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ÜLDIST: Jäätmeseadus

Jäätmeseadus ei aseta seoses tootja vastutusega mingeid 
otseseid kohustusi KOV-dele,

AGA

Kõik üldiseid olme-tavajäätmete käitluse korraldamise ja 
liigitikogumise edendamise kohustused on täidetavad 
vaid ka probleemtoodete käitluse korraldamisel

Tootja vastuse põhimõttest lähtub ka Pakendiseadus – ka 
selle kohaselt on KOV 'üldine kordineerimise kohustus'



Probleemtooted

Probleemtoodete hulka kuuluvad Jäätmeseaduse 
alusel järgmised tooted:

1) patareid ja akud;
2) PCB-sid sisaldavad seadmed;
3) mootorsõidukid ja nende osad, sealhulgas rehvid;
4) elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad;
5) vanarehvid.

Antud toodetest tekkinud jäätmete käitlemiseks on antud 3 
VV määrust 



Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise,......
VV 7. 08.2008. a määrus nr 124 

§ 5. Patarei- ja akujäätmete tagasivõtmine 
(1) Tootja on kohustatud kantavate patareide ja akude ning 

mootorsõidukite patareide ja akude jäätmed tarbijalt turustaja 
müügikohtade kaudu tagasi võtma tasuta, sõltumata sellest, kas 
tarbija kavatseb osta uue patarei või aku või mitte. Tootja varustab 
turustajat kogumiseks vajaliku kogumismahutiga. 

(2) Tootja on kohustatud patareide ja akude turustajalt, kohalikult 
omavalitsuselt ning kohaliku omavalitsuse jäätmejaama 
halduslepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt patarei- ja 
akujäätmed tasuta tagasi võtma. 

(3) Tööstusliku patarei või aku tootja ei või keelduda tarbijalt tagasi
võtmast tööstuslike patareide ja akude jäätmeid, sõltumata nende 
keemilisest koostisest ja päritolust. 

(4) Elektri- ja elektroonikaseadme tootja on kohustatud elektri- ja 
elektroonikaseadmes oleva patarei või aku koos seadmega tasuta 
tagasi võtma. 

(5) Mootorsõiduki tootja on kohustatud mootorsõidukis oleva patarei või 
aku koos sõidukiga tasuta tagasi võtma, välja arvatud 
jäätmekäitlejalt, kellelt võib nõuda jäätmekäitluse kulusid. 



Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord 
ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 

kogumis
VV 24.12. 2004. a määrus nr 376 

§6. Elektroonikaromude tagasivõtmine 
(1) Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud elektri- ja 

elektroonikaseadme turustaja on jäätmevaldajalt kohustatud 
tasuta tagasi võtma arvulise vastavuse alusel turule lastava 
seadmega sama liiki ja otstarvet täitvast seadmest tekkinud 
elektroonikaromu. Kui turustajast 10 km raadiuses ei ole 
elektroonikaromude kogumiskohta, peab turustaja füüsiliselt 
isikult tasuta tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja 
sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, 
sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on soetanud või 
soetab turustajalt samalaadse seadme. 

(2) Tootja on kohustatud elektri- ja elektroonikaseadmete 
turustajalt elektroonikaromud tasuta vastu võtma



Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale 
tagastamise.....

VV määrus 13. 12.2004. a määrus nr 352 

§2 lg (5) - Romusõidukite, kasutatud osade või vanarehvide 
kogumine ja tootjale tagastamine tuleb tootjal korraldada 
selliselt, et romusõiduki, kasutatud osade või vanarehvide 
omanikule oleks sõidukist, kasutatud osadest või 
vanarehvidest loobumine võimalikult mugav ja romusõiduki, 
kasutatud osade või vanarehvide kogumiskohta üleandmine 
võimalik vähemalt selle omaniku elukohajärgse maakonna 
piires või 50 km raadiuses.

§3 lg(1) Romusõiduki, kasutatud osad või vanarehvid annab 
kogumiskohta või lammutuskotta selle omanik või tema 
volitatud isik, nende isikute puudumisel valla- või linnavalitsus



Selgitused – Patareide ja akude kogumine

Üldiselt toimub patareidest ja akudest tekkinud jäätmete  
kogumine jaekaubanduse kaudu – kust jäätmed antakse 
üle juba otse tootjatele (või teatud juhul ka Jäätmejaama)

Kuna JÄÄTMEJAAM on üldine jäätmete kogumise koht, on 
praktiline seal pakkuda ka patareide ja akude kogumise 
teenust 



Selgitused – Romuautode, selle osade ja rehvide 
kogumise kohta

Tootjate kohustused on tagada vastuvõtt 'maakonna piires 
või vähemalt 50 km raadiuses'

Omanikuta romude üleandmise korraldab samuti 
vajadusel KOV

Eriti rehvide kogumisel ei piisa antud 
kogumiskohtadest, vältimatu on kogumine samuti 
jäätmejaamades  



Selgitused – Elektri- ja elektroonikaromude 
kogumisel 

Tootjate kohustused on tagada vastuvõtt tükk tüki vastu ja 
põhimõttena 10 km raadiuses müügikohast  

Ka elektroonikaromude kogumisel on otseselt elanike 
huvides kogumine samuti jäätmejaamades  



Riigi jäätmekava:
Jäätmekava eesmärgid ja meetmed - probleemid

Probleemiks on kohatine jäätmete kogumise eest vastutavate 
isikute ebavõrdne kohtlemine kohalike omavalitsuste poolt, 
seda ka elektroonikaromude ja muude jäätmete osas; selles 
osas on vajalik jälgida võrdset kohtlemist jäätmejaamades, kui 
olulistes omavalitsuse poolt hallatavates rajatistes;

- Probleemi sõnastuse aluseks on 2007 esinenud mitmeid 
juhtumeid, kus põhiliselt riigi rahaga ehitatud ja KOV rahaga 
käigus hoitud, kui lepinguga operaatorile kasutata antud 
JÄÄTMEJAAMAS on just operaator otsustanud, kes saab 
oma kohustusi kogumisl täita jäätmejaamas ja kes mitte...

Tootjatele on kogumine KOHUSTUS ja kui avaliku sektori 
vahenditega luuakse selleks koht, TULEB seal käsitleda 
osapooli võrdselt  



Riigi Jäätmekava - Tegevus:
1.1.4.4 Tagada jäätmete sorteerimine tekkekohtadel ning 
esmatähtsate jäätmevoogude kogumine, ringlussevõtt ja 
taaskasutamine (korraldatud jäätmeveo ja sorteerimise 

arendamine ning jäätmehooldusvõrgustiku väljaehitamine)

1. Alategevus: Jäätmejaamade võrgustiku täiendamine

Üldiseks printsiibiks, et jäätmejaam paikneb jäätmetekitajast 10–
20 km kaugusel

Baastase: 2006–2007: 29 jaama

Saavutustase: 70% (2010)

Sihttase: 100% (2013) rajada ca 70 jäätmejaama

Maksumus: 350 mln krooni

Vastutav: KOV, KKM

Rahastamine: KOV, KIK



KOKKUVÕTE

KOV-i ülesande tootja vastutusega seoses Jäätmeseaduse 
tähenduses on ennekõike seotud JÄÄTMEJAAMA teenuse 
tagamisega mõistlikul kaugusel ja mõistlikel tingimustel 
(asukoht, tööaeg jms). 

Jäätmejaam on vaja ka paljude muude jäätmete, kui 
probleemtooted, kogumiseks – kui jäätmejaama ei ole, või 
seal ei võeta vastu probleemtoodete jäätmeid, tähendab see 
otseselt  tarbija jooksutamist... - ja jäätmete kogumist 'selleks 
mitte ettenähtud kohast'

KOV üleandeks on ka täpne regulatsioon Jäätmeeskirja näol, 
selle teavitus ja järelevalve eeskirja täitmise üle



Tänan tähelepanu eest!


