasvanud.
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Peamised raskused
La Marina piikonnas eksisteerisid kõrvuti kaks papijäätmete kogumise süsteemi: maaalused konteinerid eraisikutele ja papijäätmete liigiti kogumise konteinerid ettevõtlus- ja
toitlustussektorile. On tähtis, et iga huvirühm kasutaks õigeid konteinereid.
La Marina piirkonnas on hooajati oluline ettevõtete, baaride ja restoranide omanike ja töötajate
liikuvus, seetõttu ei pruugi uued omanikud ja töötajad papijäätmete kogumissüsteemist teadlikud
olla.
Saadud
peamised
õppetunnid

Jäätmekogumissüsteeme ja äraviimise sagedusi tuleb kohandada huvirühmade
vajadustele.
Igal aastal on vaja teavituskampaaniaid, et edendada jäätmete liigiti kogumist ja
jäätmekogumise häid tavasid.
Korrektse jäätmekäitluse tagamiseks on vaja politsei kontrolli.
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CÓRDOBA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

2.11. Biolagunevate jäätmete liigiti kogumise edendamine

Foto

Ettepaneku
autorid

SADECO/Córdoba kohalik omavalitsus

Kontaktisikud

Jesús Diz Pérez
+34 957762000
buzon@sadeco.es

Kasulikud
viited

www.sadeco.es

Alguse aeg

1994.

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Córdoba linn

Piirkonna
elanikud

328 000 elanikku

Kirjeldus
Ajend, areng ja ajakava
Lähtekoht oli linnavalitsuse plaan eraldada biolagunevad jäätmed kompostimiseks. Kampaania
on ka praegu käimas.
Aastaringi kuulutatakse välja ja viiakse ellu kampaaniaid, jagatakse kompostimiskotte ning antakse
teavet nii tänavatel kui muudes ühiskondlikes kogunemiskohtades.
Paralleelselt korraldatakse kogu õppeaasta vältel ka koolides mitmesuguseid kampaaniaid
taaskasutuse ja kompostimise edendamiseks.
Ettevõte ja elanikud saavad biolagunevate jäätmete koduse sortimise reklaamimise eest
vastutasuks Sadeco komposti.
Osalejad
Kohalikud elanikud, koolid, provintsivangla vangid, kohalikud asutused ja ettevõtted.
Õigusraamistik
Ringmajanduse direktiivid
Córdoba Linnanõukogu käskkiri linnahügieeni alal
Hispaania riiklik jäätmekäitluse raamistik
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Finantsraamistik
Kampaaniale eraldatud eelarve on 30 000 eurot aastas, mis katab teavitusüritused, avalikud
meetmed seoses jäätmete sortimisega, osalemise SADECO teavitusteenuses ning kokkulepped
linna organisatsioonidega, et kampaaniat levitada.
Kasutuse tase (%) või kasutajate arv (kui võimalik)
100% – Cordoba linna kõik 328 000 elanikku on kampaania potentsiaalsed adressaadid.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Kompostimise 19%-line kasv kompostimiskohtades aastatel 2010 kuni 2014 tänu paremale
jäätmete sortimisele nende tekkekohas.
Võimalikud edutegurid
Töötoad kooliõpilastega.
Demonstratsioonid ja näited, mida jagatakse kohalikega, et kompostimist illustreerida.
Peamised raskused
Peamine raskus seisneb inimeste sissejuurdunud harjumuste muutmises.
Vaja on järjekindlat lähenemist pidevate kampaaniatega, et parandada inimeste teadlikkust
vajadusest muuta oma harjumusi.
Saadud
peamised
õppetunnid

Kodanike kaasamise vajadus.
Pidevate tõhusate kampaaniate vajadus.
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PORTO LINN (PORTUGAL)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

2.12. Toidujäätmete liigiti kogumine

Foto

Ettepaneku
autorid

Porto kohalik omavalitsus

Kontaktisikud

Pelouro da Inovação e do Ambiente:
pelouro.ia@cm-porto.pt
+351 222 097 161

Kasulikud
viited

www.cm-porto.pt

Alguse aeg

2008

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Portugal, Porto, muinsuskaitsealune kesklinn

Piirkonna
elanikud

7000
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Kirjeldus
Ajend
Muinsuskaitsealune kesklinn on mitmel põhjusel väga mitmekesine ala. Esiteks lähevad
inimesed sinna erinevatel põhjustel: seal elatakse, töötatakse, käiakse vaba aega veetmas ja
turistidena vaatamisväärsusi külastamas. Teiseks on hoonetel erinevad kasutusviisid, need
on elumajad, restoranid, poed, kohvikud ja baarid, kauplused ja hotellid jne. Kogu linnaline
struktuur on terve ajaloolise linnakeskuse ulatuses väga erinev. Kõik need tegurid sõltuvad
asukohast muinsuskaitsealuses kesklinnas ning vajalikust jäätmekogumissüsteemist, samuti
toidujäätmete kogumise potentsiaalist.
Praegu kogume ettevõtetelt toidujäätmeid liigiti kogu linnas, kasutades ukselt uksele
kogumissüsteemi. Samas on erinevatel asukohtadel erinevad iseloomujooned ja
erinevad vajadused seoses jäätmekäitlussüsteemiga. Selline eristatavus tuleb esile ka
muinsuskaitsealuses kesklinnas selle mitmekülgsuse tõttu. Iga piirkonna erinevatele
vajadustele vastamiseks oleme aja jooksul toidujäätmete kogumissüsteemi täiustanud ja
töötanud välja eraldi skeemid muinsuskaitsealuse kesklinna erinevatele piirkondadele. Praegu
on meil spetsiiﬁline süsteem Ribeira jaoks, mida oleme juba esitlenud ja selgitanud, ning veidi
teistsugune süsteem ülejäänud ajaloolise ala jaoks.
Areng ja ajakava
Biolagunevate jäätmete eraldi kogumiseks alustasime 2008. aastal mõnedelt äripindadelt
seal tekkivate toidujäätmete liigiti kogumist. Pärast elluviimise etappi hakkasime laiendama
seda süsteemi kogu linnale, sealhulgas muinsuskaitsealusele kesklinnale. Kui mõistsime, et
teenusestandardid, mille olime välja töötanud, ei sobi Ribeiras rakendamiseks, alustasime
süsteemi kohandamist ja erinevate strateegiate väljatöötamist, mis sobiksid just Ribeira
unikaalsete omadustega. Konkreetse süsteemi toidujäätmete liigiti ukselt uksele kogumiseks
viisime Ribeiras ellu 2015. aastal.
Nagu juba jäätmete liigiti kogumissüsteemi juures selgitasime, on ka toidujäätmete ukselt
uksele kogumissüsteemid välja kujunenud ja täielikult toimivad. Samas oleme teadlikud, et
süsteemil on veel laienemisruumi. Pealegi muutub jäätmetekke iseloom linna arenemise
tõttu pidevalt, eriti muinsuskaitsealuses kesklinnas, kus turismi iseloomulikud jooned on
viimaste aastatega drastiliselt muutunud. Samas suurenevad jäätmete kogumise nõutavad
määrad aina enam. Seepärast peame jätkuvalt korraldama uuringuid, et süsteemi laiendada,
hõlmamaks uusi kasutajaid ja suurendamaks süsteemi katvust kogu linnas.
Osalejad
Pärast projekteerimise ja planeerimise etappi hakkasime süsteemi ellu viima. Teenuse
toimimise tagamiseks pidime kaasama äriettevõtete omanikke ja töötajaid. Esimene samm oli
selgitada neile süsteemis toimuma hakkavaid muutusi ja paluda nende koostööd. Püüdsime
rõhutada uue süsteemi eeliseid, parandades teadlikkust ning kaasates maakonnanõukogu
ning restoranide ja baaride omanikud. Süsteemi toimimine põhineb kohaliku omavalitsuse ja
ettevõtete omanike vahetul koostööl ja ka koostööl maakonnanõukogudega.
Õigusraamistik
Lisaks probleemidele seoses tänavate puhtana hoidmisega, kasutajate vajaduste rahuldamisega
ja jäätmekäitlussüsteemi operatiivsete aspektidega, põhinesid kõik meie pingutused jäätmete
liigiti kogumissüsteemi parandamiseks Euroopa jäätmekäitlusalase õigusraamistikuga
pandud kohustustel. Euroopa Komisjoni poolt jäätmete kogumisele, taaskasutamisele ja
ringlussevõtmisele seatud sihtide saavutamiseks hõlmab meie tegevuskava mitmeid tegevusi,
mis töötatakse välja ja viiakse ellu aastaks 2020. Üks neist tegevustest on vahetult seotud
eelkirjeldatud tööga: toidujäätmete liigiti ukselt uksele kogumissüsteemide laiendamine
ettevõtlussektoris.
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Finantsraamistik
Me ei saa süsteemiga seonduvaid kulusid ja tulusid täpselt öelda. Sellegipoolest teame,
et enne süsteemi paikapanemist toidujäätmeid ei kogutud, sest varem visati need koos
sortimata jäätmetega ära. Seega tähendas süsteemi paikapanemine põletusse saadetavate
olmejäätmete hulga vähenemist ja sellest tingitult jäätmekäitluse kulude vähenemist. Teisest
küljest on tegevusalased nõuded suuremad ja seega on tegevuskulud suurenenud.
Rahastuse mudeli osas: kuna ettevõtetelt jäätmete liigiti ukselt uksele kogumissüsteemi
laiendamine on nähtud ette kohaliku omavalitsuse tegevuskavas, mis on välja töötatud
õigusraamistiku alusel, siis sõltub nende tegevuste areng täiendava toetuse saamisest
ühenduse rahadest.
Maksustamise mudel on kõigile kasutajatele sama, sõltumata jäätmekäitluse mudelist.
Individuaalne jäätmekäitluse tasu sõltub veetarbimisest.
Kasutuse tase (%) või kasutajate arv (kui võimalik)
Süsteem katab Ribeira 100%-liselt, mis tähendab ligikaudu 100 äripinna teenindamist. Teisel
toidujäätmete liigiti ukselt uksele kogumissüsteemil on kogu linnas umbes 525 kasutajat, neist
32 muinsuskaitsealuses kesklinnas.
Ja lõpuks, oma uuringutes eesmärgiga rakendada ukselt uksele jäätmete liigiti kogumisesüsteem
elamupiirkondades, kaalume hõlmata kõiki ajaloolises linnakeskuses asuvaid maju ja piirkonna
kogu rahvastikku.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Jäätmete liigiti ukselt uksele kogumissüsteem Ribeiras kogub umbes 330 tonni toidujäätmeid
aastas. Muinsuskaitsealuse kesklinna teiste osade elanike kogutud toidujäätmete hulgaks hindame
aastas umbes 165 tonni (me ei saa seda väärtust täpselt välja tuua, sest see kogumisteenus ei
piirdu ajaloolise linnakeskusega, mitmed kasutajad asuvad väljaspool muinsuskaitselist ala). Seega
kogume muinsuskaitsealuses kesklinnas aastas kokku ligikaudu 500 tonni toidujäätmeid, mida ilma
selle süsteemita ei kogutaks üldse.
Võimalikud edutegurid
Kohandades jäätmete liigiti kogumissüsteemi linna omapäradele ja kasutajate vajadustele, tagame
paremad tulemused seoses jäätmete kogumisega ja ka paremad tegevustingimused. Kui süsteem
on linna omapäradele kohandatud, siis on selle käitamine lihtsam ja tõhusam. Kui süsteem vastab
kasutajate vajadustele, siis on nende koostöö parem ja osalemise määr kõrgem.
Peamised raskused
Peamine raskus seoses ukselt uksele kogumissüsteemi laiendamise planeerimisega seisneb
tajumises, milline on parim strateegia ja süsteemi kõige sobivam konﬁguratsioon. Kriitiliste
aspektide ja peamiste võimalike takistuste tuvastamine on väga keerukas ülesanne, millega
seondub palju rasket tööd.
Saadud
peamised
õppetunnid

Jäätmekogumissüsteemi
tulemuslikkus
on
vahetult
seotud
selle
toimimiskeskkonna sobivusega. Iga koht on ühel või teisel moel unikaalne
ja jäätmekogumissüsteem tuleb ehitada üles sellest unikaalsusest lähtuvalt.
Mida paremini süsteem konkreetsesse asukohta sobitub, seda paremad on
tulemused.
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Konteinerite
asukohad
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PALMA DE MALLORCA LINN (BALEAARI SAARED)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

3.1. Teisaldatavad prügikastid Palma de Mallorca piirkonnas

Foto

Ettepaneku
autorid

Juhtumiuuringud ja rakendusala
Juhtum nr 1: Granollersi Nõukogu, Kataloonia (ES)
Juhtum nr 2: Palma Nõukogu, Baleaari saared (ES)

Kontaktisikud

Juhtum nr 1: Granollersi Nõukogu, Kataloonia (ES)
Servei de Serveis i Via Pública. C. Sant Jaume 16-25 5a Despatx 504. 08401
Granollers, Spain (Hispaania). Tel: +34 938603206
Juhtum nr 2: Palma Nõukogu, Baleaari saared (ES)
Oﬁcines Centrals – Ediﬁci Joan Maragall. Tel: +34 971774300. emaya@emaya.es

Kasulikud
viited

Juhtum nr 1: Granollers Nõukogu, Kataloonia (ES)
Granollersi Nõukogu, keskkonnaosakond: Reciclar a l’illa de vianants
(võrgus), 2017. [Ringlussevõtt jalakäijate alas] Kättesaadav:
http://www.granollers.cat/medi-ambient/reciclar-lilla-vianants
Juhtum nr 2: Palma Nõukogu, Baleaari saared (ES
Palma Nõukogu, EMAYA, teenuste osakond: Nou servei de recollida selectiva
móvil (võrgus), 2017. [Uus mobiilne jäätmete liigiti kogumise teenus] Kättesaadav:
https://www.emaya.es/ca/recollida/nousistemarecollidaselectivamobil

Alguse aeg

Juhtum nr 1: Granollers: märts 2012
Juhtum nr 2: Palma: mai 2017

Jooksev
staatus

Kasutusel

Asukoht

Rakendusala
Linnades, kus selline jäätmekogumise süsteem on juba käigus, kasutatakse
seda piirkondades, kus pole piisavalt ruumi prügikastide paigaldamiseks ja kus
nad peaksid ümbritsevasse keskkonda hästi sulanduma. Sellised piirkonnad on
enamasti ajaloolistes linnakeskustes, paljud neist jalakäijatele mõeldud, ning kus
on palju äritegevust ja turismi.
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Piirkonna
elanikud

Juhtum nr 1: Granollers
1478 vanalinna elanikku (2014). Ettevõtete arv vanalinnas pole kättesaadav.
Üldandmed Granollersi linna kohta:
- 2273 ettevõtet tänava tasandil (poed, baarid ja restoranid), 2017. aasta
seisuga (Granollersi Nõukogu ametlikud andmed);
- 307 tühja pinda, 2017. aasta seisuga (Granollersi Nõukogu ametlikud
andmed);
- 17 407 isikut, kes on sotsiaalametis registreeritud kui teenindussektori
töötajad, 2017. aasta juuni seisuga (Idescati andmed).
Juhtum nr 2: Palma de Mallorca
25 561 vanalinna elanikku (2017). Vanalinna ettevõtete arv ei ole kättesaadav.
Palma linna üldandmed:
- 38 705 inimest on sotsiaalametis registreeritud
toitlustusasutuste töötajad (Ibestati andmed).

kui

hotellide

ja

Kirjeldus
Tava seisneb uue eraldi jäätmekogumisteenuse loomises linna ajaloolises keskuses, kuhu
prügikaste ei saa püsivalt paigutada, sest seda ei võimalda piirkonna omadused (kitsad
tänavad, juurdepääsuta piirkonnad jne) või esteetilised piirangud (ajaloolised monumendid,
ettevõtluspiirkonnad jne). Prügikastid pannakse iga päev avalikele teedele ja jäetakse teatud
kindlaks ajaks sinna. Kõige sobivam aeg on õhtul/öösel (vahemikus 18:00–23:00).
Elanike elukeskkonna saastamise vältimiseks transporditakse prügikaste elektriliste veokitega.
Prügikastid transporditakse ja paigutatakse konkreetsetesse kohtadesse ning kasutajad peavad
oma jäätmed neisse viima etteantud aja jooksul. Ajavahemiku lõppedes viiakse prügikastid
kogumisjaama ja tühjendatakse seal. Edasi hoitakse neid samas jaamas või muus sobivas kohas.
Teenuse tõhustamiseks moodustavad prügikastid ühtse platvormi, mida on lihtsam ja kiirem
paigaldada ja eemaldada.
See mobiilne platvorm võib koosneda erinevatest prügikastidest, kuid peab sisaldama vähemalt
üht prügikasti igale jäätmeliigile (olmejäätmed, biolagunevad jäätmed, plast, paber ja klaas),
erinevas suuruses. Sõltuvalt jäätmetekkest võib lisada vastavat liiki jäätmete jaoks mõeldud
prügikaste. Alltoodud pildil on näha mobiilne platvorm ja selle tehnilised andmed.
Ajend
Vajadus suurendada kohalike elanike ja ettevõtete juurdepääsu jäätmete liigiti kogumisele
ajalooliselt või esteetiliselt huvitavates piirkondades, kus on vähe ruumi prügikastide paigutamiseks
(ja veel vähem ruumi sõidukitega manööverdamiseks).
Areng ja ajakava
- 1. etapp: esialgse uuringu teostamine (1., 2. ja 3. kuu)
• Tegevuspiirkonna väljaselgitamine.
• Jäätmetekke analüüsimine (ettevõtetes ja elamispindadel).
• Inim- ja materiaalsete ressursside vajaduse hindamine.
• Platvormidele paigalduskohtade ja marsruutide leidmine.
• Äärealadele lisaprügikastide määramine.
- 2. etapp: teavituskampaania (3., 4. ja 5. kuu)
- 3. etapp: teenuse elluviimine ja käivitamine – prügikastide eemaldamine (5. ja 6. kuu)
- 4. etapp: järeltegevused ja hindamine (6., 7., 8. ja 9. kuu)
• Prügikastide asukohtade ja arvu kohandamine.
• Tänavate puhastamise intensiivistamine.
- 5. etapp: saavutatud parandused (10. kuu)
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Osalejad
• Kohalik omavalitsus
• Teenuselitsentsiga ettevõte või riigiettevõte
• Saarevalitsus (Consell insular)
• Kohalik politsei (keskkonnaüksus)
• Tegevuspiirkonna elanikud
• Tegevuspiirkonna ettevõtted
Kulud
Selle kampaaniaga ei seondu otsest ﬁnantstulu, kuid see annab oma panuse väljakujunenud
ﬁnantsmudelisse, suurendades potentsiaalselt mudelist tulenevat tulu. Mudeli tulud on
jäätmekogumise ja -käitlusega seonduvad kohalikud maksud, tulu liigiti kogutud jäätmete tonni
kohta ja tulu materjali müügist.
Element – ühiku kulu (k.a KM)
Platvormid: 18 000 eurot
Veok: 36 000 eurot
Prügikastid (240 –360 l): 70 eurot
Prügikastid (1,100 l): 300 eurot
Teavituskampaania – sõltuvalt planeeritavatest tegevustest. Kontrollväärtus on 3–5 eurot elaniku
kohta.
Kasutuse tase
Uue jäätmekogumisteenuse oodatav kasutusprotsent on 80% (konkreetsed andmed ei ole
juhtumiuuringute põhjal kättesaadavad).
Ainult need, kellele teenuse jaoks määratud ajavahemik ei sobi, kasutavad äärelinnas ehk
väljaspool vanalinna paiknevaid prügikaste.
Tulemused
Juhtum nr 1: Granollersi Nõukogu, Kataloonia (ES)
Liigiti kogutud jäätmed moodustavad praegu ligikaudu 40% kõigist vanalinnas kogutud jäätmetest.
Kogu kohaliku omavalitsuse peale on see protsent 30%.
Konkreetsemad andmed mobiilsete platvormide kaudu kogutud sorditud jäätmete kohta ei ole
vanalinna kohta kättesaadavad. Kogu kohaliku omavalitsuse andmed on 2016. aasta seisuga
järgmised.
- 70% (16 000 tonni) sortimata jäätmeid.
- 30% (7355 tonni) sorditud jäätmeid: 927 tonni klaasi, 1866 tonni biolagunevaid jäätmeid, 422
tonni paberit/pappi, 677 tonni kergpakendeid ja ülejäänud jäätmeliike (3463 tonni).
Juhtum nr 2: Palma Nõukogu, Baleaari saared (ES)
Esimese rakenduskuu järel oli saavutatud tulemus 75% liigiti kogutud jäätmeid alalt, kuhu
paigaldati mobiilsed platvormid (vanalinn).
Kampaania esimese kuuga kogutud jäätmete üldkogusest:
- 25% (15 860 kg) oli sortimata jäätmeid;
- 75% (63 440 kg) oli sorditud jäätmeid: 5900 kg kergpakendeid, 24 740 kg biolagunevaid jäätmeid;
7740 kg paberit ja pappi ning 9460 kg klaasi, pluss ülejäänud jäätmeliigid (15 600 kg).
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Võimalikud edutegurid
- Kuna prügikastid viiakse päevaks avalikelt teedelt ära, siis on avalikel tänavatel rohkem
ruumi ja jäätmed ei kuku ületäitunud statsionaarsetest prügikastidest tänavale, nagu see
linnapiirkondades üldiselt võib juhtuda.
- Visuaalne mõju on väiksem, sest prügikastid on tänavatelt eemaldatud.
- Rohkematel kasutajatel on juurdepääs jäätmete liigiti kogumise süsteemile (mõju jäätmete
liigiti kogumise protsendile).
- Tegemist on paindliku süsteemiga, mis on igal ajal kohandatav kohalikele vajadustele
(turismihooaeg, kohalikud festivalid jms).
- Oodatav õhu- ja mürasaaste on väike, sest kasutatakse elektrilisi veokeid ja prügikastid
kallatakse tühjaks väljaspool vanalinna asuvas käitises.
Peamised raskused
- Kasutajatele on jäätmete toomiseks jäänud piiratud aeg.
- Vaja on koordineerimist teiste kogumisteenustega, muuhulgas näiteks marsruutide osas ja
suuremõõtmeliste esemete äraviimise osas.
- Tuleb jälgida ja kontrollida äärelinnas asuvaid prügikaste neile kasutajatele, kelle jaoks
teenuse ajakava ei sobi.
Vaja on süsteemi, milles saab kasutajate arvu uuendada (näiteks turismihooajal) ja kasutajaid
asukohtade muutustest teavitada (nt teetööde tõttu).
Saadud
peamised
õppetunnid

Üldiselt oli intsidente vähe ja nii kohalikud elanikud kui ettevõtted on süsteemi
hästi vastu võtnud. Samas on äärelinna (linnapiirkonna) statsionaarsed
prügikastid aeg-ajalt ületäitunud ja väike arv kasutajad ei sortinud oma jäätmeid
korralikult.
Neil põhjustel vajab süsteem regulaarseid teavituskampaaniaid ning kohaliku
politsei keskkonnaüksuse järelevalvet.

Lisateave

Teave kogumismudelite kohta:
- Ezeah, C., Fazakerley, J. & Byrne, T. Tourism Waste Handling in the European
Union: Lessons Learned from Four Popular EU Tourist Destinations. American
Journal of Climate Change (võrgus), kd 4, 431–445. 2015. Kättesaadav:
http://ﬁle.scirp.org/Html/4-2360302_61933.htm
- URBAN-WASTE. Urban strategies for Waste Handling in Touristic Cities (võrgus).
2017. Kättesaadav:
<http://www.urban- waste.eu/>
- Grau Maquinària (tarnija), veebileht (võrgus). 2017. Kättesaadav:
<http://www.grau-maquinaria.com/urbaclic%20s10ic8.htm>
Juhtum nr 1: Granollersi Nõukogu, Kataloonia (ES)
- Granollersi Nõukogu, keskkonnaosakond: Recollida selectiva en illa de
vianants (võrgus) [Jäätmete liigiti kogumine jalakäijate aladel] 2017.
Kättesaadav:
<http://www.granollers.cat/sites/default/ﬁles/importades_d6/pagina/2012/03/
Ubicaci%C3%B3%20plataformes%20illa%20vianants_2.pdf>
- Granollersi Nõukogu, keskkonnaosakond: Mapa de l’illa de vianants i horaris
(võrgus). [Jalakäijate ala kaart ja sõidugraaﬁkud] 2017. Kättesaadav:
<http://www.granollers.cat/medi-ambient/reciclar-lilla- vianants#docs
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Juhtum nr 2: Palma Nõukogu, Baleaari saared (ES)
- Palma Nõukogu, EMAYA: Calendari de recollida (võrgus) [Jäätmekogumise
ajakava] 2017. Kättesaadav:
<https://www.emaya.es/media/3784/presentacio-recollida-centre-1.pdf>
- Palma Nõukogu, EMAYA: Díptic de recollida selectiva mòbil al centre de Palma
(võrgus) [Brošüür mobiilse jäätmete liigiti kogumise platvormi kohta Palma
kesklinnas], 2017. Kättesaadav:
<https://www.emaya.es/media/3738/fullet-recollida-centre-a5.pdf>
- Palma Nõukogu, EMAYA: Ubicació i nombre actualitzat de plataformes
(võrgus) [Platvormide asukohad ja uuendatud arv] 2017. Kättesaadav:
<https://www.emaya.es/media/3988/situacion- contendores-dia-29-05-2017.pdf>
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TALLINNA LINN (EESTI)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

3.2. Jäätmekonteinerite asukohad Tallinna vanalinnas

Foto

Ettepaneku
autorid

Tallinna linn

Kontaktisikud

Linnaosavalitsuste esindajad:
• Haabersti Linnaosa Valitsus, haldusosakonna juhataja,
Tonu.Kivimaker@tallinnlv.ee
• Tallinna Kesklinna Valitsus, linnakeskkonna osakonna peaspetsialist,
Kylly.Annus@tallinnlv.ee
• Kristiine Linnaosa Valitsus, vanemspetsialist, Marju.Korts@tallinnlv.ee
• Lasnamäe Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja,
Diana.Buchmann@tallinnlv.ee
• Mustamäe Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna peaspetsialist,
Urmas.Kopp@tallinnlv.ee
• Nõmme Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna peaspetsialist,
Mart.Miidu@tallinnlv.ee
• Pirita Linnaosa Valitsus,
Merike.Kalam@tallinnlv.ee

linnamajanduse

osakonna

peaspetsialist,

• Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakonna juhataja
asetäitja, Arvo.Soorand@tallinnlv.ee
• Tallinna Keskkonnaamet, keskkonnaamet@tallinnlv.ee
• Tallinna Kommunaalamet, kommunaalamet@tallinnlv.ee
Kasulikud
viited

Tallinna jäätmehoolduseeskiri

Alguse aeg

2008. aasta
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Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Tallinna linn

Piirkonna
elanikud

448 700
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Kirjeldus
Ajend
Jäätmekonteinerid peavad olema paigutatud jäätmevaldaja kinnistule. Tallinna vanalinna alas
on keelatud paigutada jäätmekonteinereid tänavale. See on lubatud ainult juhul, kui on ehitatud
jäätmemaja. Sel viisil on konteinerid peaaegu märkamatud ning ei riku vanalinna visuaalset
miljööd. Vanalinna tänavatel on rohkem ruumi liikuda. See eeskiri aitab vähendada ka ebameeldiva
lõhna riski vanalinna tänavatel.
Peamised kohad, kus vanalinna elanikud oma jäätmekonteinereid hoiavad, on sisehoovid, keldrid
ja trepikojad.
Areng ja ajakava
Tallinna linn on seda põhimõtet järginud juba pikka aega ja jätkab seda ka tulevikus.
Osalejad
• Tallinna Keskkonnaamet
• Tallinna linnaosavalitsused
Õigusraamistik
Tallinna jäätmehoolduseeskirja kohaselt on vanalinnas keelatud panna jäätmekonteinereid
tänavale. See on lubatud ainult juhul, kui on ehitatud jäätmemaja.
Finantsraamistik: (tegevuste kulud, tegevuste tulud (kui on), kasutatavad rahastuse mudelid)
Vanalinna elanikud peavad leidma oma konteineritele sobiva asukoha. Kui selleks pole piisavalt
ruumi, siis on üks valik jagada oma konteinerit teiste kinnistuomanikega. Kui ruumi pole üldse,
siis võib linnaosavalitsus lubada konteinerite paigutamist avalikule maale, kuid ainult juhul, kui on
võimalik ehitada jäätmemaja.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Vanalinnas on rohkem vaba ruumi, jäätmekonteinerid ei riku vanalinna välimust ega levita halba
lõhna. Vanalinna tänavad on meeldivad, puhtad ja korras.
Võimalikud edutegurid
Mõnedel juhtudel on vaja erilähenemist ja avatud meelt, et leida lahendus, nt ühel kinnistul
kasutatakse jäätmekonteinerina vana kanalisatsioonikaevu.
Peamised raskused
Mõnedel juhtudel on raske jäätmekonteineritele ruumi leida.
Saadud
peamised
õppetunnid

Jäätmekonteinerite asukoht tuleb planeerida enne ehitust, kuid vahel ei ole see
vanalinnas võimalik ning iga juhtum nõuab erilähenemist ja vahel ka avatud
meelt.

Lisateave

www.tallinn.ee
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PORTO LINN (PORTUGAL)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

3.3. Ideaalse vaatega koha loomine linnauuendamise teel Portos

Foto
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Ettepaneku
autorid

Porto kohalik omavalitsus

Kontaktisikud

Pelouro da Inovação e do Ambiente:

101

pelouro.ia@cm-porto.pt
+351 222 097 161
Kasulikud
viited

www.cm-porto.pt

Alguse aeg

2017. aasta

Jooksev
staatus

Lõpule viidud

Asukoht

Portugal, Porto, muinsuskaitsealune kesklinn – Miadouro do Codeçal

Piirkonna
elanikud

70

Kirjeldus
Ajend
Porto muinsuskaitsealune kesklinn asub mäeküljel ning selle peamised iseloomujooned on järsud
kallakud ja suured kõrguste erinevused. Selles piirkonnas on mitu tänavat, mis on algusest lõpuni
astmetega kaetud. Neis kohtades on jäätmekogumine probleemne. Aja jooksul oleme töötanud
välja erinevaid strateegiaid nende probleemidega toimetulemiseks ja neist põhjustatud takistuste
ületamiseks.
Üks selline juhtum on koht nimega Escarpa do Codeçal (Codeçali järsak).
See järsak ühendab jõeäärse piirkonna Ribeira kõrgema kohaga ajaloolises linnakeskuses,
tekitades nende vahele trepi – Escadas do Codeçal. Meie hinnangul on sellel teel ja selle ümbruses
29 elukohta, kus elab umbes 70 inimest. Nende tekitatavate jäätmete kogumiseks on meil trepi
keskele paigaldatud spetsiaalne kogumissüsteem, mis asub kohe pärast viimast maja. See
süsteem koosneb torust, mis viib jäätmed jõe ääres paiknevasse konteinerisse, mille ümbruses
saab jäätmeveok piiramatult sõita.
Kuni 2017. aasta jaanuarini oli elanikel juurdepääs torule betoonseinas oleva kahe avause kaudu,
millel on ka avamise ja sulgemise mehhanism. Samas olid need seadmed ja ka süsteemi muud
osad väga vanad ja lagunenud.
Ka majapidamiste reovee kogumissüsteem vajas renoveerimist.
Ja veel – kuna see sein varjas ära kauni vaate, nägime võimalust see koht korda teha ja selle
võimalused ära kasutada. Seepärast koostati projekt reovee ja jäätmete kogumissüsteemi
renoveerimiseks, kaasa arvatud ümbruse korrastamine ja lehtla loomine.
Selle uuendamisega õnnestus saavutada lagunenud ja väga negatiivse visuaalse mõjuga
jäätmekogumissüsteemi oluliselt parem esteetiline välimus ja linnakeskkonda sulandamine.
Kogumispunkt oli selles asukohas asendamatu, kuid selle väljanägemine tegi ümbruskonnale
selgelt kahju.
Pärast tööde lõppu, kui aegunud konstruktsioon oli eemaldatud, sulandus see jäätmekäitlussüsteemi ainuke element ideaalselt kohalikku linnastruktuuri, tagades mitte ainult ümbruskonda
häiriva mõju minimeerimise, vaid ka inspireerides looma huvitavat kohta.
Areng ja ajakava
Projekt hõlmas jäätmete ja reovee kogumissüsteeme ning kohalikke parandustöid.
Jäätmekogumissüsteemi osas põhines renoveerimine sellel, et kohandada ühine pinnaveekollektor
torusüsteemiga, mis tavaliselt seondub maa-aluste konteineritega. Asbesttsemendist torud
asendati uue roostevabast terasest toruga. Toru viib kahte polüetüleenist jäätmekonteinerisse,
kumbki mahuga 1100 liitrit, mis asuvad suletud alas.
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Projekt töötati välja 2016. aastal. Elluviimise etapp ja ehitustööd algasid novembris 2016 ja kestsid
75 päeva. Süsteem on olnud töös alates jaanuarist 2017.
Osalejad
Arenduse osas toimus koostöö Porto kohaliku omavalitsuse linnakoristuse osakonna, veevarustuse
munitsipaalettevõtte (Águas do Porto – AdP) ja kommunaalteenuste munitsipaalettevõtte (Gestão
de Obras Públicas – GOP) vahel.
Õigusraamistik
Sellele sekkumisele ei kohaldu otseselt ühtki jäätmetega seonduvat õigusraamistikku. Samas on
kogumispunkti säilitamise vajadus seotud lisaks kohalikule jäätmetekkele ka riikliku veevarustuse
ja jäätmekäitluse ametkonna (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – ERSAR)
kehtestatud kohustustega.
See ametkond kehtestab nõuded jäätmesüsteemi juurdepääsetavusele. ERSAR on sätestanud,
et kodumajapidamisel on juurdepääs jäätmesüsteemile, kui maksimaalselt 100 meetri
kaugusel sirgjooneliselt asub kogumispunkt. Seega ei tohtinud seda kogumispunkti kaotada,
sest muidu poleks olukord enam nõuetele vastanud. Lisaks pidid konstruktsiooni omapärad ja
paigaldusprotsess vastama planeerimist reguleerivatele õigusaktidele.
Finantsraamistik
Projekti üldeelarve oli umbes 65 000 eurot ja seda rahastas veevarustuse munitsipaalettevõte.
Kuigi jäätmekäitlussüsteem ja linnalised struktuurid kaasati samuti projekti, loeti seda reovee
haldussüsteemi ulatusse kuuluvaks sekkumiseks.
Süsteemi renoveerimine ei mõjutanud selle tegevuskulusid. Tegevuskulud jäid eelnevaga
võrreldes samaks.
Tulemused
Võimalikud edutegurid
Selle projekti peamine edutegur oli, et see tõi eeliseid kõigile kaasatud osapooltele. Lisaks
lagunenud süsteemi renoveerimisele ja selle funktsionaalsele täiustamisele, andis projekt suure
panuse ka asukoha esteetilisele välimusele.
Peamised raskused
Selle projekti korral oli raske leida sobivat lahendust olemasoleva jäätmekogumissüsteemi
renoveerimiseks. Oma unikaalsuse tõttu vajas süsteem osi, mida saab kohandada toru
konstruktsioonile ja asukoha omadustele, andes samal ajal minimaalse võimaliku visuaalse mõju.
Saadud
peamised
õppetunnid

Ka
kõige
keerukamates
kohtades
on
võimalik
projekteerida
jäätmekogumissüsteem või element, mis vastab kõigile vajadustele ja on
ideaalselt integreeritud linnakujundusse. Veidikese kujutlusvõimega saab muuta
lagunenud ja ebameeldiva koha ideaalseks kohaks.

Lisateave

Pole kohane
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IBIZA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

3.4. Prügikastide esteetiline integreerimine Dalt Vila piirkonnas Ibizas

Foto

Ettepaneku
autorid

Ibiza Nõukogu
Keskkonnaamet
C. de Canàries, 35 - 07800 Ibiza Spain (Hispaania) Tel: +34 971 397 600.
E-post: eivissa@eivissa.es

Kontaktisikud

- Montse Garcia Cuenca (keskkonnanõunik)
mediambient@eivissa.es – (+34)971.39.75.22
- Sandra Romero (keskkonnaspetsialist)
sandra.romero@eivissa.es- (+34)971.39.75.22
- Raimon Ollé (ajaloolisele linnakeskusesele määratud arhitekt)
raimon.olle@eivissa.es- (+34)971.39.75.22

Kasulikud
viited

Autonoomsed kogukondlikud eeskirjad:
- Ibiza Nõukogu, Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni històric de
les Illes Balears (BOCAIB, 165, 29/12/1998, lk 19765-19779) [1998. aasta 21.
detsembri seadus nr 12 Baleaari saarte ajaloolise pärandi muinsuskaitse
kohta:
http://www.eivissa.es/portal/images/stories/pdfnucli/peprimarina.pdf
Kohalikud eeskirjad:
- PEPRI. Ibiza Nõukogu. Pla Especial De Protecció y Reforma Interior De Sa
Penya, La Marina i Zona D´Eixamples (võrgus) [Erikava Sa Penya, La Marina
ja Eixamplesi piirkondade kaitseks ja sisereformiks]:
http://www.eivissa.es/portal/images/stories/pdfnucli/peprimarina.pdf
- Ibiza Nõukogu. Ordenanza De Protección Del Conjunto Histórico De Dalt
Vila [Dalt Vila ajaloolise kompleksi kaitse määrus] Conservación, Renovación
Y Uso (Título IV) (võrgus) [Keskkonnakaitse, renoveerimine ja kasutus]:
http://www.eivissa.es/portal/images/stories/pdfnucli/pepridaltvila.pdf
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Linnaplaneerimise määrused:
- Ibiza Nõukogu. 1987. aasta linnaplaneerimise üldplaan
http://www.eivissa.es/portal/index.php/es/pgou-vigente
- 1987. aasta linnaplaneerimise üldplaani muudatused:
http://www.eivissa.es/portal/index.php/es/pgoucas
Keskkonnakaitse, jäätmekäitlus:
- Ibiza Nõukogu. Munitsipaalse jäätmekäitluse käskkiri:
http://www.eivissa.es/portal/images/stories/ordenances/residuos.pdf
Alguse aeg

1. Ibiza Nõukogu. Plan Especial de Protección y Reforma Interior de „Sa Penya,
La Marina i zona d’Eixample“ [Erikava Sa Penya, La Marina ja Eixamplesi
piirkondade kaitseks ja sisereformiks] Algus: 1994.
2. Ibiza Nõukogu. Plan Especial de Protección i Reforma Interior de „Dalt Vila“
[Erikava Dalt Vila piirkonna kaitseks ja sisereformiks] Algus: 1997.
3. Ibiza Nõukogu. Revisión del Plan General Municipal, Normas Urbanísticas
[Munitsipaalüldplaani muutmine, linnaplaneerimise eeskirjad] Esialgne
heakskiit: märts 2016.

Jooksev
staatus

Kasutusel

Asukoht

Dalt Vila, La Marina, Vara de Rey Ibiza, Hispaania

Piirkonna
elanikud

Dalt Vila, La Marina, Vara del Rei ja Plaça del Parc (Vanalinn): ligikaudu 800
elanikku (andmed ootavad ametlikku kinnitust)
Ibiza linn: 49 975 elanikku (2015, Ibestati andmed)

Kirjeldus
P.E.P.R.I. sätestab tegevus- ja kasutustingimused ning protseduurid rakendamiseks mis tahes
kampaanias, mis mõjutab selle kampaaniaga hõlmatud vara, sealhulgas prügi ladustamise kohti.
Otsus paigaldada prügikastid (prügikastide tüüp ja asukoht) on üks vanalinna meetmeid, mis tuleb
esitada PEPRI komisjonile ja millele tuleb saada selle komisjoni heakskiit.
Ajend
Vajadus säilitada ajaloolise linnakeskuse väärtus ja omada töövahendit, mis koordineerib
ja harmoneerib avalikus ruumis asuvaid elemente, nagu tänavamööbel (jäätmekonteinerid,
prügikastid jms).
Areng ja ajakava
Kuud
Etapp

Ülesanne

1

1. Ibiza Nõukogu
territooriumi ja kestlikkuse
valdkonna avaldus

Tegevustaotlus, sealhulgas muudatused või kohandused,
mida nõuavad litsentseeritud spetsialistid, kes kontrollivad
dokumente ja seda, kas nõuded on täidetud.

•

2. Litsentsi tehnilise halduse
analüüs

Eelaruande väljastamine
Eeskirjadele vastavuse määratlemine
Juhtkomisjoni otsus

3. Juhtkomisjoni otsus
4. Tegevus

Poliitikakomisjoni lõppotsus ja heakskiit
Projekti elluviimine
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linnalistel muinsuskaitsealadel

2

3

4

•

•
•
•

•
•
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Osalejad
- Keskkonnaamet. Territooriumi ja kestlikkuse osakond. Ibiza Nõukogu parkide ja aedade
hooldusteenus (sõltuvalt elluviidud esteetilisest valikust)
- Ibiza linna litsentseeritud jäätmekogumisettevõte
- P.E.P.R.I järelevalvekomisjon: Saarevalitsuse Muinsuskaitsekomisjon (sõltuvalt protseduuri
tüübist)
Õigusraamistik
- Ibiza Nõukogu. Plan Especial de Protección y Reforma Interior de „Sa Penya, La Marina y zona
d’Eixample“ [Erikava Sa Penya, La Marina ja Eixamplesi piirkondade kaitseks ja sisereformiks]
- Ibiza Nõukogu. Plan Especial de Protección y Reforma Interior de „Dalt Vila“ [Erikava Dalt Vila
piirkonna kaitseks ja sisereformiks]
- Ibiza Nõukogu. Revisión del Plan General Municipal, Normas Urbanísticas [Munitsipaalüldplaani
muutmine, linnaplaneerimise eeskirjad], esialgne heakskiit (märts 2016)
Kulud
P.E.P.R.I on tehniline eeskiri, seega erikulud puuduvad.
Kasutuse tase või kasutajate arv
See eeskiri mõjutab 100%-liselt kõiki projekte ja kampaaniaid, mis vanalinnas ellu viiakse.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Tegevuse üldtulemused olid järgmised:
• prügikastid/elemendid on integreeritud piirkonna miljöösse, järgides P.E.P.R.I. kehtestatud
kriteeriume;
• nad on esteetiliselt ja funktsionaalselt ühesugused;
• nende visuaalne mõju on väiksem.
Arvudes: komisjon tuleb kokku üks kord kuus ja keskmiselt tegeldakse 10 taotlusega. Ligikaudu 60%
suunatakse edasi ja ülejäänu lükatakse tagasi, tavaliselt ebaõige või ebapiisava dokumentatsiooni
tõttu. Tulemustest teavitavad litsentside halduse eest vastutavad spetsialistid.
Võimalikud edutegurid
• Piirkonnas asuvaid elemente kontrollivad ja reguleerivad vahetult need, kes on ajaloolise
linnakeskuse eest vastutavad.
• Kui kohane, siis on sõltuvalt elementidest kehtestatud erinevad keskkonnakaitselised
tegevused ja protseduurid. See tagab hindamise kohandatuse igale elemendile eraldi ja
seega optimaalsed tulemused.
Peamised raskused
• Aeglasem otsustamine (kuna tuleb teha läbi P.E.P.R.I. protseduur).
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peamised
õppetunnid
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Erimääruse kohaldamine, mis reguleerib Ibiza ajaloolises linnakeskuses
teostatavaid tegevusi, aitab tagada selge ja läbipaistva ühtsuse tänavamööblit ja
piirkonna hooldust mõjutavate tegevuste ja otsuste vahel.
See määrus reguleerib kõiki antud piikonnas teostatavaid tegevusi, nii et
konkreetsel prügikastide paigaldamise juhtumil saavad piirkonnad esteetiliselt
standardse kujunduse, kohandades materjalid avaliku ruumi tüübile ja
kohalikele hoonetele.
Kuna
P.E.P.R.I.
hõlmab
oma
protseduuridega
paljusid
erinevaid
munitsipaalvaldkondi ja prügikastidele ei kohaldata erikriteeriume, siis läheb
otsuste ja järelduste tegemiseks aega, eelkõige seetõttu, et igal aastal esitatakse
palju taotlusi. See mõjutab ka paigaldusest ja hilisemast kasutusest tulenevaid
intsidente.
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GENTI LINN (BELGIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

3.5. Presskonteinerid Gentis

Foto

Ettepaneku
autorid

Genti linn, IVAGO (kogukondade vaheline jäätmekäitlus Gentis ja selle
ümbruskonnas)

Kontaktisikud

Tom Claeys, tom.claeys@ivago.be, 00(32)476749513
Didier Naessens, Didier.naessens@ivago.be

Kasulikud
viited

www.ivago.be

Alguse aeg

2017.

Jooksev
staatus

Kasutusel

Asukoht

Belgia, Gent

Piirkonna
elanikud

257 000

Kirjeldus
Kokkuvõte
Presskonteinerid (mahutavad kuni seitse korda rohkem jäätmeid) kesklinnas vähendavad
vajaminevate prügikastide arvu ja nende tühjendamise aegu. Prügikastid on kaugseirega. Lühidalt
toimub protsess järgmisel moel:
• andur tuvastab jäätmete nivoo tõusu üle teatud taseme;
• prügikast pressib jäätmed kokku;
• andur tuvastab täituvuse taseme;
• prügikast saadab kontorisse teate, kui on peaaegu täis.
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Need prügikastid asuvad strateegilistes kohtades, nagu ajaloolises linnakeskuses, kus on palju
jalakäijaid, ja avalikes grillimiskohtades.
Areng ja ajakava
Projekt algas 2017. aasta algusest ja praeguseks on paigaldatud juba 30 presskonteinerit,
enamasti paljude jalakäijatega piirkondades ja avalikes grillimiskohtades. 2018. aasta keskpaigaks
paigaldame selliseid prügikaste 80.
Praegu uuritakse nende esteetilist sulandumist sobivate värvitoonidega (roheline/hall),
ümbritsedes presskonteineri ajaloolist linnakeskust iseloomustavate ümbritsevate hoonete
värvidega/piltidega või integreerides prügikastid tänavamööblisse.
Osalejad
Genti linn (esteetilised hinnangud), IVAGO, OVAM (Flaami jäätmekäitlusühendus, määrab
jäätmekäitluse põhimõtted). Muinsuskaitseamet.
Õigusraamistik
Linna reeglid linnalise integreerimise kohta.
Finantsraamistik
Prügikastide ostmise ja paigaldamise kulud. OVAM-i (Flaami jäätmekäitluse regulaatori) toetus.
Rahastamine meie iga-aastase avaliku rahastuse kaudu.
Hange on praegu käimas. Hange hõlmab spetsiiﬁlisi kriteeriume ja hinnanguid esteetilisele
väljanägemisele.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Pole veel kättesaadavad.
Võimalikud edutegurid
Hea koostöö kõigi juba hankeprotsessi kaasatud isikute vahel.
Lihtne esteetiline konstruktsioon.
Lihtne paigaldus.
Edasine visuaalne sulandamine tänavatega (värvitoonid?).
Peamised raskused
Luba paigaldada prügikaste ka (kaitstud) ajaloolistesse kohtadesse.
Uus (tõestamata) tehnoloogia – alguses esineb probleeme.
Saadud
peamised
õppetunnid

Koostöö.

Lisateave

www.ivago.be

Esteetika lõimimine alates hanke etapist.
Tehnoloogia ja asjade Interneti (IoT – Internet of Things) kasutamine, kuid
integreeritult kasutajakeskse lähenemisega.
https://www.facebook.com/ivago.gent/
https://www.youtube.com/channel/UCKyA9XLfxs4IIaKhf56fe0w
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CÓRDOBA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

3.6. Värvitud konteinerid Córdobas

Foto

Ettepaneku
autorid

Munitsipaalettevõte SADECO (Sanitation Córdoba) – Córdoba kohalik omavalitsus

Kontaktisikud

Jesus Diz Pérez

Kasulikud
viited

www.sadeco.es

Alguse aeg

2017

buzon@sadeco.es
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Jooksev
staatus

Lõpule viidud

Asukoht

Cordoba

Piirkonna
elanikud

23 000

111

Kirjeldus
Ajend
Jäätmekonteinerite väärkasutust mõjutab nende üldine kulumine ja esteetiline aspekt. Rahvastiku
paremaks kaasamiseks ja nende elementide atraktiivsemaks muutmiseks edendati koostööd
naabrite ühenduste ja koolirühmadega, korraldades disainitegevusi ning tehes nende elementide
välisilme meeldivamaks ja ümbrusega kokkusobivamaks.
Projekti piirkonna koolides on konteinereid disainitud ning dekoreeritud ja värvitud koos
Sadeco jälgijate ja toetajatega. Selle tulemusena tunnevad õpilased, pered ja kogu naabruskond
tugevamalt, et dekoreeritud elemendid kuuluvad nende kanti. Nad on tehtud töö üle uhked ja
tahavad näha austust nende jäätmete utiliseerimiseks vajalike elementide suhtes.
Areng ja ajakava
Pärast nädal aega kestnud tööd õpetajatega pandi prügikastid järgimise nädala jooksul välja.
Kuus kuud pärast tegevuse algust viisid Córdoba kolme kooli õpilased konteinerite dekoreerimise
lõpule.
Osalejad
Koolid, lapsevanemate ühendused, naabrite ühendused, kohalikud poed, Sadeco.
Õigusraamistik
Córdoba Nõukogu munitsipaaleeskirjad
Finantsraamistik
Konteinerite tarnimise keskmine kulu oli 0 eurot konteineri kohta, sest konteinereid kasutati teise
ringina. Seepärast oli vaja arvutada vaid teavitamise, postrite ja õpetajate meeskonna kulud, pluss
värvide ja dekoratsioonimaterjalide kulud. Ligikaudne maksumus: 135 eurot konteineri kohta.
Rahastuse tagas Sadeco.
Tulemused
Tõestatud tulemused
Koolikogukondade, eelkõige koolilaste endi teadlikkus, samuti lapsevanemate ja teiste kohalike
elanike teadlikkus jäätmete ringlussevõtu väärtusest ning nende austus avaliku tänavamööbli
suhtes. Konteinerivandalismi juhtude vähenemine tänavatel.
Võimalikud edutegurid
Tööde nähtavus. Kohalike käitumine pärast konteinerite dekoreerimist.
Peamised raskused
Projekti alguses raskused õpilasrühmade valimisega ja kogukonna ühenduste esialgse
kaasamisega. Mudeli rakendamise kohtade valimine, sest esimesel etapil ei saanud töid teha
kõigil konteineritel ega kõigis naabruskonna piirkondades.
Saadud
peamised
õppetunnid

Erinevate tegijate osalemise tähtsus, muutes tavalised jäätmekogumise
elemendid endi omaks.
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CÓRDOBA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

3.7. Esteetilised katted konteineritele Córdoba ajaloolises linnakeskuses

Foto

Ettepaneku
autorid

Córdoba munitsipaal-sanitaarettevõte (SADECO) – Córdoba kohalik omavalitsus

Kontaktisikud

Jesus Diz Pérez
buzon@sadeco.es

Kasulikud viited

www.sadeco.es

Alguse aeg

2001-2017

Jooksev
staatus

Pidev parandamine

Asukoht

Cordoba

Piirkonna
elanikud

32 000 (2015)

Kirjeldus
Ajend
Kaotada jäätmekogumise elementide ja jäätmete visuaalne mõju võimalikult pikaks ajaks linna
ajaloolise piirkonna kõrgtundlikest aladest.
Selleks varjatakse konteinerid dekoratiivsetesse majadesse, millel on väiksem visuaalne mõju kui
tänaval seisvatel jäätmekonteineritel.
Areng ja ajakava
Esimesed disainermajad paigaldati 1995. aastal Córdoba mošee lähedusse. Majad disainis ja
valmistas SADECO spetsiaalselt jäätmekonteinerite varjamiseks.
2003. aastal kuulutati välja projekteerimise ja metallitööde hange, et valida prügikastidele
uued majad, millest saaks linna ajaloolise ala arhitektuuripärandi lahutamatu osa; selleks
sõlmiti kokkuleppe Córdoba Turismikonsortsiumiga („Consorcio de Turismo de Córdoba“), mis
on turismisektori ettevõtete organisatsioon ja teeb koostööd Córdoba Nõukoguga. Valitud
mudeliga (mille projekteeris ettevõte Garza Diviloc) majad paigaldati Córdoba kogu ajaloolisse
alasse, muutes seal tavaliste jäätmekonteinerite kuvandit.
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2010. aastal kujundati jäätmemajad ümber, et muuta luuki, mille kaudu jäätmekonteinerid
välja võetakse, ja paigaldades pedaali, mis need avab. See tegi jäätmekogumise ja
jäätmekonteinerite majast väljavõtmise munitsipaalteenuse pakkujale lihtsamaks ja jäätmete
konteinerisse panemise kohalikele elanikele lihtsamaks, sest nad ei pea enam jäätmekonteineri
kaant käega tõstma, vaid saavad selleks lihtsalt jalgpedaali vajutada.
2007. aastal tehti jäätmekonteinerite majad taas ümber, tehes nende kattesse kummiga
kaitstud ava, nii et jäätmed saab konteinerisse panna ilma selle kaant avamata. Ka
jäätmemajade tähistust täiustati, nii et see näitab pildina ära, milliseid jäätmeid antud
konteinerisse tohib panna.
Osalejad
Kohalikud elanikud, kaupmehed
Õigusraamistik
Avaliku hügieeni munitsipaaleeskirjad
Finantsraamistik
Ligikaudu 1200 eurot iga jäätmekonteinerite maja kohta, kokku 548 konteinerile.
Omaﬁnantseering, linnanõukogu, Turismikonsortsium, Euroopa rahad.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Jäätmete visuaalse mõju kadumine päeval ja jäätmekonteinerite visuaalne kadumine tänavatelt.
Võimalikud edutegurid
Piirkonna parem kuvand kohalike elanike, ettevõtete ja turistide seas.
Peamised raskused
Kuna jäätmemajade mudelid loodi spetsiaalselt Córdoba jaoks, siis tuli nende disaini järk-järgult
kohandada, et saavutada parem kasutatavus ja kohalike elanike poolne aktsepteerimine.
Nende elementide elluviimise ja hooldamise kulud võivad osutuda piiravaks teguriks nende
paigaldamisel.
Saadud
peamised
õppetunnid

Jäätmete kogumiselementide esteetilise välimuse parandamine vastavalt
ajaloolisele ja muinsuskaitselisele keskkonnale on eelis nii neid kasutavate
elanike kui turistide silmis, kes hindavad väga selle erilise linnaosa puhtust.
Töö turismiga seotud majandusüksustega andis positiivse kogemuse, mis aitab
linna reklaamida.
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PORTO LINN (PORTUGAL)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

3.8.
Jäätmemajade
parandamiseks Portos

lahendused

linnalise

integratsiooni

Foto

Ettepaneku
autorid

Porto kohalik omavalitsus

Kontaktisikud

Pelouro da Inovação e do Ambiente:
pelouro.ia@cm-porto.pt
+351 222 097 161

Kasulikud viited

www.cm-porto.pt

Alguse aeg

2014. aasta

Jooksev staatus

Lõpule viidud

Asukoht

Portugal, Porto, muinsuskaitsealune kesklinn

Piirkonna
elanikud

420

Kirjeldus
Ajend
Aja jooksul oleme teinud pingutusi, et parandada muinsuskaitsealuse kesklinna jäätmekäitlussüsteemi.
Nagu eelpool selgitasime, on selles alas jäätmekogumissüsteemiks integreeritud komplekt erinevaid
alamsüsteeme, mis tõhustab süsteemi kohandamist piirkondade eripäradele ja unikaalsetele nõuetele.
Teades, et maa-alused konteinerid on linnamiljöösse sulandamise, mahu ja kasutustõhususe mõistes
kõige parem lahendus, oleme seda tüüpi konteinereid ajaloolise linnakeskuse mõnedes paikades juba
paigaldanud, püüdes asendada võimalikult palju maapealseid prügikaste. Samas ei olnud maa-aluste
konteinerite paigaldamisega seonduvate tegurite tõttu mõnedes kogumispunktides võimalik maapealseid
prügikaste asendada.
Üks selliseid kohti asub jõeäärse Ribeira alani viiva tee ristumiskohas, mis on üks kõige külastatumaid kohti
Portos. Selles konkreetses kogumispunktis on varem olnud mitmeid esteetilisi probleeme, mis tekitasid
negatiivse visuaalse mõju. Lokaalse jäätmetekke tõttu ei saanud kogumispunkti ka ära kaotada. Ja veel,
kuna me ei saanud ka maapealseid prügikaste maa-aluste konteineritega asendada, olime sunnitud
leidma alternatiivse lahenduse, et esteetilised probleemid viia miinimumini.
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Teostatavaid valikuid kaaludes otsustasime valida jäätmemajade lahenduse: ehitati
metallkonstruktsioon prügikastide varjamiseks, et neid poleks asfaldilt näha. Selle konstruktsiooni
ehitus on väga kena ja lihtne ning ei püüa tähelepanu. Tänu sellele konstruktsioonile jäävad
prügikastid möödakäijatele märkamatuks ja isegi kui neis on mõningaid jäätmeid, pole ka neid näha.
Seega on kogumispunkt nüüd linnastruktuuri sulandatud ja selle negatiivne visuaalne mõju pole
enam probleem.
Linnakujundusse integreerimise osas pole see lahendus siiski ideaalne. Kui asukoha omadused ja
piirangud poleks seda takistanud, siis oleks parim lahendus olnud kogumispunkt kaotada või asendada
prügikastid sobivamate konteineritega. Samas ei saanud asukoha piirangutest siiski mööda minna
ja seepärast oli jäätmemaja konkreetse juhtumi korra parim lahendus probleemi lahendamiseks ja
kohalike oludega arvestamiseks.
Areng ja ajakava
Konstruktsiooni paigaldus oli osa palju suuremast projektist. See oli muinsuskaitsealuses
kesklinnas paikneva umbes 11 000 m2 suuruse ala rehabilitatsiooniprojekti osa.
Konstruktsioon ehitati 2014. aastal.
Osalejad
Projekti arendas ja reklaamis Linnarehabilitatsiooni Ühing (Sociedade de Reabilitação Urbana –
SRU). Samas pidi SU projekti suuruse ning kaasatud konstruktsioonide struktuuride ja teenuste
mitmekülgsuse pärast tegema koostööd mitmete üksustega. Jäätmekäitlussüsteemiga seoses
tehti koostööd Kodanikukaitse, Keskkonnakaitse ja Linnateenuste Munitsipaalameti linnakoristuse
osakonnaga. Avalikud tööd teostas vastav munitsipaalettevõte (Gestão de Obras Públicas – GOP).
Õigusraamistik
Sellele sekkumisele ei kohaldu otseselt ühtki jäätmetega seonduvat õigusraamistikku. Samas
on selles kohas kogumispunkti säilitamise vajaduse seotud lisaks jäätmetekkele ka riikliku
veevarustuse ja jäätmekäitlus ametkonna (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
– ERSAR) kehtestatud kohustustega. See ametkond kehtestab nõuded jäätmesüsteemi juurdepääsetavusele. ERSAR on sätestanud, et kodumajapidamisel on juurdepääs jäätmesüsteemile,
kui maksimaalselt 100 meetri kaugusel sirgjooneliselt asub kogumispunkt. Seega ei tohtinud
seda kogumispunkti kaotada, sest muidu poleks olukord enam nõuetele vastanud. Lisaks
pidid konstruktsiooni omapärad ja paigaldusprotsess vastama planeerimist reguleerivatele
õigusaktidele.
Finantsraamistik
Projekt viidi ellu linnarehabilitatsiooni programmi raames. Kogu projekti eelarve oli umbes 31,5
mln eurot ja osaliselt rahastati seda Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF).
Tulemused
Võimalikud edutegurid
Mitmete korduvate esteetiliste probleemide kõrvaldamine ja jäätmekäitlussüsteemi parem
linnamiljöösse sulandamine lihtsa ja minimaalse sekkumisega.
Peamised raskused
Selle protsessi peamine raskus oli leida lahendus, mis kõrvaldaks kogumispunkti esteetilised
probleemid, säilitades samas kohas maapealsed prügikastid, ning samal ajal parandaks
linnamiljöösse integreerimist ja vähendaks visuaalset mõju.
Saadud
peamised
õppetunnid

Väikeste töödega, paigaldades väga lihtsa konstruktsiooni, suutsime lahendada
probleemaatilise olukorra, ületada korduvad esteetilised probleemid ja
integreerida jäätmekäitlussüsteemi elemendi linnakujundusse. Lihtsate
laiendustega on võimalik saavutada suuri parandusi.

Lisateave

Pole kohane
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KRAKOVI LINN (POOLA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

3.9. Esteetilised lahendused Krakovi kohalikus omavalitsuses:
• esteetilised jäätmeruumid ja prügikastid
• linnapildiga kleebised jäätmeveokitel
• väiksemad jäätmeveokid muinsuskaitsealuses kesklinnas
• munitsipaalpolitsei kontroll kui vahend jäätmekäitluse esteetika parandamiseks

Foto

Ettepaneku
autorid

Munitsipaalkoristusettevõte (Municipal Cleaning Company Ltd.) – Krakovi
kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi haldaja

Kontaktisikud

Piotr Odorczuk – munitsipaal-koristusettevõtte (Municipal Cleaning Company)
pressiesindaja,
+48 12 646 2380, +48 12 646 22 22,
rzecznik@mpo.krakow.pl, mpo@mpo.krakow.pl

Kasulikud
viited

www.mpo.krakow.pl

Alguse aeg

1. august 2013 – Munitsipaalpolitsei ja munitsipaalkoristusettevõtte (Municipal
Cleaning Company) kontrolli all projekti käivitamine
2004 – BELWEDER-tüüpi prügikastide ostmine
2016 – TALLINN-tüüpi prügikastide ostmine.

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Krakovi kohalik omavalitsus, sealhulgas muinsuskaitsealune kesklinn.

Piirkonna
elanikud

768 000 – Krakovi kohaliku omavalitsuse rahvaarv (sealhulgas 1536 elanikku
muinsuskaitsealuses kesklinnas).

Kirjeldus
Ajend
1978. aastal kanti vanalinn koos Waweli, Kazimierzi ja Stradomi piirkondadega UNESCO
maailmapärandi nimekirja. Krakovit külastab igal aastal 12 000 000 turisti. Seepärast peab kohalik
omavalitsus haldama linna esteetilist aspekti, sealhulgas jäätmekäitluse valdkonda, nt meeldivate
prügikastide (tüübid BELWEDER ja TALLINN) ja jäätmeruumide (rauast, paneel- ja võrktüüpi) abil.
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Muinsuskaitsealuses kesklinnas tegelevad jäätmekogumisega väiksemad jäätmeveokid, sest
siin on palju turiste. See suurendab nii linna esteetilist väärtust kui turistide mugavust.
Muinsuskaitsealuses kesklinnas toimuvad mitmed kultuuriüritused, nagu Jõuluturg ja
Pelmeenifestival. Ürituste ajaks kaetakse prügikastid puidust majadega, mis sobivad
ideaalselt kokku puidust turulettidega.
Munitsipaalkoristusettevõttel (Municipal Cleaning Company) – Krakovi kohaliku omavalitsuse
jäätmekäitlussüsteemi haldajal – on jäätmekogumis- ja tänavapuhastusveokid, mis kannavad
kohaliku omavalitsuse tunnusena kleebist peaväljaku ja kõige tähtsamate mälestistega.
Munitsipaalkoristusettevõtte (Municipal Cleaning Company) struktuuris eraldati jäätmekäitlussüsteemi kontrolliosakond. Igale sektorile määratakse kaks kontrollispetsialisti
koostöös munitsipaalpolitseiga. See aitab tagada jäätmeruumidesse paigutatud konteinerite
korrektse väljanägemise ja sunnib kinnisruomanikke hoidma neid heas seisukorras. Ka
kokkukandepunkti tehniliste tingimuste korrektsust kontrollivad kaks inspektorit Krakovi
kohalikust omavalitsusest.
Areng ja ajakava
Jäätmekäitlusvaldkonna esteetiline pool on Krakovi omavalitsuses paranenud. 2016.
aastal ostis munitsipaalkoristusettevõte (Municipal Cleaning Company) Krakovi kohaliku
omavalitsuse nimel 1100 Tallinn-tüüpi prügikasti, mis parandasid linna esteetikat.
Elamumaadele tekivad uuemad, meeldivamad jäätmeruumid.
Osalejad
Krakovi kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi haldaja – munitsipaalkoristusettevõte
(Municipal Cleaning Company) – vastutab prügikastide ostu eest ja esitab nende kohta
arve Krakovi kohalikule omavalitsusele. Kinnistuomanikel on kohustus panna konteinerid
jäätmekogumise kohtadesse nii, et need soodustaksid jäätmete liigiti kogumist.
Kinnistuomanikud (sealhulgas korteriühistud) vastutavad ka jäätmeruumi ehitamise
eest ning selle ruumi ja konteinerite heas seisukorras hoidmise eest. Seda kontrollivad
munitsipaalkoristusettevõte (Municipal Cleaning Company) ja munitsipaalpolitseitöötajad.
Õigusraamistik
Krakovi kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlusega seonduv õigusraamistik hõlmab kohalikes
omavalitsustes puhtuse ja korra tagamise seadusandlust ja kohalikku seadusandlust –
Krakovi kohalikus omavalitsuses puhtuse ja korra tagamise määrust, mille on kehtestanud
Krakovi Linnanõukogu. Regulatsioonid jäätmeruumidele on sätestatud Krakovi kohaliku
omavalitsuse puhtuse ja korra tagamise määruses ja taristuministri määruses, mis sätestab
tehnilised tingimused hoonetele ja nende asukohtadele. Munitsipaalkoristusettevõte
(Municipal Cleaning Company) on sõlminud munitsipaalpolitseiga kokkuleppe seoses
kohalikes omavalitsustes puhtuse ja korra tagamise seaduse rakendamisega ja vastavuse
jälgimisega.
Finantsraamistik
Ühe Tallinn-tüüpi prügikasti maksumus – 1000 PLN (~232 eurot). 1100 prügikasti
kogumaksumus oli umbes 1 000 000 PLN (~232 000 eurot).
Ühe BELWEDER-tüüpi prügikasti maksumus – 4450 PLN (~1030 eurot).
Paneelidest jäätmeruumi maksumus – 7500 PLN (~1750 eurot).
Jäätmekäitluse kontrollimise süsteemi keskmised kulud / munitsipaalpolitsei poolel – 1 000
000 PLN aastas (~232 000 eurot aastas).
- 2015: 1,313,000 PLN (~305,000 eurot)
- 2016: 785,000 PLN (~182,000 eurot)
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Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal) ja võimalikud edutegurid
Munitsipaalpolitsei ja munitsipaalkoristusettevõtte (Municipal Cleaning Company) poolse
kinnistute jäätmekäitluse järelevalve tõestatud tulemuseks on munitsipaalpolitsei poolt
registreeritud rikkumiste ja määratud trahvide kogusumma:
- 2016: 3609 kontrollkäiku, 1118 rikkumist, 464 trahvi kogusummas 45 000 PLN (~10 500 eurot).
Edutegurid on olnud järgmised:
– jäätmeruumide ja konteinerite parem esteetika tänu kontrollkäikudele;
– turistide suurem mugavus ja rahulolu ning muinsuskaitsealuse kesklinna parem esteetiline
väärtus tänu väiksemate jäätmeveokite kasutamisele;
– linna meeldivam väljanägemine tänu meeldivatele prügikastidele ja jäätmeruumidele.
Peamised raskused:
– prügi kogumiskohtades toimuvad vandalismiaktid konteinerite ja jäätmeruumide kallal
(põletamine, graﬁti);
– kontrollisüsteemi suured kulud, prügikastide suur maksumus jne;
– liialt piiravad protseduurid ja reeglid seoses uue esteetilise lahenduse rakendamisega
muinsuskaitsealuses kesklinnas (nt linna arhitektuuripärandi kuraatorilt heakskiidu saamine);
– raskendatud juurdepääs
tulemuslikkust.

kontrollitavatele

kinnistutele,

mis

vähendab

kontrollide

Saadud
peamised
õppetunnid

Esteetilised lahendused Krakovi kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemis,
nagu esteetilised prügikastid ja jäätmeruumid, kleebised jäätmeveokitel,
väiksemad jäätmeveokid muinsuskaitsealuses kesklinnas ning kontrollimehhanism parandavad linna esteetilisust. Samuti suurendab see kõik turistide
mugavust ja rahulolu ning tõstab muinsuskaitsealuse kesklinna esteetilist
väärtust.

Lisateave

www.mpo.krakow.pl
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BORNHOLMI SAAR (TAANI)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

3.10. Bornholmi kogemused

Foto

Ettepaneku
autorid

Bofa, Bornholmi Olmejäätmete Käitlusettevõte koostöös Aalborgi Ülikooli
Planeerimise ja Arengu Instituudiga – Resourcelab Bornholm.

Kontaktisikud

Resourcelab Bornholm, Hans-Christian Holmstrand, +45 51 41 80 01,
hch@plan.aau.dk / hch@bofa.dk

Kasulikud
viited

www.bofa.dk; www.aau.dk.

Alguse aeg

2015

Jooksev
staatus

Kasutusel

Asukoht

Taani, Bornholm

Piirkonna
elanikud

40 000 elanikku (500 000 turisti)

Kirjeldus
Kokkuvõte
Taani valitsus on valitsuse ressursistrateegia dokumendis, mis põhineb EL-i jäätmedirektiivil,
teatanud, et aastaks 2025 peaksid Taani kohalikud omavalitsused võtma kodumajapidamisjäätmeid ringlusse vähemalt 50% ulatuses. 2015. aastal käivitas Olmejäätmete Käitlusettevõte Bofa,
mis kuulub Bornholmi kohalikule omavalitsusele ja vastutab jäätmekäitluse eest, pilootprojekti
eesmärgiga katsetada kaht alternatiivset tahkete jäätmete kätlemise strateegiat, saavutamaks
ringlussevõtu sihi 50%.
Esimene neist strateegiatest oli muudatusstrateegia, millega katsetati turul olemasolevat
jäätmekogumistehnikat (lahendusi). Teine katsetatud strateegia oli koostöös loodud strateegia,
kus vajalikud uued lahendused töötas kasutajaid kaasates (kohalikud elanikud ja huvirühmad)
välja projekteerijate meeskond.
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Pilootprojekt näitas, et olemasolevaid lahendusi kasutav muutusstrateegia ei olnud Bornholmi
kontekstis tõhus ega kohandatav. Olemasolevad kogumissüsteemid ja lähenemine nende
ellurakendamisele ei toiminud Bornholmi vanades muinsuskaitsealustes linnades ning ei
vastanud ka linnade ja nende kogukondade sotsiaalse, kultuurilise ja esteetilise koostöö ning
lõimumise vajadusele.
Teisest küljest näitas pilootprojekt, et koostöös loodud strateegia võib arendada välja uusi
kogumise lahendusi, mis Bornholmi kontekstis on nii tõhusad kui ka toimivad. Kuu ajaga töötati
koostööl põhineva strateegia raames välja kaarlahenduste süsteem, kus kõik lahendused on
suunatud Bormholmi spetsiiﬁlistele vajadustele ja probleemidele.
Pilootprojekti kogemused on integreeritud projektitaotlusesse, mis käsitleb Interregi LõunaBaltikumi programmi koos partneritega Poolast, Taanist ja Leedust (programmis hindamisel).
Projekti metoodika hõlmab kolme suunist:
• OECD: Systems Approaches to Public Sector Challenges – Working with Change (Süsteemne
lähenemine avaliku sektori probleemidele – töö muutustega). 2017;
• Maailmapank: Citizen-Driven Innovation – A guidebook for city mayors and public
administrators (Kodanikualgatuslik uuendus – juhend linnapeadele ja avaliku halduse
asutustele). 2015;
• Jäätmed: Putting Integrated Sustainable Waste Handling into Practice – Using the ISWM
Assessment Methodology (Lõimitud kestliku jäätmekäitluse kasutuselevõtmine praktikas
– ISWM hindamismetoodika kasutamine). 2004.
Ajend
Projekt sai alguse Bornholmi saarest ja kohalikust omavalitsusest. Saare väikelinnade ja külade
spetsiiﬁlised muinsuskaitsealased tingimused ja probleemid tulenevad saare kalastusest
elatuvate rannikulinnade ajaloolisest arengust.
Areng ja ajakava
Pilootprojekt kahe projekteerimisstrateegia katsetamiseks töötati välja osana ametlikust
olmejäätmete kavast. Pilootprojekti kestus oli 6 kuud. Laiendatud arendusprojekt seoses
Lõuna-Balti programmiga kestab 2,5 aastat.
Osalejad
Pilootprojekti haldas Bornholmi Resourcelab. Projekt hõlmas Hasle elanikke, erasektori
jäätmekogumisettevõtet, projekteerijate rühma ja mitmeid huvirühmi, sealhulgas kohalikku
kooli, kohalikku kaubandust, kohalikku kogukonda, kohalikku kultuuriühendust ja kohalikku
meediat.
Õigusraamistik
Pilootprojekt oli osa ametlikust olmejäätmete käitluskavast.
Finantsraamistik
Pilootprojekti rahastas Bofa, Bornholmi Olmejäätmete Käitlusettevõte.
Kasutuse tase (%) või kasutajate arv (kui võimalik)
Pilootprojekt hõlmas 933 majapidamist.
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Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Muudatusstrateegia tõestas, et olemasolevad jäätmekäitlusteenuse lahendused ja lähenemised
ei olnud kohandatavad, tõhusad ega toimivad ning ei vastanud ringmajanduse strateegilisele
ülesandele.
Koostöös loodud strateegia tõestas, et on võimalik teha uuendusi ning luua tehniliselt
teostatavaid, majanduslikult elujõulisi ja sotsiaalselt atraktiivseid jäätmekäitluslahendusi, mis
luuakse kodanike, projekteerijate ja jäätmekäitlusettevõtete koostöös.
Võimalikud edutegurid
Edu võti on jäätmekäitluslahenduste väljatöötamine projekteerijate, kodanike, jäätmekäitlusettevõtete ja huvirühmade koostöös. Kaks peamist edutegurit on: 1) suur ringlussevõtu potentsiaal
(sihid) ja 2) kodanike aktiivne reaktsioon ringlussevõtu ideedele.
Peamised raskused
Bornholmi muinsuskaitseliste linnade eritingimused on osaliselt kitsad ja tavaliselt järsu
tõusunurgaga tänavad, samuti väikesed majad, millel on väga vähe ruumi jäätmete
kogumisrajatistele. Lisaks nõuab linna kultuuripärandi kaitse, et jäätmete kogumisrajatised
oleksid kujundatud samade esteetiliste kriteeriumite alusel.
Saadud
peamised
õppetunnid

Lisateave

Traditsioonilised jäätmekäitlussüsteemid – olemasolevate jäätmekogumislahenduste muutmine – ei vasta EL-i jäätmedirektiivi uutele, laiendatud
ringlussevõtu sihtidele, eriti mitte EL-i muinsuskaitseliste linnade kontekstis.
Pilootprojekt näitab, et kestlik viis uute lahenduste väljatöötamiseks ja
elluviimiseks peaks põhinema koostöös loodud strateegiatel, mis kaasavad
uuendustesse kodanikke ja huvirühmi.
Veebisaidid:
www.bofa.dk

Parimate praktikate kogumik jäätmekäitluseks
linnalistel muinsuskaitsealadel

122 / Parimad praktikad jäätmekäitluslahenduste integreerimiseks muinsuskaitseliste alade linnakujundusse

Korralduslikud
lahendused
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TALLINNA LINN (EESTI)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

3.11. Piirangud jäätmekogumisele Tallinna vanalinnas

Foto

Ettepaneku
autorid
Kontaktisikud

Tallinna linn
• Tallinna Kesklinna Valitsus, linnamajanduse osakonna peaspetsialist,
• Tallinna Keskkonnaamet, keskkonnaamet@tallinnlv.ee

Kasulikud
viited

Tallinna jäätmehoolduseeskiri

Alguse aeg

2008

Jooksev
staatus

Kasutusel

Asukoht

Tallinna vanalinn

Piirkonna
elanikud

Tallinna vanalinn on osa kesklinnast, kus elab 62 600 elanikku

Kirjeldus
Ajend
Vanalinna piirkonnas on jäätmekogumine lubatud ainult ajavahemikus 06:00 kuni 12:00. Muudel
aegadel on jäätmekogumine lubatud ainult Tallina Keskkonnaameti nõusolekul (nt teede
sulgemisel suurte ürituste tõttu). Jäätmekogumine algab varahommikul Toompea mäelt, mis on
valitsushoonete ja saatkondade piirkond, ning liigub sealt edasi südalinna.

Parimate praktikate kogumik jäätmekäitluseks
linnalistel muinsuskaitsealadel

124 / Parimad praktikad jäätmekäitluslahenduste integreerimiseks muinsuskaitseliste alade linnakujundusse

Vanalinnas on elamispinnad koondunud peamiselt südalinna ja vähemal määral Toompea
mäele. Sel viisil ei häiri jäätmeveok varahommikul südalinna elanike rahu ja päeval, kui on palju
turiste, jääb jäätmeveok inimeste teelt ja pilkude alt eemale. Ja veel: selleks ajaks, kui suuremad
rahvahulgad välja tulevad, on jäätmekonteinerid tühjendatud ja puhtad. See kõik aitab jätta
vanalinnast meeldiva, puhta ja ruumika mulje.
Jäätmeveoki brutokaal ei tohi Tallinna vanalinnas ületada 12 tonni. Üldiselt ei tohi sõiduki kogukaal
vanalinnas ületada 7 tonni, kuid jäätmeveokitele on tehtud erand. Nii saab ühe sõiduringiga
koguda rohkem jäätmeid ja vaja on vähem veokeid. Lisaks on jäätmekogumine nähtamatum ja
häirib inimesi vähem, luues vanalinnast meeldiva ja puhta mulje.
Areng ja ajakava
Tava võeti kasutusele 2008. aastal ja see toimib siiani hästi.
Osalejad
• Tallinna Keskkonnaamet
• Tallinna Kesklinna Valitsus
• Jäätmekogumisteenuse osutaja
Õigusraamistik
Jäätmete kogumise ajad on sätestatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjas. Varasem jäätmete
kogumine on lubatud ainult Tallinna Keskkonnameti loal. Seda luba antakse ainult erijuhtudel.
Finantsraamistik
Selle eeskirja järgimine ei nõua lisakulusid.
Tulemused
Tõestatud tulemused
Jäätmeveokid ja turistid ei häiri teineteist. Vanalinn on puhas, jäätmeveokid saavad kitsastel
tänavatel paremini manööverdada. Vanalinna elanikke ei häirita varahommikul.
Võimalikud edutegurid
Jäätmeveokid ja turistid ei häiri teineteist. Nii jäätmekogumisteenuse osutaja kui vanalinna
elanikud on rahul; jäätmeveokid on vähem märgatavad (nad ei seisa ootel). Vanalinn on kena ja
korras.
Peamised raskused
Varasem kogumisaeg ei sobi mõnedele saatkondadele ja nõuab neilt eraldi pingutust, sest nende
lahtiolekuaeg algab hiljem.
Saadud
peamised
õppetunnid

Jäätmekogumisteenus ja logistika peavad olema hästi organiseeritud.

Lisateave

www.tallinn.ee
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KRAKOVI LINN (POOLA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

3.12. Puhtuse
omavalitsuses:
•
•
•
•
•

ja

korrashoiu

tagamine

Krakovi

kohalikus

tänavate ja väljakute mehaaniline/käsitsi puhastamine
rohealade hooldus
tänavaprügikastide tühjendamine
volitamata prügilate kõrvaldamine
24 h vahetustega mobiilsed töörühmad

Foto

Ettepaneku
autorid

Munitsipaalkoristusettevõte (Municipal Cleaning Company) – Krakovi kohaliku
omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi haldaja

Kontaktisikud

Piotr Odorczuk – munitsipaalkoristusettevõtte (Municipal Cleaning Company)
pressiesindaja, +48 12 646 23 80, +48 12 646 22 22,
rzecznik@mpo.krakow.pl, mpo@mpo.krakow.pl

Kasulikud
viited

www.mpo.krakow.pl

Alguse aeg

1. juuli 2013 – Krakovi kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi muudatus
kooskõlas kohalikes omavalitsustes puhtuse ja korra tagamiseks vastu võetud
seadusega

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Krakovi kohalik omavalitsus, sealhulgas muinsuskaitsealune kesklinn.

Piirkonna
elanikud

768 000 – Krakovi kohaliku omavalitsuse rahvaarv (sealhulgas 1536 elanikku
muinsuskaitsealuses kesklinnas).

Kirjeldus
Ajend
Uue jäätmekäitlussüsteemi korraldamiseks usaldas Krakovi Linnanõukogu munitsipaalkoristusettevõttele (Municipal Cleaning Company) oma kohustuse hoida Krakovi kohalik omavalitsus
puhas ja korras. Krakov on akadeemiline ja turismikeskus. Sageli toimuvad kesklinnas erinevad
üritused, mis tekitavad vajaduse seda sorti töö järele, eriti just suure kultuurilise väärtusega kohtades.
Areng ja ajakava
Seda teenust osutab Krakovi kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlussüsteemi haldaja –
munitsipaalkoristusettevõte (Municipal Cleaning Company). Puhtuse ja korrashoiu tagamise
kohustus tuleneb kokkuleppest munitsipaalkoristusettevõtte (Municipal Cleaning Company) ja
Krakovi kohaliku omavalitsuse vahel.
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Ettevõttel on tehnilised sõidukid, mis on kohandatud erinevateks tegevusteks, nagu
väljakute ja tänavate mehaaniline/käsitsi puhastamine, rohealade puhastamine, prügikastide
tühjendamine ja volitamata prügilate kõrvaldamine.
Munitsipaalkoristusettevõte (Municipal Cleaning Company) teostab neid teenuseid
vastavalt graaﬁkule. Teenuste keskmine sagedus on üks või kaks korda päevas. Lisaks tagab
munitsipaalkoristusettevõte (Municipal Cleaning Company) muinsuskaitsealuses kesklinnas
puhtuse ja korra, rakendades 24 h vahetustega tööd.
Teenuste areng jätkub pidevalt. Hiljuti katsetasid munitsipaalkoristusettevõtte (Municipal
Cleaning Company) töötajad uudset elektrilist tolmuimejat tolmu ja väikeste jäätmete
eemaldamiseks. Lisaks on munitsipaalkoristusettevõttel (Municipal Cleaning Company) oma
juhtkeskus, kus koordineeritakse linnas puhtuse ja korra hoidmist ning kuhu saadetakse
teated häiretest ning seda 24 h päevas. Krakovi Linnanõukogu roll on järelevalve nende
teenuste korrektse osutamise üle ja linn kannab ka selle kulud.
Osalejad
Teenust osutab munitsipaalteenuse ettevõte (Municipal Service Company Ltd.) (umbes 300
töötajat).
Õigusraamistik
Krakovi kohalikus omavalitsuses puhtuse ja korra tagamisega seotud õigusraamistik hõlmab
kohalikes omavalitsustes puhtuse ja korrashoiu tagamise seadusandlust ning Krakovi
Linnanõukogu kohalikke eeskirju.
Finantsraamistik
2017. aasta planeeritud eelarve puhtuse ja korrashoiu tagamiseks oli kokku 64 468 000 PLN
(~14 500 000 eurot). Muinsuskaitsealuse kesklinna koristusteenuse maksumus oli umbes 20%
kogu eelarvest.
Kasutuse tase
768 000 – Krakovi kohaliku
muinsuskaitsealuses kesklinnas).

omavalitsuse

rahvaarv

(sealhulgas

1536

elanikku

Tulemused
Tõestatud tulemused ja võimalikud edutegurid
Viimatine kohalike elanike rahulolu uuring muinsuskaitsealuses kesklinnas puhtuse ja
korrashoiu tagamise teenuse osas näitas, et 75,2% vastanutest leidsid Krakovi olevat väga
puhta linna. Ülesannete spetsiiﬁline olemus ja kõrgemate nõuete täitmise püüe tõid kaasa
vajaduse seadmeparki uuendada. Ettevõte ostab edukalt erisõidukeid tänavate ja väljakute
puhastamiseks.
Kõik sõidukid vastavad EURO 6 heitgaasistandardile ja tänavapühkimisautodel on spetsiaalsed
PM10 sertiﬁkaadiga ﬁltrid, mis püüavad saasteained kinni ning ei lase neist tekkida teisest
õhusaastet. Ettevõttel on linna puhastamiseks kokku 187 sõidukit. Samuti täidab ettevõte
ülesannet vältida teisest õhusaastet kahjulike PM10 ainetega. Tööde hulka kuulub puhastuste
sageduse suurendamine tänavatel, kõnniteedel ja väljakutel ning täiendav pesemine tänavatel
ja väljakutel.
Peamised raskused
Peamine raskus on muinsuskaitsealuse kesklinna kompaktne elamurajoon oma kitsaste
tänavatevõrguga. Teenusesõidukitel on raskusi seal puhtuse ja korrashoiu tagamisega.
Lisaprobleemid on turistiliiklus, ühistransport ja halvad ilmastikutingimused.
Nende tegurite tõttu tuleb tööde teostamisel olla väga ettevaatlik.
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Linna tunnusjooned on hea puhtus ja korrashoid ning see suurendab ka turistide
heaolu. Ülesannete spetsiiﬁline olemus ja suuremate nõuete täitmise püüe tõid
kaasa vajaduse seadmeparki uuendada. Ettevõte ostab edukalt erisõidukeid
tänavate ja väljakute puhastamiseks.
Kõik sõidukid vastavad EURO 6 heitgaasistandardile ja tänavapühkimisautodel
on spetsiaalsed PM10 sertiﬁkaadiga ﬁltrid, mis püüavad saasteained kinni ning
ei lase neist tekkida teisest õhusaastet. Ettevõttel on linna puhastamiseks kokku
187 sõidukit.
Linna tunnusjoon on hea puhtus ja korrashoid ning see suurendab ka turistide
heaolu. Ettevõte täidab ka ülesannet vältida teisest õhusaastet kahjulike PM10
ainetega.
Tööde hulka kuulub puhastuste sageduse suurendamine tänavatel, kõnniteedel
ja väljakutel ning täiendav pesemine tänavatel ja väljakutel. See piirab
autoliiklusest tuleneva tolmu levikut.

Lisateave

www.mpo.krakow.pl
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Finantsvahendid
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CÓRDOBA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

4.1. „Maksa-kui-viskad“-süsteem ettevõtetele

Foto

Ettepaneku
autorid

Sanitation Córdoba (SADECO) ja Córdoba kohalik omavalitsus

Kontaktisikud

Jesus Diz Pérez
buzon@sadeco.es

Kasulikud
viited

www.sadeco.es

Alguse aeg

2001-2017

Jooksev staatus

Pidev parandamine

Asukoht

Cordoba

Piirkonna
elanikud

32 000 (2015)

Kirjeldus
Ajend
Jäätmetekke vähendamise eesmärk on vähendada tekkivate jäätmete kogust– iga kasutaja maksab
ainult selle eest, mille ta tekitab. Seega, jäätmetekke maksustamine ja makse suurendamine annab
panuse sellesse, et vähendada jäätmeid, mille jäätmetekitaja jäätmekogujale annab.
Areng ja ajakava
Antud süsteem on paika seatud kahes konkreetses Córdoba piirkonnas.
• Tööstuspiirkond
2002. aastal muudeti selle sektori jäätmete kogumise mudelit kui paigaldati 3160 konteinerit
jäätmete ukselt uksele kogumiseks ning maksti nende valmistamise eest. Süsteem on
saavutanud kogutavate jäätmete vähenemise, nii et 2016. aastal oli kogumiskonteinereid
2458, mis kujutab endast 22,2%-list vähenemist.
• Ajalooline linnaosa
Kaupluste kontsentratsioon ajaloolise linnaosa HORECA-võrgustikus, mida loetakse suurteks
jäätmetekitajateks, viis 1999. aastal nende asutuste tekitatud jäätmete ukselt uksele
kogumiseni ja nende tekke eest maksmiseni.
Kehtiv Córdoba linnahügieeni puudutav munitsipaalkäskkiri (aprill 2016) sätestab suurte
jäätmetekitajate kohustuse paigaldada oma kasutuseks konteineriruumid ning 2017. aasta
maksukäskkiri nr 105 „Teenusemaks ja rahvatervisega seotud tegevuste elluviimise maks”
sätestab maksu jäätmetele, mis pannakse selleks ettenähtud konteineritesse.
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Kohalikul tasandil kehtestavad need kaks õigusakti munitsipaalpõhimõtted olmejäätmete
miinimumini viimiseks ja moodustavad ka ise parima praktika.
2011. aastal paigaldati Córdoba ajaloolisse kvartalisse jäätmekonteinerite avalikuks ja eraviisiliseks
kasutuseks mõeldud hoiuruumid, mida nimetatakse ökopunktideks. Neil territooriumidel
on jäätmete hoiustamiseks reserveeritud eraldi ala suurtele era jäätmetekitajatele ning seda
tasu eest, mis põhineb kasutatava pinna suurusel ja kujutab endast sisuliselt makset jäätmete
tekitamise eest.
Osalejad
Kaupmehed, väiketööstus, ajaloolise kvartali elanikud
Õigusraamistik
Munitsipaaleeskirjad seoses avaliku hügieeniga
Finantsraamistik
Jäätmemahutite ruumide maksumus avalikuks või erakasutuseks on 10 000 eurot konteinerite
hoiuala ruutmeetri kohta.
Rahastamine toimub peamiselt omaﬁnantseerimise teel või vastavalt vajadusele Euroopa
programmidest avalike jäätmeruumide ja ettevõtetele kuuluvate era jäätmeruumide jaoks saadud
toestustest.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Erakonteinerite koguarv selles
kättesaadavatest konteineritest.

süsteemis

ulatus

25,5%-ni

kõigist

ajaloolises

kvartalis

Contenedores CH

ARCONES

SOTERRADOS

ECOPUNTOS

PRIVADOS

Suma materias

Materia Orgánica

126

20

15

88

249

Envases inertes

158

22

15

63

258

Papel-Cartón

27

5

6

5

43

Vidrio

29

7

6

2

44

Suma sistemas

340

54

42

158

594

Tänaval seisvate konteinerite osakaalu ning täitumise ja tühjendamise koguhulkade vähenemine.
Võimalikud edutegurid
Ettevõtjad, poeomanikud ning hotelli- ja toitlustussektor mõistavad, et jäätmetekke eest maksmine
on õiglane ja haakub äriﬁlosooﬁaga. Jäätmete hoiustamine hoonete sees, kaotades tänavatelt
konteinerite ja jäätmete mõju, aitab neil edendada nende ärikuvandit.
Peamised raskused
Mõned ettevõtjad ja poeomanikud on jäätmete hoonete sees hoidmise vastu, kas siis
ruumipuuduse tõttu või seetõttu, et nad tahaksid seda ruumi millekski muuks kasutada.
Saadud
peamised
õppetunnid

Jäätmete kogumiselementide esteetilise välimuse parandamine vastavalt
ajaloolisele ja muinsuskaitselisele keskkonnale on eelis nii neid kasutavate
elanike kui turistide silmis, kes hindavad väga selle erilise linnaosa puhtust.
Koostöö turismivaldkonna majandusüksustega on positiivne kogemus, mis aitab
linna reklaamida.

Lisateave
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BARCELONA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

4.2. Pandisüsteem Barcelona suurlinnas

Foto

Ettepaneku
autorid

Barcelona suurlinn

Kontaktisikud

Joan Miquel Trullols, Metropolitan Area of Barcelona, <trullols@amb.cat>

Kasulikud
viited

http://www.amb.cat

Alguse aeg

2009.

Jooksev
staatus

Lõpule viidud

Asukoht

Barcelona suurlinn

Piirkonna
elanikud

3,3 miljonit

Kirjeldus
Kokkuvõte
Suurlinna jäätmekäitlusmaksu (TMTR) võtab Barcelona suurlinn selles alas asuvatelt majapidamistelt ja ettevõtetelt.
Majapidamistele ja ettevõtetele määratud baastariiﬁdele lisatakse munitsipaalkoeﬁtsient, mis
sõltub sortimata jäätmete tekkest elaniku kohta. Maksumaksjad, kes elavad kohalike omavalitsuste
territooriumidel, kus sortimata jäätmete teke elaniku kohta on keskmisest suurem, maksavad ka
rohkem ja vastupidi.
2009-2013

2014-2016

Kontrollperiood aastates, jäätmetekke
suuruse
arvutamiseks
elaniku kohta

Viimased kättesaadavad aastaandmed

Eelmise kolme aasta kättesaadavate andmete keskmine

n

15%

20%

Valem
munitsipaalkoeﬁtsiendi
arvutamiseks (Cfmi)
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Ajend
Vastu võtnud Barcelona Suurlinna Pleenum 2008. aastal.
Areng ja ajakava
Ellu viidud aastal 2009; aastani 2013 suuri muutusi ei toimunud. Aastatel 2014 kuni 2017 võeti
sortimata jäätmete tekke arvutamisel inimese kohta kasutusele libiseva skaalaga keskmine (kolm
aastat).
2018. aastal loobuti süsteemist teist tüüpi motivaatori kasuks.
Osalejad
Barcelona Suurlinn
Õigusraamistik
Süsteem võeti vastu maksunduskäskkirjaga, mis kiideti Barcelona Suurlinna Pleeniumi poolt
heaks 2008. aastal. See toimus kooskõlas Hispaania kohalike maksude ameti seadusega (Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales).
Finantsraamistik
Süsteem on tuluneutraalne Barcelona suurlinna lõikes, kuid ei ole neutraalne erinevate kohalike
omavalitsuste maksumaksjate jaoks.
Kasutuse tase
100%
Tulemused
Võimalikud edutegurid
Väga lihtne ja odav kasutusele võtta ja jälgida.
Peamised raskused
Jäätmetasu makstakse sama arve alusel nagu veearvet, mistõttu see pole maksumaksjatele kuigi
märgatav. Enamik maksumaksjaid ei ole tagasimaksesüsteemiga kehtestatud motivaatoritest
teadlikud.
Saadud
peamised
õppetunnid

On mõningaid motivaatoreid, mida on väga lihtne ja kulutõhus rakendada. Kui
mõju on sektoritevaheline, siis on tulemusi keeruline hinnata.

Lisateave

Puig Ventosa, I. „Fee and rebate systems to foster ecologically sound urban
waste management“ (p. 527–534) dins Cavaliere, A., Ashiabor, H., Deketelaere, K.,
Kreiser, L., Milne, J. (Eds.) Critical Issues in Environmental Taxation: International
and Comparative Perspectives. Volume III. 2006. Richmond Law & Tax.

Tõhususe tagamiseks tuleb maksumaksjaid motivaatoritest teavitada.
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KRAKOVI LINN (POOLA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

4.3. Kohustuslik kilekottide kasutamise tasu Krakovis

Foto

Ettepaneku
autorid

Poola Keskkonnaministeerium

Kontaktisikud

Karolina Laszczak – Malopolska piirkonna kohaliku omavalitsuse piirkondliku
poliitika osakonna direktor,+48 12 6306140

Kasulikud
viited

www.mos.gov.pl

Alguse aeg

Kohustuslik tasu kilekottide kasutamise eest – 1. jaanuar 2018

http://www.baterie.malopolska.pl/
Nende ettevõtjate kontrollimine, kes turustavad pakendeid ja pakendatud
tooteid.
– 1. jaanuar 2013

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Riik, piirkond, linn, linnaosa, kus tava on välja töötatud.
Poola, sh Krakovi kohalik omavalitsus.

Piirkonna
elanikud

Poola kodanikud (umbes 38 000 000 inimest), sealhulgas 768 000 elanikku
Krakovi kohalikus omavalitsuses.

Kirjeldus
Ajend
1. Kohustuslik tasu kilekottide kasutamise eest (15–50 μm paksusest kilest)
Kilekotijäätmete ja nende keskkonnamõju probleemi on paljudes riikides juba aastaid
arutatud. Kilekottide tarbimine Euroopa Liidus, sealhulgas Poolas on tohutu ning nende
töötlemise ja haldamisega on raskusi.
Poolas kasutatakse igal aastal ära umbes 11 miljardit kilekotti, mis teeb umbes 300 kilekotti elaniku
kohta. On ennustatud, et tasu 0,25 PLN 15–50 µm paksuse kilekoti eest tooks esimesel aastal kaasa
kilekottide tarbimise vähenemise 30% võrra. Selle tasuga jõustatakse vastav EÜ direktiiv.
2. Pakendeid ja pakendatud tooteid turustavate ettevõtjate kontrollimine
Pakendijäätmete probleem Poolas muutub majanduskasvu tingimustes raskemaks. 2016.
aastal tulid ettevõtjad Krakovis välja umbes 300 000 pakendi ja pakendatud tootega ning
tekitati 7000 tonni pakendijäätmeid. Pakendite ja pakendijäätmete käitlemise seaduse
kohaselt:
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• ettevõtja, kes toob turule pakendi, peab piirama selle hulka ja negatiivset keskkonnamõju,
nt tehes selle maksimaalselt väikeseks ja kergeks, kuid veel kasutatavaks;
• ettevõtja on kohustatud kasutama selliseid pakendeid, mida saab hiljem tooraineks
kasutada ja ringlusse anda;
• igaüks, kes toob turule pakendi, on kohustatud saavutama vastava tooraineks kasutamise
ja ringlusseandmise taseme ning teostama teavituskampaaniaid seoses jäätmetekke
miinimumini viimisega;
• kui ettevõtja ei suuda saavutada vastavat tooraineks kasutamise ja ringlusseandmise
taset, siis maksab ta pakenditasu maksimaalselt 4,50 PLN/kg (~1 eurot/kg).
Areng ja ajakava
1. Kohustuslik tasu kilekottide kasutamise eest (15–50 μm paksused)
Kuni 2017. aasta lõpuni olid kilekotid igas müügikohas tasuta kättesaadavad. Kehtestatava
tasu eesmärk on luua hea harjumus kasutada korduskasutatavaid riidest kotte.
2. Nende ettevõtjate kontrollimine, kes toovad turule pakendeid ja pakendatud tooteid
Ettevõtjate kontrollimine, kes toovad turule pakendeid ja pakendatud tooteid, on suunatud
sellele, et piirata uute pakendite ja pakendatud toodete turuletoomist (alates aastast 2013).
• 2016. aastal kontrolliti Krakovi kohalikus omavalitsuses üheksat ettevõtjat, kes toovad
turule pakendeid ja pakendatud tooteid, ning neile määrati trahve kokku 77 000 PLN
ulatuses.
• 2017. aastal kontrolliti Krakovi kohalikus omavalitsuses 12 ettevõtjat ja neile määrati
trahve kokku 22 000 PLN ulatuses.
Osalejad
• Kaupluseomanikud, kes võtavad klientidelt kilekottide eest tasu. Nende tasude tulu läheb
riigieelarvesse. Juhtiv jae- või hulgiüksus, mis on tasu võtmise eest vastutav, peab selle pärast
kogumist üle andma järgneva aasta 15. märtsiks.
• Ettevõtjad, kes toovad turule pakendeid ja pakendatud tooteid, on kohustatud esitama
aruanded ja maksma pakenditasu järgmise aasta 15. märtsiks.
Õigusraamistik
• Pakendite ja pakendijäätmete käitlemise seadus
Finantsraamistik: (tegevuste kulud, tegevuste tulud (kui on), kasutatavad rahastusmudelid)
• Reeglite kohaselt on maksimaalne tasu kilekoti eest 1 PLN. Hiljuti oli see tasu 0,25 PLN. Tasust
saadav raha annetatakse keskkonnaharidusse, vähendamaks kilekottide kasutust.
• Maksimaalne pakenditasu on 4,50 PLN/kg (~1 eurot/kg). Tavaliselt on pakenditasu 2–4 PLN
(0,5–1 eurot). Pakenditasu kasutatakse keskkonnakaitsega seonduvateks tegevusteks.
Kasutuse tase
Poola kodanikud (umbes 38 000 000 inimest), sh 768 000 elanikku Krakovi kohalikus omavalitsuses.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
• Kilekottide kasutuse vähenemine 300-lt 200-le inimese kohta.
• Pakendite ja pakendatud toodete turule toomise vähenemine.
• Pakendijäätmete taaskasutamise ja ringlusseandmise suurenemine.
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Võimalikud edutegurid
• Tasu kilekottide kasutamise eest ja nende ettevõtete kontrollimine, kes toovad turule
pakendeid ja pakendatud tooteid, soodustab jäätmete vähendamist ja keskkonnakaitset.
Minimaliseerumine seondub ringmajanduse põhimõtetega ja jäätmekäitluse hierarhiaga.
• Kohustus rahastada teavituskampaaniaid, mis edendavad ühiskonnas häid harjumusi.
Peamised raskused
• Inimesed pole harjunud kasutama korduskasutatavaid riidest kotte.
• Kontrollivahendi puudumine põhjustab seaduse järgimisel lünki, eriti turgudel ja
väikepoodides tegutsevate müüjate hulgas.
• Ettevõtjatel puuduvad teadmised kohustuse kohta esitada aruandeid ja võtta pakenditasu.
Saadud
peamised
õppetunnid

Tasu kilekottide kasutamise eest ja nende ettevõtete kontrollimine, kes toovad
turule pakendeid ja pakendatud tooteid, soodustab jäätmete vähendamist ja
keskkonnakaitset. Minimaliseerumine seondub ringmajanduse põhimõtetega
ja jäätmekäitluse hierarhiaga. Kilekottide kasutamise tasu eesmärk on luua
hea harjumus kasutada korduskasutatavaid riidest kotte. Nende lahenduste
kasutuselevõtmine aitab vähendada kilekottide kasutust 300-lt 200-le inimese
kohta, vähendab pakendijäätmete hulka ja aitab seega vähenda ka keskkonna
saastamist.

Lisateave

https://www.mos.gov.pl/
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MIRAVETI LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

4.4. „Maksa-kui-viskad“ ja ennetuse motivaatorid munitsipaaltasandil: Miraveti juhtum (Hispaania)

Foto

Ettepaneku
autorid

Miraveti kohalik omavalitsus
Consorci per la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera
d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta.
Agència de Residus de Catalunya.

Kontaktisikud

Toni Borrell Vives (linnapea)

Kasulikud
viited

http://www.miravet.cat/

Alguse aeg

10. jaanuar 2011

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Miraveti linn (Tarragona, Hispaania)

Piirkonna
elanikud

900

Kirjeldus
Kokkuvõte
„Maksa-kui-viskad“ jäätmetasu rakendamine prügi ja pakendite eest, kasutades ettemakstud
standardkotte.
Ajend
Idee autorid on Miraveti kohalik omavalitsus, Consorci per la Gestió dels Residus Municipals de
les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta ja Agència de Residus de Catalunya.
Tehnilist abi osutas ENT keskkonna- ja haldusosakond.
Areng ja ajakava
2004. aastal viidi ellu prügi ja biojäätmete kogumine ukselt uksele.
2008. aastal algasid konsultatsioonid süsteemi „maksa-kui-viskad“ (PAYT) elluviimiseks.
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Enne PAYT-süsteemi elluviimist laiendati ukselt uksele kogumissüsteemi, et see hõlmaks
pakendeid, paberit/pappi ja klaasi.
27. detsembril 2010 algas kahenädalane katsetamisetapp, kuni täieliku elluviimiseni 11. jaanuaril
2011.
Osalejad
Miraveti kohalik omavalitsus, Consorci per la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques
de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta ja Agència de Residus de Catalunya, koos tehnilise
toe pakkuja ENT keskkonna- ja haldusosakonnaga ning aktiivsed kohalikud elanikud, kes osalesid
avaliku kampaania raames.
Õigusraamistik
Seda tüüpi jäätmetasu sobitub ideaalselt Hispaania kohaliku maksuameti seadusega (Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales).
Finantsraamistik
89 328,64 eurot vastavalt dokumendile:
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/09_Q0301_022.pdf
(kuigi see hõlmab veel kaht kohalikku omavalitsust ning ei hõlma tõenäoliselt teisi omavalitsuse
otseseid kulusid).
Kasutuse tase
100% rahvastikust
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
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Saadud
peamised
õppetunnid

Võimalikud edutegurid
Linnapea poliitiline pühendumus. Katalaani Jäätmeameti toetus.
Elanikud on juba harjunud ukselt uksele jäätmete kogumisega.
Peamised raskused
See oli üks esimesi kohalikke omavalitsusi Hispaanias, kus PAYT-süsteem ellu
rakendati. Ettemakstud kottide kontseptsiooni polnud lihtne juurutada.

Lisateave

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/planiﬁcacio_de_la_
prevencio/recull_transversals/T_26_Taxes.pdf(p 7)
Puig Ventosa, I., Calaf Forn, M. (2011), “La implantación de un sistema de pago
por generación en Miravet y Rasquera (Tarragona) convierte en más justa la tasa
de residuos”, InfoEnviro (Actualidad y Tecnología de la Industria Medioambiental)
52, 56-57. March 2011.
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TALLINNA LINN (EESTI)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

4.5. Korduskasutatavad panditopsid avalikel üritustel Tallinnas

Foto

Ettepaneku
autorid
Kontaktisikud

Tallinna linn
• Tallinna Keskkonnaamet, keskkonnaamet@tallinnlv.ee
• Topsiring info@topsiring.ee

Kasulikud
viited

CupCycle http://www.topsiring.ee/(ainult eesti keeles)

Alguse aeg

2015

Jooksev
staatus

Kasutusel

Asukoht

Eesti Vabariik
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Piirkonna
elanikud
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1 318 700

Kirjeldus
Ajend
Ühekordsed topsid moodustavad 2/3 Eestis erinevatel festivalidel ja avalikel üritustel
tekkivatest jäätmetest. Ühekordsete topside asendamine korduskasutatavatega vähendab
oluliselt jäätmete kogumiseks ja käitlemiseks vajalike ressursside hulka.
Korduskasutatavate topside teenus on lihtne ja seda on Lääne-Euroopas juba üle kümne aasta
erinevatel avalikel üritustel kasutatud. Topsiring asendab avalikel üritustel ning kohvikutes,
kiirtoitlustuskohtades jm ühekordsed topsid korduskasutatavate, pestavate topsidega. NFCnutikiip topsi põhjal võimaldab nende automatiseeritud tagastamist ja kohapealset mobiilset
pandi tagasimaksmist. Klient saab oma joogi korduskasutatavas topsis ja maksab samal ajal
ka topsi pandi. Kasutatud topsid saab üritusel vastavalt tähistatud tagastuskohta tuua, saades
seal uue topsi või panditagastuse. Topsiring pakub avalikel üritustel täisteenust: kolme eri
tüüpi topsi koos logistika ja pesemisega ning vajadusel toob suuremateks üritusteks kohale
oma teeninduspersonali.
Areng ja ajakava
Topsiring asutati 2015. aasta detsembris. Oma pilootprojekti katsetas Topsiring 2016. aastal
Haapsalu Joogafestivalil ja selleks puhuks telliti topsid Taivanist ja Hiinast. Alates 2017. aasta
sügisest on topse valmistatud Eestis kohapeal, Hiiumaal. Pärast pilootprojekti on seda teenust
osutatud igal aastal mitmetel üritustel. Viimati kasutati seda Tallinnas Vabaduse väljakul
toimunud tasuta kontserdil, millega tähistati Eesti eesistumise algust Euroopa Nõukogus ja
millel esinesid erinevad Eesti artistid ning anti edasi tervitused Donald Tuskilt ja Jean-Claude
Junckerilt.
Osalejad
• Tallinna linnaosavalitsused
• Tallinna Keskkonnaamet
• MTÜ Tervikring
Õigusraamistik
Süsteem võimaldab viia miinimumini segaolmejäätmetesse visatavate plasttopside arvu
ja soodustab üldist jäätmete vähendamist. Tallinna jäätmekäitluskava 2017–2021 kohaselt
keelustatakse ühekordsete topside kasutamine avalikel üritustel alates 1. jaanuarist 2019.
Finantsraamistik
Algsed investeeringud tegi omanik, Eesti Pakendiringlus ja toetust andis kaks korda ka
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Topsiring teenib raha kahel moel:
• teenustasu ürituste korraldajatelt või toitlustajatelt: 0,10 eurot kasutatava topsi kohta;
• pandiraha tagastamata topsidelt: 2 eurot topsi kohta on rohkem kui topsi maksumus.
Peamised kulud on topside pesemine, logistika, ladustamine ja personalikulud. Topsiring on
rahaliselt kestlik, sest festivalikorraldajad on motiveeritud teenuse eest maksma, kuna see
vähendab jäätmekäitluse kulusid.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
2016. aasta suurimal festivalil, kus Topsiring teenust osutas, hõlmas korduskasutatavate topside
süsteem 24 000 külastajat ja 20 toitlustajat. 2016. aasta suvine pilootprojekt hoidis ära vähemalt
55 000 ühekordse topsi äraviskamise.
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Võimalikud edutegurid
Kampaania tutvustamine festivalikorraldajatele ja külastajatele oli lihtne, sest kliendid mõistsid
jäätmete vähendamise vajadust.
Varane ulatuslik meediakajastus (audio- ja videoesinemised Internetis ning arvukad artiklid).
Peamised raskused
Mõned joogiﬁrmad ei ole kuigi varmad oma lettidel korduskasutatavate topside teenust kasutama,
sest nende meelest on see keerukam kui ühekordsete topside kasutamine. Kui avaliku ürituse
külastajad alles harjuvad korduskasutatavate topside teenusega, võib teenindamine lisaselgituste
tõttu aeglustuda.
Saadud
peamised
õppetunnid

Ühekordsete topside asendamine korduskasutatavatega vähendab oluliselt
jäätmete kogumiseks ja käitlemiseks vajalike ressursside hulka.
Kohalikul teenusel on topside logistika ja pesemise osas väiksem jalajälg kui
rahvusvahelisel teenusel. Alates 2017. aasta sügisest on topse valmistatud
Eestis, Hiiumaal.
Topsiring on rahaliselt kestlik, sest festivalikorraldajad on motiveeritud teenuse
eest maksma, kuna see vähendab jäätmekäitluse kulusid. Lisaks on külastajatele
väga aktraktiivne ürituse keskkonnasõbralik kuvand.
Topsiringi pakutav teenus aitab parandada avalikkuse teadlikkust
keskkonnaprobleemidest, andes korduskasutuseks ja ressursside säästmiseks
väga konkreetse ja praktilise lahenduse.

Lisateave

Topsiring:
http://www.topsiring.ee/(ainult eesti keeles)
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NIZZA LINN (PRANTSUSMAA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

4.6. Suurjäätmete uus elu remondi ja edasimüügi kaudu Nizzas

Foto

Ettepaneku
autorid

Jäätmekäitlus: avalik asutus (Metropole Nice Cote d’Azur)

Kontaktisikud

Gilles Passeron
Yoann Billon

Kasulikud viited
Alguse aeg

Mai 2018

Jooksev staatus

Jäätmekäitluskoht: ringmajandus ja sotsiaalse huviga jäätmekogumine

Asukoht

Nice – Les Moulins.

Piirkonna
elanikud

12 000

Kirjeldus
Kokkuvõte
Ühendus tegeleb suurjäätmete kogumisega terves Les Moulins’i ringkonnas. Jäätmed sorditakse,
et näha, mida saab remontida ja jaekaubanduses müüa. Kõik suurjäätmed tuuakse remondialasse
katsetamisele, remontimisele või kohandamisele.
Jäätmekäitluskohas on spetsiaalne ala kollektiivseks kompostimiseks, ühise haridusliku aia
loomiseks ja hooldamiseks ning jäätmete teemalisteks tegevusteks ja teavituseks.
Ajend
Projekt tuleneb rohelisele energiatootmisele ülemineku seadusest, mis võeti vastu 17. augustil
2015 ja mille eesmärk on vähendada prügimägedele saadetavate jäätmete hulka 50% võrra.
Areng ja ajakava
Projekti esimesest uuringust kuni elluviimiseni kulus rohkem kui kolm aastat.
Esimene aasta pühendati projekti teostatavusuuringule ja pinnaseuuringutele. Samal ajal esitati
taotlus ehitusloa saamiseks, mis anti 2015. aasta septembris, seejärel oli võimalik hakata arutama
eelarvet ning omandada maatükk. Tööd algasid 2016. aasta novembris ja kestsid 11 kuud.
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Osalejad
Finantspartnerid, kes aitasid seda projekti rahastada, olid Caisse des Dépôts et ConsignationsProgramme Ecocité (150 000 eurot koos maksudega), Contrat Plan Etat Région (30 000 eurot
koos maksudega), FEDER région PACA programm ITI (390 066 eurot koos maksudega), CRET
région PACA (100 000 eurot koos maksudega – praegune arvestus). Üle 80% projektist rahastasid
organisatsiooni partnerid.
Käitise tehniline haldus tehti ülesandeks ühendusele GALICE.
Õigusraamistik
- Sotsiaalsel
solidaarsusel
põhinev
majanduslik
struktuur
taaskasutuskeskuse
opereerimiseks ja haldamiseks, reserveeritud avalik hange juhimissüsteemide,
opereerimise ja tasustamise teostamise kohta.
- Projekti sotsiaalsete huvirühmade sissetoomine ja konventsiooni paikapanemine nende
tehnilise ja rahalise osaluse deﬁneerimiseks.
- Käitise üleandmine operaatorile. Jooksvad kulud (vesi, elekter, üür, muutuvad maksud,
hoone hooldus jne), mille eest hakkab maksma Metropole.
- Materiaalsete ressursside andmine suurjäätmete kogumiseks ja töötlemiseks.
Finantsraamistik
Jooksvad kulud:
- 45 000 eurot aastas tegevuskuludeks, nagu jäätmete töötlemine, vesi, elekter ja
mitmesugused muud kulud;
- 187 500 eurot aastas tegevuskuludeks käitise halduse kontekstis, reserveeritud avalik
hange juhimissüsteemide, opereerimise ja tasustamise teostamise kohta.
Kasutuse tase
Taaskasutuskeskuse piirkonnas elab ligikaudu 12 000 inimest. Seda tüüpi tegevuse korral
eeldame, et käitist külastab igal kuul vähemalt 5% kohalikest elanikest. Ühendus peaks pakkuma
välja ka teavitustegevusi koolides.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Tööd veel käivad.
Võimalikud edutegurid
Ringmajandus keerukas piirkonnas, mis annab kohalikele elanikele odava hinnaga mööblit.
Tegemist on kestliku arengu seisukohast huvipakkuva kohaga, kus on ka jagatud aed. Üks käitise
kõige olulisematest tegevustest on harimine ja teadlikkuse parandamine.
Peamised raskused
Tööd veel käivad.
Saadud
peamised
õppetunnid

Pole veel kättesaadavad: jäätmekäitluskoht avati alles mais 2018.

Lisateave

http://www.nicecotedazur.org/actualite/2017/10/27/recyclerie-dans-le-quartier-des-moulins%C3%A0-nice
http://recycleriedesmoulins.org/
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PORTO LINN (PORTUGAL)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

4.7. Koduskompostimise toetusskeem Portos

Foto

Kontaktisikud

Susana Freitas
Susana.freitas@lipor.pt
+351 229 770 100

Kasulikud
viited

www.lipor.pt

Alguse aeg

2007

Jooksev
staatus

Kasutusel

Asukoht

Põhja-Portugal (Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim,
Valongo e Vila do Conde)

Piirkonna
elanikud

1 miljon elanikku

Kirjeldus
Ajend
Koduskompostimise skeem on teavitusprojekt, mis edendab kodus/kogukonnas kompostimist
ja ussikomposti kasutamist. See protsess teisendab biojäätmed kemikaalivabaks looduslikuks
väetiseks, mida saab kasutada mis tahes tüüpi aedades ja igasuguste taimede jaoks.
Kompostimise käigus lagunevad biojäätmed kompostiks ja seda ilma masinaid kasutamata.
Projekti eesmärk on soodustada biojäätmete tsentraalse kogumise ja töötlemise vähendamist
Lipori piirkonnas, vähendades sellega protsessi keskkonnamõju ja parandades elukvaliteeti
rahvastiku hulgas, kelle teenindamiseks see on mõeldud. Kohapealsetes kompostimise kohta
käivates töötubades innustatakse kohalikke elanikke kompostimist alustama.
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Areng ja ajakava
Projekt algas 2007. aastal reaktsioonina biolagunevaste jäätmete probleemile. Sealt peale on
Lipor ja kohalikud omavalitsused töötanud välja kasutuseloleva koduskompostimise skeemi, mis
lisandub integreeritud jäätmekäitluse strateegiale. Koduskompostimise skeemil on privilegeeritud
positsioon, kuna see on jäätmete tekke ärahoidmise meetod, mis vähendab oluliselt majanduslikke
ja keskkonnakulusid seoses selliste jäätmete kogumise, transpordi ja töötlemisega.
Osalejad
Väljatöötamine toimus kohalike omavalitsuste ja Lipori koostöös.
Õigusraamistik
Sellele sekkumisele ei kohaldu ühtki jäätmetega seonduvat õigusraamistikku.
Finantsraamistik
See on tasuta projekt kõigile osalejatele/aednikele, kes on valmis kompostimise protsessi õigesti
alustama. Elluviimise kulud on seotud kompostimiskastide ostmisega ja inimressurssidega.
Projekti kontrollib – sh haldab, töötab välja teavituskampaaniaid ja kompostimise kursuseid ning
teostab seiret – Lipor oma inseneride ja tehnikute kaudu.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Keskkonnanäitajate osas hindame üldiselt, et oleme jäätmete tekkimist vältinud 273,3 kg aastas
iga paigaldatud ussikompostri kohta ja 423,3 kg jäätmeid aastas iga paigaldatud kompostikasti
kohta.
Porto kohalik omavalitsus on paigaldanud 39 ussikompostrit ja 2052 kompostikasti, hoides ära
rohkem kui 870 tonni biojäätmete põletamise aastas.
Võimalikud edutegurid
Arvestades riiklikku ja Euroopa poliitikat on Lipor töötanud välja seonduvates kohalikes
omavalitsustes tekkivate olmejäätmete (MSW) kestliku halduse, mille lähtekoht on jäätmetekke
vältimine. Koduskompostimise skeemil on privilegeeritud positsioon, kuna see on jäätmetekke
ärahoidmise meetod, mis vähendab oluliselt majanduslikke ja keskkonnakulusid seoses selliste
jäätmete kogumise, transpordi ja töötlemisega ning lõpliku utiliseerimisega. Samuti vähendame
prügilatesse jõudvate biolagunevate jäätmete hulka ja sellest tulenevalt kasvuhoonegaaside
emissiooni, parandades rahvastiku elukvaliteeti.
Peamised raskused
Peamine raskus on olnud teha see lahendus kõigile kättesaadavaks, arvestades erinevate
ruumiliste piirangutega.
Saadud
peamised
õppetunnid

Võtmetegur on mõlema vaatenurga ühendamine: kestlik toidu tootmine ja
tervislik toidu tarbimine.

Lisateave

Pole kohane
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CÓRDOBA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

4.8. Kompostimine ja aiandus Cόrdoba koolis

Foto

Ettepaneku
autorid

E.M.Sanitation Cordoba - Ayuntamiento de Cordoba.

Kontaktisikud

Jesus Diz Pérez
buzon@sadeco.es

Kasulikud
viited

www.sadeco.es

Alguse aeg

2001-2017

Jooksev
staatus

Pidev täiustamine

Asukoht

Cordoba
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Piirkonna
elanikud

151

32 000 (2015)

Kirjeldus
Ajend
Tekkinud jäätmetele uue kasutuse leidmine vähendab samuti jäätmeid. Biolagunevad jäätmed
tavalises prügikotis moodustavad kaalu järgi peaaegu poole kõigist jäätmetest, mille me prügikasti
viskame.
Sadeco on pühendunud jäätmete korrektsele sortimisele, et neist saaks teha komposti, tagastamaks
biolagunevad ained meie pinnasesse, sest on palju maad, mis seda vajab, ja nii saab ka tsükli sulgeda.
Seepärast jagatakse koolides ja ühiskondlikes kogunemiskohtades kompostikaste, et valmistada
komposti ja viia läbi „Väikese aia“ haridusprojekti. Selles projektis näevad nooremad ja vanemad
õpilased kogu jäätmetsüklit alates jäätmete tekkest ja sortimisest kuni kompostimiseni ja komposti
kasutamiseni juurviljaaias taimede jaoks.
Areng ja ajakava
2017. aastal algas „Väikese aia“ projekt ja väikeste aedade jaoks jagati laiali 20 korduskasutatavat
konteinerit. 2018. aastal anti 20 kasti 20 kooli õpilasele, et nad õpiksid Sadeco keskkonnakompleksist
saadud kompostiga istutamisvõtteid.
2017. aastal algas ka uus koostöö Cordoba Vanglakeskusega ja seonduvate ühendustega, et jagada
kompostikaste, kasutamaks neid komposti valmistamiseks ja juurviljaaedade väetamiseks.
2018. aastal jagatakse samuti väiksemaid kompostikaste koolidele, mis osalevad „Väikese aia“
projektis, et teavitus- ja haridusprojektina jäätmetsükkel täielikult sulgeda.
Osalejad
Koolid, ühendused, Cordoba Vanglakeskus
Õigusraamistik
Avaliku hügieeni munitsipaaleeskirjad
Finantsraamistik
Projekt, koos kõigi kompostikastide ja konteineritega väikestele aedadele 20 koolis ning harivate
vestlustega koostöökeskustes, läks maksma ligikaudu 12 000 eurot.
Rahastatud omaﬁnantseerimise teel.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
20 kooli ja Cordoba Vanglakeskus on õpetatud jäätmeid taaskasutama, kompostides biolagunevaid
jäätmeid.
Võimalikud edutegurid
Koostöö hariduskeskustega ja praktiline õpe koolides.
Peamised raskused
Raskused piisava ruumi leidmisega mõnedes koolides. Mõnede koolijuhtide jaoks on biolagunevate
jäätmete käitlemine keeruline.
Saadud
peamised
õppetunnid

Varajases vanuses keskkonna austamise ja kogukonnas kompostimise kohta
õppimine, kasutades praktilist õpet, on põhjapanev alus, parandamaks
rahvastiku teadlikkust ja koostöövalmidust.
Hariduskogukonna osalemine peab kajastuma käimasolevates programmides,
neile peab saama kohalike omavalitsuste toetuse ja need peavad moodustama
osa koolide õppekavast.
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KRAKOVI LINN (POOLA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

4.9. Suunatud kampaania Wisła jõe piirkonnas

Foto

Ettepaneku
autorid

John Pitcher (reklaamagentuur)

Kontaktisikud

Agata Zambrowicz, agata.zambrowicz@johnpitcher.pl, +48 692 478 090.

Kasulikud
viited

http://johnpitcher.pl/dzielnica-wisla-2016/

Alguse aeg

Detsember 2015

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Poola, Varssavi

Piirkonna
elanikud

1 758 000 Varssavi elanikku

https://www.facebook.com/dzielnicawislapl/

Kirjeldus
Ajend
1. Wisła jõekallas on uus trendikas koht Varssavis. Palju aastaid polnud see kuigi populaarne
ja oli pigem kahtlase kuulsusega. Viimaste aastatega on Varssavi Wisła jõekalda kuvand
muutunud ja nüüd on see elavaloomuline koht, kus noortele meeldib vaba aega veeta:
suveüritused, kultuur, kunst, sport, muusika, tants, alkohol ja peod jne. Kahjuks on kogu
piirkond pärast nädalavahetust prahti täis.
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2. Wisła jõgi voolab läbi mitme Varssavi linnaosa, seega ei ole piirkonnal üht kindlat
linnaosavanemat. Inimesed ei hooli sellest paigast, sest see on nende jaoks eikellegimaa.
See on koht, kus vabadus läheneb anarhiale.
3. Sellepärast tekkiski idee – Wisła piirkonnas tuleks korraldada nii, et igaüks oleks seal
linnaosavanem ja hoolitseks piirkonna eest.
Areng ja ajakava
Wisła piirkond loodi sellisena 2015. aastal. Kogu aasta vältel toimus suhtlus sotsiaalmeedias.
Põhitegevused toimuvad suvel. Projekti vältel on olnud juba kolm suvehooaega. Projekti
põhialused on TEADLIKKUSE PARANDAMINE JA MUUTMINE, DIALOOG JA PARTNERLUS,
REKLAAM. Peamised tegevused on järgmised:
• TEADLIKKUSE PARANDAMINE – jagatakse jäätmekotte ja taskutuhatoose; idee on anda
inimestele kasulik vahend oma ümbruse puhtana hoidmiseks. Kotid ja tuhatoosid jagati
laiali ja inimestele tutvustati Wisła piirkonna ideed;
• TEADLIKKUSE MUUTMINE – ehitati kaks jäätmevahetuspunkti, kus inimesed saavad
oma jäätmed vahetada millegi kasuliku vastu (joogivesi, taimed, taksovautšerid,
paadivautšerid, sääsetõrjepihustid, tulepuud); idee oli tugevdada positiivset suhtumist,
andes selle eest tasu;
• PARTNERLUS – tegime koostööd kõigi huvirühmadega – paadiomanikud, kohalikud
ettevõtted, kohalikud elanikud. Igaüks võis osaleda, igaüks oli osa projektist;
• DIALOOG – Wisła piirkonna kontor – koht, kus igaüks saab kõigi Wisła piirkonnas
toimuvate tegevuste kohta rohkem teada ja kuhu inimesed võivad ka ise tuua oma ideid
seoses Wisła piirkonnaga;
• REKLAAM – suhtlus ja reklaam – PR, sotsiaalmeedia, populaarsed videod, kultuurifestival, miljöö loomine, koostöö sõltumatute kunstnikega – videokunst. Tegelesime
kogu projekti vältel suhtlusega sotsiaalmeedias. Lõime populaarse video Wisła kohta
– superkangelase, kes valvab Wisła piirkonda. Teise populaarse video lõi sõltumatu
kunstnik, kes toetas kampaania sõnumit. Panime paika Wisła piirkonna Ökofestivali –
ühenädalase ökoürituse, mis hõlmas kontserte, töötube, kohtumisi, näitusi, kruiise jne.
Vanad prügikastid löödi üles ja paigaldati Wisła piirkonda.
Osalejad
• Varssavi Linnanõukogu – peajuht
• John Pitcher – loomeagentuur – algataja ja koordineerija
• Mittetulundusühingud –
kordategemise projekt)

projekti

partnerid

(õpetajad,

ökofestival,

prügikastide

• Paadiomanikud – huvirühm
• Kohalikud väikeettevõtted (klubid ja restoranid jõe kallastel) – huvirühmad
• Suurettevõtted – (Danone, Innogy, myTaxi) – sponsorid
Õigusraamistik
Projekti juhib Varssavi Linnanõukogu.
Igal aastal kuulutakse välja piiramatu hange koordineerija valimiseks. Esimesel ja teisel
aastal koordineeris projekti agentuur John Pitcher.
Finantsraamistik: (tegevuskulud, tegevustulud (kui on), kasutatavad rahastusmudelid)
2016. aasta eelarve = 77 846,17 eurot
Kasutuse tase (%) või kasutajate arv (kui võimalik):
1 758 000 Varssavi elanikku
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Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
• Rohkem kui 320 riiklikku ja piirkondlikku meediakajastust kampaania kohta.
• Meediakulutused ja ainukasutajad: 115 969 040 (rohkem kui 100%-line kasv võrreldes
esimese aastaga).
• AVE: PLN 256 354 eurot.
• Igapäevane suhtlus Facebooki lehel jõudis 67 457 inimeseni ja kaasas neist 24 705.
• Filmi „With the camera among the waste“ („Kaameraga jäätmete hulgas“) on vaadatud üle
2 400 000 korra, ﬁlmi „Wisław“ („Wisła“) on vaadatud üle 602 000 korra.
• Iga päev vahetati üle 1800 jäätmeeseme, kokku vahetati üle 25 000 jäätmeeseme.
• Laiali jagati 10 000 tuhatosi ja üle 15 000 jäätmekoti.
Võimalikud edutegurid
• Suurem teadlikkus.
• Inimesed hakkasid ühisruumist rohkem hoolima, nende sotsiaalne suhtumine muutus
–inimesed reageerisid prahi mahaviskamisele.
• Trend „ei prahista“.
• Ökoteadlikkus.
• Vähem jäätmeid.
Peamised raskused
• Prügikastide arv – kuigi prügikaste oli palju, rääkisid inimesed kogu aeg, et prügikaste
pole piisavalt. Raskused olid inimeste endi peas. Meie väljakutse oli õpetada neile, et
asi ei ole prügikastides, nad võivad oma jäätmed alati endaga kaasa võtta või lähimasse
olemasolevasse prügikasti viia.
• Koostöö jäätmekäitlusettevõttega – kohalike eeskirjade tõttu ei saanud me kasutada
eraettevõtet, vaid pidime töötama linnaga lepingu sõlminud ettevõttega. Kuid linnaga lepingut
sõlmides ei olnud nad meie projekti oma teenuse hulka arvestanud. Seepärast juhtus sageli,
et kui ettevõttele teatati, et nad meie vahetuskohtadest lisajäätmed ära viiksid, unustasid nad
seda teha. Samuti ei andnud nad meile aru, seega tekkisid suhtlusraskused.
• Koostöö baaride ja klubide esindajatega, kes olid keskendunud oma ärile.
Saadud
peamised
õppetunnid

1. Sotsiaalse suhtumise muutumine võtab aega.
2. Kõigepealt taristu – ilma kohapealsete prügikastideta polnud mõtet midagi
ette võtta.
3. Kõigi huvirühmade (paadiomanike, ökoloogide, ööklubide omanike ja
ametivõimude) huvide kombineerimine on suur väljakutse, aga seda tuleb
teha.
4. Projekt oli edukas, kui keskendus teadlikkuse parandamisele ja reklaamile.

Lisateave

http://johnpitcher.pl/dzielnica-wisla-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=CKGWMiM75EI
https://www.youtube.com/watch?v=rsl0uThh8LQ
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IBIZA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

4.10. Korduskasutatavate pakendite kampaania Ibiza koolides:
Llençat! No em llencis. („Oota! Ära viska mind minema“)

Foto

Ettepaneku
autorid

Keskkonnanõunik, Ibiza Linnanõukogu, GEN-GOB (keskkonnaühendus)

Kontaktisikud

Montserrat Garcia Cuenca: montse.garcia@eivissa.es
Sandra Romero Ramón: sandra.romero@eivissa.es
GEN-GOB Ibiza: educacio@gengob.org

Kasulikud
viited

www.eivissa.es

Alguse aeg

14.09.2017

Jooksev staatus

Lõpule viidud

Asukoht

Kohaliku omavalitsuse koolid

Piirkonna
elanikud

650 õpilast

www.gengob.org

Kirjeldus
Ajend
Õpilased söövad koolis lõunat ja tavaliselt on neil toit kaasas kilekotis või alumiiniumfooliumis.
Kui võtame arvesse kõik korrad, kui nad koolis lõunat söövad (177 päeva aastas), ja kõik aastad,
mil nad koolis käivad, siis tekitavad nad olulisel hulgal plast- ja alumiiniumjäätmeid.
Kui näitame õpilastele nende keskkonnaalase käitumise tähtsust ja tulevasi tagajärgi, siis saavad
neist tulevikus vastutustundlikud kodanikud.
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Areng ja ajakava
Keskkonnaühendus GEN-GOB Eivissa pöördus Ibiza nõuniku poole ja tegi ettepaneku algatada
tegevus koolides jäätmete tekkimise miinimumini viimiseks. Ühendus tegi ettepaneku anda
õpilastele korduskasutatavad riidest „Bock & Roll“ kotid, millega oma lõuna kooli kaasa võtta.
Nõunik leidis, et see on väga hea idee, kuid pakkus omalt poolt välja, et õpilastega töötataks,
parandamaks nende teadlikkust oma vastutusest ja sellest, millised mõjud on jäätmete kogumisel,
mille nad ainuüksi oma lõunasöögiga võivad tekitada.
Õppeaasta alguses (september/oktoober) korraldati kõigis koolides kuueaastastele õpilastele
(ligikaudu 650 õpilast) teadlikkuse parandamise kampaania. Kampaania käigus said õpilased
„Bock & Roll“ koti ja osalesid tegevuses, kus nad valisid ja kaalusid ära pakendid, mille nad oma
lõunasöögiga kaasa toovad, ning nad pidid mõtlema sellest, millises koguses jäätmeid nad kogu
oma kooliaja jooksul tekitavad.
Osalejad
Sellesse kampaaniasse kaasatud osalised olid järgmised:
- Ibiza keskkonnanõunik;
- ühendus GEN-GOB Eivissa;
- õpilased;
- koolidirektorid ja õpetajad.
Õigusraamistik
Direktiiv 2008/98/EÜ seoses jäätmetega
Hispaania jäätmeseadus nr 22/2011
Finantsraamistik
Teavituskampaania, sh „Bock & Roll“ kottide kogumaksumus oli 2612,39 eurot.
Kasutuse tase (%) (%) või kasutajate arv (kui võimalik)
Potentsiaalsed kasutajad on 650 õpilast, kellel on „Bock & Roll“ kotid.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Mitte kõik õpilased ei kasuta praegu „Bock & Roll“ kotte, aga enamik teeb seda. Nemad ise ja
nende vanemad on leidnud, et see on mugav.
Võimalikud edutegurid
Väikeste lastega tegelemine on lihtne, sest nad on väga vastuvõtlikud ning väga teadlikud neid
ümbritsevast keskkonnast ning saaste ja jäätmete mõjudest.
Koolidirektorid ja õpetajad olid kampaaniast huvitatud ja tegid organisatsiooniga koostööd.
Peamised raskused
Selles kampaanias raskusi ei esinenud. Projektil oli väike eelarve ning õpilased ja koolid olid
meeleldi valmis osalema.
Saadud
peamised
õppetunnid
Lisateave

- Teavituskampaaniad toimivad väikeste laste korral hästi.
- Koolid on parim viis õpilasteni jõuda ja nendega töötada.
http://www.eivissa.es/portal/index.php/ca/actualitat/noticies/12186-presentacio-campanyamediambiental-llencat-no-em-llencis
https://rolleat.com/es/
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IBIZA LINN (HISPAANIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

4.11. Toidujäätmete vähendamise kampaania Ibiza restoranides:

Ettepaneku
autorid

Ibiza Saarevalitsus: Consell d’Eivissa

Kontaktisikud

dep.agricultura@conselldeivissa.es

Kasulikud
viited

Www.conselldeivissa.es

Alguse aeg

2015. aasta november ja 2016

Jooksev staatus

Lõpule viidud

Asukoht

Saare restoranid

Piirkonna
elanikud

132 637 elanikku

Aproﬁta’Mmm („Võta minust parim“)

Kirjeldus
Ajend
Restoranid toodavad väga palju toitu, mis tuleb ära visata. Sageli ei söö kliendid oma einet
lõpuni ja kogu see toit lõpetab prügikastis. Maailmas, kus paljudel inimestel on nälg, ei tohiks
sellist olukorda tekkida.
Areng ja ajakava
2015. ja 2016. aastal Euroopa jäätmetetekke vähendamise nädala käigus töötas saarevalitsus
välja teavituskampaania, et innustada kliente restoranides söömata jäänud toitu kaasa võtma.
Valitsus võttis eelnevalt ühendust restoranidega, et neile kampaaniat tutvustada ja neid
osalema kutsuda. Valitsus valmistas ette ja jagas laiali paberkotid ja mõned anumad, millesse
restoranides saaks toitu pakkida ja mille klientidele kaasa anda.
Kliente teavitati kampaaniast meedia ja sotsiaalvõrkude kaudu.
Osalejad
Sellesse kampaaniasse kaasatud osalejad olid:
- saarevalitsus: Consell d’Eivissa;
- restoranid;
- kliendid.
Õigusraamistik
Direktiiv 2008/98/ EÜ jäätmete kohta
Hispaania jäätmeseadus nr 22/2011
Finantsraamistik
Teavituskampaania maksumus oli ligikaudu 5000 eurot.
Kasutuse tase
Kampaanias on igal aastal osalenud peaaegu 40 restorani ja rohkem kui 1000 klienti.
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Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Kui iga kampaanias osalev klient viib restoranist ligikaudu 100 g toitu koju, siis hoiab kampaania
igal aastal ära 1000 kg toidujäätmeid.
Võimalikud edutegurid
Mõned restoranid, eriti aastaringselt töötavad restoranid, tegid kampaaniaga koostööd ja nad
pakuvad ka edaspidi klientidele võimalust restoranis söömata jäänud toit koju kaasa võtta.
Peamised raskused
Kampaania toimumise ajal olid hooajast tulenevalt mõned restoranid suletud.
Mõned restoranid keeldusid kampaanias osalemast.
Mõned kliendid, eriti vanemaealised, ei olnud nõus toitu kaasa võtma.
Saadud
peamised
õppetunnid

Restoranides tekib olulisel hulgal toidujäätmeid, seda saaks ära hoida, kui anda
klientidele võimalus oma söömata jäänud toit kaasa võtta.
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Huvirühmade
koostöö
toidujäätmetega
tegelemisel
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TALLINNA LINN (EESTI)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

4.12. Koostöö riikliku toidupangaga

Foto

Ettepaneku
autorid

Eesti-Hollandi Heategevusfond ja Swedbank

Kontaktisikud

Eesti Toidupank info@toidupank.ee

Kasulikud
viited

www.toidupank.ee

Alguse aeg

11.03.2010.

Jooksev
staatus

Kasutusel

Asukoht

Eesti Vabariik

Piirkonna
elanikud

1 318 700

http://www.eurofoodbank.eu/

Kirjeldus
Ajend
Eestis tekib umbes 24% toidujäätmetest äri- ja toitlustusettevõttes ning toidutööstuses.
Eesti Toidupank kogub toiduga kauplevatest ja toitu tootvatest ettevõtetest „Parim enne“
kuupäeva ületama hakkavaid toidukaupu ning jaotab need vabatahtlike abiga toidupakkideks
ja jagab need kõige enam puudust kannatavatele inimestele ja peredele, võttes aluseks
kohalikelt sotsiaalosakondadelt saadud nimekirjad. Kogutud toitu jagatakse ka supiköökidele,
sotsiaalmajadele, varjupaikadele ja sotsiaalprojektidele (kokku rohkem kui 30 MTÜd ja
heategevuslikku organisatsiooni).
Eesti Toidupank on kollektiivne nimi Eestis tegutsevate toidupankade võrgustikule, kuhu kuulub
14 toidupanka. Igaüks neist on asutatud erineva heategevusliku organisatsioonina.
Eesti Toidupank on Euroopa Toidupankade Föderatsiooni täisliige.
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Areng ja ajakava
Tallinna toidupank oli Eestis esimene ja järgib teiste Euroopa riikide eeskuju. Selle asutasid 11.
märtsil 2010 Eesti-Hollandi Heategevusfond ja Swedbank. Nemad andsid rahalise toe esialgseteks
kulutusteks ja investeeringuteks, et asutada Eestis Toidupank.
Osalejad
• Kohalikud toidukauplused, toidutootjad ja talunikud
• Kohalikud linnaosavalitsused, linna- või vallavalitsuse sotsiaalosakonnad
• Vabatahtlikud
Õigusraamistik
Toidupanga tegevust ei reguleeri eraldi ükski õigusraamistik. Toidupank järgib oma tegevustes
valitsusväliste organisatsioonide eetilisi põhimõtteid.
Kõik toiduga kauplevad ettevõtted, sealhulgas toidu jaemüüjad, peavad järgima jäätmeseadust,
toiduseadust ja nendega kaasnevaid õigusakte. Tallinnas on Tallinna jäätmehoolduseeskirjade
kohaselt kohustuslik toidujäätmed koguda teistest jäätmetest eraldi.
Toidupanga tegevust reguleerivad peamiselt maksuseadused (tulumaksuseadus, käibemaksuseadus).
Finantsraamistik: (tegevuskulud, tegevustulud (kui on), kasutatavad rahastusmudelid)
Toidupank ei saa mingeid toetusi. Toidupank saab rahalisi annetusi sihtasutustelt, ettevõtetelt
ja eraisikutelt. Need moodustavad sissetuleku, millest makstakse lao ja kontori jooksvad kulud.
Tallinna linn ja Toidupank on sõlminud heade kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt linn toetab
Toidupanka, andes tema käsutusse Lasnamäe linnaosas asuva laohoone kogutud toitude
hoidmiseks. Võimalusel toetab Tallinn toidupanga tegevust ka rahas.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Eelmisel aastal päästis Toidupank toidujäätmeteks muutumast ligikaudu 1,2 miljonit kg toitu.
Võimalikud edutegurid
Toidupangal on rohkem kui 80 koostööpartnerit ja toetajat. Lisaks keskkonnaaspektile on
Toidupanga tööl ka sotsiaalne aspekt. Toidupank korraldab toidukogumise kampaaniaid.
Peamised raskused
Kui paljud kauplejad teevad praegu Toidupangaga koostööd, siis toiduainetööstus annetab väga
vähe. Toidu annetamist äri- ja tootmisettevõtetelt takistab peamiselt sobivate transpordivahendite
puudumine ning tööjõu ja ladustamiskohtade vähesus. Lisaks on ebatäpsed juriidilised nõuded
üks põhjus, miks toiduannetused katkevad. Samuti ei anta ettevõtetele toidu annetamisega
seoses maksusoodustusi, mis teatud määral vähendab nende valmisolekut annetada.
Saadud
peamised
õppetunnid
Lisateave

Ettevõtted vajavad rohkem teavet võimaluste ja õigusraamistiku kohta seoses
müügiks kõlbmatute toiduainete annetamisega.
Eesti Toidupank:
www.toidpank.ee
Keskkonnaministeeriumi uuring toidujäätmete kohta Eesti kaubandus- ja
toiduainetööstuse ettevõtetes:
https://www.envir.ee/sites/default/ﬁles/toidujaatmed_ii.pdf (ainult eesti keeles)
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PORTO LINN (PORTUGAL)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

4.13. Toidujäätmete vähendamine restoranides

Foto

Ettepaneku
autorid

Lipor – Porto suurema piirkonna kogukondadevaheline jäätmekäitlus

Kontaktisikud

Susana Freitas
Susana.freitas@lipor.pt
+351 229 770 100

Kasulikud
viited

www.lipor.pt

Alguse aeg

2008

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Põhja-Portugal (Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim,
Valongo e Vila do Conde)

Piirkonna
elanikud

1 miljon elanikku

Kirjeldus
Ajend
Viimaste aastakümnetega on olmejäätmete haldamine, töötlemine ja tooraineks muutmine saanud
aina suurema tähtsuse, eelkõige seoses rahvastiku kasvuga ja üldise tarbimise suurenemisega.
Olulise osa neist jäätmetest moodustavad toidujäätmed, olgu seda siis toidu valmistamisest,
hoidmisest, halvast laomajandusest või aegumisest tulenevalt. Teine osa toidujäätmetest tuleb
töödeldud/valmistatud toidust, mida ei sööda lõpuni ära, mida tegelikult ei serveerita või mis
läheb ülejäägina tagasi kööki, kui menüüd sisaldavad liiga suuri toiduportsjoneid. See tähendab
mitte ainult seda, et heas seisukorras toitu visatakse minema, vaid ka seda, et inimesed tegutsevad
igapäevaselt vastutustundetult, millel on keskkonnale negatiivne mõju.
Projektid Dose Certa ja Embrulha tegelevad LIPOR-i ennetuspõhimõtetega, mille põhimõtteline
eesmärk on vähendada jäätmete teket nende tekkekohas, muutes inimeste mõtteviisi. Siht on
vähendada toidujäätmete teket, parandades inimeste teadlikkust ning innustades restorane/
einestuskohti ja selle kliente oma söömisharjumusi muutma.
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Areng ja ajakava
Projekt algas 2008. aastal Dose Certa projektiga. Dose Certa projekt algas „Menu Dose Certa“
pilooteksperimendina, milles restoran kutsuti osalema. Pärast 2008. aasta mais ja juunis tekkinud
jäätmekoguste kokkuarvestamist muudeti serveeritavate portsjonite suurust, et toidujäätmeid
oleks vähem. Kuna „Menu Dose Certa“ projekt oli edukas, siis 2009. aasta veebruaris loodi Dose
Certa projekt ning selle strateegias tehti mõned muudatused. 2016. aastal lõime Porto kohaliku
omavalitsusega koostöös kaasprojekti Embrulha. Isegi sobivate portsjonitega olid mõned toidud
siiski traditsiooniliselt suured, seepärast oli tähtis leida viis, kuidas teha toidu koju kaasa küsimine
klientidele vastuvõetavaks. Selleks võtsime kasutusele toidu koju kaasa võtmise karbid, mis on
hoopis teistsugused kui kiirtoidurestoranide toidukarbid.
Osalejad
Algatus oli Lipori ja Porto kohaliku omavalitsuse koostöö. Samuti olid meil partneriteks eraettevõte
(Hidurbe) ja ühendus APHORT.
Õigusraamistik
Sellele sekkumisele ei kohaldu vahetult ükski jäätmetega seonduv õigusraamistik.
Finantsraamistik
Kõiki projektidega seotud tegevusi rahastab Lipor koos meie partneritega. Projekti kulud tekivad
peamiselt transpordist, inimressursist, teavitusmaterjalidest, konsulteerivast koolitusest ja
Embrulha projektist (biolagunevad karbid).
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Dose Certa hõlmab 41 restorani/einestamiskohta, millest 18 asuvad Porto kohalikus omavalitsuses.
Lisaks oli meie hinnangul vähendamise potentsiaal ≈ 30% ja suurim probleem taldrikutele jäänud
toidu arvutamine: 1,40 kg eine kohta aastas.
Embrulha korral toimus 2017. aasta viimases kvartalis toidujäätmete vähenemine 3,24 tonni
võrra, mille tulemusena hoiti ära 680 kg CO2-ekvivalentseid emissioone.
Võimalikud edutegurid
Arvestades riiklikku ja Euroopa poliitikat on Lipor töötanud välja seonduvates kohalikes omavalitsustes tekkivate olmejäätmete kestliku käitluse, mille lähtekoht on jäätmetekke vältimine.
Toidujäätmete projektil on privilegeeritud positsioon, kuna see on meetod, mis hoiab ära jäätmete
tekkimise nende tekkekohas, vähendades olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid
seoses toidutootmise ja jäätmete töötlusega. Samuti vähendasime prügilatesse jõudvate
biolagunevate jäätmete hulka ja sellest tulenevalt kasvuhoonegaaside emissiooni, parandades
rahvastiku elukvaliteeti.
Peamised raskused
Mõlemad projektid on kohandatavad kõigile toitlustusasutuste tüüpidele ja kergesti korratavad.
Peamised raskused seisnevad selles, et motiveerida asutusi ühinema ja kaasa tegema, parandada
nende teadlikkust ja saada inimesed sööma tasakaalustatud toitu, tuues kaasa muutuse
jäätmetekkes.
Saadud
peamised
õppetunnid

Võtmetegur on mõlema vaatenurga/probleemi ühendamine: kestlik toidu
tootmine ja tervislik toidu tarbimine.

Lisateave

Pole kohane
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BRUGGE LINN (BELGIA)
Jagu

Kirjeldus

Nimetus

4.14. Toidujäätmete vähendamine tervishoiusüsteemis – Brugge

Foto

Ettepaneku
autorid

Brugge linn

Kontaktisikud

Brugge linn, keskkonnaosakond
leefmilieu@brugge.be +3250475380
karine.debatselier@brugge.be +3250475388

Kasulikud
viited

https://foodlab.brugge.be/

Alguse aeg

2017

Jooksev staatus

Kasutusel

Asukoht

Belgia, Brugge linn

Piirkonna
elanikud

117 000

Kirjeldus
Kokkuvõte
Koos mitmete huvirühmadega tahtis Brugge linn töötada välja lahendused seoses tervishoiuasutuste
toidujäätmetega, kasutades uuenduslikku ja osaluspõhist lähenemist, mis põhineb rahvusvahelistel
töövahenditel ja meetoditel. Meie üldine eesmärk oli vähendada tervishoiuasutustes tekkivaid
toidujäätmeid.
Selle saavutamiseks me:
• mõõtsime ja analüüsisime praeguseid toidujäätmeid ja nende majanduslikku mõju
Brugge linna neljas tervishoiuasutuses;
• toetasime neid toidujäätmete vähendamisel, suunates neid uuendusprotsessis;
• töötasime välja vähemalt kolm edukat metoodikat ja levitasime neid, et vähendada
tervishoiuasutustes toidujäätmeid; ning
• parandasime tervishoiuasutustes teadlikkust toidujäätmete, nende mõju ja seonduvate
lahenduste kohta;
• püüdsime samuti vähendada CO2 heiteid.
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Ajend
2015. aastal edendas Brugge linn alt-üles protsessi kestlike toidupõhimõtete ülesehitamiseks. Selle
tulemusena asutati Brugge Toidulabor ehk platvorm, kus kohalikud toiduvaldkonna huvirühmad
koostasid Brugge jaoks toidualased suunised. Üks nende kahest toidujäätmetega seonduvatest
suunistest oli mõeldud toidujäätmete vähendamiseks avalikes asutustes.
Areng ja ajakava
Seda projekti edendab ja koordineerib Brugge linnavalitsuse keskkonnaosakond. Brugges on
üheksateist tervishoiuasutust. Jälgides aktiivselt nelja asutust, oli meie lõppeesmärk vähendada
tervishoiuasutustes tekkivaid toidujäätmeid.
Selle saavutamiseks me:
• mõõtsime (Soethoudti ja Snelsi meetodit kasutades) ja analüüsisime praeguseid toidujäätmeid
ning nende majanduslikku mõju Brugge linna neljas tervishoiuasutuses (september 2017);
• toetasime neid toidujäätmete vähendamisel, suunates neid uuendusprotsessis (16. november
2017);
• töötasime välja vähemalt kolm edukat metoodikat ja levitasime neid, et vähendada
tervishoiuasutustes toidujäätmete teket (aprill–mai 2018); ning
• parandasime tervishoiuasutustes teadlikkust toidujäätmete, nende mõju ja seonduvate
lahenduste kohta (september 2018 – seminar).
Osalejad
Selles projektis osalesid: AZ Sint Jan, AZ Sint Lucas, Ruddersstove ja De Kade.
Lisaks tervishoiuasutustele kaasatakse protsessi ka FoodWIN (hanke kaudu) ja Brugge Toidulabor.
OVAM (Flaami avalik jäätmekäitlusasutus) andis 50% vajaminevast rahastusest.
WVG on Flaami piirkonna sotsiaalhoolekande, avaliku tervishoiu ja perede osakond. Nemad
aitavad väljatöötatud lahendusi piirkonna tervishoiuasutustes ellu viija, levitades juhendit ja aidates
organiseerida teavitusüritusi.
Õigusraamistik
Brugge linnal on kestlik toidustrateegia, mis hõlmab mitmed teemasid: farmist lauale, aus kauplemine,
aiandus, linna- ja maapõllumajandus ning toidujäätmed.
Brugge linn on allkirjastanud linnapeade pakti ja tahab selle projektiga vähendada ka CO2 heiteid.
Finantsraamistik
Projekti kogukulud: 67 670 eurot
OVAM on Flaami avalik jäätmekäitlusasutus, mis kaasrahastab „Uuendusliku kestliku materjalihalduse“
raamistikus 50% projektist: 50% rahastus.
Kasutuse tase (%) või kasutajate arv (kui võimalik)
• Haigla AZ Sint Jan, 909 voodikohta kolmes hoones
• Kaigla AZ Sint Lucas, 412 voodikohta
• Ruddersstove, toitlustusettevõte, mis teenindab kuut avaliku sektori sotsiaalhoolekandekeskuse
(OCMW) tervishoiuasutust ning
• De Kade päevakeskus, kus on 158 patsienti, 112 neist lapsed
See tähendab umbes 485 884 sooja einet aastas.
Tulemused
Tõestatud tulemused (näidikute põhjal)
Esimesed mõõtmised näitavad umbes 30–45% toidujäätmeid (võrreldav rahvusvahelistes
uuringutes saadud näitajatega).
Lahendused on nüüdseks ellu viidud ja teine mõõtmine on kavandatud 2018. aasta juunikuusse.
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Võimalikud edutegurid
Osalev protsess on edukas, personali hulgas toimub rohkem suhtlust ja teadlikkus on parem.
Analüüsi lõpuleviimiseks on vaja mõõtmisi igas kategoorias (liha, köögiviljad jne).
Eeldame toidujäätmete keskmise koguse vähenemist 30% võrra.
Peamised raskused
Selles sektoris on unikaalsed väljakutsed, nagu mittevabatahtlikud kliendid ja ettearvamatu
klientide arv.
See teeb toidujäätmete vähendamise väga keerukaks.
Suhtlus on kõigis üksustes väga tähtis tegur.
Saadud
peamised
õppetunnid

• Projekt on veel käimas.
• Personali kaasamiseks on vaja osaluspõhist lähenemist (mitte ainult
köögipersonali osas!).
• Tähtsad on täppismõõtmised.
• Muude tegurite kaasamine: alatoitumus, toidujäätmete tekke ennetamine,
CO2 vähendamine.
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