Jäätmekäitluse regioonidevaheline
keskkonnaintegratsioon Euroopa
muinsuskaitselistes linnades
Kolm aastat teadmiste vahetamist

PROJEKT
INTHERWASTE on viieaastane (2016–2021) Euroopa projekt, mille eesmärk
on täiustada kohalikke ja regionaalseid jäätmekäitlusealaseid põhimõtteid
muinsuskaitselistes linnades, edendades regioonidevahelist koostööd. Projekt
keskendub neljale teemale:
hoiustamine;
• jäätmete
kogumine;
• liigiti
sulandamine;
• linnakeskkonda
• jäätmete minimeerimine.

PÕHJENDUSED
Muinsuskaitselistel linnadel – st linnadel, millel on ajalooline pärand ja mis
on sageli populaarsed turistide sihtkohad – on mitmeid sarnaseid jooni, mis
teevad jäätmekäitluse neis piirkondades problemaatiliseks.

saabuvad olulised turistivood, kes pole harjunud kohalike jäätmete
• Neisse
sortimise reeglitega, mille tulemusena tekib suur hulk sortimata jäätmeid.
on sageli kitsad ja käänulised tänavad, mis ei sobi traditsiooniliste
• Neis
jäätmekäitlusmeetodite jaoks.
• Neis on vaja säilitada ajalooliste keskuste ja kaitstud alade omadused.

INTHERWASTE’i projekt uurib lahendusi neile ja teistele muinsuskaitseliste
linnade iseloomulikele probleemidele.

PARTNERID
INTHERWASTE’i projekt koosneb kuuest projektipartnerist: viis neist
esindavad kohalikke ametivõime ja üks on nõuandev partner – linnade ja
regioonide võrgustik ACR+ (vt tagakaas). Järgnevatel lehekülgedel saate
rohkem teada iga projektipartneri, nende jäätmekäitlusprobleemide ja
tegevuste kohta INTHERWASTE’i raames.

SAMMUD
Oma missiooni elluviimiseks rakendab INTHERWASTE nelja sammu. Iga
projektipartner on neist esimesed kaks 2019. aasta märtsiks ellu viinud ja
ülejäänud kaks viiakse ellu enne projekti lõppu aastal 2021.
ning parimate praktikate ja põhimõtete vahetamine.
• Õppimise
Teadmiste
integreerimine tegevuskavadesse.
• Tegevuskavade
elluviimise jälgimine.
• Lahenduste jagamine
teiste Euroopa linnadega.
•
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CÓRDOBA (SADECO)

juhtpartner

LÜHIDALT
Córdoba on üks Hispaania Andaluusia
piirkonna suuremaid linnu, mis toetub
turismile ja kaubandusele, et toita
ära oma 328 000 inimese suurune
elanikkond. Rohkem kui 7% linna
territooriumist võtab enda alla vanalinn,
millel on pikk ja kirju ajalugu, mis ulatub
tagasi Rooma aega.

OLUKORRA ANALÜÜS
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Olmejäätmete käitlusettevõte SADECO,
mis on tegutsenud aastast 1986, pani
linnas juba 1994. aastal paika jäätmete liigiti kogumise. Tänu pidevatele
pingutustele ja investeeringutele jätkusuutlikku jäätmekäitlusse on Córdoba
saavutanud suure jäätmete ringlussevõtu määra, mis ületab EL-is nii 2020.
kui 2030. aastaks kehtestatud sihtarve.
Kuna kohalikus majanduses on suur
osa teenindaval sektoril, siis moodustab
orgaanika (OFMSW*) tahketest olmejäätmetest peaaegu poole (joonis 1). Jäätmekäitluse jätkuvaks täiustamiseks toetub
ettevõte tehnilisele teabevahetusele
riiklike ja rahvusvaheliste pooltega ning
kohandab oma meetodeid Córdoba eri
piirkondade vajadustele ja eripäradele
tuginedes.

Joonis 1: Córdoba jäätmete osakaalud liigiti (2016)
Klaas

Muud

Orgaanika*

Metall

Paber

Plastik

*Orgaanika: orgaaniliste jäätmete osakaal tahketes olmejäätmetes

SADECO on kaasanud INTHERWASTE’ist õpitu kolmest tegevusest koosnevasse
kavasse:

nr 1: presskonteinerite kasutuselevõtt;
• tegevus
nr 2: põhjaliku munitsipaalvõrgu loomine jäätmete parandamiseks
• tegevus
ja korduskasutuseks;
tegevus
nr 3: mobiilirakenduse loomine Andaluusia piirkonnas korduskasutuse
• edendamiseks.
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IBIZA

LÜHIDALT
Ibiza linn on maailmakuulsa idüllilise saare suurim asula, mille majandustegevus sõltub samuti suures
osas majutus- ja toitlustussektorist.
Sealne vanalinn, mis loeti 1999. aastal
UNESCO maailmapärandi hulka, on
koduks 1487 elanikule ja pea 200
restoranile. Turistide vool linna on
hooajaline ja selle tipp jääb vahemikku maist oktoobrini.

OLUKORRA ANALÜÜS
Tiheda
rahvastatusega
vanalinnas
toimub jäätmekäitlus teisiti kui ülejäänud
linnas. Vanalinnas kogutakse jäätmeid
maa-alustesse konteineritesse, mis on
kolm korda väiksemad kui ülejäänud
linnas
kasutatavad
maapealsed
konteinerid. Seetõttu tühjendatakse
neid võrreldes ülejäänud linnaga kaks
korda sagedamini. Selleks, et müra ja
lõhnad turiste ega kohalikke elanikke ei
häiriks, toimub selles linnaosas jäätmete
konteineritesse viimine ajakava alusel.
Ibizal ei koguta orgaanilisi jäätmeid
eraldi, sellest tuleneb ka orgaanika suur
osakaal sealses jäätmetekkes (joonis 2).

Joonis 2: Ibiza jäätmete osakaalud liigiti (2016)
Klaas

Muud

Orgaanika

Metall

Tekstiil

Plastik

TEGEVUSKAVA
Ibiza on kaasanud INTHERWASTE’ist õpitu kolmest tegevusest koosnevasse
kavasse:

tegevus nr 1: maa-aluste jäätmekonteinerite ja nende ümbruse ilustamine
• ajaloolises
kesklinnas;
nr 2: muinsuskaitsealas jäätmeruumide väljaarendamine;
• tegevus
• tegevus nr 3: linna uue jäätmekäitluskorra väljatöötamine.
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KRAKOW

LÜHIDALT
Poola suuruselt teise linna Krakovisse
saabub igal aastal hinnanguliselt 12
miljonit külastajat; sellele kontrastiks
on linna rahvaarv vaid 768 000
elanikku. Samuti asub seal UNESCO
maailmapärandisse kuuluv vanalinn,
kus on rikkalik kultuuri-, akadeemiline
ja kunstielu; see tuleneb linna ajaloolisest tähtsusest endise pealinnana
ning majandusliku ja kultuurilise
keskusena.

OLUKORRA ANALÜÜS
Kohalik omavalitsus on püüdnud teha
jäätmete liigiti kogumise atraktiivsemaks, muutes 2013. aastal seadusandlust ja võimaldades kahetasemelisi
jäätmetasusid, kus tasu on jäätmeid
sortivatele elanikele väiksem kui
segaolmejäätmete
äraviskajatele.
Teatud fraktsioonide – nagu tekstiilide
– jaoks on Krakov pannud paika meeskonnad, kes need jäätmed vastavalt
vajadusele ära viivad (joonis 3).

TEGEVUSKAVA
Krakov on kaasanud INTHERWASTE’ ist
õpitu kahest tegevusest koosnevasse
kavasse:

tegevus nr 1: maa-aluste ja poole• nisti
maa-aluste konteinerite kasu-

•

tuselevõtt;
tegevus nr 2: jäätmete remondi- ja
taaskasutuskeskuse väljatöötamine
linnas.

Joonis 3: Krakovi jäätmete osakaalud liigiti (2016)
Klaas

Muud

Orgaanika

Metall

Paber

Plastik
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PORTO

LÜHIDALT
Portugali suuruselt teise linna Porto
elanike arv on 215 000 ja sellest
tohutult suurem on linna turistide arv:
kolm miljonit aastas. Linna ajaloolist
keskust, mis kuulub ka UNESCO
maailmapärandisse, iseloomustavad
järsud tõusud, suured kõrguste vahed
ja kitsad teed, mis sageli sisaldavad
treppe ja on seetõttu läbitavad ainult
jalakäijatele.

OLUKORRA ANALÜÜS
Portos
toimub
jäätmete
liigiti
kogumine kasutades ühiskonteinereid
kodumajapidamisjäätmete kogumiseks
ja ukselt-uksele süsteemi ettevõtetelt
jäätmete kogumiseks. Majapidamised
saavad visata nelja liiki jäätmeid (plast
ja metall, klaas, segaolmejäätmed ning
paber ja papp) üle linna asuvatesse
konteineritesse. Ettevõtted aga saavad
erinevate jäätmeliikide kogumiseks
erivärvi kilekotid ja prügikastid toidujäätmete kogumiseks.

Joonis 4: Porto jäätmete osakaalud liigiti (2016)
Klaas

Muud

Orgaanika

Tekstiil

Paber

Plastik

TEGEVUSKAVA
Porto on kaasanud INTHERWASTE’ist õpitu viiest tegevusest koosnevasse
kavasse:

nr 1: jäätmeruumi(de) väljakujundamine muinsuskaitselises alas;
• tegevus
tegevus nr 2: kodumajapidamiste ukselt uksele kogumissüsteemi
• väljatöötamine
piiratud alas jäätmete liigiti kogumiseks;
tegevus nr 3: kohalike põhimõtete ülevaatamine, et korrigeerida ja
• uuendada
kohalikke eeskirju seoses jäätmekäitluse ja linnakoristusega;
tegevus
nr
4: suhtlusstrateegia väljatöötamine, et edendada uue jäätme• käitlussüsteemi
kasutuselevõtmist ja sellele üleminekut;
tegevus nr 5: kohaliku omavalitsuse tegevuskava ülevaatamine, et
• kaasata
konkreetsed muinsuskaitselisele alale mõeldud tegevused.
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TALLINN

LÜHIDALT
Nagu teised INTHERWASTE’is osalejad,
võtab ka Eesti pealinn vastu oluliselt
rohkem turiste kui seal on kohalikke
elanikke: 4,4 miljonit aastas võrreldes
450 000 elanikuga. Karismaatiises vanalinnas tegutseb terve hulk toitlustus- ja
majutusettevõtteid,
mitmesuguseid
teenusepakkujaid (nt ilusalongid, poed),
samuti asuvad seal diplomaatilised
esindused ja ajaloolised hooned. Lisaks
toimuvad vanalinnas aasta jooksul
mitmed üritused ja festivalid.

OLUKORRA ANALÜÜS
Eesti korraldas oma jäätmekäitluse
ümber pärast seda, kui ühines
2004. aastal EL-iga, asendades vana
ebasanitaarsetel prügilatel põhineva
süsteemi jäätmete liigiti kogumisega
ja ukselt uksele kogumissüsteemiga.
Need muudatused on Eestil võimaldanud jõuda lähemale EL-is 2020.
aastaks seatud sihtidele. Tallinnas
rakendab kohalik munitsipaalettevõte
mitmetasandilist süsteemi, kus segaolmejäätmete ja ümbetöötlematute
jäätmete eest võetakse suuremat
jäätmeveotasu ning
liigiti kogutud
jäätmete eest väiksemat tasu.

Joonis 5: Tallinna jäätmete osakaalud liigiti (2016)
Klaas

Muud

Orgaanika

Metal

Paber

Plastik

TEGEVUSKAVA
Tallinn on kaasanud INTHERWASTE’ist õpitu kahest tegevusest koosnevasse
kavasse. Kava on plaanis viia ellu 2021. aastaks ja sisaldab järgmisi tegevusi:

tegevus nr 1: suurjäätmetele remondi ja korduskasutusse suunamise
• kaudu
uue elu andmine;
• tegevus nr 2: mobiilne ohtlike jäätmete kogumiskoht.
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ACR+
KES ME OLEME
Brüsselis baseeruv ACR+ (lühend tähendab linnade ja regioonide ühendust
kestliku ressursimajanduse heaks – Association of Cities and Regions for sustainable
Resource management) on linnade ja regioonide rahvusvaheline võrgustik,
mille eesmärk on kestlik ressursimajandus ja üleminek ringmajandusele oma
territooriumidel. Tuues ühe ja sama katusorganisatsiooni alla kokku kohalikud
ja regionaalsed tegijad, püüame:
oma panuse jäätmetekke vältimisele Euroopas ja rahvusvahelisel
• anda
tasandil;
• edendada üleminekut ringmajandusele;
• lahendada ringmajanduse poliitika rakendamisel ilmnenud probleeme;
• innustada praktilisi tegevusi jäätmekäitluse ja kestliku tarbimise vallas;
toetada kontseptsioonide ja standardite harmoneerimist jäätmekäitluse
• vallas.

MEIE ROLL INTHERWASTE’IS
ACR+ vastutab partneritele ekspertteadmiste pakkumise eest projekti eri
etappidel, aidates seeläbi koondada teadmisi. Samuti korraldas ACR+ võimekuse
parandamise ürituse, et koolitada partnerlinnade esindajaid oma linna tasandil
kasutama erinevaid jäätmeseire töövahendeid (Pre-waste, Miniwaste, R4R,
EWWR platvorm jt). Ühendus koordineerib ka projekti suhtlustegevust, tagades
selle nähtavuse ning parimate praktikate ja neist tulenevate põhimõtete
levitamise.

ACR+ ARVUDES

1994

100+

25

1000+

ACR+ asutamise aasta

ACR+ esindatud riikide arv
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ACR+ liikmete arv

esindatud kohalikud
omavalitsused

PARIMAD
PRAKTIKAD
Viimasel kolmel aastal on korraldatud neli temaatilist seminari
projekti peamistel teemadel. Need
kokkutulekud andsid osalevatele
linnadele võimaluse esitleda rakendatud lahendusi erinevate probleemide korral, mis jäätmekäitlusega
UNESCO maailma-pärandiga aladel
kaasnevad. Samuti andsid need
aimu sellest, mida teised linnad

antud valdkonnas ette võtavad, ning
võimaluse toetuda teiste projektiosaliste, aga ka teiste regioonide
ja riikide (kohalike oma) valitsuste
kogemustele selles valdkonnas.
Kokku tuvastati viies pilootlinnas ja
mujal 50 parimat praktikat. Allpool
toome ära mõned kõige huvitavamad neist.

PARIMAD PRAKTIKAD

CÓRDOBA
Need hästi sulanduvad jäätmeruumid, mida leidub Córdoba muinsuskaitselises alas kõikjal, teenindavad 32 000 elanikku ja paigaldati aastal
2011 alternatiivina maa-alustele ja muud tüüpi konteineritele, et vältida
vastuolusid linna esteetika ja kultuuriväärtustega.
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PARIMAD PRAKTIKAD
PARIMAD PRAKTIKAD
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PORTO
Porto muinsuskaitselisse alasse
kuuluv Ribeira on äriliselt kuum
koht, kus peamiselt tegutsevad
restoranid ja kohvikud. Seetõttu
on linn aastast 2015 korraldanud
ukselt uksele jäätmete liigiti kogumise, sh biojäätmete kogumise,
ning konteinerite tühjendamise
kaks korda päevas.

IBIZA
Selleks et soodustada kohalikes ettevõtetes klaasi taaskasutust, tuli
Ibiza 2010. aastal välja individuaalsete ratastel prügikastide kallutusmehhanismiga. See paigaldatakse 3000 liitrise konteineri külge, kus
see võimaldab jäätmevaldajal oma väiksem klaasikonteiner suurde
konteinerisse tühjaks kallata. See aitab suurendada klaasijäätmete eraldi
kogumist.

MTÜ Topsiring on aastast 2015 edendanud teenust, mis on suunatud
sellele, et aidata ürituste korraldajatel vältida ühekordsete plasttopside kasutamist. Lahenduseks
on korduvkasutatav tops, mille eest
võetakse ürituse korraldajalt tasu
10 senti topsi kohta ja ürituste
külastajatelt pandina 2 eurot topsi
eest. Need tasud katavad topside
pesemise, logistika, ladustamise ja
personali kulud.

PARIMAD PRAKTIKAD

TALLINN

PARIMAD PRAKTIKAD

KRAKOW

Krakov otsustas võidelda turismisihtkohtades levinud ühekordse
kasutusega
plasti
tarbimise
vastu, kehtestades 2018. aastal
15–50 μm paksustele kilekottidele
kohustusliku tasu, mis ulatub kuuest
sendist 24 eurosendini. See meede
peaks nende tarbimist vähendama
juba esimesel aastal 30% võrra.
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TALLINN

ACR+
KRAKOW

PORTO

CÓRDOBA

IBIZA

www.interregeurope.eu/intherwaste
contact@interwaste.eu
@intherwaste

