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1. SISSEJUHATUS 

Vastavalt „Jäätmeseaduse“ § 39 lg 1 (vastu võetud 28.01.2004. a. seadusega RT I 2004, 9, 52; 
jõustumise aeg 1.05.2004. a.) koostatakse kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse 
arendamiseks kohaliku omavalitsuse jäätmekava, mis käsitleb jäätmehoolduse olukorda, 
jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning meetmeid eesmärkide 
saavutamiseks. Jäätmekava võib koostada ühiselt mitme kohaliku omavalitsuse üksuse kohta, 
võttes arvesse riiklikus jäätmekavas sätestatut.  

Käesolev „Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2010-2014“ kavandab 12 
valla (Antsla, Haanja, Lasva, Meremäe, Misso, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, 
Vastseliina, Võru) ja Võru linna ühtse jäätmehoolduse. Jäätmekava koostamisel on järgitud 
„Jäätmeseaduses“ nõutud ülesehitust, arvestatud „Riigi jäätmekava 2008-2013“ eesmärke ja 
põhimõtteid ning lähtutud kehtivatest jäätmehooldust reguleerivatest õigusaktidest (Eesti 
Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktid).  

Käesoleva jäätmekava peamiseks eesmärgiks on Võrumaa omavalitsuste jäätmehoolduse 
ühine korraldamine ja kooskõlla viimine „Jäätmeseaduse“ ja Riigi jäätmekavaga. Lisaks 
töötati välja ühised lähtealused jäätmehoolduse korraldamiseks, analüüsiti Võrumaa 
jäätmemajandust tervikuna (seda täpsemalt kui maakondlikus jäätmekavas) ning loodi alused 
koostööks ning kulude kokkuhoiuks. Kuna tegemist on Võrumaa omavalitsuste ühise 
jäätmekavaga, siis käesoleva kava vastuvõtmise järgselt on omavalitsused kohustatud ühiseid 
tegevusi ellu viima.  

Jäätmekava sisaldab endas kõiki vajalikke osiseid: kohalike omavalitsuste sotsiaal-
majanduslik ülevaade, jäätmemajanduse korraldamise probleemid ja hetkeolukord, 
jäätmekava eesmärgid perioodiks 2010-2014, vajalike investeeringute tegevuskava ning 
meetmed jäätmemajanduse korrastamiseks. 

Jäätmekava koostamisel käsitletakse kõiki peamisi jäätmeliike (olmejäätmed; erijäätmed nagu 
kodumasinad, puidujäätmed, ehitus- ja lammutuspraht, vanaautod, vanarehvid; orgaanilised 
jäätmed ja ohtlikud jäätmed), olenemata nende tekkekohast ja ohtlikkuse tasemest. 
Jäätmekava koostamisel ei käsitleta „Jäätmeseaduse“ reguleerimisalase mittekuuluvate 
jäätmete käitlemist (§ 1): välisõhku heidetavad saasteained ja heited; reovesi ja koos reoveega 
käitlemisele kuuluvad või keskkonda heidetavad jäätmed, välja arvatud reovee käitlemise 
tulemusel tekkivad jäätmed; radioaktiivsed jäätmed; lõhkematerjalijääkidest koosnevad ja 
lõhkematerjale sisaldavad jäätmed; loomsete jäätmete ja kõrvalsaaduste, sealhulgas 
loomakorjuste käitlemine; mullaviljakuse parandamiseks või mujal põllumajanduses 
taaskasutatud sõnnik ning muud mullaviljakuse suurendamiseks taaskasutatud põllu- või 
metsamajanduses tekkivad loodusomased biolagunevad tavajäätmed; maavarade uuringute, 
kaevandamise, töötlemise ja ladustamise tulemusena tekkivad jäätmed ning karjääride 
tootmisjäägid; ehitise püstitamisel tekkinud kaevis, kui selles sisalduvad saasteained ei ületa 
õigusaktidega kehtestatud piirkontsentratsioone.  

Jäätmekava koostamist on finantseerinud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus läbi Norra-EMP 
regionaalarengu toetusskeemi. Jäätmekava koostamisel osalesid järgnevad partnerid: 
Võrumaa Omavalitsuste Liit, kõik Võrumaa kohalikud omavalitsused, Advisio OÜ (Raido 
Roop) ning Eesti Maaülikool (veemajanduse instituudi dotsent Mait Kriipsalu, PhD).  
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2. VÕRUMAA OMAVALITSUSTE ÜLDISELOOMUSTUS 

2.1. ASUSTUS JA RAHVASTIK 

Administratiivselt jaguneb Võru maakond kolmeteistkümneks omavalitsuseks (joonis 1): 
Võru linn, Antsla, Haanja, Lasva, Meremäe, Misso, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, 
Varstu, Vastseliina ja Võru vallad. Asustusüksusteks on Võru linn, Antsla linn, kui 
vallasisene linn, 10 alevikku ja 565 küla.  

Joonis 1. Võru maakonna üldkaart (allikas: Võru Maavalitsus).

Võrumaa rahvaarv on viimase kümne aasta jooksul pidevalt vähenenud (tabel 1) ning üldiselt 
on langus toimunud kõikides omavalitsustes. 2010. a. 1. jaanuari seisuga elas Võrumaal 
kokku 37 786 elanikku, kellest 37% (13 967) elas Võru linnas.  Peamised rahvastiku 
vähenemise põhjused on negatiivne iive ja väljaränne, mistõttu leiab aset ka rahvastiku 
vananemine. Maakonnasisesed muutused linna- ja maarahvastiku omavahelistes suhetes on 
analoogsed kogu Eestis toimiva trendiga: toimub ümberasumine äärealadelt suurematesse 
keskustesse ning vähesel määral toimub vastupidine liikumine (linnast maale).  

Tabel 1. Rahvastik Võrumaa omavalitsustes (allikas: Võru Maavalitsus www.werro.ee, Rahvastikuregister). 

Omavalitsus 1898 1934 1959 1970 1994 2001 2010 

Antsla vald    5 571 5 229 4 707 3 832 

Haanja vald    2 006 1 575 1 414 1 182 

Lasva vald    2 310 1 978 1 899 1 774 

Meremäe vald    3 260 2 192 1 459 1 179 

Misso vald    1 762 1 091 1 000 779 
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Mõniste vald    1 647 1 328 1 183 1 021 

Rõuge vald    3 036 2 388 2 312 2 284 

Sõmerpalu vald    2 557 2 238 2 121 1 968 

Urvaste vald    2 201 1 822 1 680 1 411 

Varstu vald    2 207 1 633 1 451 1 251 

Vastseliina vald    2 786 2 241 2 353 2 170 

Võru vald    5 056 4 916 5 000 4 968 

VÕRU LINN 4 152 5 332 10 700 15 398 18 207 14 774 13 967 

Maakonnas kokku 97 185 83 145 48 560 49 797 46 838 41 353 37 786 

Maakonna pindala (km2) ? 4 043 2 305 2 305 2 305 2 305 2 305 

Rahvastiku tihedus 20,57 21,07 21,6 20,32 17,94 16,39 

Arvestades rahvastikku ning asustuse tihedust on Võrumaa omavalitsuste lähtealused 
jäätmehoolduse korraldamiseks erinevad (tabel 2). Tihedamalt on asustatud Võru linn, Võru 
vald ja Antsla vald, kuigi asustustihedus Võru ja Antsla valdades jääb alla Eesti keskmise 
(31,2 in/km²). Maakonna keskmine näitaja on 16,43 in/km², millest kõrgem näitaja on vaid 
Võru vallal ja Võru linnal. Üldiselt on maavallad äärmiselt hõredalt asustatud ning seega on 
jäätmemajanduse korraldamine, eriti korraldatud jäätmevedu ja jäätmekäitlusrajatiste 
võrgustiku loomine, raskendatud (suured veokulud ja elanike enda suur panus jäätmete 
kokkuveol). Eriti hõre on asustus maakonna lõunaosas.  

Tabel 2. Võrumaa omavalitsused aastal 2010.  

Omavalitsus Rahvaarv Pindala, km² Asustustihedus, elanikku km² kohta 

Võru linn 13 967 13,24 1054,91 

Antsla vald 3 832 270,79 14,15 

Haanja vald 1 182 170,47 6,93 

Lasva vald 1 774 172,18 10,30 

Meremäe vald 1 179 131,97 8,93 

Misso vald 779 189,35 4,11 

Mõniste vald 1 021 176,53 5,78 

Rõuge vald 2 284 263,72 8,66 

Sõmerpalu vald 1 968 181,93 10,82 

Urvaste vald 1 411 139,62 10,11 

Varstu vald 1 251 170,63 7,33 

Vastseliina vald 2 170 222,78 9,74 

Võru vald 4 968 202,23 24,57 

Võru maakond kokku 37 786 2305,44 16,43 

2.2. LOODUSKESKKOND 

Võru maakonna kogupindala on 2305 km2, moodustades 5,1% Eesti Vabariigi pindalast. 
Ligikaudu pool maakonna pindalast (1000 km2) on kaetud metsaga ning 400 km2 on hõlmatud 
põllumajanduslike maadega. Maakond asub tervikuna Kagu-Eestis ning oma geoloogiliselt 
asendilt kuulub Ida-Euroopa platvormi loodeossa, külgnedes vahetult Skandinaavia poolsaart 
ja Soomet hõlmava Fennoskandia kilbiga. Eesti aluspõhi jaguneb üldises plaanis alus- ja 
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pealiskorraks. Kristalse aluskorra pealispinna sügavus küündib Võrus 600 meetrini, 
võrrelduna Põhja-Eesti 110-240 meetriga. Kagu-Eestis asub Valmiera-Lokno kerkeala, mille 
aluskorra sügavus Eesti lõunapiiril väheneb järsult 295 meetrini (Mõnistes). Pealiskord 
koosneb Paleosoikumi settekivimeist ja Kvaternaari ladestu setteist (moodustavad 
pinnakatte).  

Maastikulist on Võrumaa samuti märkimisväärne, kuna maakonnas asub tervikuna Haanja 
kõrgustik, mille kõrgeim tipp on Suur-Munamägi 318 m ning 19 mäe tipp on kõrgemal kui 
280 m. 

Maakonnas asub Eesti mõistes suhteliselt palju järvi – 191, millest avalikult on kasutatavad 
124 (rohkem asub vaid Valgamaal), neist tuntuim on Eesti sügavaim järv Rõuge Suurjärv (38 
m). Saja ruutkilomeetri kohta asub maakonnas kaheksa kuni üheksa järve. Suurem järvede 
kontsentratsioon on Haanja kõrgustikul, kus asub ka Eesti merepinnast kõige kõrgemal asuv 
järv Tuuljärv (257 m kõrgusel). Maakonna järvede veepindala on kokku 26,5 km2 ning 
suurimad järved on Vagula ja Tamula. Lisaks järvedele asub maakonnas ka omanäolisi 
jõgesid, näiteks Eesti suurima langusega Piusa jõgi (208 m). Võru maakond on veelahkmeks 
mitmete jõgedele, mis suubuvad Peipsi ja Pihkva järve, Riia lahte ja Võrtsjärve. Maakonda 
läbib Eesti pikim jõgi Võhandu (162 km).  

Vastavalt Eesti Põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) on põhjavee looduslik kaitstus kõige 
parem kahtlemata Lõuna-Eestis. Sakala, Otepää, Karula ja Haanja kõrgustik oma tüseda, 
valdavalt moreenist koosneva pinnakattega moodustavad suurepärase kaitsva ekraani 
keskdevoni veekompleksi põhjaveele. Keskdevoni veekompleksi põhjavesi on enamasti 
HCO3-Ca-Mg-tüüpi, vees lahustunud mineraalainete sisaldusega 0,3-0,8 g, nõrgalt leelisene 
(pH – 7,2-7,9). Sealjuures veekompleksi ülemises osas levib väiksema (0,3-0,5 g/l) ja 
alumises osas suurema (0,7-0,8 g/l) mineraalsusega põhjavesi. Keskdevoni veekompleksi 
puurkaevude vee keskmine NO3 - sisaldus (1,9 mg/l) on võrreldav hästikaitstud ordoviitsiumi-
kambriumi põhjavee kvaliteediga. Ka NO3

- ja NO2
- – sisalduse poolest Euroopa Liidu 

joogiveedirektiivi (98/83/EC) nõuetele mittevastavate kaevude suhteline hulk on samas 
suurusjärgus ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksiga. Põhjavee suhteliselt kõrge NH4

+ -
sisaldus on tingitud ilmselt hea loodusliku kaitstusega kaasneva hapnikubarjääri tekkest. 
Jäätmekäitlusrajatistest kujutavad põhjaveele suurimat ohtu prügilad ja ohtlike jäätmete 
hoidlad. Siiski on Võrumaa põhjavesi valdavalt kaitstud ja suhteliselt kaitstud, üksikutes 
kohtades keskmiselt kaitstud põhjavett ning maakonna idaosas on väike piirkond nõrgalt 
kaitstud. 

Ligikaudu 60% kogu maakonna territooriumist moodustavad metsad, sood ja looduslikud 
niidud. Märkimisväärne on asjaolu, et okaspuude osatähtsus metsades on oluliselt suurem, kui 
mujal Eestis ning okasmetsadest omakorda üle poole on männikud. Kuusikuid on veerand 
ning rohkem asub neid Haanja kõrgustiku keskosas ja Kagu-Eesti lavamaal. Niitudest esineb 
enam niiskeid ja soostunud aruniite, mis paiguti lähevad üle soodeks.  

2.3. OMAVALITSUSTE SOTSIAAL-MAJANDUSLIK OLUKORD 

Võru linn on maakonnakeskus ning linna üldine strateegiline positsioon tuleneb Eesti-Vene 
ja Eesti-Läti riigipiiride lähedusest. Linna läbib strateegiline transiidikoridor Tallinn-Tartu-
Võru-Luhamaa maantee, mis oluliseks ühendusteeks Eesti suuremate linnadega ja Läti 
Vabariigiga. Raudteeühendused on toimivad Petseri ja Pihkvaga ning Antsla, Valga ja Lätiga.  
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Üldises strateegilises plaanis käsitleb Võru linna arengukava järgmisi olulisi aspekte: 
 Võru linn asub atraktiivses looduskaunis piirkonnas, mille kättesaadavust toetavad 

head transpordiühendused. Toimib maantee- ja raudteeühendus. 
 Võru on pealinnast Tallinnast kõige kaugem maakonnakeskus, mis määrab linna 

suhtelise perifeersuse riigis. Strateegiline eelis tuleneb transiidikoridorist Vene ja 
Lätiga.  

 Võru linnal on rikkalik kultuuripärand ja kujunemislugu ning omamoodi identiteet, 
mis pärineb oma keelel ja ajaloolistel juurtel. 

 Võru linnas tegutseb ligikaudu 600 ettevõtet, millest 60% FIE-d ja 85% on mikro- ja 
väikeettevõtted.  

 Enim on linnas kaubandusettevõtteid ja teenuseid pakkuvaid ettevõtteid. 
 Ettevõtluses hõivatute arv moodustab ligikaudu kolmandiku linna tööealisest 

elanikkonnast, sellest omakorda kolmandik on hõivatud suurtes tööstusettevõtetes. 
 Ettevõtluse arengupotentsiaal on olemas ja alakasutatud (tööstusalad, vabad maad, 

Vene-Läti piiri lähedus, tööjõud).  
 Võru linna omafinantseerimisvõimekuse määr on teiste Eesti KOV-idega võrrelduna 

keskpärane. 
 Tehniline infrastruktuur üldises plaanis vajab kaasajastamist: tänavad, kõnniteed, vee- 

ja kanalisatsioonivarustus, soojavarustus, tänavavalgustus, jäätmete kogumine. 
 Võru linna populaarsus külastuskohana kasvab ning luuakse pidevalt uusi võimalusi 

turismi arendamiseks (koostöös teiste omavalitsustega). 

Antsla valla keskuseks on Antsla linn, mis asub maakonnakeskusest Võrust 35 km kaugusel. 
Vallakeskuses paiknevad peamised teenused: kauplused, SEB ja Swedpanga harukontorid, 
postkontor, kultuuri- ja spordikeskus, gümnaasium, raamatukogu ning mitmed teised 
teenindusasutused.  

Vallas tegutseb 2009. a. seisuga 260 ettevõtet/juriidilist isikut (sh. 123 FIE-t, 97 OÜ-d ja 11 
AS-i). Suurimaks tööandjaks on Antsla Inno (~230 töötajat) ja Antsla Tarbijate Ühistu (78). 
Hinnanguliselt töötab erasektoris 1280 inimest (tööealisi elanikke on 2385) ning ettevõtetest 
(sh. talud) tegelevad ligikaudu poole põllumajandusega. Lisaks erasektorile on oluliseks 
tööandjaks vallavalitsus koos allasutustega, andes tööd umbes 190 inimesele. Peale 
põllumajanduse on piirkonnas arenenud veel mööbli-, puidu- ja metsatööstus ning 
õmblemine. Vallas puuduvad suured tööstusettevõtted, mistõttu on tekkivad tööstusjäätmete 
kogused ja ohtlikkus väikesed.  

Haanja vald on traditsioonilise hajaasustusega omavalitsus. Tiheasustusaladena on määratud 
Haanja, Ruusmäe ja Luutsniku külad. Peamised teenused (haridus, arsti vastuvõtt, 
raamatukogu, kauplus, postkontor, rahvamaja) asuvad Haanjas ja Ruusmäel ning toimib 
vallasisene konkurents kahe keskuse vahel.  

Vallas tegutseb 76 eraõiguslikku juriidilist isikut, nendest aktsiaseltse on kaks: AS H-Central, 
mis tegeleb hakkepuidu tootmisega ja Hallimäe AS, mis tegeleb arhitektuurse nõustamise ja 
projekteerimisega. Valdavalt tegutsetakse primaarsektoris ja turismiteeninduses, 
põhitegevusalad on peamiselt põllumajanduslik tootmine ja põllumajandussaaduste 
töötlemine, metsamajandus ja puidutöötlemine. Lisaks on arenenud metallkonstruktsioonide 
tootmine, transport ja kaubandus.  
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Lasva valla arengut on soodustanud Võru linna lähedus: rakendust on leidnud enamus 
tootmishooneid ning samuti on tõusval teel elamuehitus. Valla suuremad tööandjad 
tegutsevad peamiselt puidutööstuses (puidu töötlemine, mööbli valmistamine, palkmajade 
ehitus): AS Kapa Puit, Lasva Liimpuidu AS, OÜ Taivi, AS Jumek, OÜ Kuustemäe, OÜ 
Stemoberg, PW Detail OÜ, Jaaniraotu talu.  

Arvestades valla maastikulist reljeefi on põllumajanduse tegevusvaldkonnas vallas erinevad: 
parimad maad erinevate põllukultuuride kasvatamiseks asuvad Kääpa, Lasva, Tsolgo ning 
Otsa piirkondades, kus põllud on tasased ja moodustavad suuri massiive. Üldiselt on kõik 
sobivad maas aktiivses kasutuses ning looduslikud tingimused võimaldavad tegeleda 
taimekasvatusega ja veise-, sea- ning lambakasvatusega.  

Vallas on olemas kaks rahvamaja (Lasva ja Tsolgo), Kääpa ja Pikakannu põhikoolid, Lasva 
lasteaed, Lasva, Tsolgo ja Kääpa raamatukogud, 12 MTÜ-d ja 11 seltsingut.  

Meremäe vallas tegutseb 22 ettevõtet, 23 MTÜ-d ja 71 FIE-t. Tuntumad ettevõtted kohapeal 
on OÜ Kimeko, OÜ Kimeko Kaubandus, Piusa Põllumajanduse OÜ, Setomaa Turismitalo 
OÜ, OÜ Katusõkatja (Ahto Raudoja), OÜ Naxos (Piusa Ürgoru Puhkemaja), OÜ Seto Metall,  
OÜ Tõrvas, Lõuna-Antsu talu, Seto Aedvili TÜ, Obinitsa farmid OÜ, Taarka köögikõnõ OÜ, 
Seto Rügä OÜ. 

Peamiseks tegevusalaks vallas on põllumajandus, kus on toimunud viimastel aastatel 
järgnevad arengud: suurenenud on mahetootmisega tegelejate arv, suurenenud on haritavad 
pinnad. Muutused on toimunud tänu toetuste süsteemi stabiliseerumisele, uue tehnika 
soetamisele ja palgatööjõu ulatuslikumale kasutamisele.  

Lisaks põllumajandusele omab suuremat potentsiaali turism, mis põhineb peamisel Setumaa 
arengutel: turismiinfopunkt ja muuseum, Seto Seltsimaja. Paranenud on viidastus ning 
suurenenud on turismiteenuse pakkujate arv.  

Vallas tegutseb Meremäe-Obinitsa Põhikool, Meremäe lasteaed, rahvamaja (vallamaja 
hoones), Meremäe mäe ja noortekeskuse juures asuvad vabaõhulavad, Obinitsa külakeskus ja 
väike vabaõhulava paisjärve kaldal, kaks raamatukogu, kaks staadioni, perearstiruumid. 

Misso valla spetsiifilisteks ressurssideks on puhas loodus, huviväärsused, kultuuripärand 
(setukultuur) ja logistilised eeldused (Venemaa, Läti ja Eesti piiride ristumine valla ja kogu 
Eesti kagunurgas). 

Missos asuvad keskkool, lasteaed, rahvamaja, raamatukogu, muuseum, laululava ja 
spordiväljakud kooli juures.  

Ajalooliselt on Misso piirkonnas tegeletud lisaks põllumajandusele savi- ja 
puidutöötlemisega, millega tegeletakse ka täna. Savi sobib põhiliselt tellisteks, osaliselt ka 
mitmesugusteks plaatideks, katusekivideks. Praegu kaevandatakse ja kasutatakse savi vähem, 
kui varud seda võimaldaksid. Kaevandamist teostab Misso Savitööstus Määsi karjääris. 
Puidutöötlemises valmistatakse saematerjali, detaile ja palkmaju. Tööstuse arendamise 
eesmärgiks on detailide ja lõpptoodangu valmistamine. 

Ettevõtlust pidurdavaks teguriteks on ettevõtluse vähesus, ettevõtlike inimeste vähesus, 
vajaliku kvalifikatsiooni ja oskustega sobiva tööjõu leidmine, tagasihoidlik valmisolek 
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ümberõppeks ja selleks võimaluse puudumine. Väikeettevõtete laenu saamiseks on raskused 
tagatise puudumise pärast.
Sarnaselt teiste Eesti piirkondadega on ka Misso vallas traditsiooniliste maamajandusharude, 
nagu põllumajanduse, metsanduse jm osatähtsus vähenenud ja sunnib maaelanikke otsima 
uusi elatusvõimalusi ja ettevõtlusvorme. Selle asemele on tekkinud vajadus alternatiivsete 
tegevuste järele maal: metsandus, mesindus, kalakasvatus, turism, maitse- ja ravimtaimede 
kasvatamine. Haritava maahulga suurendamine oleneb paljuski omanikest. 

Mõniste valla ettevõtted tegelevad peamiselt põllumajanduse, puidu töötlemise ja turismiga. 
Olulisim majandusharu on põllumajandus, kus lisaks traditsioonilistele tegevusaladele nagu 
liha- ja piimatootmine, tegeletakse ka alternatiivsete harudega nagu hobusekasvatus, 
faasanikasvatus ja astelpajukasvatus. Turismi poole pealt kasutatakse ära looduslikku 
keskkonda ja kultuuriloolisi traditsioone. Tuntuim turismiga tegelev ettevõte on Metsavenna 
talu, mis tegeleb seminari-, seiklus- ja loodusturismiga.  

Teenindussektoris tegutseb viis kauplust ning toitlustusettevõte. Vallas puuduvad tanklad ja 
majutusasutused. Vallas tegutseb lasteaed-põhikool, perearstipunkt ja hambaravikabinet, 
rahvamaja, muuseum, kaks raamatukogu, staadion ja jõusaal. 

Rõuge vallas tegutsevad lasteaed, kool, rahvamaja, raamatukogud, noortekeskus ja 
noortetoad, spordihoone, tervisekeskus koos hooldekodu ja perearstikeskusega. Aktiivselt 
tegutsevad MTÜ-d, seltsid ja seltsingud. Toimib koguduse töö. Suvehooajal  on avatud 
külastajatele Ööbikuoru külastuskeskus. 

Tänases majanduslikus situatsioonis on näha, et puidutööstuse osakaal hakkab vähenema. 
Viimasel ajal on vallas kiiresti kasvanud turismiteenuste pakkujate arv. Olulised 
majandusharud on ka käsitööndus, põllumajandus ja kaubandus. Osa inimesi töötab 
väljaspool valda, peamiselt Võru linnas. 

Käesoleval ajal on suurimaks tööandjaks vald ise.  Täna veel valla täita olevatest ülesannetest 
antakse osa ülesandeid era- või kolmandale sektorile s.t. minnakse üle lepingulistele teenuse 
pakkujatele. Erasektorile on antud üle üks osa infrastruktuuride haldamisest (lumelükkamine 
valdavalt  eraettevõtjale) jne.  

Sõmerpalu valla keskuseks on Sõmerpalu alevik, kus elab neljandik valla elanikest. Vallas 
tegutsevad lasteaed, kaks põhikooli, kaks raamatukogu, perearstide vastuvõtupunktid, mis 
tagavad esmaste teenuste kättesaadavuse. 

Ettevõtetest on suurim AS Toftan (115 töötajat), mis tegeleb saematerjali tootmisega. 
Suuremad tööandjad  käesoleval ajal on veel Võhandu Põllumajanduse OÜ (70 töötajat), OÜ 
Plangi Trans (43 töötajat), OÜ Aivar ja Merike (45 töötajat),  ja OÜ Järvere Karu (24 
töötajat). Valdavalt tegutsetakse primaarsektoris. Põhitegevusalad on  enamasti 
põllumajanduslik tootmine ja põllumajandussaaduste töötlemine, metsamajandus ja  
puidutöötlemine.  Üksikud ettevõtted tegutsevad sellistes valdkondades nagu 
transporditeenuste osutamine, marjakasvatus, turismiteenuste pakkumine, vesiviljelussaaduste 
tootmine,  jaekaubandus, palkhoonete valmistamine, leiva ja saia tootmine, 
põllumajandustehnika rent, lillekasvatus jm. 



VÕRUMAA OMAVALITSUSTE ÜHINE JÄÄTMEKAVA AASTATEKS 2010-2014 

11 

Olulise objektina on rajamisel EAS-i poolt rahastatud Sõmerpalu motokeskus, mis eeldatavalt 
oluliselt kasvatav turistide hulka piirkonnas (oluline mõelda jäätmekäitluse korraldamisel 
turistidele). 

Urvaste vallas tegutseb üks aktsiaselts Ayre Kütus, kelle põhitegevusalaks on toiduainete 
jaekaubandus. Osaühinguid on 23. Nelja tegevusvaldkonnaks on põllumajandus, kahel ehitus, 
kolmel puidutööstus. Veel tegeldakse metallkonstruktsioonide tootmisega, transpordiga, 
kalakasvatusega. Füüsilisest isikust ettevõtjaid on vallas 70. Neist valdav enamus tegeleb 
põllumajandusliku tootmisega. On ka üks atesteeritud turismitalu ning üks ettevõtja on 
alustamas turismiteenuse pakkumist. Turismi- ja puhkemajanduse valdkonnas on vallas 
potentsiaali uute teenuste ja toodete pakkujate tekkeks. Tulundusühistutest tegutsevad Kuldre 
Puit ja Kuldre Vara. Tegutsevad mittetulundusühingud on viis. Registreeritud on üks 
sihtasutus - Pokumaa Sihtasutus. 

Varstu vallas tegutsevad keskkool, põhikool, lasteaed, kaks raamatukogu, perearstikeskus, 
mitmed mittetulundusühingud ja seltsid. Suuremad tööandjad vallas on Varstu Keskkool, AS 
Kagu-Eesti turvas, Varstu piimaühistu, AS Cista, Krabi põhikool, OÜ AP Puit. 

Perspektiivseks ettevõtlusharuks vallas on turism ja puhkemajandus, kuna vallas asub 
hulgaliselt vaatamisväärsusi ja looduslikult kauneid kohti.  

Vastseliina valla keskuseks on Vastseliina alevik, mille lääneservas on välja kujunenud 
tööstuspiirkond. Valla peamine ettevõtlusharu põllumajandus (teravilja- ja veisekasvatus) on 
viimase kümnendi jooksul tunduvalt vähenenud ning endised põllumajanduslikud 
tootmishooned on hõivanud puidu- ja mööblitööstusettevõtted. Olulisemad ettevõtted on 
Förmann NT AS, Talvar TR OÜ, P.N.K. Grupp OÜ, H.A.K.S. OÜ ja Kiviliiv OÜ.  

Muus osas on vallas olemas kõik vajalikud avalikud teenused: perearstiteenus, apteek, 
hambaravi, haridus, vaba aja veetmise võimalused, majutus, toitlustus, juuksur, kaubandus. 

Võru valla suuremad keskused on Kose, Väimela ja Parksepa alevikud. Vallas on toimivad 
kolm lasteaeda, keskkool, põhikool, Võrumaa Kutsehariduskeskus asukohaga Väimelas, 
kultuuriasutuste võrk (kaks rahvamaja, kolm raamatukogu), maakonna ainuke ujula, Väimela 
Tervisekeskus, muud vajalikud tugiteenused. Vald asub rõngasvallana ümber Võru linna ning 
st. Võru valla elanikele teenuste paremat kättesaadavust (näiteks asuvad osade elanike 
perearstid Võrus).   

Tegevusaladeks on põllumajandus (rohkem arenenud valla põhjapoolses osas), kaubandus 
(alevikes ja suuremates külakeskustes), sae- ja mööblitööstus, metallitööd, autoremont, 
turismimajandus.  
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3. JÄÄTMEHOOLDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED 

3.1. JÄÄTMEHOOLDUST REGULEERIV SEADUSANDLUS 

Üldnõuded jäätmete tekke ning neist tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks ning 
jäätmehoolduse korralduse jäätmete ohtlikkuse ja koguse vähendamiseks ja vastutuse 
kehtivate nõuete rikkumise eest määrab „Jäätmeseadus“ (RT I 2004, 9, 52), mis võeti vastu 
28. jaanuaril 2004. aastal. „Jäätmeseadus“ lähtub suures osas kahest Euroopa Liidu 
jäätmealasest raamdirektiivist: 1) Euroopa Nõukogu direktiiv 75/442/EMÜ 15.07.1975 
jäätmete kohta (EÜT L 194, 25.07.1975), muudetud Nõukogu direktiiviga 91/156/EMÜ 
18.03.1991 (EÜT L 78, 26.03.1991); 2) Euroopa Nõukogu direktiiv 91/689/EMÜ ohtlike 
jäätmete kohta (EÜT L 377, 31.12.1991). Laiemas plaanis on Eesti võtnud eesmärgiks 
jäätmekäitluse korraldamisel kasutada säästva arengu põhimõtteid, kasutada parimat 
võimalikku tehnoloogiat ning arvestada Euroopa Liidu direktiividega seatud kohustusi.  

Vastavalt „Jäätmeseadusele“ tuleb iga tegevuse juures rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke 
vältimise võimalusi, samuti kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu 
tervisele, varale ega keskkonnale.  Loodusvarade ja toorme säästlikuks kasutamiseks on 
vajalik rakendada paremat võimalikku tehnikat (sealjuures tehnoloogiat, mis võimaldab 
suures ulatuses jäätmete taaskasutamist). Toodete puhul tuleb kavandada, projekteerida, 
valmistada ja sisse vedada eeskätt selliseid tooteid, mis on kestvad ja korduskasutatavad ning 
mille kasutusest kõrvaldamisel tekkivad jäätmed on taaskasutatavad võimalikult suurel 
määral. 

„Jäätmeseadusega“ sätestatud nõuete täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks ja 
jäätmehoolduse arendamiseks koostatakse riiklik ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava, 
milles käsitletakse jäätmehoolduse olukorda riigis või kohaliku omavalitsuse üksuses, 
jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning meetmeid eesmärkide 
saavutamiseks. 

Vastavalt „Jäätmeseadusele“ laienevad kohalikele omavalitsustele järgmised kohustused ja 
õigused jäätmehoolduse korraldamiseks: 

 Jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil korraldavad omavalitsusorganid 
(§ 12 lg 2). 

 Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, 
et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses (§ 31 lg 1). 

 Jäätmehoolduse arendamiseks koostatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse 
jäätmekava. Jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda riigis või kohaliku 
omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning 
meetmeid eesmärkide saavutamiseks (§ 39 lg 1, lg 2). 

 Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse 
arengukava osa, mis käsitleb valla või linna jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava 
võib koostada mitme kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Jäätmekava koostamisel 
võetakse arvesse riigi jäätmekavas sätestatut (§ 42 lg 1). Lisaks JäätS § 39 lõikes 3 
sätestatule käsitleb jäätmekava: kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava jäätmeveo 
arendamist tema haldusterritooriumil, sealhulgas korraldatud jäätmeveo piirkonna või 
piirkondade määramist; jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist koos 
tähtaegadega konkreetsete jäätmeliikide kaupa; jäätmehoolduse rahastamist. 
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 Kui riigi jäätmekava ajakohastamise käigus tehtud muudatused käsitlevad kohaliku 
omavalitsuse üksuse jäätmekava, ajakohastatakse kohaliku omavalitsuse üksuse 
jäätmekava ühe aasta jooksul ajakohastatud riigi jäätmekava kinnitamisest arvates (§ 
43 lg 3). 

 Keskkonnaminister ja kohaliku omavalitsuse üksus võib nõuda isikult, asutuselt ja 
tootjate ühenduselt tema jäätmealase tegevuse kohta teavet tasuta, kui see on vajalik 
jäätmekava koostamiseks või ajakohastamiseks (§ 44 lg 3). Kohaliku omavalitsuse 
üksus võib nõuda oma haldusterritooriumil tegutsevalt isikult, asutuselt ja tootjate 
ühenduselt JäätS § 39 lõikele 3 vastava jäätmekava koostamist oma kulul ning 
esitamist, kui see on vajalik kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava koostamiseks 
või ajakohastamiseks (§ 44 lg 4). Keskkonnaminister ja kohaliku omavalitsuse üksus 
on kohustatud säilitama jäätmekava koostamise käigus kogutud teabe seaduses 
sätestatud korras (§ 44 lg 5). 

 Kohaliku omavalitsuse üksused korraldavad oma haldusterritooriumil 
kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja nende üleandmist 
jäätmekäitlejatele, välja arvatud JäätS § 26 lõikes 1 nimetatud juhul (§ 65 lg 2). 

 Kohaliku omavalitsus organ korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete 
kogumise ja veo. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka muid jäätmeid, kui seda 
tingib oluline avalik huvi (§ 66 lg 2). Kohaliku omavalitsuse üksus võib jätta 
jäätmeveo korraldamata haldusterritooriumi hajaasustusega osades, kus 
jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete väikese koguse tõttu oleks 
korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud jäätmeveoks puudub 
tervise- ja keskkonnakaitsevajadus (§ 66 lg 3). Kohaliku omavalitsuse üksusele, mille 
haldusterritooriumil elab vähem kui 1500 inimest, korraldatud jäätmeveo korraldamise 
kohustus JäätS §-de 66–69 tähenduses ei laiene. 

 Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku 
omavalitsuse üksustega jäätmeveo eri- või ainuõiguse andmiseks konkursi 
konkurentsiseaduse alusel kehtestatud korras. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib 
halduskoostöö seaduses sätestatud korras korraldatud jäätmeveo konkursiga 
seonduvate haldusülesannete täitmiseks volitada mittetulundusühingut, mille liige 
vastav kohaliku omavalitsuse üksus on ning mille liikmeteks saavad vastavalt 
põhikirjale olla ainult kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse 
üksuste liit (§ 67 lg 1). 

 Kohaliku omavalitsuse üksus asutab määrusega jäätmevaldajate registri ning kehtestab 
registri pidamise korra (§ 69 lg 3). 

 Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete 
taaskasutamise või kõrvaldamise. Kohaliku omavalitsuse üksus võib korraldada ka 
muude jäätmete taaskasutamist või kõrvaldamist (§ 70). 

 Jäätmehoolduseeskiri jäätmehoolduse korraldamiseks kohaliku omavalitsuse üksuses 
kehtestatakse volikogu määrusega (§ 71 lg 1). 

 Valla- või linnavalitsus teostab pidevat järelevalvet jäätmehoolduseeskirja täitmise üle 
kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil (§ 119 lg 3). 

Jäätmekava koostamisel on üks olulisemaid eesmärke arvestada JäätS § 134, mis mõjutab 
muutma seniseid jäätmete kogumise ja käitlemise põhimõtteid ja nõuab otsima kiireid 
lahendusi biolagunevate jäätmete lahku sortimiseks ja eraldi käitlemiseks. Prügilasse 
ladestatavate olmejäätmete hulgas ei tohi biolagunevaid jäätmeid olla: 

1) üle 45 massiprotsendi alates 2010. aasta 16. juulist; 
2) üle 30 massiprotsendi alates 2013. aasta 16. juulist; 
3) üle 20 massiprotsendi alates 2020. aasta 16. juulist. 
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„Pakendiseaduses“ sätestatud kohaliku omavalitsuse kohustused pakendi ja pakendijäätmete 
kogumise ja taaskasutuse korraldamisel: 

 Kohaliku omavalitsuse organ määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja 
pakendijäätmete kogumisviisid ning sätestab need jäätmehoolduseeskirjas (§ 15 lg 1). 

 Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas käsitletakse eraldi pakendi ja 
pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldust ning väljaarendamist ja seatud 
eesmärkide saavutamise meetmeid (§ 15 lg 2). 

Vastavalt „Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadusele“ esitab käitise asukoha 
järgne kohaliku omavalitsuse organ kuu aja jooksul pärast kompleksloa taotluse saamist loa 
andjale kirjalikult oma seisukoha. 

Seadused, mis reguleerivad jäätmehoolduse valdkonna erinevaid aspekte: 
 „Säästva arengu seadus“ – Omavalitsusüksuse arengukava kinnitamisel ja 

ettevõtluse korraldamisel peab kohalik omavalitsus arvestama välislepingutest 
tulenevaid kohustusi ja nende täitmiseks kinnitatud riiklikke programme (§ 4 lg 2). 

 „Planeerimisseadus“ ja „Ehitusseadus“ – reguleerivad erinevate võimutasandite 
rolle ja suhteid planeeringute koostamisel, ehituslikul projekteerimisel, ehitamisel ja 
ehitise kasutamisel. Oluline aspekt on jäätmekäitlusrajatiste asukoha fikseerimine 
planeeringutes. 

 „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüteemi seadus“ – kehtestab 
keskkonnamõju (ja strateegilise) hindamise korra ja põhimõtted. Reguleerib 
jäätmekäitluskohtade rajamisega seotud keskkonnamõju hindamist. 

 „Keskkonnatasude seadus“ – sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise 
alused, saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning 
keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamise alused ja sihtotstarbe (§ 
1 lg 1).  Saastetasu rakendatakse, kui saasteaineid heidetakse välisõhku, veekogusse, 
põhjavette või pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid (§ 14 lg 1). 

 „Veeseadus“ – veekogusse võib uputada või põhjavette paigutada vaid selliseid 
jäätmeid, milles toimuvad muutused või mille mõjutamine vee poolt ei suurenda 
keskkonna reostust või kahju tervisele (§ 25 lg 1). Jäätmete uputamiseks veekogusse 
või põhjaveekihti annab kohaliku omavalitsuse nõusolekul, kui veekogu on 
eraomandis, ka veekogu omaniku nõusolekul, loa Keskkonnaamet (§ 25 lg 2). 
Veekogu jääkatet ei tohi reostada ega risustada naftasaaduste, kemikaalide, jäätmete ja 
muude reoainetega (§ 27 lg 1). 

 „Välisõhu kaitse seadus“ – sätestab nõuded jäätmete põletamiseks. Vajalik on 
erisaasteloa taotlemine jäätmepõletuseks. 

 „Keskkonnajärelevalve seadus“ – Käesolev seadus määratleb keskkonnajärelevalve 
olemuse ja kehtestab keskkonnajärelevalvet teostavate, samuti keskkonnajärelevalvele 
allutatud isikute ning asutuste õigused ja kohustused ning järelevalvetoimingute korra 
(§ 1 lg 1). Käsitleb jäätmete keskkonda viimise järelevalvet. Keskkonnajärelevalvet 
teostavad Keskkonnainspektsioon, Maa-amet ja kohalik omavalitsusorgan või –asutus 
(§ 3 lg 1). Kohaliku omavalitsusüksuse volikogu kehtestatud keskkonnakaitse- ja -
kasutusalaste otsuste järgimist kontrollivad volikogu poolt selleks volitatud isikud või 
asutused, või kui neid ei ole määratud, valla- ja linnavalitsus (§ 6 lg 1). 

 „Looduskaitseseadus“ – seaduse eesmärgiks on looduse kaitsmine selle 
mitmekesisuse säilitamise, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, 
taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamisega; kultuurilooliselt ja 
esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna või selle elementide säilitamine; 
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loodusvarade kasutamise säästlikkusele kaasaaitamine (§ 1). Ranna või kalda 
piiranguvööndis on keelatud: jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud 
ehitise rajamine ja laiendamine, välja arvatud sadamas (§ 37 lg 3). 

 „Ravimiseadus“ – kõlbmatud ravimid, mis on jäätmeseaduse § 8 kohaselt või 
vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 4 alusel kehtestatud nimistule määratletavad ohtlike 
jäätmetena, tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi vastavalt selles nimistus toodud 
liigitusele ning märgistada jäätmeseaduse § 62 lõike 3 alusel kehtestatud korra 
kohaselt (§ 35 lg 3). Ohtlike jäätmetena määratletud kõlbmatud ravimid tuleb hävitada 
selleks tegevuseks ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavas ettevõttes. Hävitamine 
käesoleva seaduse mõistes on jäätmete kõrvaldamise või taaskasutamise toiming, 
mille käigus muudetakse ravimi toimeainete omadusi selliselt, et neil ei ole 
jäätmeseaduse §-s 8 nimetatud ohtlikke toimeid (§ 36 lg 1). Tavajäätmetena 
hävitatavad ravimid peab nende käitleja vahetult enne hävitamist vabastama pakendist, 
muutma trükitud pakkematerjali loetamatuks ning purustama tahked ravimijäätmed (§ 
36 lg 2). 

3.2. KOHALIKE OMAVALITSUSTE JÄÄTMEHOOLDUST 
REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID 

Võru linnas on kehtestatud Võru linna jäätmehoolduseeskiri (Võru Linnavolikogu 11. 
märtsi 2009. a. määrus nr. 99): Võru haldusterritoorium kuulub tiheasustusalana tervikuna 
piirkonda, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Jäätmevaldajad on 
kohustatud andma korraldatud olmejäätmete veo korral olmejäätmed üle eeskirjas sätestatud 
tingimustel. 

Antsla vallas on kinnitatud Antsla valla jäätmehoolduseeskiri (Antsla Vallavolikogu 20. 
septembri 2005. a. määrus nr. 11): alates 1. oktoobrist 2007. a korraldatakse vallas 
korraldatud jäätmevedu. Valla territooriumil on kolm piirkonda (Antsla linn, Kobela alevik ja 
Vana-Antsla alevik), kus liitumine korraldatud jäätmeveoga on jäätmevaldajatele kohustuslik. 
Korraldatud jäätmevedu hõlmab segunenud olmejäätmeid ning vanapaberit ja -pappi. Kui 
seda tingib oluline avalik huvi, võidakse korraldatud jäätmeveoga hõlmata ka teisi 
jäätmeliike. 

Haanja vallas on kehtestatud Haanja valla jäätmehoolduseeskiri (Haanja Vallavolikogu  20. 
detsembri 2007. a. määrus nr. 22): Haanja  vald, vastavalt jäätmeseaduse §66 lg 3  jätab  
Haanja valla haldusterritooriumil hajaasustusega osades jäätmeveo korraldamata. 

Lasva vallas on kehtestatud Lasva valla jäätmehoolduseeskiri (Lasva Vallavolikogu 22. 
jaanuari 2008. a. määrus nr. 3): Lasva valla haldusterritooriumil on tiheasustusalade elanikel 
kohustus liituda korraldatud jäätmeveoga. Olmejäätmete valdajad on korteriühistud, nende 
puudumisel aga maaüksuse omanikud, millel asub elu- või äriruum. Volikogu määrustega (29. 
jaanuar 2010. a. määrus nr.1-1.5/4 ja määrus 1-1.5/4) on asutatud jäätmevaldajate register ja 
kinnitatud registri pidamise kord ning kinnitatud korraldatud jäätmeveo sagedused ja 
piirhinnad. Reaalselt jäätmeluba korraldatud jäätmeveo tarbeks Keskkonnaametist ei ole 
taotletud ning konkurssi vedaja leidmiseks teostatud ei ole.  

Meremäe vallas on kinnitatud Meremäe valla jäätmehoolduseeskiri (Meremäe 
Vallavolikogu 19. detsembri 2007. a. määrus nr. 11): Meremäe valla haldusterritooriumil on 
01.12.2007 seisuga 1257 elanikku ja toimib korraldatud jäätmevedu. 
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Misso vallas on kehtestatud Misso valla jäätmehoolduseeskiri (Misso Vallavolikogu 20. 
detsembri 2007. a. määrus nr. 1-2/18): valla territooriumil korraldatud jäätmevedu puudub. 

Mõniste vallas on kehtestatud Mõniste valla jäätmehoolduseeskiri (Mõniste Vallavolikogu 
28. detsembri 2007. a. määrus nr. 1-1.5/16): Mõniste  vald, vastavalt jäätmeseaduse §66 
lõikele 3 jätab  Mõniste valla haldusterritooriumil jäätmeveo korraldamata. Samuti on 
kinnitatud ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kord ning tervishoiu- ja veterinaarteenuse  
osutaja jäätmete käitlemise kord. 

Rõuge vallas on kehtestatud Rõuge valla jäätmehoolduseeskiri (Rõuge Vallavolikogu 17. 
detsembri 2007. a. määrus nr. 26): korraldatud olmejäätmevedu toimib kogu valla 
territooriumil. I tasandi moodustavad Rõuge alevik, Viitina ja Nursi külad. II tasandi 
moodustavad hajaasustusega külad. 

Sõmerpalu vallas on kehtestatud Sõmerpalu valla jäätmehoolduseeskiri (Sõmerpalu 
Vallavolikogu 18. detsembri 2007. a. määrus nr. 12): Sõmerpalu valla haldusterritooriumil on 
olmejäätmete valdajatel kohustus liituda korraldatud jäätmeveoga .  Olmejäätmete valdajad on 
korteriühistud või -ühisused, nende puudumisel aga maaüksuse omanikud, millel asub elu- 
või äriruum või suvila. (Vallavalitsuse andmetel korraldatud jäätmevedu ei ole).  

Urvaste vallas on kehtestatud Urvaste valla jäätmehoolduseeskiri (Urvaste Vallavolikogu 
17. detsembri 2007. a. määrus nr. 1-1/16): korraldatud jäätmevedu määratakse jäätmekavas. 
Vallavalitsuse andmetel korraldatud jäätmevedu ei toimu. 

Varstu vallas on kehtestatud Varstu valla jäätmehoolduseeskiri (Varstu Vallavolikogu 18. 
detsembri 2007. a. määrus nr. 12): korraldatud jäätmevedu puudub. 

Vastseliina vallas on kehtestatud Vastseliina valla jäätmehoolduseeskiri: Vastseliina valla 
territoorium kuulub tervikuna piirkonda, kus liitumine korraldatud jäätmeveoga on 
jäätmevaldajatele kohustuslik. Korraldatud jäätmevedu hõlmab segunenud olmejäätmeid ning 
mahutite vahetusse läheduse paigutatud suuregabariidilisi jäätmeid. Kui seda tingib oluline 
avalik huvi, võidakse korraldatud jäätmeveoga hõlmata ka teisi jäätmeliike. 

Võru vallas on kehtestatud Võru valla jäätmehoolduseeskiri (Võru Vallavolikogu 12. 
detsembri 2007. a. määrus nr. 34): Võru valla territoorium kuulub tervikuna piirkonda, kus 
liitumine korraldatud jäätmeveoga on jäätmevaldajatele kohustuslik. Korraldatud jäätmevedu 
hõlmab olmejäätmeid ning taaskasutatavaid jäätmeid. Kui seda tingib oluline avalik huvi, 
võidakse korraldatud jäätmeveoga hõlmata ka teisi jäätmeliike. 

3.3. SEOSED KÕRGEMATE KAVADEGA 

3.3.1. RIIGI JÄÄTMEKAVA 2008-2013 

Riigi jäätmekava 2008-2013 on heaks kiidetud Riigikogus 29. mail 2008. aastal. Riikliku 
jäätmekava koostamise eesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine riigi tasandil, järgides 
seejuures säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid. Riikliku jäätmekava ajakohastamine 
toimub „Jäätmeseaduse“ kohaselt iga viie aasta järel.  



VÕRUMAA OMAVALITSUSTE ÜHINE JÄÄTMEKAVA AASTATEKS 2010-2014 

17 

Riikliku jäätmekava põhieesmärk on jäätmete ladestamise vähendamine, jäätmete 
taaskasutamise suurendamine ning tekkivate jäätmete ohtlikkuse vähendamine, et negatiivne 
mõju keskkonnale oleks minimaalne. Põhieesmärgi saavutamine on seotud jäätmehierarhia 
rakendamisega: jäätmeteket tuleks vältida, ja kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii 
palju kui võimalik taaskasutada, s.h korduskasutada, ringlusse võtta ning viia prügilasse 
minimaalsel hulgal. 

Oluline on seose katkestamine keskkonnakoormuse ja majanduskasvu vahel. Jäätmekava 
kontekstis väljendub see seose katkestamist ressursikasutuse, tavajäätmete ja ohtlike jäätmete 
tekke ning majanduskasvu vahel − seega ühiskonna jõukuse kasvuga ei pea ilmtingimata 
kaasnema jäätmete hulga kasv. See põhimõte on välja toodud Euroopa Liidu kuuendas 
keskkonnaalases tegevusprogrammis (2002) kui ka Eesti keskkonnastrateegias aastani 2030. 

Jäätmekäitlus, eelkõige olmes tekkivate jäätmete käitlus, on sedavõrd seotud muude KOV 
ülesannete hulka kuuluvate tegevusvaldkondadega (veemajandus, heakord jms), et antud 
valdkonda muu institutsiooni kaudu arendades on terviku saavutamine raskendatud. Üle Eesti 
ühtselt toimiva jäätmehoolduse ning käitlussüsteemi toimimine eeldab kõigi 227 omavalitsuse 
omavahelist koostööd koostööstruktuuride kaudu. Ühtse süsteemi eelised: 

 Majanduslikult kasulikum – õigesti dimensioneeritud jäätmekäitlusrajatiste 
(jäätmejaam, ümberlaadimisjaam jms) halduskulud on madalad, ühistes 
jäätmeveopiirkondades on teenuse hind ühtlane, ühiselt korraldatud taaskastutatavate 
jäätmete kogumissüsteem onn tõhusam. 

 Mugav ja arusaadav elanikkonnale − prügiveo ja jäätmete sortimise üldpõhimõtted on 
üle Eesti ühesugused, korraldatud jäätmevedu ja jäätmejaamade võrk ulatub ka 
hajaasustuspiirkondadesse. Jäätmete kogumise ja edaspidise käitlemise süsteem teenib 
elanikkonna huve ning on üles ehitatud selliselt, et kohalikel elanikel oleks 
võimalikult mugav jäätmeid üle anda (tagatakse elanikkonna rahulolu ja maksimaalne 
sorteerimine ning taaskasutus). 

 Olemas vajalik oskusteave – vastava piirkonna jäätmehooldusanalüüsi ning 
lahendused (kogumisvõrgustiku loomiseks), ühiste jäätmevaldkonna õigusakte ja muid 
dokumente (jäätmehoolduseeskiri, korraldatud jäätmeveokonkursid jms) korraldavad 
eraldi spetsialistid koostöös KOV-ga. Seega puudub kriitiline vajadus igas väiksemas 
omavalitsuse eraldi jäätmespetsialisti järele. 

Tekkekohas sortimise edendamisele aitab oluliselt kaasa kui taaskasutatavate jäätmete 
äraandmise võimalused on jäätmevaldajale ehk elanikule loodud võimalikult mugavad. 
Seetõttu peab igas omavalitsuses lisaks pakendijäätmete kogumiskohtadele olema 
vähemalt 1–2 avalikku jäätmekogumiskohta*. Jäätmekogumiskohas kogutavad 
jäätmeliigid ning nende täpne arv selgitatakse kõiki vajadusi arvestades välja 
omavalitsuse jäätmekavas. Vastavalt eelkirjeldatud riiklikule soovitusele on Võrumaa 
omavalitsustes välja arendamisel kogumisrajatiste võrgustik, mida täpsemalt 
kirjeldatakse järgnevates peatükkides.  

*Jäätmekogumiskoht (kokkutoomiskoht) – jäätmekogumiskoht on taaskasutatavate 
jäätmete (paberi, papi, plasti, klaasi, biolaguneva, metalli, patareide jms) esmaseks 
kogumiseks mõeldud koht, kuhu on paigutatud vastavad kogumiskonteinerid, vajadusel 
ümbritsetud aiaga. Jäätmekogumiskohas jäätmeid ei töödelda, vaid ainult kogutakse. 
Jäätmekogumiskohas peaks olema ka pakendijäätmete kogumiskonteiner. Kui vähegi 
võimalik, tuleks jäätmekogumiskohta panna ka ohtlike jäätmete kogumiskonteiner. 
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Jäätmekogumiskohti on kahte liiki: 
 Igas suuremas asulas on kogumiskohad, kus on konteinerid mitteohtlike jäätmete 

liigiti kogumiseks. Ohtlikke jäätmeid, erijäätmeid ega haljastuprahti siia tuua ei või, 
kuid seal võib olla konteiner lahku sorditud köögijäätmete jaoks. Selliseid 
kogumiskohti võib asulas olla üks või mitu (nt korrusmajade juures) − vastavalt 
rahvastiku tihedusele.  

 Igas vallas peaks olema üks suurem kogumiskoht (kas jäätmejaam või ohtlike jäätmete 
kogumispunkt, mida on võimalik laiendada vastavalt vajadusele), kuhu saab tuua ka 
ohtlikke jäätmeid, probleemtoodete jäätmeid jms. Selline kogumiskoht võib olla 
ümbritsetud taraga, sisaldada varjualuseid konteinerite või suurjäätmete jaoks. 

Kogumiskoht ei ole jäätmeseaduse mõistes jäätmekäitluskoht, mis nõuaks planeeringut.

Sõltumata jäätmepõletustehaste ja/või MBT olemasolust, mis mõlemad võimaldaks saavutada 
orgaaniliste jäätmete prügilasse ladestamise sihtarve, peavad omavalitsused sellegipoolest 
rakendama biolagunevate jäätmete liigiti kogumist ning arendama välja vastava 
käitlussüsteemi. Jäätmevaldajal peab olema võimalus ära anda lahku sorditud biolagunevad 
jäätmed (nt aiapargijäätmed) jäätmejaamadesse ja/või eraldi rajatud kompostplatsi(de)le. 
Kompostplatse ning jäätmejaamasid on soovitatav rajada läbi omavalitsuste
koostööstruktuuride või koostöös naaberomavalitsustega ning kohalike biolagunevaid 
jäätmeid käitlevate (nt reoveepuhasti) ettevõtetega.

Riigi jäätmekava rõhutab, et omavalitsused peavad oma jäätmekavades ette nägema 
võimalikult suure osa biolagunevate jäätmete eraldi kogumise, loetlema eraldi kõik 
liigiti kogutavad jäätmeliigid, käsitlema nende kogumise ja käitlemise eripära ning 
nimetama kõrvaldamiskoha(d) (st prügila). Täpsemad tingimused jäätmete liigiti 
kogumise kohta määratakse kindlaks omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjas. Neis 
tuuakse välja, kellele ja mis ajal vastavad kohustused rakenduvad, sätestatakse 
korraldatud jäätmeveo tingimused (jäätmete liigid, konteineri suurus jms). 

Vastavalt Riigi jäätmekavale 2008-2013 jäeti Võrumaa koos Põlva-, Tartu- ja Valgamaaga 
Kagu-Eesti regionaalprügila teeninduspiirkonda. Kuna Kagu-Eestisse regionaalprügila 
rajamise plaanist on loobutud, siis ladestatakse Võrumaa jäätmed hetkel Torma prügilasse, 
kus toimub tavajäätmete ladestamine ja kogumine, ehitus- ja lammutusjäätmete käitlus ning 
liigiti kogutud jäätmete sorteerimine.  

3.3.2. KAGU-EESTI JÄÄTMEKÄITLUSE KONTSEPTSIOON 2008-2013 

Kagu-Eesti jäätmekäitluse olukord on raskem kui mujal Eestis. Peale tugiprügilate sulgemist 
ei ole Kagu-Eestis enam ühtegi prügilat, prügi ei ole enam võimalik ladestada ning jäätmeid 
tuleb vedada Kagu-Eestist välja. Suureneb veokaugus. Teisalt ei ole teada, kas ja mil moel 
mujal suudetakse Kagu-Eestist tulevat jäätmehulka mujal käidelda. Hetkel toimiv vedu Torma 
prügilasse saab olla lühiajaline lahendus.  

Üldtunnustatud põhimõtete järgi on jäätmekäitluse eelisjärjestus (hierarhia) alates 
soosituimast järgmine: 

 Jäätmete tekkimist tuleb piirata või vältida ning ohtlike ainete hulka vähendada. 
 Jäätmeid tuleb taas- või korduskasutada materjalina (materjalikasutus). 
 Orgaanilisi jäätmeid tuleb kompostida (biokäitlus). 
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 Põlevmaterjali võib põletada ning energia tuleb ära kasutada (energiakasutus). 
 Ladestada tohib vaid neid jäätmeid, mille kasutusele võtmine ei ole tehniliselt või 

majanduslikult õigustatud. Ladestada tohib vaid nõuetekohaselt ette valmistatud ja 
hallatavatesse prügilatesse. 

Jäätmekäitlusviiside vahel tekivad seosed, nt osa sorditud jäätmetest võetakse kasutusele 
teisese toormena, osa aga põletatakse (joonis 2). Biokäitluse rakendamisel saadakse 
lisaväärtusena teisest toorainet ja jäätmekütust. Jäätmete suure hulga ning musta tööiseloomu 
tõttu tuleb suurem osa neist sortida ja töödelda mehaaniliselt. Seda tehakse nõuetele vastavais 
jäätmekäitluskohtades. Vaid esmane sortimine tehakse kodudes käsitsi. Igal juhul on vaja 
ladestusala.  

Joonis 2. Jäätmete käitlemise ja töötlemise võimalused ning seosed nende vahel.

Kagu-Eesti jäätmekäitluse kontseptsioon 2008-2013 nägi ette piirkondliku 
jäätmekäitluskeskuse rajamist. Töö selle nimel käis mitu aastat. Jäätmekäitluse arendamiseks 
loodi 48 omavalitsuse poolt Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS (edaspidi KEJK), mis käesolevaks 
ajaks on tegevuse lõpetanud (kustutatud äriregistrist 21.01.2010. a.). Kui algselt oli KEJK-i 
ülesanne luua piirkondlik “europrügila”, siis edaspidi sooviti ladestusalast enamat, mistõttu 
jäigi plaan soiku. „Jäätmeseadusest“ ja Riigi jäätmekavast 2008–2013 lähtub, et 
ladestamiskeskne jäätmekäitlus ei rahulda enam ühiskonna nõudeid.  

Tulevikku silmas pidades olulised arengusuunad: 
 Ladestamise osakaal tulevikus järsult väheneb, jäätmete sortimise ja töötlemise 

osakaal aga suureneb. Ladestusala on üks osa jäätmekäitluskeskusest, kuid mitte 
suurim ega olulisim. Jäätmekäitluskeskuse koosseisu ja tööülesanded ning tervikuna 
selle mõju Kagu-Eesti jäätmekäitlusele määrab selle asukoht suurima jäätmetekitaja − 
Tartu suhtes.  

 Sortimiskeskne jäätmekäitlus. Eestis tervikuna karmistuvad nõuded ja sihtarvud 
jäätmete sortimisele. Tekkekohal sortimine kogub Eestis hoogu, kuid on piiratud. 
Laussortimine spetsiaalsetes sortimistehastes ei ole Eestis veel levinud. Jäätmete 
sortimist ja töötlemist peetakse teiste käitlusviisidega võrreldes säästlikuks, kuid see 

Prügilagaas

Olmejäätmed, ehitus- ja lammutuspraht, haljastujäätmed, 
tootmisjäätmed, põllumajandusjäätmed 
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on kallis ning kogu jäätmemassi materjalina ringlusse võrra ei saa. Osa jäätmeid tuleb 
seega ikkagi põletada, käidelda bioloogiliselt või ladestada. 

 Biokäitluskeskne jäätmekäitlus. Kui orgaanilisi jäätmeid ladestada ei tohi, tuleb neid 
muul moel käidelda. Üheks võimaluseks on biokäitlus. Kui jäätmed on hästi sorditud 
ja reostamata, saab toota kvaliteetkomposti. Kui on tegu segaolmejäätmetega, siis on 
eesmärgiks pelgalt orgaanilise aine kiire stabiliseerimine ning nii muudetakse jäätmed 
prügilakõlblikuks. Orgaanilise aine hulk jäätmetes on suur, seega keskse töötlemis- ja 
kompostimisettevõtte rajamine on hädavajalik juhul, kui põletamist ei tule. 

 Põletamiskeskne jäätmekäitlus. Põletamisega saavutatakse kaks eesmärki: 
toodetakse energiat ning stabiliseeritakse orgaaniline aine. Kogu jäätmemassi põletada 
ei saa, sest see läheb vastuollu jäätmete sortimise nõuetega, mis on pealegi 
jäätmehierarhias soosituim. Põletamisjäägid tavaliselt ladestatakse, mis tähendab, et 
ilma prügilata ei saa ka siis.  

 Teistele prügilatele tuginev jäätmekäitlus. Hetkel toimub vedu torma prügilasse. 
Valik põhineb praegusel prügilapõhisel jäätmekäitlusel, mis enam-vähem rahuldab 
jäätmekäitluse vajadusi esimestel aastatel, kuid ei ole jätkusuutlik. 

Ainus võimalik tee jäätmekäitluse korraldamiseks on lahendada kõik jäätmeprobleemid 
üheskoos. Ei saa olla rahul sellega, kui prügivedu, ehitus- ja lammutusjäätmete, pakendite ja 
probleemjäätmete ning tulevikus ka orgaaniliste jäätmete vedamist ja käitlemist peaks 
korraldama eraettevõtted vaid oma äranägemise järgi. Arvestades kohalike omavalitsuse 
olulist rolli jäätmete kogumise ja käitlemise korraldamisel, tuleks jäätmekäitlust kindlasti 
arendada omavalitsuste koostöös.  

3.4. TOOTJAVASTUTUSSÜSTEEMID 

Mitmetel jäätmeliikidel on käesolevaks ajaks rakendunud toimiv tootjavastutussüsteem ning 
loodud on jäätmete kogumise eest vastutavad organisatsioonid: 

 Pakendijäätmete puhul käivitus süsteem 1. mail 2005. a. ning loodud on MTÜ Eesti 
Taaskasutusorganisatsioon, MTÜ Eesti Pakendiringlus, OÜ Eesti Pandipakend ja OÜ 
Tootjavastutusorganisatsioon. 

 Tootjavastutus elektri- ja elektroonikajäätmete kogumisel rakendus 13. augustil 2005. 
a. Jäätmete kogumist korraldavad MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete 
Ringlus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu.  

 Vanarehvide kogumist korraldab alates 1. jaanuarist 2006. a. MTÜ Eesti Rehviliit ning 
romusõidukite kogumise ja käitlemisega tegeleb MTÜ Eesti Lammutuskodade Liit. 
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4. VÕRUMAA OMAVALITSUSTE JÄÄTMEHOOLDUSE KIRJELDUS 

4.1. TEKKIVATE JÄÄTMETE KOGUSED JA KOOSTIS 

Võrumaa omavalitsuste jäätmehoolduse kirjeldamisel on aluseks võetud riiklik 
jäätmestatistika vastavalt Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse andmetele. 
Võrumaa jäätmeveo kogumaht on saadud jäätmearuandluse perioodi 2006-2008. a. alusel 
(2009. a. koondandmed esitati Info- ja Tehnokeskusele 2010. a. jaanuaris ning andmed 
avalikustatakse 2010. a. septembris, seega ei ole võimalik neid kasutada jäätmekava 
koostamisel). Käesolevas peatükis on esitatud jäätmetekke kogumahud koondtabelitena ning 
alapeatükkides peamiste jäätmeliikide kogused omavalitsuste kaupa. Peamiste jäätmeliikide 
defineerimisel ja koondamisel on kasutatud Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrust nr 
102 “Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu”, mis kinnitab jäätmekoodide tähendused. 

Võrumaa omavalitsuste jäätmetekke kogustest annavad ülevaate tabelid 3 ja 4, mis 
kirjeldavad koguseid omavalitsuste ja peamiste jäätmeliikide kaupa. Jäätmestatistika 
kajastamisel ei ole arvestatud Võru linnas tekkiva vadakuga (2008. a. tekkis 75540 tonni), 
kuna vadak viiakse 100% ulatuses Põlvamaale AS Tere Põlva tootmisosakonda, kus seda 
kasutatakse toorainena. Ehkki vadak on tekkinud Võru linnas, ei ole selle lisamine Võru linna 
jäätmete üldhulgale mõistlik, sest see on põllumajandustootmise jääk ega oma Võru elanikega 
seost. See tekitaks ebaproportsionaalset suure jäätmehulga Võru linnale ning samuti tõstaks 
kõrgele keskmise jäätmetekke elaniku kohta.  

Enim tekib jäätmeid Võru linnas (2008. a. 45,62% Võrumaa jäätmetest). Võrreldes 2006. a. ja 
2008. a. on Võrumaal tekkivate jäätmete hulk kasvanud üle kahe korra. Põhjuseks võib pidada 
peamiselt jäätmestatistika ebausaldusväärsust, kuna jäätmehulga suurenemine on tingitud 
Sõmerpalu ja Võru valdade jäätmehulkade kümnekordistumises (tingitud puidujäätmete 
osakaalu olulisest suurenemisest).  

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskusest tellitud andmed kirjeldavad jäätmeteket 
omavalitsuste kaupa, samas on eraldi välja toodud andmerida „Võrumaa määramata vald“, 
mis väljendab selliseid jäätmeid, mis on kokku kogutud Võrumaalt, aga täpne omavalitsus ei 
ole teada. „Määramata valla“ jäätmekogused tekivad jäätmevedajate ja –kogujate 
aruandlustäpsusest. Sellist jäätmehulka põhjustavad järgnevad jäätmearuande esitanud 
ettevõtted: Ecometal AS, Cleanaway AS, Põlva Kommunaal I OÜ, Ragn-Sells AS, Võru 
Onkel OÜ, Elektriteenused AS, Epler&Lorenz AS, PKM Grupp OÜ. Määramata valla 
kategooria alla kuuluvad jäätmekogused tulenevad sellest, et aruandes on kohustus näidata 
alates 10 tonnist eraldi jäätmekogused ettevõtete lõikes. Tulemuseks on olukord, kus väikesed 
kogused on liidetud ning pole näidatud, millisest ettevõttest ja seega omavalitsusest jäätmed 
pärinevad.  

Maakondlikul tasemel kogutud jäätmed moodustavad jäätmete koguhulgast keskmiselt 10-
15%, olles peamiselt metalli-, elektroonika- ja ohtlikud jäätmed. Metallijäätmete kogumist on 
jäätmekäitlejatel omavalitsuse täpsusega raske määratleda, kuna üldjuhul puudub 
metallimüüjatel teave, kust vanametallid pärit on (osadel juhtudel ei soovita seda lihtsalt 
öelda). „Määramata valla“ osakaalu järgi on võimalik hinnata jäätmestatistika kvaliteeti. Kuna 
osade liikide puhul on määramata päritolu suurenenud, siis võib väita, et andmekvaliteet on 
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langemas. Lisaks võib vigu tekkida andmete sisestamisel, kuid vigade osakaal on 
marginaalne.  

Lähiaastate jäätmeteket on äärmiselt keeruline prognoosida, arvestades Eesti majanduse 
hetkeseisu. Oluliselt on kasvanud tööpuudus, langenud on sissetulekud ning samuti on 
stabiliseerunud tarbimismahud. Tõenäoliselt jäätmetekke mahud jäävad sarnaseks 2008. a. 
tarbimismahtudega ning võivad kohati langeda, kuna jäätmekogumisrajatiste võrgu arenguga 
(Võru linna, Vastseliina, Antsla ja Rõuge valdade jäätmejaamad) seoses on elanikel olnud 
võimalus aastate jooksul kogutud jäätmetest lahti saada (puudutab just eriliigilisi ja 
suuremõõtmelisi jäätmeid). Jäätmetekke maht sõltub eelkõige inimtegevusest ning 
tarbimisharjumustest, samuti tootjatest, kes tegelevad kaupade valmistamise ja 
pakendamisega. Raske on prognoosida, kuidas reaalne jäätmetekke maht kajastub läbi 
jäätmearuannete riiklikus jäätmestatistikas, kuna jäätmestatistika on ainus alus, mille järgi 
plaane teha. 

Tabel 3. Võrumaa omavalitsustes tekkivate jäätmete koguhulk perioodil 2006-2008 (allikas: 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).  

KOV/Aasta 2006 t/a Osakaal 2007 t/a Osakaal 2008 t/a Osakaal 

Võru linn 38323 68,19% 19547 25,98% 54359 45,62% 
Antsla vald 763 1,36% 1012 1,35% 1300 1,09% 

Haanja vald 180 0,32% 203 0,27% 176 0,15% 

Lasva vald 2570 4,57% 10203 13,56% 4388 3,68% 

Meremäe vald 163 0,29% 80 0,11% 146 0,12% 
Misso vald 111 0,20% 126 0,17% 91 0,08% 
Mõniste vald 84 0,15% 98 0,13% 155 0,13% 
Rõuge vald 320 0,57% 442 0,59% 392 0,33% 

Sõmerpalu vald 2035 3,62% 1022 1,36% 19031 15,97% 

Urvaste vald 248 0,44% 135 0,18% 60 0,05% 

Varstu vald 142 0,25% 106 0,14% 147 0,12% 
Vastseliina vald 667 1,19% 1941 2,58% 221 0,19% 
Võru vald 2351 4,18% 29889 39,73% 25892 21,73% 
Määramata vald 8244 14,67% 10424 13,86% 12797 10,74% 

Kokku 56202   75227   119154   

Vaadeldes suurimaid numbrite kõikumisi tabelis kolm, siis on võimalik anda järgnevad 
selgitused: 

 Võru valla jäätmekoguste kümne kordne suurenemine on tingitud AS Barrus 
tootmistegevusega. 2006. a. puudus ettevõttel jäätmeluba ning vastavaid andmeid ei 
kajastatud aruandluses. 

 Sõmerpalu valla jäätmehulga suur kasv 2007. ja 2008. a. võrdluses on tingitud AS 
Toftan poolt tekitatud puidujäätmete hulga suurenemisega. 

 Võru linna jäätmekoguste suur kasv 2008. a. on seotud pinnase ja metallijäätmete 
koguste suurenemisega võrreldes 2006. ja 2007. a.  

Jäätmeliikide lõikes on 2008. a. enim tekkinud puidujäätmeid (39,91%), metallijäätmeid 
(23,46%) ning ehitus- ja lammutusjäätmeid (22,2%). Muude jäätmeliikide osakaal on oluliselt 
väiksem ning massi poolest jääb alla 6% koguhulgast. Seega mõjutab Võrumaa jäätmete 
üldhulka pigem tootmistegevus kui olme. Samas põhjustab omavalitsustele probleeme pigem 
just massi poolest väiksemate jäätmeliikide nagu olmejäätmete ning pakendijäätmete 
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kogumine (sh. korraldatud olmejäätmeveo probleemid hajaasustuses). Puidujäätmete hulga 
suur kasv 2007. ja 2008. a. on tingitud AS Barruse (2007. a. 27 233 tonni; 2008. a. 23 806 
tonni) ja AS Toftani (2008. a. suurenes kogus hüppeliselt 15 268 tonni juurde, olles eelnevalt 
olnud 500 tonni juures) liitumisest aruandlusega.  

Tabel 4. Võrumaa omavalitsustes tekkivate jäätmete kogused perioodil 2006-2008 (allikas: 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

Jäätmeliik (üldistatud vastavalt jäätmekoodidele) 2006 t/a 2007 t/a 2008 t/a Osakaal 

Põllumajandusjäätmed 1410 725 1201 1,01% 

Puidujäätmed 4819 39791 47560 39,91% 

Termilised jäätmed (koldetuhk) 314 311 377 0,32% 

Metallijäätmed 9855 13184 27948 23,46% 

Pakendijäätmed 356 678 861 0,72% 

Vanarehvid 173 150 247 0,21% 

Elektroonikajäätmed 42 77 70 0,06% 

Ehitus- ja lammutusjäätmed 24125 5550 26455 22,20% 

Tervishoiuasutuste jäätmed 0 0 0 0,00% 

Olmejäätmed 8490 8022 6900 5,79% 

sh. segaolmejäätmed 8014 6898 6567  

Ohtlikud jäätmed 536 813 960 0,81% 

Veetöötlussetted 6083 5928 6575 5,52% 

Muud mitteohtlikud jäätmed 0 0 1 0,00% 

Kokku 56202 75228 119154 

Peamiseks probleemiks jäätmestatistika täpsustamisel võib pidada ebaseaduslikul ja 
isetegevuslikul viisil kõrvaldatud jäätmete hulka. Riiklikust jäätmestatistikast on välja jäänud 
korraldatud olmejäätmeveoga haaramata jäätmetekitajad, illegaalselt ladestatavad jäätmed (sh. 
isetekkelised ladestuspaigad), tekkekohas kompostitavad ja põletatavad jäätmed. Nimetatud 
probleemid on suureks probleemiks maapiirkondade jäätmekäitluse korraldamisel, kuna 
puudub täpne ülevaade reaalsetest jäätmekogustest. 

4.1.1. OLMEJÄÄTMED 

Olmejäätmed (kood 20 ...) on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või 
mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. Olmejäätmete seas 
võib olla tavajäätmeid ja ohtlikke jäätmeid. Olmejäätmed tekivad inimeste igapäevase 
elutegevuse käigus ning on oma olemuselt heterogeensed ja muutliku koostisega. Riiklik 
jäätmestatistika jagab olmejäätmed koodiga 20 ... omakorda alaliikideks, mis on esitatud 
koondina tabelis 5. Eraldi liigina on välja toodud segaolmejäätmed (prügi), mille siseselt on 
materjalid eraldamata.  

Tabel 5. Võrumaa omavalitsustes tekkivate olmejäätmete kogused perioodil 2006-2008 (allikas: 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

KOV/Aasta 2006 t/a 2007 t/a 2008 t/a 

Võru linn 4841,9 4432,3 4071,0 

Paber ja kartong 97,0 44,5 127,3 

Elektroonika 10,6 5,5 0,0 
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Klaas 0,0 5,4 14,1 

Toiduõli ja -rasv 0,0 0,8 0,2 

Pinnas ja kivid 128,0 426,0 95,9 

Tänavapühkmed 0,0 9,5 9,3 

Segaolmejäätmed 4606,4 3940,6 3824,3 

Antsla vald 516,6 776,2 580,5 

Paber ja kartong 24,1 6,9 5,5 

Klaas 0,0 0,0 3,3 

Elektroonika 5,3 5,6 0,0 

Plastid 0,0 5,6 0,0 

Pinnas ja kivid 0,0 147,8 0,0 

Segaolmejäätmed 487,2 610,4 571,6 

Haanja vald 150,7 100,8 120,4 

Paber ja kartong 2,3 0,0 0,5 

Klaas 0,0 3,7 1,4 

Segaolmejäätmed 148,5 97,0 118,5 

Lasva vald 147,0 122,5 125,5 

Paber ja kartong 0,2 0,0 3,8 

Elektroonika 1,3 0,8 0,0 

Klaas 0,0 1,2 2,9 

Pinnas ja kivid 0,0 0,0 1,0 

Segaolmejäätmed 145,5 120,5 117,9 

Meremäe vald 56,1 43,8 51,8 

Elektroonika 0,0 0,0 0,5 

Klaas 0,0 4,6 0,2 

Segaolmejäätmed 56,1 39,2 51,7 

Misso vald 73,8 62,7 60,4 

Elektroonika 0,4 0,9 0,2 

Klaas 0,0 1,3 2,1 

Segaolmejäätmed 73,4 61,4 58,3 

Mõniste vald 71,0 51,2 48,7 

Paber ja kartong 3,2 0,0 0,0 

Elektroonika 1,9 0,0 0,0 

Klaas 0,0 4,6 3,3 

Segaolmejäätmed 66,0 46,6 45,4 

Rõuge vald 211,1 185,8 184,1 

Paber ja kartong 0,8 0,5 4,6 

Elektroonika 29,0 8,1 0,0 

Klaas 4,0 10,5 10,1 

Plastid 0,1 0,3 1,5 

Pinnas ja kivid 0,0 1,7 0,0 

Segaolmejäätmed 177,2 164,7 167,9 

Sõmerpalu vald 323,5 211,5 200,2 

Paber ja kartong 0,0 0,0 2,7 

Elektroonika 24,6 2,5 0,0 
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Klaas 0,0 0,5 0,6 

Segaolmejäätmed 298,9 208,5 196,9 

Urvaste vald 66,2 48,9 46,6 

Paber ja kartong 2,6 0,0 0,0 

Pinnas ja kivid 0,0 0,0 1,7 

Segaolmejäätmed 63,7 48,9 44,8 

Varstu vald 126,0 85,8 118,1 

Paber ja kartong 3,0 0,0 0,0 

Elektroonika 3,4 0,0 0,0 

Klaas 0,0 0,2 2,3 

Segaolmejäätmed 119,7 85,6 115,8 

Vastseliina vald 218,5 450,2 103,1 

Paber ja kartong 0,0 0,0 0,5 

Elektroonika 1,9 0,0 0,0 

Pinnas ja kivid 29,4 300,0 0,0 

Klaas 0,0 8,2 1,7 

Segaolmejäätmed 187,2 142,0 100,9 

Võru vald 1567,4 1345,3 843,5 

Paber ja kartong 16,4 3,3 19,8 

Elektroonika 3,7 3,2 0,0 

Pinnas ja kivid 82,9 99,7 16,4 

Segaolmejäätmed 1464,6 1239,2 807,3 

Määramata vald 120,0 104,6 345,6 

Paber ja kartong 0,0 10,9 0,1 

Elektroonika 0,0 0,3 0,0 

Segaolmejäätmed 120,0 93,5 345,5 

Määr. valla osakaal 0,0% 0,0% 0,1% 

Kokku 8490,1 8021,6 6899,7 

Kokku segaolmejäätmed 8014,3 6898,0 6566,8 

Koguseliselt tekib enim segaolmejäätmeid Võru linnas (tabelid 5 ja 6). 2008. a. tekkis ühe 
elaniku kohta segaolmejäätmeid Võru linnas 273,8 kg, Võru vallas 162,5 kg ning Antsla 
vallas 149,2 kg. Muudes omavalitsustes oli jäätmekogus elaniku kohta ca 40 kuni 100 kg. 
Vastavalt kehtivale Võrumaa jäätmekavale tekib Eestis aastas ühe elaniku kohta 200-300 kg 
ning Võrumaal 103 kg segaolmejäätmeid. Toetudes riikliku statistika 2008. a. andmetele on 
Võrumaa keskmine segaolmejäätmete teke 172,5 kg inimese kohta. Enim tähelepanu vääriv 
aspekt tabelis 5 on asjaolu, et Võru linnas on olmejäätmete hulk langenud. Statistika põhjal on 
võimalik järeldada, et vähenenud on ehitus- ja lammutusprahi viskamine olmejäätmete 
kogumiskonteinerisse (pinnase ja kivide hulk on langenud). 

Tabel 6. Võrumaa omavalitsustes tekkivate segaolmejäätmete kogus elaniku kohta 2008. a.

KOV/Aasta 2008 t/a Elanike arv Kg/elaniku kohta 

Võru linn 3824,3 13967 273,8 

Antsla vald 571,6 3 832 149,2 

Haanja vald 118,5 1 182 100,3 

Lasva vald 117,9 1 774 66,5 
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Meremäe vald 51,7 1 179 43,8 

Misso vald 58,3 779 74,8 

Mõniste vald 45,4 1 021 44,4 

Rõuge vald 167,9 2 284 73,5 

Sõmerpalu vald 196,9 1 968 100,0 

Urvaste vald 44,8 1 411 31,8 

Varstu vald 115,8 1 251 92,6 

Vastseliina vald 100,9 2 170 46,5 

Võru vald 807,3 4 968 162,5 

Määramata vald 345,5 0 0,0 

Maakond 6566,8 37786 173,8 

4.1.1.1. OLMEJÄÄTMETE KOOSTIS 

Olmejäätmete koostis sõltub konkreetse piirkonna eripäradest (linn/maa), aastaajast, 
majanduse hetkesseisust, elanike keskkonnateadlikkusest ning paljudest muudest teguritest. 
Võru maakonnas segaolmejäätmete sorteerimisuuringut läbi viidud ei ole, samuti 
olmejäätmete kogumisel korraldatud jäätmeveo tingimustes täiendavat sorteerimist 
segaolmejäätmete täpsema koostise määramiseks ei toimu.  

Hetke seisuga kõige uuem segaolmejäätmete sorteerimisuuring on 2008. a. läbi viidud 
Säästva Eesti Instituudi poolt: „Eestis tekkinud olmejäätmete (sh. eraldi pakendijäätmete ja 
biolagunevate jäätmete) koostise ja koguste analüüs“. Uuringu kohaselt liigitatakse 
segaolmejäätmed järgnevalt (kõikidel liikidel on veel omakorda alaliigid): klaas, plast, paber 
ja papp, metall, puit, biolagunevad jäätmed (sh. aia- ja pargipraht), tekstiil ja rõivad, ohtlikud 
jäätmed, muu mittepõlev materjal (püsijäätmed), muu põlev materjal. Seni Eestis tehtud 
uuringutes sarnaneb Võrumaa kõige rohkem Raplamaaga, mistõttu käesolevas jäätmekavas on 
Võrumaa segaolmejäätmete koostise hindamiseks kasutatud Raplamaa uuringu tulemusi.  

Kõige suurema osa segaolmejäätmetest moodustavad biojäätmed ca 37% (joonis 3). 
Biojäätmete suure hulga segaolmejäätmete kogumassist põhjustab asjaolu, et orgaaniline 
materjal sisaldab rohkelt vett ning on seetõttu raske. Biojäätmed koosnevad peamiselt 
köögijäätmetest ning aia- ja pargiprahist. Järgmisena tulevad plast 19% ning paber ja papp 
16%. Tabelis 7 on arvutatud ülalpool kirjeldatud uuringu tulemusi kasutades Võrumaa 
segaolmejäätmete hinnanguline koostis, kasutades selleks Raplamaa andmeid ja Eesti 
keskmisi andmeid.  
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Joonis 3. Raplamaa segaolmejäätmete koostis jäätmeliikide lõikes (allikas: SEI 2008). 

Tabel 7. Hinnanguline segaolmejäätmete koostis Võrumaal 2008. aastal.

Jäätmeliik Raplamaa Mass 1* Eesti keskmine Mass 2* 

Plast 19,01% 1248,4 18,63% 1223,4 

Klaas 5,53% 363,1 8,32% 546,4 

Metall 2,73% 179,3 2,58% 169,4 

Paber ja papp 16,27% 1068,4 17,53% 1151,2 

Biojäätmed 36,98% 2428,4 36,65% 2406,7 

Puit 0,38% 25,0 0,44% 28,9 

Ohtlikud jäätmed 0,28% 18,4 0,22% 14,4 

Elektroonikaromu 0,67% 44,0 0,58% 38,1 

Muu põlev materjal 9,82% 644,9 6,34% 416,3 

Tekstiil ja rõivad 4,04% 265,3 4,43% 290,9 

Muu mittepõlev materjal 4,29% 281,7 4,28% 281,1 

Kokku 100,00% 6566,8 100,00% 6566,8 
Mass 1* - hinnanguline segaolmejäätmete koostis Raplamaa tulemusel. 
Mass 2* - hinnanguline segaolmejäätmete koostis Eesti keskmise tulemusel. 

4.1.2. BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED 

Biolagunevad jäätmed jagunevad käesoleva jäätmekava kontekstis põllumajandusjäätmeteks 
ning puidujäätmeteks. Köögijäätmed, aia-, pargi- ja haljastusjäätmed kuuluvad jäätmeliikide 
tekkepõhise jaotuse järgi olmejäätmete alla (käsitletud olmejäätmete biojäätmete allosas).  

4.1.2.1. PÕLLUMAJANDUSJÄÄTMED 

Vaadeldes kõiki Võrumaal tekkivaid jäätmeliike moodustavad põllumajandusjäätmed 39,42% 
Võrumaal tekkivate jäätmete kogumassist, olles sellega suurimaks jäätmeliigiks. 
Põllumajandusjäätmed koosnevad peamiselt vadakust (põllumajanduses ja toiduainete 
valmistamisel tekkinud jäätmed), loomsetest jäätmetest, taimsete kudede jäätmetest, plastidest 
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ja reovee kohtpuhastussetetest. Põllumajandusjäätmete hulk on viimastel aastatel kasvanud 
natuke üle 10%, mis vihjab tootmismahtude kasvamisele. Põllumajandusjäätmete massist 
ligikaudu 98% moodustas 2008. a. Võru linnas tekkiv vadak, mis transporditakse 100% 
ulatuses Põlva linna AS Tere Põlva tootmisosakonna juurde, kus seda kasutatakse edasi 
tootmisressursina. Seetõttu on asjakohane Võrumaa põllumajandusjäätmete 
käitlussüsteemi arendamisel vadakuga mitte arvestada (tabel 8). Vadakuga 
mittearvestamise tõttu on erinevate jäätmeliikide osakaalu määramisel lähtutud 
põllumajandusjäätmete osakaalust 1,01% (ilma vadakuta). Edaspidi on jäätmeliikide osakaalu 
arvestamisel lähtutud jäätmekogustest, millest on maha arvatud vadak. 

Tabel 8. Võrumaa omavalitsustes tekkivate põllumajandusjäätmete kogused perioodil 2006-2008 (allikas: 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

KOV/Aasta 2006 t/a 2007 t/a 2008 t/a 

Võru linn 590,0 470,0 730,0 

Antsla vald 47,5 74,9 246,7 

Haanja vald 7,7 10,5 16,1 

Lasva vald 5,4 1,6 1,8 

Meremäe vald 65,0 12,8 45,8 

Misso vald 12,5 4,1 5,7 

Mõniste vald 6,7 5,4 8,7 

Rõuge vald 34,8 36,7 19,8 

Sõmerpalu vald 450,7 9,0 42,8 

Urvaste vald 2,0 1,6 4,7 

Varstu vald 6,1 13,0 13,8 

Vastseliina vald 0,5 0,8 0,0 

Võru vald 181,1 84,3 64,6 

Kokku 1410,0 724,8 1200,6 

Lisaks vadak Võru linnast 67793 65664 75540 

Tabelis 8 toodud Sõmerpalu valla 2006. a. suur jäätmekogus on tingitud sellest, et Võhandu 
POÜ on aruandluses  näidanud koodiga 020199 (muud põllumajandusjäätmed) jäätmeid 350 
tonni, mida järgnevatel aastatel pole enam selle jäätmerea kontekstis kajastatud. Võru linna 
teistest omavalitsustest suuremad kogused on tingitud AS Võru Juust tootmistegevusest.  

4.1.2.2. PUIDUJÄÄTMED 

Puidujäätmed moodustavad jäätmete kogumassist 39,91% (tabel 9) ning on suurim jäätmeliik. 
Statistika järgi kuuluvad puidujäätmete alla puukoore- ja korgijäätmed, saepuru, puidutolm, 
laastud, pinnud, puit, plaadid ja vineer. Statistika järgi tekivad pooled puidujäätmed Võru 
vallas ning ülejäänud poole moodustavad Sõmerpalu ja Lasva vallad ning Võru linn.   

Tabel 9. Võrumaa omavalitsustes tekkivate puidujäätmete kogused perioodil 2006-2008 (allikas: 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

KOV/Aasta 2006 t/a 2007 t/a 2008 t/a 

Võru linn 1480,0 1484,7 678,2 

Antsla vald 114,0 0,0 0,0 

Lasva vald 2250,5 9904,3 4154,0 
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Sõmerpalu vald 604,0 551,0 18444,0 

Vastseliina vald 369,0 586,8 0,0 

Võru vald 1,4 27264,2 24283,9 

Kokku 4818,9 39791,1 47560,1 

Puidujäätmete koguste muutumise põhjus tabelis 9: 
 Võru linna puidujäätmete kogus on vähenenud AS Wermo tootmise vähenemisega 

ning tekkivate puidujäätmete koguste vähenemisega (ostetakse sisse valmisdetailid 
ning kohapeal ei töödelda puitu nii palju, kui varasematel aastatel).  

 Lasva valla kogused on seotud Kapa Puit AS tootmises tekkivatest kogustest ning 
olenevalt tootmisest on ka jäätmeteke aastatel erinev.  

 Võru valla kogused on seotud AS Barrus tootmistegevusega (ettevõtte laiendamine ja 
tootmismahtude kasv) ning 2006. a. ettevõttel veel jäätmeluba polnud ja andmeid ei 
kajastatud aruandluses.  

 Sõmerpalu valla koguste suurenemine on tingitud AS Toftan tootmistegevustest. 

4.1.3. PAKENDIJÄÄTMED 

Vastavalt Pakendiseadusele loetakse pakendiks mis tahes materjalist valmistatud toodet, mida 
kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või 
esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest 
tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid 
ühekorrapakendeid. 

Pakendite liigid vastavalt Pakendiseadusele: 
 Müügipakend ehk esmane pakend – lõppkasutajale või tarbijale müügikohas 

üleandmiseks määratud müügiühiku osa.  
 Rühmapakend ehk teisene pakend – mõeldud teatud hulga müügiühikute 

rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas rühmapakend müüakse koos 
kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või kasutatakse seda vaid kauba käsitsemise 
lihtsustamiseks, kauba kaitsmiseks või esitlemiseks, kusjuures rühmapakendit on 
võimalik eemaldada toote omadusi muutmata. 

 Veopakend ehk kolmandane pakend – mõeldud teatud arvu müügiühikute või 
rühmapakendis kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi 
kahjustusi, siia ei kuulu maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinerid. 

Alates 2004. a. 1. maist toimib Eestis tootjavastusel põhinev pakendikogumissüsteem. 
Tootjavastutuse rakendamiseks on Eestis loodud neli pakendijäätmete kogumisega tegelevat 
pakendiorganisatsiooni: MTÜ Pakendiringlus, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, kes 
tegelevad segapakendi (metall, plast, klaas, paber-papp jne) kogumisega, MTÜ Eesti 
Pandipakend tegeleb pandiga koormatud joogipakendi kogumise ja taaskasutamisega ning 
OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (segapakendid). 

Vastavalt riiklikule jäätmestatistikale moodustavad pakendijäätmed Võrumaal 0,72% jäätmete 
kogumassist. Üle 70% pakenditest on kogutud Võru linnast. Ülejäänud omavalitsuste osa 
pakendijäätmete tekkimisel on suhteliselt väike. Suuremad muutused pakendijäätmete 
kogumises on toimunud Võru linnas (igal aastal on toimunud kasv) ja Vastseliina vallas 
(2008. a. kasv üle kahe korra), mis on tõenäoliselt seotud jäätmejaamade avamisega ning 
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pakendijäätmete üleandmise võimaluste paranemisega. Vastseliinas toimus ka mitmeid 
kampaaniad jäätmejaama teenuste propageerimiseks. 

Tabel 10. Võrumaa omavalitsustes tekkivate pakendijäätmete kogused perioodil 2006-2008 (allikas: 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

KOV/Aasta 2006 t/a 2007 t/a 2008 t/a 

Võru linn 220,0 499,7 610,0 

Antsla vald 30,6 56,6 49,6 

Haanja vald 5,8 8,8 8,3 

Lasva vald 4,6 6,1 7,2 

Meremäe vald 4,4 6,9 3,2 

Misso vald 3,6 4,9 4,1 

Mõniste vald 2,6 6,9 5,7 

Rõuge vald 5,5 7,4 5,3 

Sõmerpalu vald 4,8 8,1 8,9 

Urvaste vald 5,2 7,4 7,3 

Varstu vald 2,1 4,8 5,4 

Vastseliina vald 9,0 8,8 22,5 

Võru vald 24,6 51,5 37,9 

Määramata vald 33,6 0,0 85,4 

Määr. valla osakaal 9,44% 0,00% 9,92% 

Kokku 356,4 677,9 860,8 

Riiklikus jäätmestatistikas on pakendijäätmetes eristatud plast-, klaas-, paber- ja kartong- ning 
segapakendeid. Võrumaal ei ole eraldi läbi viidud segapakendite sortimisuuringut, seetõttu on 
kasutatud segapakendite koostise hindamisel Säästva Eesti Instituudi poolt 2008. a. läbi 
viidud uuringut, mille abil on segapakendite mass jaotatud erinevate pakendiliikide vahel 
(kasutatud on Lääne-Virumaa väikelinna ja maapiirkonna tulemusi, Võrumaale sarnaseim 
piirkond uuringus). 

Pakendijäätmete liigiline koostis on linna- ja maapiirkonnas suhteliselt erinev. Sarnaseid jooni 
on võimalik leida metallpakendite ja muude jäätmete hulgas (osakaal väga väike). 
Plastpakendid moodustavad Võru linnas 18,16% (joonis 4) ja ülejäänud omavalitsustes kokku 
25,33% (joonis 5) pakendite kogumassist.  

Suurim erinevus on paberi- ja kartongpakendite ning klaaspakendite osakaaludes. Kui Võru 
linnas moodustavad paberi- ja kartongpakendid ligikaudu poole pakendite massist, siis 
maapiirkonnas ainult 15%. Statistika viitab paberi ja papi rohkele põletamisele valdavalt 
individuaalelamutega maapiirkondades.  

Erinevused on ka klaaspakendite osakaaludes: Võru linnas 33%, ülejäänud omavalitsustes 
58%. Maapiirkondadest kogutud pakendijäätmetes domineerib klaas, kuna muid pakendiliike 
tekib maapiirkondades vähem.  
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Joonis 4. Pakendite liigiline koostis Võru linnas 2008. a. (massiprotsentides).

Joonis 5. Pakendite liigiline koostis ülejäänud Võrumaa omavalitsustes kokku 2008. a. (massiprotsentides).

Võrumaal asuvatest tootjavastutusorganisatsioonide pakendikonteineritest annab ülevaate 
tabel 11. Enim konteinereid asub Võru linnas. Omavalitsuste hinnangul on konteinerite hulk 
ebapiisav. Sellele viitab ka asjaolu, et tervelt kaheksas omavalitsuses puuduvad paberi- ja 
papikonteinerid üldse. Üheks põhjuseks vanapaberi kogumise vähesuses on ebaselgus selle 
kogumise rahastamisel − osa paberist ja papist esineb pakendina, osa mitte. Seetõttu ei saa 
tootjavastutusorganisatsioonidelt nõuda kogu paberimassi kogumist. Elanikke see olukord ei 
rahulda, sest kodudes lahku sorditud vanapaberist lahti saamiseks tuleb neile lahendus 
pakkuda. Vastavalt Pakendiseadusele tuleb tiheasustusalal, kus elab rohkem kui 1000 inimest 
ruutkilomeetril, tagada 500 meetri raadiuses pakendite kogumiskoha olemasolu. 500 inimese 
korral ruutkilomeetril peab kogumiskoht olema 1000 meetri raadiuses. Mõistlik on samadel 
tingimustel koguda lisaks pakenditele ka vanapaberit.  

Hetkel on jäätmejaamades pakendijäätmete kogumiseks mitu konteinerit. Tuleks kaaluda ühe 
suure konteineri paigaldamist, mis tähendaks veokulude optimeerimist ning konteineri 
rendikulu langust.  
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Tabel 11. Pakendikonteinerite arv Võrumaa omavalitsustes. 

KOV 

MTÜ Eesti 
Taaskasutus- 

organisatsioon 
MTÜ Eesti Pakendiringlus 

OÜ 
Tootjavastutus-
organisatsioon 

Jäätme-
jaam 

Kokku 
Paber 

ja papp 
Segapakend 

Paber ja 
papp 

Segapakend 

Võru linn 3 32 4 6 27  72 

Antsla vald - 3 3 4 2 4+2 12 

Haanja vald 1 6 - 3 1  11 

Lasva vald - 3 2 5 3  13 

Meremäe 
vald 

- 2 - 2 4  8 

Misso vald - 1 - 1 2  4 

Mõniste 
vald 

- 2 - 2 3  7 

Rõuge vald - 2 - 4 6 2+4 18 

Sõmerpalu 
vald 

- 4 - 2 5  11 

Urvaste 
vald 

- 4 - 3 0  7 

Varstu vald - 1 - 4 3  8 

Vastseliina 
vald 

- 4 1 2 4 0+6*** 10 

Võru vald -** 8 - 2 12*  22 

* kõik konteinerid on korteriühistute kasutuses 
** Võru vallas ei ole üldkasutatavaid papikonteinereid, küll aga on vastavalt valla jäätmehoolduseeskirjale igal 
üle 8 korteriga korteriühistul kohustus omada paberi-ja papikonteinerit. KÜ-te papikonteinereid on valla 
asulates, kokku 9. 
***Vastseliina jäätmejaamas eraldi paberi- ja papi konteinereid ei ole, kogutakse eraldi hoidlasse, mis mahutab 
ca 15 m3. Pakendikonteinereid on jäätmejaamas kokku kuus: 0,6 m3 4 tk, 3 m3 1 tk, 1 m3 1 tk.  Nende täitumisel 
võetakse pakendeid vastu kottides ning hoiustatakse varjualuse all. Reeglina korjub pakendeid rohkem, kui on 
mahuteid.  

4.1.4. PÕLETUSJÄÄTMED (SH. KOLDETUHK) 

Termilised jäätmed koosnevad koldetuhast, räbust ja katlatolmust ning moodustavad jäätmete 
koguhulgast kõigest 0,32% (tabel 12). Statistika kohaselt tekib põletusjäätmeid vaid Võru 
linnas ja Sõmerpalu vallas.  

Tabel 12. Võrumaa omavalitsustes tekkivate põletusjäätmete kogused perioodil 2006-2008 (allikas: 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

KOV/Aasta 2006 t/a 2007 t/a 2008 t/a 

Võru linn 190 200 200 

Sõmerpalu vald 124 111 177 

Kokku 314 311 377 

4.1.5. METALLIJÄÄTMED 

Metallijäätmed moodustavad 23,46% (tabel 13) jäätmete kogumassist ja on sellega kolmas 
suurem jäätmeliik põllumajandus- ja puidujäätmete järel. Üle poole metallijäätmetest on 
kokku kogutud Võru linnast, kuna Võru linnas asuvad peamised vanametalli 
kokkuostupunktid. Jäätmestatistika omavalitsuste lõikes muudab ebausaldusväärseks asjaolu, 
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et 2008. a. on Võrumaa määramata valla osakaal 42,14% (eelmistel aastatel on olnud isegi üle 
70%). Ligikaudu 60% metallijäätmetest moodustavad raud ja teras. Metallijäätmete kogumise 
aktiivsus sõltub eelkõige metalli kokkuostu hindadest ning ei ole lineaarselt kasvav või 
kahanev. 

Tabel 13. Võrumaa omavalitsustes tekkivate metallijäätmete kogused perioodil 2006-2008 (allikas: 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

KOV/Aasta 2006 t/a 2007 t/a 2008 t/a 

Võru linn 764,1 1717,1 14976,0 

Antsla vald 52,3 97,0 373,1 

Haanja vald 14,7 82,4 26,5 

Lasva vald 144,6 158,5 97,4 

Meremäe vald 37,7 16,7 41,7 

Misso vald 12,0 44,5 17,6 

Mõniste vald 0,2 33,8 89,0 

Rõuge vald 41,7 70,9 64,1 

Sõmerpalu vald 334,5 102,9 94,4 

Urvaste vald 174,3 75,2 0,2 

Varstu vald 2,2 1,3 0,2 

Vastseliina vald 65,2 83,9 40,1 

Võru vald 457,5 839,4 349,8 

Määramata vald 7754,1 9860,4 11777,7 

Määr. valla osakaal 78,68% 74,79% 42,14% 

Kokku 9855,1 13183,9 27947,8 

Sh. raud ja teras 7997,4 10382,6 16210,7 

Raua ja terase osak. 81,15% 78,75% 58,00% 

4.1.6. VANAREHVID 

Vanarehvid moodustavad kõigest 0,21% (tabel 14) jäätmete kogumassist ning 
kogumissüsteem on rahuldaval kujul väljaarendatud (jäätmejaamad). Enim on rehve kogutud 
Võru linnast. Määramata valla 10% osakaalu tekitavad tõenäoliselt jäätmete kogumisringidel 
ja eriaktsioonide käigus kogutud rehvid.  

Tabel 14. Võrumaa omavalitsustes tekkivate vanarehvide kogused perioodil 2006-2008 (allikas: 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

Vanarehvid 

KOV/Aasta 2006 t/a 2007 t/a 2008 t/a 

Võru linn 19,1 20,7 161,3 

Antsla vald 0,0 0,0 22,0 

Haanja vald 0,0 0,0 0,2 

Meremäe vald 0,0 0,0 0,1 

Misso vald 0,0 0,0 1,7 

Mõniste vald 0,8 0,0 0,0 

Rõuge vald 0,0 5,6 4,4 

Sõmerpalu vald 0,5 0,0 8,1 
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Varstu vald 0,5 0,0 0,0 

Vastseliina vald 0,0 0,0 23,0 

Võru vald 0,8 1,0 1,1 

Määramata vald 150,9 122,3 25,5 

Määr. valla osakaal 87,42% 81,74% 10,31% 

Kokku 172,6 149,7 247,3 

Võru linna vanarehvide suur kogus 2008. a. on tingitud MTÜ Eesti Rehviliidu kogumispunkti 
töölerakendumisest Võru linna jäätmejaamas.  

4.1.7. ELEKTROONIKAJÄÄTMED 

Elektroonikaseadmete osakaal 0,06% (tabel 15) kogumassist on küll märkimisväärselt väike, 
kuid nende kogumine on sellegipoolest kohustuslik. Elektroonikajäätmete edasine käitlemine 
on keeruline, sest tihtipeale tuleb nad lammutada käsitsi, mis on kulukam kui muud 
käitlusviisid. Võrumaal elektroonikajäätmeid siiski ei lammutata vaid ainult kogutakse. 
Segadust statistikas põhjustab määramata valla äärmiselt suur osakaal (2008. a. 97%), seega ei 
ole teada, kust seda sorti jäätmed tulevad. . 

Elektroonikajäätmeid kogutakse järgnevalt jäätmejaamades (kogused on esitatud ruumalaliselt 
ning pole teada seadmete ühikute arv ega kogumass): 

 Antsla jäätmejaamas tühjendatakse neli korda aastas 30 m3 suurust konteinerit. 
Aastane koguteke 120 m3.  

 Rõuge jäätmejaamas tühjendatakse neli korda aastas 20 m3 suurust konteinerit. 
Aastane koguteke 80 m3.  

 Vastseliina jäätmejaamas tühjendatakse kolm korda aastas 35 m3 suurust konteinerit. 
Aastane koguteke 105 m3.  

Tabel 15. Võrumaa omavalitsustes tekkivate elektroonikajäätmete kogused perioodil 2006-2008 (allikas: 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

KOV/Aasta 2006 t/a 2007 t/a 2008 t/a 

Võru linn 6,2 0,6 2,0 

Sõmerpalu vald 0,2 0 0 

Võru vald 0 0 0,1 

Määramata vald 35,3 76,7 67,7 

Määr. valla osakaal 84,53% 99,28% 96,99% 

Kokku 41,7 77,2 69,8 

4.1.8. EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMED 

Ehitus- ja lammutusjäätmed moodustavad 22,20% (tabel 16) jäätmete kogumassist. Ehitus- ja 
lammutusjäätmed koosnevad peamiselt segaprahist, tellistest, betoonist, pinnasest ja kividest, 
plaatidest, keraamikatoodetest, plastidest ja bituumenitaolistest segudest. Need jäätmed 
tekivad uute hoonete ja rajatiste ehitamisel ning olemasolevate renoveerimisel. Suuremata 
objektide ja ehitustööde puhul lahendatakse jäätmete küsimus reeglina objektipõhiselt ning 
sõlmitakse kokkulepe otse vedajaga. Peamiseks probleemiks on väiksem eramajapidamistes 
teostatav remont, mille käigus jäätmed visatakse olmejäätmekonteinerisse. Vähesel määral on 
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võimalik ehitus- ja lammutusjäätmeid viia jäätmejaamadesse. Ehitus- ja lammutusjäätmete 
hulk ei ole aastast aastasse püsiv, nagu nähtub ka tabelist 16. Statistika täpsustamine on 
hädavajalik, et ei oleks võimalik ehitus- ja lammutusprahi esitamine aruannetes mõne muu 
jäätmekoodi nime all.  

Tabel 16. Võrumaa omavalitsustes tekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete kogused perioodil 2006-2008 (allikas: 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

KOV/Aasta 2006 t/a 2007 t/a 2008 t/a 

Võru linn 23999,4 4427,2 26024,6 

Antsla vald 0,0 0,0 0,0 

Haanja vald 0,0 0,0 2,6 

Lasva vald 2,1 0,0 1,8 

Meremäe vald 0,0 0,1 1,4 

Misso vald 1,7 0,0 1,3 

Mõniste vald 0,0 0,0 0,0 

Rõuge vald 20,7 133,9 89,9 

Sõmerpalu vald 16,0 20,9 37,3 

Urvaste vald 0,0 0,0 1,0 

Varstu vald 0,0 0,8 9,6 

Vastseliina vald 2,0 805,6 16,3 

Võru vald 82,7 158,7 269,1 

Määramata vald 0,0 2,6 0,0 

Määr. valla osakaal 0,00% 0,05% 0,00% 

Kokku 24124,6 5549,9 26454,9 

Vastseliina valla suur ehitus- ja lammutusjäätmete koguhulk 2007. a. on tingitud Võru TÜ 
kaupluse rekonstrueerimise käigus tekkinud jäätmetest.  

4.1.9. TERVISHOIUASUTUSTE JÄÄTMED 

Tervishoiujäätmed moodustavad alla 0,01% (tabel 17) jäätmete kogumassist, kuid võivad 
osutuda ohtlikeks ning seetõttu tuleb eraldi käidelda. Tervishoiujäätmed tekivad haiglates, 
arstipunktides, hambaravikabinettides ja sotsiaalhoolekandeasutustes. Jäätmed koosnevad 
kehaosadest, elunditest, veresäilituskottidest, konservverest ning teravatest ja torkivatest 
esemetest (süstlad, skalpellid, ampullid jms).  

Vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tervishoiuasutuste jäätmete ladestamine tavajäätmete 
prügilasse keelatud.  

Tabel 17. Võrumaa omavalitsustes tekkivate tervishoiuasutuste jäätmete kogused perioodil 2007-2008 (allikas: 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

KOV/Aasta 2007 t/a 2008 t/a 

Võru linn 0 0,009 

Antsla vald 0 0,011 

Võru vald 0,086 0 

Kokku 0,086 0,02 
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Riiklikku jäätmestatistikat tervishoiuasutuste jäätmete osas võib pidada äärmiselt 
ebausaldusväärseks, kuna vastavalt AS Lõuna-Eesti Haigla poolt antud selgitustele on AS 
Lõuna-Eesti Haigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi jäätmekäitlusüksuste vahel sõlmitud 
leping, mille alusel viiakse haiglas kogutud jäätmed vastavalt veo tellimisele utiliseerimisele. 
Haiglas kogutakse tervishoiujäätmed selleks spetsiaalselt ehitatud kambritesse (vastavalt 
jäätmeerisusele +4C° või -18C° temperatuuridega), mis on varustatud spetsiaalsete 
konteineritega. 2007. a. tekitas AS Lõuna-Eesti Haigla 3,375 tonni ja 2008. a. 3,987 tonni 
vastavaid jäätmeid.  

Lasva, Misso (3 kg/a), Võru (üks perearstipunkt Väimelas, 1-2 korda aastas äravedu) ja 
Rõuge valdade perearstid toimetavad tervishoiujäätmed AS Lõuna-Eesti Haigla valdusesse. 

Vastseliina vallas osutab perearsti teenust DR AUNE OÜ; tervishoiujäätmete üleandmiseks 
on leping AS Lõuna-Eesti Haiglaga; kogus ~10 kg aastas. Üleandmine keskmiselt 2 korda 
aastas. Jäätmete koostis: vanad ravimid/vaktsiinid, nõelad, süstlad jms. 

Mõniste valla perearst toimetab jäätmed ohtlike jäätmete kogumispunkti (käitleb AS 
Epler&Lorenz). 

Urvaste (ca 120 kg/a) ja Antsla valdade perearstid annavad jäätmed üle AS Epler&Lorenzile. 

Muudes omavalitsustes tekib jäätmeid järgnevalt 2007. a. (vastavalt jäätmestatistikale): 
 Antsla vallas 1 kg määramata tekitajad. 
 Urvaste vallas 13 kg OÜ Perearst Helgi Luik. 
 Vastseliina vallas 250 kg määramata tekitajad. 
 Võru linnas 7 kg määramata tekitajatelt, 28 kg Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljoni, 24 

kg OÜ Võru Arst, 15 kg OÜ Perearst Marje Toom. 
 Võru vallas 152 kg AS Lõuna-Eesti Haigla (sisaldub ülaltoodud numbris). 

Muudes omavalitsustes tekib jäätmeid järgnevalt 2008. a. (vastavalt jäätmestatistikale): 
 Antsla vallas 1 kg määramata tekitajad. 
 Meremäe vallas 10 kg määramata tekitajad. 
 Urvaste vallas 15 kg OÜ Perearst Helgi Luik.  
 Vastseliina vald 173 kg määramata tekitajad. 
 Võru linnas 12 kg OÜ Perearst Marje Toom, 41 kg PMA ja AS Hambaravi, 21 kg 

Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljon, 8 kg määramata tekitajad, 8 kg OÜ Perearst Agi 
Märdin. 

 Võru vald 391 kg AS Lõuna-Eesti Haigla (sisaldub ülaltoodud numbris). 

4.1.10.OHTLIKUD JÄÄTMED 

Ohtlikud jäätmed moodustavad 0,81% (tabel 18) jäätmete kogumassist, kuid vaatamata 
väiksele hulgale on nende kogumine eraldiseisvalt äärmiselt oluline, kuna sisaldavad ohtlikke 
aineid inimesele ja keskkonnale. Ohtlikke jäätmete alla kuuluvaid alaliike on äärmiselt palju, 
kuid laias laastus kuuluvad ohtlike jäätmete alla õlid, lakid, värvid, lambid, happed, kütused, 
pestitsiidid, ravimid, lahustid, asbesti ja muid ohtlikke kemikaale sisaldavad ained ja 
materjalid. Käesolevas jäätmekavas on ohtlike jäätmete all käsitletud ka probleemtoodete 
jäätmeid nagu akud ja patareid (üldine kogus on väike ja sisaldub tabelis 18 esitatud 
numbrites). Üle 50% ohtlikest jäätmetest on statistikas Võrumaa määramata valla real ning 
ülejäänutest suurem osa kogutakse Võru linnas.  
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Tabel 18. Võrumaa omavalitsustes tekkivate ohtlike jäätmete kogused perioodil 2006-2008 (allikas: 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

Ohtlike jäätmete koguste muutused tabelis 18: 
 Sõmerpalu valla suur ohtlike jäätmete kogus 2006. a. ja Võru valla suur kogus 2007. a. 

on seletatav ohtlike jäätmete kogumisringide läbiviimisega või jääkreostuse 
likvideerimisega. 

 Võru vallas likvideeriti 2007. a. Väimela alevikus kaks kütteõli mahutit, mis on 
põhjustanud ohtlike jäätmete suure mahu. Lisaks korraldatakse iga aasta (kevadel) 
ohtlike jäätmete (ka vanarehvid ja elektroonikaromud) kogumisringe, mis on alati 
vallarahva poolt oodatud ja leiab aktiivset kasutust. 

4.1.11.  VEETÖÖTLUSSETTED 

Veetöötlussetted moodustavad 5,52% (tabel 19) jäätmete kogumassist. Koosnevad peamiselt 
võreprahist, liivapüünise settest, puhasti hooldamisel tekkinud plastist ja kummist ning 
olmereovee jääkaktiivmudast. Veetöötlussetted tekivad riikliku statistika kohaselt vaid Võru 
linna reoveepuhastis. Teistes omavalitsustes asuvad reoveepuhastid on väga väiksed ning neis 
ei koguta eraldi võreprahti ja liivapüünisesetteid, sest neid ei teki märkimisväärses koguses.  

Tabel 19. Võrumaa omavalitsustes tekkivate veetöötlussetete kogused perioodil 2006-2008 (allikas: 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

KOV/Aasta 2006 t/a 2007 t/a 2008 t/a 

Võru linn 6082,7 5927,7 6575,0 

4.1.12.MUUD MITTEOHTLIKUD JÄÄTMED 

Muud mitteohtlikud jäätmed moodustavad alla 0,01% jäätmete kogumassist. Koosnevad 
peamiselt kulda, hõbedat, reeniumi, roodiumi, pallaadiumi, iriidiumi või plaatina sisaldavatest 
kasutatud katalüsaatoritest.  

KOV/Aasta 2006 t/a 2007 t/a 2008 t/a 

Võru linn 129,822 367,344 329,618 

Antsla vald 1,954 7,328 28,617 

Haanja vald 1,18 0,5 1,893 

Lasva vald 15,353 9,806 0,014 

Meremäe vald 0 0 1,932 

Misso vald 7,331 9,693 0,403 

Mõniste vald 2,877 0,477 2,441 

Rõuge vald 6,201 1,544 24,034 

Sõmerpalu vald 176,877 7,377 18,569 

Urvaste vald 0,001 1,474 0,015 

Varstu vald 5,307 0 0,012 

Vastseliina vald 3,234 5,468 16,367 

Võru vald 35,868 144,508 41,62 

Määramata vald 150,046 257,126 494,466 

Määr. valla osakaal 27,99% 31,64% 51,51% 

Kokku 536,051 812,645 960,001 



VÕRUMAA OMAVALITSUSTE ÜHINE JÄÄTMEKAVA AASTATEKS 2010-2014 

38 

Tabelis 20 toodud jäätmekogused ei ole kajastatud omavalitsuseti, kuna pärinevad suure 
tõenäosusega tarbimisväärtuse kaotanud toodete lammutamisest.  

Tabel 20. Võrumaa omavalitsustes tekkivate muude mitteohtlike jäätmete kogused perioodil 2006-2008 (allikas: 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

KOV/Aasta 2006 t/a 2007 t/a 2008 t/a 

Võru linn 0 0 0,841 

Määramata vald 0,28 0,098 0,27 

Määr. valla osakaal 100,00% 100,00% 24,30% 

Kokku 0,28 0,098 1,111 

4.2. JÄÄKREOSTUSOBJEKTID 

Võru maakonna olukorda seoses jääkreostusobjektidega võib lugeda suhteliselt rahuldavaks, 
kuna riikliku tähtsusega objekte asub maakonnas vaid kaks: endine Võru naftaterminal ja 
Võru ABT (tabel 21). Ülejäänud objektid on kohaliku tähtsusega. 

Tabel 21. Jääkreostusobjektid Võrumaal (allikas: Keskkonnaregister, viimati vaadatud 10.12.2009).
Omavalitsus Objekt Liik 
Võru linn Endine Võru Naftaterminal õli 

Võru vald Võru ABT 
põlevkiviõli, põlevkivibituumen, 
naftabituumen 

Meremäe vald Meremäe külas maa-alune gaasihoidla 

Mõniste vald Mõniste väetiselaod (eraomandis)  

Rõuge vald Mürkkemikaalide ladu Handimiku külas   

Rõuge vald Väetise hoiupaik Sänna külas (Lehviku talu)  

Rõuge vald Endise Viitina majandi tankla mahutid  

Rõuge vald 
NSV sõjaväeosa jäätmete matmiskoht Sänna baasi 
territooriumil 

Rõuge vald Endise sovhoositankla mahutite hoiuplats  

Sõmerpalu vald Mürkkemikaalide ladu Osula külas   

Vastseliina vald Mürkkemikaalide ladu   

Varstu vald Varstu endine naftabaas 
Osaliselt likvideeritud, osaliselt 
alles 

Võru vald Väimela POÜ tankla, Parksepa bensiinijaam  

4.3. JÄÄTMETE KOGUMINE, TRANSPORT JA LÕPPKÄITLUS 

4.3.1. KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU 

Vastavalt hetkel kehtivale Jäätmeseadusele tuleb alates 2005. a. 1. jaanuarist korraldada 
kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. Juhul kui omavalitsuses 
elab alla 1500 elaniku võib vastavalt Jäätmeseaduse § 135 lõikele 3 jäätmeveo korraldamata 
jätta. Korraldatud jäätmeveoga on kohustuslik liituda kõikidel jäätmevaldajatel: suvila, elu- 
või äriruumina kasutatava ehitise või korteri kui vallasasja omanikel. 
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Võrumaa 13-st omavalitsusest puudub korraldatud jäätmevedu Haanja, Misso, Mõniste, 
Sõmerpalu, Urvaste ja Varstu valdadel (tabel 21). Olemasolevad jäätmeveo lepingud kehtivad 
Võru linnal ja Võru vallal 2012. aasta lõpuni, Rõuge vallal 2012. aasta jaanuari lõpuni, 
Meremäe ja Vastseliina valdadel 2014. aasta lõpuni. Erandina on Lasva vald sõlminud 
tähtajalise lepingu.  

Tabel 22. Korraldatud olmejäätmeveo lepingute kehtivus. 
KOV Piirkond Vedaja Lepingu maht Kestvus 

Antsla vald 
Antsla linn, Kobela alevik, 
Vana-Antsla alevik Ragn-Sell AS Vedu 2x kuus 

kuni sept 
2010 

Haanja vald Puudub korraldatud jäätmevedu 

Lasva vald Puudub korraldatud jäätmevedu 

Meremäe vald Meremäe vald Jõgeva Elamu AS Segaolmejäätmed 
16.07.2009-
15.07.2014 

Misso vald Puudub korraldatud jäätmevedu 
Mõniste vald Puudub korraldatud jäätmevedu 

Rõuge vald Rõuge vald Jõgeva Elamu AS Kõik jäätmevaldajad 
01.02.2009 - 
31.01.2012 

Sõmerpalu vald Puudub korraldatud jäätmevedu 
Urvaste vald Puudub korraldatud jäätmevedu 
Varstu vald Puudub korraldatud jäätmevedu 

Vastseliina vald Vastseliina vald Ragn-Sells AS 

Segaolmejäätmed kuni 1100 
m3/a, suurjäätmed kuni 55 
m3/a, paberjäätmed kuni 8 
tonni/a   

kuni 
30.06.2014 

Võru vald Võru vald Ragn-Sells AS 
Sega-olmejäätmed, paber ja 
papp 

01.09.2009-
01.09.2012   

Võru linn Võru linn Ragn-Sells AS 
Segaolmejäätmed, paber, 
papp 

01.01.2010-
31.12.2012 

4.3.2. JÄÄTMEKÄITLUSKOHAD 

Seoses Räpo prügila sulgemisega 16. juulil 2009. a. (Võrumaa suletud prügilad on esitatud 
lisas 5) puudub Võrumaal tavajäätmeprügila. Ladestusala Võrumaale ega selle lähedusse 
enam rajada ei kavatseta, mistõttu Võrumaa jäätmehoolduse korraldamisel on ainuvõimalik 
võtta kasutusele lahendused, mis ei eelda prügi ladestamist senises mahus. ,.  

Eestis on alates 2009. a. kuus nõuetele vastavat nn. europrügilat: Jõelähtme, Uikala, Väätsa, 
Torma, Paikuse, Tallinna ehitusjäätmete ladestusala. Ohtlike jäätmete prügilaid on Eestis 
kümme (nõuetele vastab neist kaks) ning püsijäätmete prügilaid on kaks (kumbki ei vasta 
nõuetele).  

Hetkel toimub Võrumaalt veetavate jäätmete ladestamine Torma prügilas, mis asub Torma 
vallas Võtikvere külas. Prügila  on rajatud 2001. a. vastavalt EL prügiladirektiivi nõuetele. 
Prügilas võetakse vastu tavajäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid ning sorteeritakse liigiti 
kogutud jäätmeid.  

Võru maakonnas asuvatest jäätmekäitluskohtadest annab ülevaate tabel 22. Peamised 
jäätmekäitlusrajatised asuvad Võru linnas. Muudes omavalitsustes on arenemas jäätmete 
kogumisrajatiste võrk. 
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Tabel 23. Jäätmekäitluskohad Võrumaal (allikas: Keskkonnaregister, viimati vaadatud 10.12.2009).

Nimetus Käitaja Asukoht Tegevuse liik  Olukord 
Sooküla 
metallijäätmete 
kogumiskoht  

RaKa 
KAEVANDUSED 
OÜ  

Lasva vald Metallijäätmete kogumis- ja/või käitluskoht  Töötav 

Võru Vesi AS 
reoveepuhastusjaam 

Võru Vesi AS  Võru linn  Bioloogiline töötlus (sh kompostimine.)  Töötav 

Põllu tn pikenduse 
pinnase 
taaskasutamise koht 

Võru Linnavalitsus  Võru linn  Muu  Töötav 

Mutter ja Polt 
autolammutuskoda  

Mutter ja Polt OÜ  Võru linn  Autolammutuskoda  Töötav 

Kaubajaama tee 
metallijäätmete 
kogumiskoht  

Vakaru Refonda OÜ  Võru linn  Metallijäätmete kogumis- ja/või käitluskoht  Töötav 

Kose tee 
metallijäätmete 
kogumiskoht  

Omelmet OÜ Võru linn Metallijäätmete kogumis- ja/või käitluskoht Töötav 

Jaama tn 
metallijäätmete 
kogumiskoht  

Kuusakoski AS  Võru linn  Metallijäätmete kogumis- ja/või käitluskoht  Töötav 

Kose tee 
metallijäätmete 
kogumiskoht  

ELE KIR&KO OÜ  Võru linn  Metallijäätmete kogumis- ja/või käitluskoht  Ei tööta 

Põllu tn pinnase 
taaskasutamiskoht  

Võru Soojus AS  Võru linn  Muu  
Suletakse 
31.05.2010 

Umbsaare 
metallijäätmete 
kogumiskoht  

Omelmet OÜ  Võru vald Metallijäätmete kogumis- ja/või käitluskoht  Suletud 

Räpo prügila  Ragn-Sells AS  Võru vald 
Tavajäätmeprügila, Vaheladu 
(ümberlaadimisjaam)  

Suletud 

Viki tn pikenduse 
pinnase 
taaskasutamise koht 

Võru Linnavalitsus  Võru linn  Muu  Suletud 

Vastavalt 2003. a. Entec AS poolt läbi viidud uuringule „Võrumaa jäätmejaamad. Asukohtade 
valik, tüüpprojekti koostamine ja keskkonnamõju hindamine“ on vajalik Võru maakonna 
teenindamiseks rajada kokku viis jäätmejaama, mis toimiksid piirkondlike jäätmete 
kogumispunktidena. Jäätmejaamade asukohavaliku analüüsimisel tehti ettepanek rajada 
jäätmejaamad Võru linna, Antsla, Vastseliina, Rõuge ja Varstu valdadesse.  

Käesoleva jäätmekava koostamise ajaks (2009 sügis – 2010 kevad) on rajatud nimetatud 
jäätmejaamadest neli (üheski jäätmejaamas ei toimu bioloogiliste jäätmete vastuvõttu ning 
komposteerimist): 

 Võru linna jäätmejaam – asub Võru linnas Pika tänava ja Räpina maantee vahel 
(Lühike tn 1). Jaam on avatud T-L 8-16 ning eraisikutelt võetakse vastu järgnevat: 
paber ja papp, pakendid, metall, aknaklaas, ehitusjäätmed, asbest (eterniitplaadid), 
vanarehvid, vana mööbel, elektroonikajäätmed, vahtplast, ohtlikud jäätmed (pliiakud, 
õlijäätmed, õlifiltrid, ohtlikke aineid sisaldavad pakendid, värvijäätmed, 
päevavalguslambid, patareid, kemikaalid), aia- ja haljastusjäätmed. Teenindab Võru 
linna, Võru ja Lasva valdasid.  

 Antsla jäätmejaam – asub Antsla linna ja Lusti küla piiril. Jaam on avatud T,K 9-12, 
N,R 13-18, L 9-12. Vastu võetakse kõiki peamisi jäätmeliike: ohtlikud jäätmed, 
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vanarehvid, suuremõõtmelised jäätmed (sh. mööbel), elektroonikaromud, paber ja 
papp, pakendijäätmed, väiksemad ehitusjäätmed. Teenindab Antsla ja Urvaste 
valdasid. Jäätmejaam teenindab ainult eraisikuid. 

 Vastseliina jäätmejaam – jäätmejaamas võetakse vastu pakendeid, vanapaberit, 
olmeelektroonikat, ohtlikke jäätmeid, vanarehve. Teenindab Vastseliina, Misso ja 
Meremäe valdasid. Jaam on avatud T, N 8-18, L 10-14. 

 Rõuge jäätmejaam – jaama on paigutatud  taaskasutatavate jäätmete kogumiseks ja 
esmaseks töötlemiseks kogumiskonteinerid. Vastu võetakse vanarehve, 
suuremõõtmelisi jäätmeid, ohtlikke jäätmeid, pakendeid, paberit ja pappi, 
elektroonikajäätmeid. Saab ära anda ka ehitusjäätmeid (vald on tegelikult 
ehitusjäätmete kulu enda peale võtnud ja inimestele on see tasuta). Jäätmejaam ise 
rajati algselt kahes etapis, kõigepealt plats ja siis varjualune. Jaamas asuvad suured 
konteinerid on valla enda omad. Teenindab Rõuge valda. Konteinerite alune plats on 
rajatud sillutisega ja piiratud piirdeaiaga. 10 m3 mahuga konteinerite alla on rajatud 
monoliitbetoonkate, et vältida soojal ajal konteinerite sillutise sisse vajumist. 
Jäätmejaama oleks vajalik modifitseerida: ehitada katusealusele seinad ümber, 
asfalteerida plats, teha plats läbisõidetavaks ja kahe väravaga. 

Viienda jäätmejaama rajamine Varstu valda on olnud problemaatiline: jäätmejaama 
kavandamise faasis kerkisid üles raskused riigilt jäätmejaama rajamiseks vajaliku maa 
saamisega. 2010. a. alguse seisuga on maaküsimused lahendatud, kuid jaama rajamine seisab 
Varstu valla vähese finantsvõimekuse taga ning 2010. a. jaama rajamist kindlasti ei toimu.  

2010. a. puudub võimalus jäätmejaama teenuseid kasutada Haanja, Sõmerpalu, Mõniste ja 
Varstu valdadel. Logistiliselt oleks otstarbekas rajatavasse Varstu jäätmejaama jäätmeid üle 
anda Varstu ja Mõniste elanikel. Sõmerpalu ja Haanja (Võru 13 km ja Rõuge 9 km, kuid Võru 
linnas on võimalik tarbida ka teisi teenuseid ning ühildada muid tegevusi jäätmete 
üleandmisega) elanikel on mõistlikum lahku sorditud jäätmed ise Võru linna jäätmejaama 
viia. Otstarbekas oleks kaaluda süsteemi, kus kõikidel Võrumaa elanikel on õigus sorditud 
jäätmeid üle anda ükskõik millises ülalpool nimetatud jäätmejaamas. Selline olukord tagaks 
inimestele paremad jäätmete üle andmise võimalused ning väldiks jäätmete ebaseaduslikku 
sattumist metsaalustesse. Vajalik on kaaluda finantseerimise süsteemi erinevaid lahendusi.  

Lisaks jäätmejaamadele kuuluvad Võrumaa jäätmekäitlusrajatiste võrku veel ohtlike jäätmete 
kogumispunktid ja komposteerimisplatsid (tabel 23). Haanja, Lasva, Misso, Meremäe ja 
Mõniste valdades asuvad ohtlike jäätmete kogumispunktid, mis rahuldavad esmase vajaduse 
ohtlike jäätmete üleandmiseks.  

Kompostimisplatside osas on toimiv lahendus rajatud Vastseliina vallas: eraldi on rajatud 
kompostimisväljak. Hetkel on võimalik sinna ladustada haljastusjäätmeid ning muid 
orgaanilisi majapidamisjäätmeid. Tulevikus on võimalik see ühildada reoveesette 
käitlemisega: plats on piisavalt suur ning reoveepuhasti asub platsi kõrval. Hetkel on 
puuduseks sõela puudumine, kuna seetõttu pole võimalik komposti läbi sõeluda ja edasi 
müüa.  

Antsla vallas Vana-Antsla külas asub vanas silohoidlas orgaaniliste jäätmete kogumis- ja 
ladestuspaik, kuid inimesed ei ole seda kasutama õppinud (senimaani pole jäätmete vedu 
toimunud). Tegemist on lihtsalt ladestamise paigaga.  
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Lisaks ametlikele jäätmekäitlusrajatistele on Lasva ja Mõniste valdades tööle rakendunud 
koostöö kohaliku talupidajaga orgaaniliste jäätmete kompostimise ja väetisena kasutamise 
osas.  

Tabel 24. Võrumaa omavalitsuse jäätmekäitlusrajatised. 

KOV Jäätmejaam 
Ohtlike jäätmete 
kogumispunkt Kompostimisplats 

Kompostib 
kohalik talupidaja 

Võru linn 

Antsla vald 

Haanja vald   

Lasva vald   

Meremäe vald   

Misso vald   

Mõniste vald   

Rõuge vald 

Sõmerpalu vald         

Urvaste vald         

Varstu vald 

Vastseliina vald 

Võru vald         

4.4. PROBLEEMID JÄÄTMEHOOLDUSES 

Võrumaa jäätmehoolduse probleemid tulenevad üldises plaanis Eesti kui terviku 
probleemidest. Vähenema peab prügilasse ladestatava orgaanika maht ning samuti peavad 
kasvama taaskasutuse määrad. Senimaani toiminud ladestamispõhine jäätmekäitlussüsteem 
enam ei toimi ning tuleb hakata looma uut süsteemi. Võrumaa olukorra muudab raskeks 
Kagu-Eesti regionaalprügila ja jäätmekäitluskeskuse plaani nurjumine ning seega tuleb 
kogutud jäätmed transportida Jõgevamaale Torma prügilasse (lähim nn. europrügila). 

Tabel 25. Järgnevalt on esitatud peamised Võrumaa omavalitsuste probleemid jäätmehoolduse korraldamisel: 
KOV Probleemid jäätmehoolduses 

Ühised ja 
üldised 

kitsaskohad 

 Senisel kujul järelevalve jäätmehoolduseeskirja täitmise üle ei toimi. 
Järelevalve toimimise aluseks on korralik jäätmevaldajate register. 

 Kõikides omavalitsustes ei toimi jäätmevaldajate register (pidevalt peab toimima 
järelevalve olemasolevate üle, eriti korraldatud jäätmeveost vabastatute üle, 
jooksvalt tuleb analüüsida uusi liitujaid). 

 Saastetasude põhine jäätmekäitluse rahastamine ei täida oma eesmärki. 
Jäätmehulga vähendamise tõttu laekub omavalitsustele vähem raha 
investeeringuteks.  

 Korraldatud jäätmeveo konkursside läbiviimine omavalitsuste kaupa on põhjustanud 
probleeme. AS Ragn-Sells on võitnud kõigis suuremates omavalitsustes korraldatud 
jäätmeveo konkursi ning seetõttu on võimalik väiksemaid valdasid hakata 
survestama kõrgema hinna osas.  

 Väiksemates valdades on peamiseks jäätmekäitlusvahenditeks vabatahtlik jäätmeveo 
lepingute sõlmimine ja ühekordsete kogumisringide korraldamine eriliigilistele 
jäätmetele. Puudub jätkusuutlik süsteem. 

 Jäätmehoolduse süsteem tervikuna sõltub liialt palju poliitilisest tahtest ning 
võimuvahetuse korral on oht ebasobivate muutuste tekkimiseks. 

 Ülevaade jäätmetekitajatest on puudulik – riiklik jäätmestatistika ei ole piisavalt 
adekvaatne. 
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 Mittetäielik jäätmearuandlus – jäätmekoodide erinev tõlgendamine. Koodidega ei 
teki probleeme ohtlike jäätmete korral, kuna need liiguvad tekitajalt lõppkäitlejani 
koos saatelehtedega. Muude jäätmete kogumisel aga saatelehed puuduvad ja koodide 
tõlgendamine on erinev. 

 Jäätmete kohapealne põletamine, mille kohta puudub adekvaatne info. Levinud on 
lauspõletamine kodumajapidamistes. Tegevus on ohtlik ja keskkonnakahjulik, kuna 
jäätmetes leidub ka ohtlikke aineid ning materjale, mille põlemisel tekivad ohtlikud 
ühendid. Levinud on kõigi materjalide põletamine, mis tuld võtavad. Põletamise 
asemel oleks vajalik enam rakendada kompostimist. 

 Elanike piirkonniti ebaühtlane keskkonnateadlikkus ning vähene informeeritus 
jäätmevaldkonnas toimuvatest muutustest. Inimesed ei ole harjunud käituma ja 
mõtlema keskkonnasäästlikult.  

 Lõuna-Eestis puudub koht, kus kogutakse reoveepuhastite, settekaevude ja 
kuivkäimlate setteid.  

 Vajalik on luua rajatiste ja kogumiskohtade ühtses stiilis sildistamine (mitmes 
keeles). 

Võru linn 

 Puuduvad võimalused biolagunevaid jäätmeid eraldi sorteerida (köögijäätmed) ning 
komposteerida (köögi-, haljastus- ja kalmistujäätmed). 

 Probleemiks on perspektiivse kalmistujäätmete kompostimiskoha asukoht.  
 Jääkreostuse raskendatud likvideerimine. Omandisuhete fikseerimine. 
 Pakendikonteinerite ületäitumine.  
 Suuremõõtmeliste ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine. Puuduvad võimalused 

purustamiseks.  

Antsla vald 

 Puudub võimalus suuremõõtmeliste ehitus- ja lammutusjäätmete, põllumajandusliku 
pakkekile, eterniidi ja tuha äraandmiseks. Vallal puuduvad ressursid selle 
korraldamiseks.  

 Äraveoprobleemid: korraldatud olmejäätmeveo puhul on osad teed suurele 
prügiautole läbimatud ning ei pääse kõikidele majapidamistele ligi.  

 Kevadeti tekkivad haljastusjäätmed ladestatakse sobimatutesse kohtadesse.  

Haanja vald 

 Massiüritustel prügi kogumine ja territooriumi hilisem korrastamine.  
 Paberipakendi teema? Kas on vaja eraldi koguda paberit, millel ei ole aktsiisimärki 

küljes.  
 Köögijäätmed: kompostimisväljakule ei ole mõistlik igal inimesel eraldi viia. Vaja on 

süsteemi.  
 Rajatiste arendamist piiravad Haanja looduspargi erinõuded.. 

Lasva vald 

 Puudub vajalik maa, kuhu uusi jäätmekäitlusrajatisi või kogumispunkti ehitada. Isegi 
vallamaja juures asuv ohtlike jäätmete kogumispunkt asub eramaal. 

 Jäätmevaldajate registri hooldamiseks ja ostetud programmiga töötamiseks puudub 
inimene. 

Meremäe vald 
 Majapidamistes tekkivate jäätmete ebapiisav sorteerimine. Olmejäätmete hulka 

satuvad pakendid, paber ja papp ning ohtlikud jäätmed. 

Misso vald 

 Pakendikonteinerite võrk on puudulik. Täiendavaid konteinereid on tarvis Hino ja 
Mauri küladesse.  

 Kohapealne jäätmematerjali kasutus on väike. Potentsiaali omaksid puidujäätmed. 
 Probleemne on jäätmete kogumine hajaasustuses. Puudub korraldatud jäätmevedu. 
 Omavalitsuse ja Maanteeameti vastutuse jaotus piiripunktis. 

Mõniste vald 

 Korteriühistud on loodud ainult Mõniste külas, mujal ühistud puuduvad. 
 Puudub korraldatud jäätmevedu ning seetõttu on peamiseks probleemiks jäätmeveo 

kallis hind vabatahtlikult lepingu sõlminud elanikele (valla keskusest kaugemates 
osades on ühe olmejäätmete veokorra hind ca 300 krooni).  

 Vallas puuduvad paberi ja papi konteinerid. Kindlasti oleks vaja koolimaja ja 
rahvamaja juurde. 

 Valla teed pole kohati suurele prügiautole läbitavad ning tarvis oleks väiksemat ja 
kergemat veokit. 

Rõuge vald 

 Rasked teeolud eriti niisketel aastaaegadel (sügis, kevad). Suurtel jäätmeautodel 
keeruline kitsastel ja keerulise reljeefiga külateedel liigelda. Probleemi aitaks 
lahendada külade jäätmekuuride võrgustiku arendamine. 

 Paberi ja pappi veoringi puudumine maapiirkonnas. Juhul kui oleks soovi tellida 
paberikonteinerit, siis jäätmefirmade paberiringid pole maapiirkonda arendatud.  

 Jäätmejaam ei kata kõiki vajadusi ja vajab edasiarendamist. Katusealusel puuduvad 
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seinad, jaamast läbisõidu võimalus puudub, plats ei ole asfalteeritud, puutub kaal. 
Pimedal ajal on sagedased jaama rüüstamised, aia lõhkumised. Puudub jäätmejaama 
valgustus. 

 Elanikkonna vähene teadlikkus jäätmekäitlusest (sorteerimine, jäätmete äraandmise 
võimlaused jne). 

 Autolammutamisest ülejäävate osadega ei osata midagi peale hakata. Metall läheb 
kokkuostu aga mida teha muude autoosadega (polstrid, stanged, istmed, liistud jne)?

Sõmerpalu vald 

 Probleemseimad on ehitus- ja lammutusjäätmed (näiteks eterniit) ning suurjäätmed: 
varem viidi Räpo prügilasse, nüüd enam seda võimalust ei ole. Hetkel on 
lahenduseks jäätmevedajalt suure konteineri tellimine, kuid paljudele pole see 
variant, kuna jäätmeid ei teki piisavalt palju.  

 Puudub korraldatud olmejäätmevedu.  
 Jäätmejaama ei saa teha, kuna on kolm suuremat asulat ning kerkib üles küsimus, 

millisesse teha. Teise asula inimesed hakkavad ikka viima Võru linna, kuna seal saab 
teisi teenuseid ka tarbida.  

Urvaste vald 
 Puuduvad võimalused ehitus- ja lammutusjäätmete üleandmiseks (peamiselt 

aknaklaasid, eterniitplaadid). 
 Puudub korraldatud jäätmevedu. 

Varstu vald 

 Puuduvad rahalised vahendid jäätmejaama rajamiseks ning seetõttu on 
problemaatiline osade jäätmeliikide kogumine (näiteks vanarehvid, mida “Teeme 
ära” aktsiooni raames koguti hulgaliselt kokku).  

 Ei ole üldse avalikke paberikonteinereid. Oleks vähemalt ühte valla peale vaja.  
 Puuduvad korralikud kompostimisplatsid. Kalmistute juures on rajatud taraga 

piiratud kogumiskohad (probleem muutub teravaks platside täitumisel). 

Vastseliina vald 

 Jäätmejaamas puudub jäätmepress, mis võimaldaks tihendada näiteks paberit ja 
pappi.  

 Jätkuvalt on probleemiks vana eterniit, kuna seda ei ole enam võimalik ladestada 
Räpo prügilasse.  

Võru vald 

 Vallas asub ca 1100 suvilakrunti, mille teenindamisega kaasnevad hooajalised 
probleemid (korraldatud jäätmeveost vabastused, teede hooldamise küsimused: halb 
seisukord, prügiauto ei mahu ümber keerama jms). 

 Halb on olukord, kus iga maja juures on eraldi konteiner (lume rookimine, visuaalne 
väljanägemine: näiteks Parksepas Männi tn on nn. roheliste konteinerite allee). 

 Pakendi- ja paberikonteinerite tühjendamissagedus on väike ning samuti on 
probleemiks olukord, kus puudub konkreetne isik, kellega probleemide korral 
suhelda (teenusepakkuja lähim kontor asub Tartus).  

 600 liitrised paberikonteinerid ei ole otstarbekad. Papist kastid ei mahu sinna sisse 
ning kui pressitaksegi, siis on konteinerid õhku täis. 

 Inimeste teadlikkus jäätmete ära andmise võimalustest on madal. Puuduvad 
vajalikud sildid ja infotahvlid. Jäätmeid (va. segaolmejäätmed) on võimalik viia Võru 
linna jäätmejaama, mille eest Võru vald maksab igal aastal ca 200 000 krooni, aga 
inimesed ei ole paraku sellest võimalusest teadlikud. Peamiselt on probleemiks just 
eakate inimeste teadlikkus.  

 Eraremondist tekkivate lammutusjäätmete üleandmine on puudulik. 
 Ei ole välja kujunenud head lahendust aia ja pargiprahi käitlemiseks. Hetkel 

täidetakse auke ja madalamaid kohti.  
 Konteinerite väljanägemine ja korrashoid jätavad soovida. Ei hoita luuke korras ja 

samuti ei pesta konteinereid.
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5. JÄÄTMEHOOLDUSE FINANTSEERIMINE 

Võrumaa omavalitsuste püsikuludest ja investeeringutest jäätmehoolduses perioodil 2007-
2009 annab ülevaate tabel 26. Jäätmehoolduse püsikulu on pidevalt kasvanud ning ulatub 
maakonna peale kokku üle kahe miljoni krooni. Üle 25% kuludest kannab Võru linn. 
Suuremad on kulud nendel omavalitsustel, kus asuvad jäätmejaamad. Investeeringute poole 
pealt on aktiivsem olnud Vastseliina vald. Ohtlike jäätmete kogumisringe on teostanud 
Haanja, Misso, Võru ja Mõniste vallad. 

Tabel 26. Võrumaa omavalitsuste jäätmehoolduse finantseerimine 2007-2009 (allikas: omavalitsused).
Omavalitsus Püsikulud Investeeringud Ohtlikud jäätmed 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
Antsla vald 234966 257021 232841 66759 0 0       
Haanja vald 103102 117172 114938 0 0 0 0 20233 8064 
Lasva vald 20648 76949 70244 0 0 0       
Meremäe vald 42773 37435 51000             
Misso vald 52877 66411 70013 0 0 0 3660 2936 3823 
Mõniste vald 17976 20562 19203 0 0 234416 6282 12521 1996 
Rõuge vald 206661 232977 187616 0 80200 0       
Sh Rõuge 
Jäätmejääm 81152 107672 78014 0 17700 0       
Sõmerpalu vald 56000 47000 59000 0 0 0       
Urvaste vald 66000 80400 78079 0 0 0       
Varstu vald 106893 102582 79464 10177 12146 11800       
Vastseliina vald 216000 243000 227000 1316000 440000 54500       
Võru vald 47647 106586 197631 218768 38508 91298       
VÕRU linn 338037 510307 584359 3960000   328069       
Kokku 1590732 2006074 2049402 1671361 588554 720082 9942 35690 13883 

Parema ülevaate jäätmehoolduse püsikuludest annab tabel 27, mis kirjeldab 2009. a. püsikulu 
jaotust elaniku kohta. Võrumaa keskmiseks kuluks o 59 krooni elaniku kohta aastas. Suurima 
kuluga 105 krooni on Vastseliina vald ning väikseima kuluga 19 krooni on Mõniste vald. 

Tabel 27. Võrumaa omavalitsuste jäätmehoolduse püsikulu elaniku kohta 2009. a. (elanike arv seisuga 
01.01.2010). 

Omavalitsus Elanike arv Kulu elaniku kohta 
Kulu osakaal 
kogukulust 

Antsla vald 3 832 61 11,36% 

Haanja vald 1 182 97 5,61% 

Lasva vald 1 774 40 3,43% 

Meremäe vald 1 179 43 2,49% 

Misso vald 779 90 3,42% 

Mõniste vald 1 021 19 0,94% 

Rõuge vald 2 284 82 9,15% 

Sõmerpalu vald 1 968 30 2,88% 

Urvaste vald 1 411 55 3,81% 

Varstu vald 1 251 64 3,88% 

Vastseliina vald 2 170 105 11,08% 

Võru vald 4 968 40 9,64% 

VÕRU linn 13 967 42 28,51% 

Kokku 37 786 Keskmine: 59 100% 
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Peamiseks probleemiks jäätmehoolduse rahastamisel on saastetasude põhine riiklik 
rahastamise süsteem, mis ei täida kaugeltki mitte oma eesmärki.  

Riiklikul tasemel on ette nähtud Keskkonnatasude seadusega (§ 4):  
 Keskkonnatasude rakendamise eesmärk on vältida või vähendada loodusvarade 

kasutamisega, saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud 
võimalikku kahju.  

 Keskkonnatasudest saadav raha jaotatakse seadusega sätestatud ulatuses 
riigieelarve ja keskkonnakasutuse asukoha kohalike omavalitsuste eelarvete 
vahel. 

Kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse kulude katmine saastetasude arvel on vastuolus 
üldise eesmärgiga jäätmehoolduses: vähendada tekkivat ja ladestatavat jäätmemahtu. 
Saastetasudest laekuv tulu ei ole piisav kulude katmiseks, mis tihtipeale on kordades 
suuremad. Suurema tulu saamise eesmärgil tuleks rohkem saastata, see ei ole aga 
keskkonnahoidlik ja jätkusuutlik. 
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6. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUSUUNAD 2010-2014 

Käesolev peatükk keskendub Võrumaa omavalitsuste jäätmehoolduse korraldamisele 
perioodil 2010-2014. Kirjeldab jäätmehoolduse administratiivset korraldust, jäätmekava 
eesmärke, jäätmete kogumise ja veoga seonduvaid teemasid ning elanike 
keskkonnateadlikkuse tõstmist.  

Võrumaa jäätmehoolduse olulisemad arengusuunad:  
 Jäätmetekke vähendamine (käesoleva jäätmekava perioodi lõpuks on vajalik 

kaaluda Võrumaa jäätmetekke programmi koostamise vajalikkust) ja 
keskkonnaohutu kõrvaldamine (Võrumaa kontekstis on võimalik rajada toimiv 
kogumisrajatiste süsteem, suuremaid käitlusrajatisi kohapeale ei kavandata. Seega 
toimib jäätmete keskkonnaohutuks kõrvaldamiseks üle andmine). 

 Omavalitsuste koostöö parandamine ja haldussuutlikkuse tõstmine ning võimaliku 
haldusorganisatsiooni loomine jäätmehoolduse korraldamiseks.  

 Taaskasutuse suurendamine (sisuliselt tähendab jäätmetekke vähendamist ning tuleb 
kaaluda konkreetse programmi koostamist) ja ladestamiseks saadetavate 
jäätmehulkade vähendamine.  

 Optimaalse jäätmekäitlusrajatiste võrgustiku rajamine ja haldamine (võimalik 
maakonna rajatiste ühine haldamine). 

 Kõigi jäätmetekitajate haaramine jäätmete kogumise ja käitlemise võrku.  
 Eraettevõtluse soosimine jäätmete taaskasutamise suurendamisel (ehituspraht) ja 

kompostimisel. 

6.1. JÄÄTMEHOOLDUSE ÜLDKONTSEPTSIOON 2010-2014 

Jäätmehoolduse olukord Võrumaa omavalitsustes on erinev. Osadel omavalitsustel on 
arendatud välja piisav kogumisrajatiste võrk, toimib korraldatud jäätmevedu mõistliku 
hinnaga, sisse on seatud jäätmevaldajate register ning toimib järelevalve 
jäätmehoolduseeskirja täitmise üle jne. Samas leidub omavalitsusi, kus osad nimetatud 
tegevustest on probleemsed või puuduvad täielikult. Korraldatud jäätmevedu ning sellega 
kaasnevad tegevused ei ole Jäätmeseadusega seatud kohustused väiksematele omavalitsustele, 
kuid elanike seisukohast on korraldamata vedu ebamugavam. Peamiselt esinevad puudused 
väiksemates omavalitsustes, kus ei ole korraldatud jäätmevedu (seega on ettevalmistamata 
jäätmevaldajate register). See on tinginud olukorra, et maaomavalitsuste lõikes (va Võru linn) 
on suuremate kuludega (jäätmehoolduse kulu eelarves) need omavalitsused, kes liiguvad 
korraliku süsteemi poole ning väiksemate kuludega need, kellel on hulk tegevusi teostama ja 
jäätmehooldus ei toimi. Tegemist on näilise võiduga odavamast hinnast. Pikemas 
perspektiivis ei ole süsteem toimiv, kuna inimestel puudub hetkel jäätmeveo teenus mõistliku 
hinnaga. Konkreetsete majapidamiste jäätmeveo hind on kordades kallim võrrelduna 
korraldatud jäätmevedu omavate omavalitsustega. Samuti puudub omavalitsustel piisav 
investeeringuvõimekus ning selle rahuldamiseks on vajalik teha tõhusamat koostööd 
objektide planeerimisel (välditakse üleinvesteerimist ja optimeeritakse kulusid). 

Arvestades järgmise viie aasta perspektiive jäätmehoolduses valitseb kohatine teadmatus ning 
oskamatus investeeringuid teha. Käesoleval ajal puudub selgus, kas Iru jäätmepõletustehas 
(eeldatavalt valmib 2012. aastaks) näitab üles huvi Lõuna-Eesti maakondade jäätmete järele 
või mitte. Vajalik on alustada bioloogiliselt lagunevate jäätmete eraldi kogumise ning 
kompostimisega. Puudub lõplik selgus jäätmete prügilakõlbulikkuse kriteeriumite osas, ehk ei 
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ole teada, mis jäätmeid tohib ladestada ja mida mitte. Samas on tõusmas saastetasude määrad 
ja kasvamas seega ladestatud jäätmetonni hind. Seega tuleb rakendada jäätmekäitlusviise, mis 
väldivad vajadust jäätmeid ladestada.  

Omavalitsused peavad olema valmis muutustega kaasa minema ning reageerima operatiivselt 
vastavate otsuste ja tegevustega. Hea lahendus on luua omavalitsuste ülesed ühisasutused, kes 
võtavad omavalitsustelt üle jäätmehooldusega seotud kohustused peale järelevalve, mida ei 
ole võimalik ühisasutusele üle anda. Kohustuste üleandmine vormistatakse omavalitsuste 
volikogude vastavasisuliste otsustega. Teise lahendusena aitaks süsteemi korrastada 
omavalitsuste ühinemine. Samas on hea vahend ühistegevusteks ka ühine jäätmekava, millega 
on võimalik teatud strateegilistes küsimustes kokku leppida.  

Toimivate näidetena omavalitsuste poolt loodud ühisasutustest on MTÜ Kesk-Eesti 
Jäätmehoolduskeskus (27 KOV-i) ja MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus (9 KOV-i). Eraldi 
võib välja tuua SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskuse (13 KOV-i), mis lisaks jäätmetele 
haldab muid keskkonnaga seotud valdkondi. 

Võrumaa jäätmehoolduse parema korraldamise eesmärgil luuakse  ÜHISVAJADUSEL  
Võrumaa Omavalitsuste Liidu juurde eraldi projektipõhine ametikoht, kelle tegevuseks 
on omavalitsuste jäätmehoolduse korraldamine, koordineerimine ning investeeringuteks 
täiendavate vahendite leidmine. Projektijuhi ülesandeks on ka käesoleva jäätmekava 
elluviimine ning aluste välja töötamine 2014. aastaks rakenduva võimaliku uue süsteemi 
jaoks. Kolme aasta jooksul on projektijuhil võimalik täpsemalt analüüsida Võrumaa 
omavalitsuste jäätmehoolduse erinevaid probleeme ning pakkuda välja lahendusi nende 
likvideerimiseks.  

2014. a. lõpus, käesoleva jäätmekava kehtivuse lõppedes otsustatakse jäätmehoolduse 
edasine korraldus (vastavasisulised otsused langetavad kohalike omavalitsuste volikogud): 
kas jätkatakse omavalitsusliidu alla loodud projektipõhise ametikohaga või suunatakse 
maakonna jäätmehoolduse korraldamine hetkel Võru linna ja Võru valla poolt asutatud 
MTÜ Võru Jäätmekeskuse juurde (hetkel korraldab Umbsaare ümberlaadimisjaama 
rajamist). Kaaluda võib veel täiendavaid variante.

Omavalitsusliidu juurde loodava üksuse tegevusvaldkonnad oleksid järgnevad: 
 Jäätmehoolduse administratiivne korraldamine:

o Võrumaa omavalitsuste ühise jäätmekava edaspidine uuendamine ja vastavusse 
viimine õigusaktide ning riigi jäätmekavaga. Vajadusel igale omavalitsusele oma 
jäätmekava koostamine.

o Võrumaa jäätmetekke vähendamise kava koostamine, kui selle tegemine muutub 
vastavalt Euroopa Liidu nõuetele kohustuslikuks.

o Võrumaa omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjade koostamine ja uuendamine.  
o Võrumaa omavalitsuste ühise jäätmevaldajate registri toimimise tagamine. Ühine 

register luuakse ühisvajaduse ilmnemisel. 
o Korraldatud jäätmeveo ühishanke korraldamine. Kuni ühishanget välja ei 

kuulutata, on vajalik korraldada hankeid väiksema piirkonna peale kui maakond. 
o Teabe jagamine ja teavituskampaaniate läbiviimine (riigiasutustele; kohalikele 

omavalitsustele; kohalikele elanikele; koolidele ja lasteasutustele jne). 
o Projektide ja rahataotluste koostamine jäätmehoolduse arendamiseks ja 

investeeringuteks. 
 Jäätmekäitlusrajatiste haldamine ja optimaalse võrgustiku rajamine:
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o Võrumaa jäätmejaamade, ohtlike jäätmete kogumispunktide, kompostimisplatside 
ja töö korraldamine. 

o Investeeringuprojektide elluviimine jäätmekäitlusrajatiste võrgustiku 
täiendamiseks. 

o Jäätmehoolduse paremaks korraldamiseks vajaliku tehnika hankimine, rentimine ja 
hoolduse korraldamine. 

 Omavalitsuste haldussuutlikkuse tõstmine ja koostöö parandamine:
o Korraldatud jäätmeveo Võrumaa omavalitsuste ühishanke korraldamine ja lepingu 

aluste väljatöötamine.  
o Ühiste jäätmeveoringide (näiteks eterniidi, vanarehvide, ohtlike jäätmete jms 

kogumisringid) korraldamine. 
o Osalemine riikliku jäätmekava koostamisel ning Võrumaa jäätmehooldusalaste 

seisukohtade esitamine. 
 Jäätmete kogumist toetavate tugiteenuste pakkumine:

o Jäätmete kokkuveoteenuse osutamine (vedu kohalikelt elanikelt lähimasse 
jäätmejaama). 

o Alternatiivsete kogumisviiside tutvustamine ja juurutamine, nt BIG-BAG kottide 
müük ja nende äraveo korraldamine. 

o Vastavalt märgistatud ja makstud prügikottide müük (teenus hooajalistele 
majapidamistele). 

Tulemus: toimiv jäätmehooldussüsteem kõigis omavalitsustes ühtsetel alustel. Ühiste 
hangete oskuslik korraldamine ja suhtlemine erinevate jäätmehoolduse osapooltega 
(vedajad, tootjavastutusorganisatsioonid, riigiasutused); rajatiste ühine sidistamine; 
ühine jäätmevaldajate register; suurem investeeringuvõimekus ja kaalutletud otsuste 
langetamine piirkonnale tervikuna; koostöö süvenemine; kõrgem läbirääkimisvõime ja 
pädevus. 

6.2. JÄÄTMEKAVA EESMÄRGID JA MEETMED JÄÄTMELIIKIDE KAUPA 

Võrumaa jäätmekäitluse üldine strateegiline eesmärk aastateks 2010-2014 on järgnev: 
jäätmete kohapealne sortimine ning maksimaalne ringlussevõtt. 

Eesmärgi saavutamise mehhanism: 
 Segaolmejäätmete kogumine tekkekohas − prügivedu peab jõudma tarbijani ka 

hajaasustuses. Korraldatud jäätmevedu hõlmab lisaks prügile ka taaskasutatavaid 
jäätmeliike.  

 Võrumaa jäätmehoolduse paremaks korraldamiseks rajatakse Võru valda Umbsaare 
ümberlaadimisjaam (vt. täpsemalt lisa 6). 2010. a. suveks on planeeritud jaama 
valmimine. Esialgu alustab tööd jäätmepress ning toimub jäätmete ümberlaadimine 
eesmärgiga optimeerida vedu Torma prügilasse. Ümberlaadimisjaama 
detailplaneeringus on ette nähtud ulatuslik reservmaa, mida on võimalik tulevikus 
edasi arendada ning kasutada kompostimisplatsi ja sorteerimisliini rajamiseks. 
Ümberlaadimisjaama laiendamise järgselt hakatakse jäätmeid sorteerima ning 
suunatakse taaskasutusse või jäätmekütuse tootmiseks. Võimalusel alustatakse 
kompostimisega. Reservmaa määramine annab võimaluse operatiivselt kohaneda 
riiklike arengutega ning olla valmis näiteks jäätmete suunamiseks Iru jäätmete 
masspõletustehasesse (võimaluse tekkimisel suunatakse kõik sobivad jäätmeliigid 
masspõletusse). Seega võimaldab Umbsaare ümberlaadimisjaam koondada sinna 
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võimalikult suur hulk jäätmeid, mis antakse edasi põletamiseks või ladestamiseks 
võimalikult soodsatel tingimustel. Edasi antavate jäätmete hulk viiakse miinimumini 
neid Umbsaares käideldes (materjalide eraldamine, kompostimine). 

 Segaolmejäätmete sortimisjääk ladestatakse riiklikus jäätmekavas ja omavalitsuste 
jäätmehoolduseeskirjades ettenähtud prügilasse, milleks 2010. a. seisuga on lähim, 
Torma prügila. 

 Pakendite liigiti kogumine tekkekohas õigusaktidega sätestatud minimaalses mahus –
ning taaskasutamine materjalina. Eelistatud on ühishangete läbiviimine 
kogumisvõrgustiku tihendamiseks elanikele sobivaimaks ning konteinerite 
tühjendamise optimeerimiseks 

 Paberi ja kartongi liigiti kogumine tekkekohas (eelistatud on ühishangete läbiviimine) 
ning taaskasutamine materjalina. 

 Köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumine tekkekohas ning kompostimine lähimal 
komposteerimisplatsil või koduaias (ühiste reeglite alusel). 

 Aia-, pargi- ja haljastusjäätmete liigiti kogumine tekkekohas ning kompostimine 
lähimal komposteerimisplatsil või koduaias (ühiste reeglite alusel). 

 Veetöötlussetete kompostimine üheskoos muu orgaanikaga lähimal 
komposteerimisplatsil. 

 Kompostimisplatsi rajamine suuremate jäätmetekitajate juurde, kompostimisseadmete 
komplekti muretsemine maakonda ning nende jagamine kõigi kompostimisplatside 
vahel maakonnas.  

 Puidutööstusettevõtete puidujäätmete liigiti kogumine ning suunamine 
energiakasutusse taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamiseks maakonnas 
(tegevus seotakse energiamajanduse arengukavaga). 

 Ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamine „teisese täitematerjalina“. 2010. a. lõpuks 
valmib MTÜ Eesti Jäätmekäitlejate Liidu poolt läbi viidav uuring „Ehitus- ja 
lammutusjäätmetest ehitusmaterjale tootvate ettevõtete koostöövõimaluste 
kaardistamine ja koostöövõrgustiku väljaarendamine“ (uuritakse, milliseid materjale 
on võimalik taaskasutada ja mil määral). Uuringu valmimise tähtajaks on november 
2010, millele järgneb rakendusuuring.

 Metalli-, elektroonika- ja ohtlike jäätmete ning vanarehvide ja muude 
suuremõõtmeliste jäätmete (sh. mööbel) kogumine jäätmejaamades ja ohtlike jäätmete 
kogumispunktides. Kogutud jäätmete üleandmine vastavat käitluslitsentsi omavatele 
ettevõtetele. 

 Tervishoiuasutuste jäätmete utiliseerimine SA Tartu Ülikooli Kliinikumi vahendusel 
ning perearstipunktide puhul läbi ohtlike jäätmete kogumispunktide (antakse üle 
litsentsi omavale ettevõttele) või SA Lõuna-Eesti Haigla vahendusel. 

 Ohtlike jäätmete kogumise jätkamine senisel moel: ohtlike jäätmete kogumispunktid 
ja vajadusel ühekordsed kogumisringid.  

 Kogumisringid eterniidi, vanarehvide, elektroonikaromude ja ohtlike jäätmete 
kogumiseks. 

Esialgsete plaanide kohaselt valmib 2012. aastal Tallinnas Iru jäätmete masspõletustehas. Mil 
viisil hakkab täpselt riiklikul tasemel kujunema jäätmete suunamine põletusse ei ole käesoleva 
jäätmekava koostamise hetkel selge. Jäätmete põletusse suunamisel peab ilmnema 
põletustehase haldajate initsiatiiv. Jäätmekava koostamisel ollakse selleks valmis ning 
Umbsaare ümberlaadimisjaama reservmaa baasil on võimalik korraldada vajalikku jäätmete 
sorteerimist ja jäätmete kogumist ning ladustamist kütteperioodiks. 
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Võrumaa jäätmekäitlusrajatiste võrk on aastatel 2010-2014 üles ehitatud järgnevatele 
osistele: 

1. Rajatav Umbsaare ümberlaadimisjaam – jäätmekäitluse keskjaam (omamoodi 
logistikakeskus), kuhu veetakse kokku korraldatud jäätmeveo korras kogutud jäätmed 
(kokkuleppe sõlmimisel jaama haldajaga võib viia ka jäätmeid, mis ei ole kogutud  
korraldatud jäätmeveo korras). Tulevikus hakkab kohapeal toimuma jäätmete 
sortimine ning orgaanilise materjali kompostimine, mis eeldab ka muude eriliigiliste 
jäätmete kogumist Umbsaare ümberlaadimisjaama. Umbsaare ümberlaadimisjaama 
kasutamine annab omavalitsustele suurema paindlikkuse tulevikus tehtavatele 
otsustele. Võimalik on näiteks koguda pakendijäätmeid ning säilitada neid kuni kolm 
aastat. Lisaks loob Umbsaare ümberlaadimisjaama võimaluse tuua ära jäätmeid 
ettevõtetel, kes korraldavad oma jäätmekäitlust ise (võimalik üle anda jäätmeid 
suuremates kogustes). Umbsaare ümberlaadimisjaama tarbeks on moodustatud Võru 
valla ja Võru linna poolt MTÜ Võru Jäätmekeskus. Võru linn ja Võru vald hakkavad 
esmajoones kasutama Umbsaare ümberlaadimisjaama pakutavaid teenuseid ning 
tulevikus nähakse ette kõigi Võrumaa omavalitsuste liitumist loodud 
mittetulundusühinguga. Otsuse MTÜ Võru Jäätmekeskusega liitumise kohta peavad 
langetama kõigi omavalitsuste volikogud.  

2. Võru linna, Antsla, Vastseliina ja Rõuge valdades asuvad jäätmejaamad. 
Kogutakse liigiti peamisi jäätmeliike (va. segaolmejäätmed). Täiendavalt rajatakse 
Varstu jäätmejaam ja Misso valla väiksemat sorti jäätmejaam. Kõikides 
jäätmejaamades on võimalik üle anda ohtlike jäätmeid (seega pole vaja jäätmejaama 
omavatesse omavalitsustesse rajada täiendavalt ohtlike jäätmete kogumispunkti).  

3. Haanja, Lasva, Misso, Mõniste ja Meremäe valdades asuvad ohtlike jäätmete 
kogumispunktid. Täiendavalt rajatakse Sõmerpalu valla ohtlike jäätmete 
kogumispunkt. 

4. Vastseliina ja Antsla kompostimisplatsid. Vastseliina kompostimisplatsi 
laiendatakse ning täiendavalt rajatakse kompostimisplatsid sobivatesse kohtadesse, 
kus see osutub vajalikuks (kalmistute ja parkide lähedusse, vt tegevuskava pt 8, 
sh. Rõuge valla kompostimisplats). Kompostimisplatside hulk sõltub otseselt 
riiklikul tasemel toimuvatest arengutest. 

5. Võru linna pinnase taaskasutuskoht (luba kehtib kuni 06.09.2011. a.).  
6. Korraldatud jäätmevedu hõlmab seadusega ettenähtud piirkondi. Alates aastast 

2014. hõlmatakse korraldatud jäätmeveoga kõik omavalitsused (ühishange). Veo 
optimeerimise hea näitena on toimiv jäätmekuur Rõuge vallas Püssa külas. 
Jäätmevedajate seisukohast on oluline rajada optimaalne veovõrk: kõigil 
majapidamistel peab olema võimalik anda üle oma jäätmed korraldatud jäätmeveo 
korras, samas on elanike poolt oluline rajada prügiautole ligipääs (kokkukandekohad 
jms). 

Kõikide jäätmeliikide lõikes on vajalik prügilasse ladestavate jäätmete hulga 
vähendamine, kuna vastavalt Keskkonnatasude seadusele kasvavad lähiaastatel oluliselt 
saastetasumäärad jäätmetonni kohta. Näiteks kehtivad tavajäätmete prügilasse prügila valdaja 
jäätmeloa või keskkonnakompleksloa alusel ladestada lubatud tava- ja ohtlike jäätmete 
saastetasumäärad – alates 2010. aasta 1. jaanuarist – 188 krooni, alates 2011. aasta 
1. jaanuarist – 225 krooni, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 270 krooni, alates 2013. aasta 
1. jaanuarist – 325 krooni, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 389 krooni, alates 2015. aasta 
1. jaanuarist – 467 krooni. Sellest lähtuvalt võib 2009. ja 2015. aasta võrdluses prognoosida 
prügiveo kallinemist 26% võrra puhtalt saastetasude arvelt. Lisanduvad veel prügila 
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tegutsemis- ja jäätmeveo kulud. 2010. a. algul maksab Torma prügilas segaolmejäätmete 
üleandmine 792, 2015. a. 1071 krooni tonni kohta. 

Vastavalt Keskkonnatasude seaduse § 15 kantakse Keskkonnatasude seaduse § 21 lõike 1 
punktis 2 nimetatud olmejäätmete kõrvaldamise eest 2009. aastal kehtinud saastetasumäära 
järgi arvutatud saastetasust 75 protsenti jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse 
eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25 protsenti riigieelarvesse. 2009. aastal kehtinud 
saastetasumäära järgi arvutatud saastetasu summat ületav saastetasu summa kantakse 
riigieelarvesse. 

Paragrahvi 15 lõikes 2 sätestatut ei kohaldata alates 2010. aasta 1. jaanuarist kohalikule 
omavalitsusele, kes ei täida talle jäätmeseadusega pandud kohustust korraldada jäätmevedu 
vastavalt Jäätmeseaduse §-dele 66–69. Käesoleva sätte tähenduses loetakse kohaliku 
omavalitsuse kohustus täidetuks hetkest, kui on välja kuulutatud jäätmeveo konkursid 
kõikides selle kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud korraldatud jäätmeveo piirkondades. 

Järgnevalt on esitatud jäätmekava eesmärgid taaskasutuseks jäätmeliikide lõikes. Mitte 
taaskasutatavate jäätmekoguste puhul eelistatakse jäätmete masspõletust ladestamisele. 

Olmejäätmed 
Eesmärk: aastaks 2014 suunatakse taaskasutusse (rakendusvahendid materjali taaskasutus ja 
biokäitlus) 50% Võrumaal tekkivate olmejäätmete kogumassist.  

Saavutamise mehhanism: toimub kodumajapidamistes ja ettevõtetes/asutustes jäätmete 
kohtsortimine (segaolmejäätmete, paberi- ja kartongi, pakendite ja biolagunevate jäätmete 
eraldi kogumine) ning sobivate jäätmeliikide taaskasutamine materjalina. Suuremate tarbijate 
juures rakendatakse biojäätmete lahku sortimist ja äravedu, väiketarbijate juures 
soodustatakse koduskompostimise kasutusele võtmist.  

Põllumajandusjäätmed 
Põllumajandusjäätmetest moodustab ligikaudu 98% vadak, mis transporditakse Võrumaalt 
välja (hetkel AS Tere Põlva tootmisosakonda, kus seda kasutatakse edasi tootmisressursina). 
Jäätmekava perioodi jooksul meetmeid vadaku kohapeal käitlemiseks ette ei nähta.  

Põllumajandusjäätmetes sisalduvad reovee kohtpuhastussetted ja taimsete kudede jäätmed 
tuleb suunata kompostimisse lähimale kompostimisplatsile.  

Ohtlikud loomsete kudede jäätmed suunatakse Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemise 
tehasesse. Mitteohtlikud loomsed jäätmed antakse samuti üle vastavat luba omavale 
jäätmekäitlejale (III kategooria loomsed jäätmed). 

Puidujäätmed 
Eesmärk: aastaks 2012 suunata taaskasutusse 70% ning aastaks 2014 100% samal aastal 
tekkivatest puidujäätmetest. Puidujäätmete taaskasutamine on vajalik ühildada maakonna 
energiamajanduse arengusuundadega. Käesoleva jäätmekava koostamise hetkel polnud 
maakondliku energiamajanduse arengukava koostamine veel alanud. Seega on võimalik 
eesmärki saavutada omavalitsusliidu juurde võetava projektijuhi ja energiamajandusega 
tegelevate inimeste koostöös.  
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Puidujäätmed (puukoore- ja korgijäätmed, saepuru, puidutolm, laastud, pinnud, puit, plaadid 
ja vineer) sobivad kasutada energiatootmiseks (kohalikes katlamajades kasutuskõlblikud 
jäätmed), põllumajanduses (saepuru loomadele allapanuks) ning ehitusmaterjalide tootmiseks 
(plaadid, vineer jms). 

Puidujäätmete eriliigina käsitletakse raudteeliipreid, kuna Võrumaad läbib oluline raudtee. 
Liiprite põletamiseks ja energia tootmises kasutamiseks on vajalik taotleda ohtlike jäätmete 
käitluslitsents. Näitena võib tuua SW Soojus OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi Paldiski 
linnas ning Türi linnas. Katlamajade kütmiseks kasutatakse liiprihaket. Hetkel pole 
raudteeliipritega Võrumaal teadaolevalt probleeme, kuid tulevikus võib vastava käitluskoha 
rajamise vajadus tekkida.  

Veetöötlussetted
Veetöötlussetted tekivad riikliku statistika kohaselt vaid Võru linna reoveepuhastis, kuna 
teistes omavalitsustes asuvad reoveepuhastid on piisavalt väiksed ning neis ei teki võreprahti 
ja liivapüünisesetteid märkimisväärses koguses. Siiski tuleb olla valmis olukorraks, et 
perioodil 2010-2014 rajatakse ka väiksematesse asulatesse uusi puhasteid ning 
rekonstrueeritakse olemasolevaid, mistõttu hakkab tekkima rohkem jäätmeid koodiga 1908... 
Olmereoveesette käitlemine on puhastusprotsessi osa ning selle eest vastutab konkreetne 
reoveekäitleja.  

Võimalik on aga reoveesette käitlemine ühildada muu orgaanika kompostimisega ning 
seeläbi leida ühisosa jäätmekäitlusega (näitena võib tuua toimiva süsteemi Põltsamaal, käitleja 
AS Epler&Lorenz).  

Jäätmekavaga nähakse ette reoveesette käitlemise ühildamist muu orgaanika käitlemisega 
aastaks 2013 Võru linnas (kuna tekkiva sette kogus on suur) ja Vastseliina vallas (on olemas 
sobiv kompostimisplats puhasti läheduses).  

Biolagunevate jäätmete kompostimine 
Hetkel on prügilasse ladestatavate jäätmete hulgas 60-70 protsenti biolagunevaid jäätmeid. 
Jäätmeseaduse kohaselt on seatud piirangud biolagunevate jäätmete sisaldusele prügilasse 
ladestavates olmejäätmetes järgmiselt: 

1. mitte üle 45 massiprotsendi alates 2010. aasta 16. juulist; 
2. mitte üle 30 massiprotsendi alates 2013. aasta 16. juulist; 
3. mitte üle 20 massiprotsendi alates 2020. aasta 16. juulist. 

Lähtudes sellest, et biolagunevaid jäätmeid on Võrumaal hinnanguliselt segaolmejäätmete 
hulgas 40%, suudetakse 2010. a. 16. juuliks seatud eesmärki täita. Edaspidiste eesmärkide 
saavutamiseks on vajalik alustada biolagunevate jäätmete liigiti kogumisega tekkekohas 
(konkreetsed meetmed on vajalik ette näha omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjades) ning 
kompostida lähimal kompostimisplatsil. 

Kompostimise arendamise põhimõtted Võrumaal: 
 Kompostimist käsitletakse jäätmetekke vähendamise ja ladestamise vähendamise 

võimalusena. Seega omab kompostimine olulist kohta edaspidistes jäätmetekke 
vähendamise programmides.  

 Köögijäätmed ja kergesti roiskuvad orgaanilised jäätmed kogutakse eraldi ja 
kompostitakse keskselt. 2013. a. 1. jaanuariks peab olema rakendunud köögijäätmete 
eraldi kogumine kümne ja enama korteriga elamutes Võru linnas.  
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 Jäätmekava perioodi lõpuks peab olema käivitunud biolagunevate jäätmete eraldi 
kogumine ja kompostimine kõigis Võrumaa omavalitsustes korrusmajade juures. 
Eramute ja väiksemate majapidamiste puhul selgitatakse biolagunevate jäätmete eraldi 
kogumise vajadus välja käesoleva jäätmekava perioodi lõpuks. Omavalitsusliidu 
projektijuhil on võimalik hinnata korrusmajade juures toimuva kogumise efektiivsust 
ning teha omavalitsustele omapoolsed ettepanekud.   

 Aiapraht on soovitav kompostida kohapeal. Võimaluse puudumise korral on võimalik 
aiaprahti transportida kesksele kompostimisplatsile.  

 Koduskompostimise vahendina soovitatakse hajaasustuse korterelamutes kasutada 
ühiskompostereid (erinevate komposterite valik on lai ning ühiskomposteri hind ei 
kujune liialt kalliks).  

 Koduskompostimise ja biojäätmete sortimise saavutamiseks on oluline järjepidev 
teavitamine. Omavalitsustel tuleb vahendada infot erinevates infokanalites (veeb, 
omavalitsuse ajaleht, maakonnaleht jms). 

 Korraldatud jäätmeveo hanke korraldamisel tuleb siduda koduskompostimine hanke 
tingimustega ning korraldada eraldi kogutud biojäätmete äravedu.  

 Kompostimisplatside rajamine suuremate jäätmetekitajate juurde. Kõikidel Võrumaa 
elanikel on õigus bioloogilisi jäätmeid üle anda lähimale kompostimisplatsile. 

 Kompostimisseadmete komplekti muretsemine maakonda ning nende jagamine kõigi 
kompostimisplatside vahel maakonnas. Algul rakendatakse lihtsaimat ja odavaimat, 
aunkompostimistehnoloogiat. Koolitatakse välja personal.  

 Haljastuprahi ja reoveesette ning tööstusjäätmete kompostimise ühildamine.  
 Kompostimise eesmärgiks on kvaliteetkomposti saamine ning kasutamine Võrumaa 

vajaduste rahuldamiseks.   

Paber ja papp
Eesmärk: aastaks 2012 suunata vähemalt 60% paberist ja papist taaskasutusse (kuivalt ja 
puhtalt kogutud materjal). Paberi ja papi ladestamist prügilasse tuleb piirata, kuna paberit ja 
pappi saab edukalt materjalina taaskasutada. Vanapaber on oluline ka selles mõttes, et 
tegemist on biolaguneva materjaliga ning biolagunevate jäätmete ladestamist prügilasse tuleb 
aasta-aastalt piirata.  

Paberi ja papi liigiti kogumise määra kasvatamine ja taaskasutusse suunamine võetakse ette 
järk-järgult: 

 2011. a. 1. jaanuariks peavad paberi- ja papikonteinerid olema paigutatud vähemalt 
kõikide omavalitsuste keskustesse. 

 Paberit ja pappi saab üle anda kõigis jäätmejaamades. 

Pakendijäätmed 
Prügilasse ladestatavate jäätmete hulga vähendamiseks tuleb tagada pakendite ja 
pakendijäätmete kokku kogumine ning nende korduv- ja taaskasutus. Pakendiseaduses on 
määratud pakendijäätmete korduv- ja taaskasutamise sihtarvud. Pakendijäätmete kogumise 
korraldamiseks eelistatakse ühishankeid. 

Alates 2009. aasta 1. jaanuarist tuleb pakendijäätmeid taaskasutada järgmiselt: 
1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 protsenti kalendriaastas; 
2) pakendijäätmete kogumassist ringlussevõetuna vähemalt 55 ja mitte rohkem kui 
80 protsenti kalendriaastas. 
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Tagamaks kehtestatud taaskasutamise sihtarvude täitmine, peab pakendiettevõtja alates 
2009. aasta 1. jaanuarist taaskasutama pakendimaterjali liike kalendriaastas vähemalt 
järgmises ulatuses: 
1) 70 protsenti klaasijäätmete kogumassist ringlussevõetuna; 
2) 70 protsenti paberi- ja kartongijäätmete kogumassist, kusjuures 60 protsenti kogumassist 
ringlussevõetuna; 
3) 60 protsenti metallijäätmete kogumassist ringlussevõetuna; 
4) 55 protsenti plastijäätmete kogumassist, kusjuures 45 protsenti plastijäätmete kogumassist 
ringlussevõetuna ja 22,5 protsenti plastijäätmete kogumassist uuesti plastiks töödelduna; 
5) 45 protsenti puidujäätmete kogumassist, kusjuures 20 protsenti kogumassist 
ringlussevõetuna.

Vastavalt EL pakendidirektiivi nõuetele peab pakendijäätmete taaskasutamise määr aasta-
aastalt suurenema ning 31. detsembriks 2010 peab taaskasutama vähemalt 60% 
pakendijäätmete kogumassist aastas. 

Kõik pakendiettevõtjad on kohustatud alates 2005. a. 1. maist tarbijalt tasuta tagasi võtma 
oma kauba müügi-, veo- ja rühmapakendi. Pakendijäätmete tagasivõtmise kohustuse võivad 
pakendiettevõtjad delegeerida taaskasutusorganisatsioonidele, v.a tagatisrahaga pakendid.  

Põletusjäätmed 
Põletusjäätmed koosnevad valdavas enamuses koldetuhast, katlatolmust ja räbust. 
Usaldusväärsete uuringutulemuste selgumiseni ladestatakse põletusjäätmed prügilasse. 
Võimaluse korral kasutatakse põletusjäätmeid „teisese täitematerjalina“ näiteks teede all. 
Samuti on puidutuhka võimalik kasutada väetisena põllu- ja metsamajanduses.  

Metallijäätmed 
Metallijäätmete näol on tegemist väärtusliku toorainega, mida on võimalik täielikult 
taaskasutada. Seni on Eestis toiminud peamiselt ekspordile suunatud metallijäätmete 
kogumissüsteem. Metallijäätmete piisaval hulgal üleandmine on taganud kokkuostu piisavalt 
kõrged hinnad. Siiski vaadeldes Võrumaalt kogutud metallijäätmete hulga muutusi võib 
järeldada, et metallijäätmete kogumise hulgad sõltuvad kokkuostjate huvidest ning 
vanametalli hindade kõikumistest. Seega ei saa metallijäätmete hulka käsitleda aasta-aastalt 
lineaarsena.  

Eesmärk: jätkata metallijäätmete maksimaalset liigiti kogumist ning suunamist 
eksporditurgudele. Metallijäätmeid on võimalik üle anda kõigis jäätmejaamades. Täiendavalt 
tegelevad metallijäätmete kogumisega eraõiguslikud kokkuostupunktid. 

Vanarehvid
Vanarehve on võimalik taaskasutada erinevatel eesmärkidel ning seetõttu on tegemist 
väärtusliku jäätmematerjaliga. Vanarehvide kogumist ja taaskasutamist korraldab MTÜ Eesti 
Rehviliit. Vanarehve on võimalik üle anda kõikides jäätmejaamades ning vajadusel 
teostatakse jäätmete kogumisringe. Vajalik on elanike täiendav teavitamine, et rehve saab 
üle anda tasuta.  

Elektroonikajäätmed 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele peab tootja tagama vähemalt 4 kilogrammi
kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumise iga elaniku kohta aastas. Vastavalt 
riiklikule jäätmestatistikale koguti Võrumaa omavalitsustes kokku 2008. a. 69,8 tonni 
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elektroonikajäätmeid, mis Võrumaa elanike arvu (37 786) arvestades teeb elaniku kohta 1,85 
kilogrammi. Seega ei ole määruses seatud tingimus täidetud: kogutakse 46,25% nõutud 
mahust. 

Elektroonikajäätmeid on võimalik üle anda kõikides Võrumaa jäätmejaamades ning 
eesmärgiks võetakse senise kogumisaktiivsuse kasvatamine. Oluline on elanike teavitamine 
elektroonikajäätmete tasuta üle andmise võimalustest.   

Ehitus- ja lammutusjäätmed 
Ehitus- ja lammutusjäätmete teke sõltub suuresti majanduslikust olukorrast ning 
kinnisvaraarenduse intensiivsusest. Väiksemal määral tekib jäätmeid pidevalt ehitustel, 
lammutus- ja remondiobjektidel, tee-ehituse ja pinnasetööde käigus.  

Oluline on ehitus- ja lammutusjäätmete kogumine kohapeal objektipõhiselt ning läbi viia 
jäätmete kohtsortimine, eraldades jäätmetest järgneva: 

 puit; 
 kiletamata paber ja papp; 
 metall; 
 mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid, tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne); 
 raudbetoon ja betoondetailid; 
 tõrva mittesisaldav asfalt; 
 kiled. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete puhul on vajalik kindlasti eraldi koguda eterniit. 

Eraldatud materjalid saab suunata taaskasutusse, näiteks võib puidujäätmeid kasutada 
ehitusmaterjali või küttematerjalina. Ehitusmaterjalidena saab kasutusse võtta ka näiteks 
telliseid, plokke, raudbetoonelemente jmt. Inertseid jäätmeid saab ladestada Võru linna 
pinnaseladestuskohas. 

Juhul, kui ehitusjäätmete tekkekohas puudub endal võimalus nende sortimiseks või see 
osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, tuleb jäätmed sortimiseks üle anda vastavale 
jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõttele. Peamiseks probleemiks on logistika, siinkohal on 
võimalik kasutada näiteks BIG-BAG kotte väiksemate ehitus- ja lammutusjäätmete 
kogumiseks (suure 8, 10 või 15 m3 konteineri tellimine ja transport ei ole alati otstarbekas). 
Tasu eest on ehitus- ja lammutusjäätmeid võimalik üle anda kõikides jäätmejaamades ja 
rajatavas Umbsaare ümberlaadimisjaamas.  

Ohtlikud ehitusjäätmed (asbesti sisaldavad jäätmed; värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, sh 
nende kasutatud tühi taara ja nimetatud jäätmetega immutatud materjalid jms; naftaprodukte 
sisaldavad jäätmed; saastunud pinnas) tuleb koguda liikide kaupa eraldi ja anda üle ohtlike 
jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumise ja käitlemise osas vajavad ettevõtted ja elanikud 
erinevat teavitust.  

Eesmärk: aastaks 2011 suunata taaskasutusse 70% ehitus- ja lammutusjäätmetest, eraldades 
ohtlikud jäätmed. 



VÕRUMAA OMAVALITSUSTE ÜHINE JÄÄTMEKAVA AASTATEKS 2010-2014 

57 

Ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutusviiside kohta selguvad täpsemad andmed 2010. a. 
lõpuks MTÜ Eesti Jäätmekäitlejate Liidu poolt läbiviidavast uuringust.  

Tervishoiuasutuste jäätmed 
Tervishoiuasutuste jäätmete käitlemine on Eestis olnud pikka aega sisuliselt korraldamata. 
Neid on ladestatud prügilatesse koos teiste olmejäätmetega või ka põletatud selleks 
spetsiaalselt kohandamata küttekolletes.  

Vastavalt keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a.  määrusele nr. 38 “Prügila rajamise, 
kasutamise ja sulgemise nõuded” on kahjutustamata tervishoiu- ja veterinaarasutuste 
nakkusttekitavate jäätmete ladestamine prügilatesse keelatud alates 31. detsembrist 2004.  

Eesmärk: vähendada tervishoiuasutuste jäätmetest põhjustatud terviseriske ning lõpetada 
jäätmeliigi ladustamine tavajäätmete prügilasse.  

AS Lõuna-Eesti Haigla on sõlminud SA Tartu Ülikooli Kliinikumiga lepingu, mille alusel 
viiakse haiglas kogutud jäätmed vastavalt veo tellimisele utiliseerimisele. Perearstipunktid ja 
veterinaarasutused on kohustatud tekkivad jäätmed üle andma vastavat käitluslitsentsi 
omavale ettevõttele.  

Ohtlikud jäätmed 
Ohtlike jäätmete kogumissüsteem on osaliselt väljakujunenud jäätmejaamade, ohtlike 
jäätmete kogumispunktide ja kogumisringide baasil. Oluline on jätkata ohtlike jäätmete 
kogumist tavajäätmetest eraldi ja täiustada kogumissüsteemi (Sõmerpalu ohtlike jäätmete 
kogumispunkti rajamine, Varstu ja Misso jäätmejaamade rajamine). 

Lisaks on paigaldatud kaupluste ja kaubanduskeskuste juurde patareide kogumiskastid.  

Eesmärk: tõsta elanike keskkonnateadlikkust ning koguda jätkuvalt maksimaalselt suur hulk 
ohtlikest jäätmetest eraldi ning vältida nende sattumist keskkonda ja prügilasse.  

6.3. JÄÄTMETE OHTLIKKUSE JA HULGA VÄHENDAMINE 

Jäätmete ohtlikkuse ja hulga vähendamisega seotud tegevusi on vajalik alustada toimiva ja 
ühistel alustel korraldatud süsteemi loomisest. Seejärel on võimalik liikuda elanikkonna 
teadlikkuse tõstmiseni ja erinevate jäätmekäitlustoimingute selgitamiseni. Peamiselt on 
võimalik jäätmete ohtlikkust vähendada olmejäätmete mõtestatud käitlusviiside abil ning 
kogudes ohtlikke jäätmeid eraldi ning isoleerides need muudest jäätmeliikidest. 

Jäätmete hulga ja ohtlikkuse vähendamiseks on vajalik ellu viia järgnevad tegevused: 
 Biolagunevate jäätmete liigiti kogumise alustamine ning suunamine kompostimiseks: 

o Kompostimist käsitletakse jäätmetekke vähendamise ja ladestamise 
vähendamise võimalusena.  

o Köögijäätmed kogutakse Võru linnas kümne ja enama korteriga majades eraldi 
biolagunevate jäätmete konteinerisse/kogumiskohta alates 2013. a. Jäätmekava 
perioodi lõpuks rakendatakse nõuet üle maakonna. 

o Aia-, pargi-, haljastus- ja kalmistujäätmed kogutakse liigiti ning suunatakse 
lähimale kompostimisplatsile. 

o Individuaalmajapidamistes alustatakse kinnistupõhise kompostimisega. 
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 Pakendimaterjalid kogutakse majapidamistes eraldi pakendikonteineritesse ning 
järelsorditakse selleks ette nähtud kohtades (tootjavastutusorganisatsioonide 
vastutusala). 

 Majapidamistes ning ettevõtetes/asutustes tekkivad ohtlikud jäätmed sorditakse 
tekkekohas ning transporditakse lähimasse jäätmejaama (vajadusel korraldatakse 
ohtliku jäätmete kogumisringe).  

 Jäätmejaamades võetakse kasutusele esmased ohtlikkuse vähendamise meetmed: 
eraldatakse toodud jäätmetest ohtlikud jäätmed; elektroonikaseadmetelt eraldatakse 
patareid ja akud. 

 Saastunud pinnase käitlemine tekkekohas. 
 Jäätmejaamades ja Umbsaare ümberlaadimisjaamas kogutakse eraldi mineraalne 

ehitus- ja lammutuspraht, töödeldakse ning suunatakse taaskasutusse.  

Jäätmete hulga vähendamise osas on oluline erinevate jäätmeliikide taaskasutuse määrade 
kasvatamine.  

6.4. JÄÄTMETE KOGUMISE JA VEO OPTIMEERIMINE 

Jäätmete kogumises osalevad mitmed osapooled ning jäätmete teekond jäätmevaldajalt 
lõppkäitlejani on pikk teekond. Jäätmekäitluse esimene osa jäätmete kogumine saab alguse 
prügikastidest ja kogumispunktidest, mis asuvad elamute, väikeettevõtete ja ühiskondlike 
asutuste juures. Jäätmekäitluse esmatasandi juurde kuulub lisaks jäätmete paigutamise 
prügikasti komposteerimine aias või ühiskompostris/komposteerimisväljakul.  

Jäätmete üleandmiseks toimib üldises plaanis järgmine kogumisskeem: 
 Olmejäätmete kogumiskonteinerid elamute juures (korraldatud jäätmevedu, 

vabatahtlik lepingute sõlmimine). 
 Avalikuks kasutuseks mõeldud pakendijäätmete konteinerid kindlaks määratud 

asukohtades (paigaldatud tootjavastutusorganisatsioonide poolt). Lisanduvad ühistute 
konteinerid, mis on tellitud eraldi tasu eest ning mis ei ole avalikud.

 Avalikuks kasutuseks mõeldud paberi ja papi konteinerid kindlaks määratud 
asukohtades. Lisanduvad ühistute konteinerid, mis on tellitud eraldi tasu eest ning mis 
ei ole avalikud.

 Jäätmete kokkukandekohad külades (sisaldavad olmejäätmete konteinerit ja vajadusel 
võimalused pakendite, paberi ja papi ning ohtlike jäätmete kogumiseks). 

 Jäätmejaamad suuremates asulates, kus kogutakse muid eriliigilisi jäätmeid peale 
olmejäätmete. 

 Muud jäätmete kogumiskohad: patareide kastid kaupluste juures, 
metallikokkuostupunktid jms.  

 Kogumispaigad tuleb märgistada, et oleks selge, kas nad on avalikud või mitte. 
Turismipiirkondades peaks märgistus olema mitmes keeles.  

 Avalikud kogumispaigad tuleb rajada nii, et tarbijal oleks võimalik konteineri juurde 
pääseda ka pimedal, porisel või lumisel ajal.  

Erinevused asustusmudelite vahel: 
 Hajaasustatud külades – biolagunevate jäätmete käitlemine toimub kohapeal, 

kasutades selles erinevaid kodus kompostimise lahendusi (kompostihunnik, 
komposter). Paberit ja ohtlike ainetega immutamata puitu on võimalik kasutada 
küttekolletes. Paberit ja pappi ning taaskasutatavaid pakendijäätmeid on võimalik tuua 
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avalikesse kogumispunktidesse. Soovitav on hajaasustatud külades rajada jäätmete 
kokkukande/kokkuveopunktid mitme majapidamise peale ühiselt (lisaks olmejäätmete 
veole on võimalik eraldi tellida pakendijäätmete ning paberi ja papi äravedu, samuti 
võib lisada ohtlikud jäätmed). 

 Kortermajad piirkonnas – lisaks majade juures olevatele olmejäätmete konteineritele 
on vajalik paigaldada eraldi konteinerid pakendijäätmete ning paberi ja papi 
kogumiseks. Võru linnas on alates 2013. a. vajalik eraldi biolagunevate jäätmete 
kogumine.  

 Kompaktse hoonestusega külades – on vajalik järgida kortermajade piirkondade 
põhimõtteid, kuid taaskasutavate jäätmete ja biolagunevate jäätmete kogumiseks võib 
kasutada ühiseid kogumispunkte. 

 Muud kodumajapidamistes tekkivad jäätmed on võimalik tuua kõikidel elanikel 
jäätmejaamadesse (pakendid, paber ja papp, vanarehvid, elektroonikaromud, metall, 
klaas, ehitusjäätmed, ohtlikud jäätmed, suuremõõtmelised jäätmed, mööbel).  

Jäätmete äravedu ja konteinerite tühjendamine toimub korraldatud jäätmeveo või 
vabatahtlikult sõlmitud lepingute alusel. Tootjavastutuse tüüpi jäätmete äraveo eest 
vastutavad tootjavastutusorganisatsioonid.  

Ettevõtted on kohustatud korraldama ise oma asutuse territooriumil jäätmete liigiti kogumist 
ja annavad jäätmed üle vastavat käitlusluba omavale ettevõttele (korraldatud jäätmeveoga 
hõlmamata, sh ohtlikud jäätmed). 

Veo optimeerimisel on olulisteks vahenditeks kokkukandepunktide rajamine hajaasustuses 
(lihtsustab korraldatud jäätmevedu ning samuti on hõlpsam sõlmida vabatahtlikke lepinguid). 

6.5. TÕEPÄRASE INFORMATSIOONI SAAMINE JÄÄTMEKOGUSTE 
KOHTA 

Jäätmeseaduse § 118 kohaselt hoitakse ja töödeldakse jäätmearuandlusega kogutud andmeid 
keskkonnaregistris. Jäätmeandmestiku koosseisu keskkonnaregistris ning registri pidamise 
korra sätestab Keskkonnaregistri seadus. Jäätmeandmestik sisaldab teavet tekkivate ja 
käideldavate jäätmete liigi, hulga ja päritolu, jäätmekäitlejate, jäätmetekitajate, 
jäätmevahendajate, jäätmelubade ja ohtlike jäätmete käitluslitsentside ning jäätmete 
riikidevaheliste vedude kohta. Jäätmeandmestik koostatakse keskkonnaregistris 
jäätmekäitlejate, jäätmetekitajate või jäätmevahendajate kaupa. 

Ametlikku jäätmearuandlust reguleerib Keskkonnaministri 15. jaanuari 2010. a. määrus nr. 1 
Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord. Probleeme on 
põhjustanud aruandluse täpsus ning eelpool nimetatud “määramata valla” andmerida.  

Probleemseimaks jäätmeliigiks koostise osas on segaolmejäätmed. Võrumaal tekkivate 
segaolmejäätemete koostise välja selgitamiseks ei ole läbi viidud spetsiaalset uuringut. Antud 
jäätmekava koostamisel on kasutatud Säästva Eesti Instituudi poolt läbi viidud olmejäätmete 
sortimisuuringut (täpsemalt Raplamaa andmeid). 

Jäätmekava perioodi jooksul on vajalik läbi viia Võrumaa erinevate piirkondade (soovitavalt 
eraldi linnaline ja maapiirkond) segaolmejäätmete koostist hindav sortimisuuring, mille alusel 
on võimalik saada tõepärasemat informatsiooni jäätmete reaalsete koguste ja koostise kohta. 
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Uuringu metoodika ja ulatus peab võimaldama selle tulemusi võrrelda seniste uuringutega 
Eestis (senised uuringud ja metoodilised alused on kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi 
veebileheküljelt).  

6.6. KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU 

Vastavalt Jäätmeseadusele on korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja 
vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku 
omavalitsuse üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.  

Jäätmeseadusest tulenevad õigused ja kohustused: 
 Jäätmeveo võib korraldada selliselt, et konkursi alusel valitud ettevõtja ainsaks 

kliendiks ja temale tasu maksjaks on kohaliku omavalitsuse üksus või viimase poolt 
volitatud mittetulundusühing. Sellisel juhul lasub jäätmevaldajate üle arvestuse 
pidamise ning nendega arveldamise kohustus kohaliku omavalitsuse üksusel või 
viimase volitatud mittetulundusühingul. 

 Kohaliku omavalitsus organ korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete 
kogumise ja veo. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka muid jäätmeid, kui seda 
tingib oluline avalik huvi. 

 Kohaliku omavalitsuse üksus võib jätta jäätmeveo korraldamata haldusterritooriumi 
hajaasustusega osades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete 
väikese koguse tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud 
jäätmeveoks puudub tervise- ja keskkonnakaitsevajadus. 

 Kohaliku omavalitsuse üksusele, mille haldusterritooriumil elab vähem kui 1500 
inimest, korraldatud jäätmeveo korraldamise kohustus Jäätmeseaduse tähenduses ei 
laiene. 

 Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise 
sagedus ja aeg ning jäätmeveo teenustasu piirmäär ja jäätmeveo teenustasu suuruse 
määramise kord kehtestatakse valla või linna volikogu määrusega. 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse järgnevad jäätmeliigid: 
 Segaolmejäätmed – kehtib kõikides korraldatud jäätmeveo piirkondades. 
 Vanapaber ja papp – kehtib korraldatud jäätmeveo korras Võru vallas, Vastseliina 

vallas ja Võru linnas.  
 Biolagunevad jäätmed – kehtib korraldatud jäätmeveo raames Võru linnas alates 1. 

jaanuarist 2013. a. kümne ja enama korteriga elamutes.  

Pakendijäätmete vedu ei seota korraldatud jäätmeveoga, vaid selle eest vastutavad 
konkreetsed tootjavastutusorganisatsioonid. Läbirääkimiste tulemusena on võimalik 
piirkonnas korraldatud jäätmevedu teostaval ettevõttel saavutada kokkulepe veo osas ka 
tootjavastutusorganisatsioonidega.  

Korraldatud jäätmeveo toimimise tagamiseks peab iga jäätmevaldaja (sh. asutused ja 
ettevõtted), kellel on kohustus liituda korraldatud veoga, omale rentima või ostma jäätmete 
kogumiseks sobiva konteineri. Vastavalt Jäätmeseadusele on äraveo kohustuslik sagedus 
tiheasustusalal vähemalt üks kord kuus. Hajaasustatud aladel on veo sageduse fikseerimise 
vahendiks jäätmekäitlusleping veo tellija ja vedaja vahel.  
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6.6.1. JÄÄTMEVEO PIIRKONNAD 

Vastavalt Jäätmeseadusele tuleb kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava käigus fikseerida 
korraldatud jäätmeveo piirkonnad.  

Käesoleva jäätmekavaga määratakse korraldatud jäätmeveo piirkonnad järgnevalt: 
 Antsla vallas: Antsla linn, Vana-Antsla alevik, Kobela alevik. 
 Meremäe vallas: Meremäe vald on üks piirkond. 
 Rõuge vallas: Rõuge vald on üks piirkond. 
 Vastseliina vallas: Vastseliina vald on üks piirkond. 
 Võru vallas: Võru vald on üks piirkond. 
 Võru linnas: Võru linn on üks piirkond. 

Korraldatud jäätmeveo hangete korraldamine: 
 Kuni 2014. a. lõpuni korraldavad vastavalt Jäätmeseadusele korraldatud jäätmeveo 

kohustust omavad omavalitsused (Antsla, Rõuge, Vastseliina, Võru, Lasva ja 
Sõmerpalu vallad ja Võru linn) iseseisvalt hankeid. Lubatud on ühishangete 
korraldamine vähemalt kahe omavalitsuse koostöös ning vajadusel võib hanke 
korraldamise delegeerida volitatud mittetulundusühingule. 

 Alates 2014. aastast kaalutakse korraldatud jäätmeveo tarbeks ühishangete 
korraldamist nende omavalitsuste koostöös, kes selleks soovi avaldavad.

6.7. JÄÄTMEVALDAJATE REGISTER 

Jäätmeseaduse kohaselt (§ 69) asutab kohalik omavalitsus määrusega jäätmevaldajate registri 
ning kehtestab registri pidamise korra. Jäätmevaldajate register on äärmiselt oluline 
töövahend, mis sisaldab infot jäätmehoolduse valdkonna korraldamiseks ja korraldatud 
jäätmeveo rakendamiseks (eramute, suvilate, kortermajade arv, ettevõtete arv jms). Korraliku 
registri abil on võimalik omada jooksvalt ülevaadet jäätmetekke mahtude kohta ning seega 
võtta jooksvalt vastu otsuseid (näiteks korraldatud jäätmeveost vabastamine, veost kõrvale 
hoidjatele ettekirjutuste tegemine). Registri alusel toimub ka jäätmevaldajate teavitamine ja 
korraldatud jäätmeveoga liitmine. 

2010. a. seisuga on toimiv jäätmevaldajate register olemas Võru linnal (Võru 
Linnavolikogu 12. septembri 2007. a. määrus nr 58), Antsla vallal (Antsla Vallavolikogu 30. 
mai 2006. a. määrus nr 12),  Meremäe vallal (Meremäe Vallavolikogu 24. augusti 2009. a. 
määrus nr 11), Rõuge vallal (Rõuge Vallavolikogu 27. veebruari 2008. a. määrus nr 8), 
Varstu vallal (Varstu Vallavolikogu 14. oktoobri 2008. a. määrus nr. 8), Vastseliina vallal
(Vastseliina Vallavolikogu 27. aprilli 2005. a. määrus nr 16), Võru vallal (Võru 
Vallavolikogu 10. augusti 2005. a. määrus nr 46), Lasva vallal (Lasva Vallavolikogu 29. 
jaanuari 2010. a. määrus nr. 1-1.5/4) ning register puudub Haanja, Misso, Mõniste, 
Sõmerpalu, Urvaste valdadel. 

Jäätmekava perioodi lõpuks on kavandatud luua Võrumaa omavalitsuste jäätmehooldust 
korraldav ühisasutus, mille loomise käigus koondatakse kõikide omavalitsuste 
jäätmevaldajate registrid kokku üheks registriks. Haldamise eest hakkab vastutama ühisasutus 
ning andmete sisestamise eest omavalitsuste jäätmetega tegelevad spetsialistid. Iga 
omavalitsus pääseb ligi ainult enda territooriumi puudutavatele andmetele. Ühisasutus 
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vastutab registri pidamise tarkvara hoolduse ja uuendamise eest ning koolitab omavalitsuste 
spetsialiste vastavalt tarkvaratootja soovitustele.  

6.8. JÄÄTMEKÄITLUSKOHTADE RAJAMISE PÕHIMÕTTED JA 
KASUTATAVATE KONTEINERITE TÜÜBID 

Jäätmehoolduse süsteemi toimimise eesmärgil peavad erinevat liiki jäätmekäitluskohad olema 
vastavalt tähistatud ning nende olemus peab olema ühiselt mõistetav. Käesoleva jäätmekavaga 
võetakse eesmärgiks, et jäätmekava perioodi lõpuks on maakonnas asuvad jäätmete 
kogumiseks ja edasiseks käitlemiseks mõeldud kohalike omavalitsuste valdustes olevad 
rajatised tähistatud ühtse süsteemi alusel.  

Jäätmekäitluskohtade rajamise üldised põhimõtted: 
 Jäätmete kogumispunktid ja jäätmejaamad peavad sisaldama infotahvleid järgneva 

informatsiooniga:  
o kes on rajatise omanik (sh. kontaktandmed) ja milline on omaniku vastutus; 
o milliseid jäätmeliike ja millistes kogustes on võimalik üle anda; 
o millal on punkt või jaam avatud; 
o kes tohib antud kohta oma jäätmeid üle anda; 
o kas jäätmete üleandmine on tasuline või tasuta; 
o kuhu on võimalik viia ülejäänud jäätmeliigid, mida konkreetses punktis või 

jaamas ei ole võimalik üle anda.  
 Jäätmete kogumispunktid ja jäätmejaamad peavad olema ligipääsetavad 

transpordivahenditele ja jalakäijatele. 
 Jäätmete kogumispunktide ja jäätmejaamade ümbrus peab olema hooldatud ja ligipääs 

võimaldatud aastaringselt (ka talvel ja poristel aastaaegadel). 
 Jäätmejaamad peavad olema taraga ümbritsetud ning tegevus neis peab olema 

reguleeritud (näiteks kohapealne töötaja). 
 Väiksemat sorti jäätmete kogumispunktid (mõne konteineriga kogumiskohad 

kortermajade piirkondades ja külakeskustes) ei pea olema taraga ümbritsetud, kuid 
peavad olema vastavalt tähistatud ning rajatud kõvale pinnasele. 

Jäätmevedajate poolt kasutatavate veokitega on võimalik tühjendada ainult standardmõõtudes 
konteinereid. Standarditele mittevastavate konteinerite tühjendamise kohta tuleb eraldi kokku 
leppida vedajaga. Mittestandardsete konteinerite tühjendamine korraldatud jäätmeveo käigus 
võib põhjustada vedajatele probleeme ning tähendada tarbijale teenuse kallimaks osutumist.  

Konteinerite omanikuks võib olla jäätmevaldaja, kohalik omavalitsus või jäätmeveo teenuse 
pakkuja. Kohalikud omavalitsused peavad jäätmehoolduseeskirjades fikseerima konteinerite 
tüübid, mida võib kasutada korraldatud jäätmeveo käigus.  

Kui jäätmeid tekib eeldatavalt väiksemates kogustes, siis võib konteineri paigaldada mitme 
majapidamise peale ühiselt. Sarnaselt võib paigaldada ühise konteineri suvila- ja aiamaade 
komplekside juurde ning taotleda kohalikult omavalitsuselt konteinerite hooajalist 
tühjendamist (korraldatud jäätmeveo erisus). Konteiner tuleb valida vastavalt tekkivale 
jäätmehulgale ning see peab olema piisavalt suur, et mahutaks kogu jäätmehulga, mis tekib 
vedude vahelisel perioodil. Kogumiskonteinereid on võimalik valida järgmiste suurustes: 1) 
80-360-liitrised kaherattalised plastkonteinerid (enamlevinud 0,08 m3, 0,14 m3, 0,24 m3, 0,36 
m3); 2) 600-1100-liitrised neljarattalised plastkonteinerid (enamlevinud 0,60 m3, 0,66 m3, 
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0,80 m3, 1,1 m3); 3) 1500-4500-liitrised ilma ratasteta metallist konteinerid (enamlevinud 1,5 
m3, 2,5 m3, 4,5 m3).  

Konteinerid tuleb paigaldada kohtadesse, kuhu on võimalik prügiautoga ligi pääseda. 

6.9. ELANIKE JÄÄTMEHOOLDUSE ALASE TEADLIKKUSE TÕSTMINE 

Vastavalt Jäätmeseadusele on jäätmehooldus: jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja 
jäätmekäitluskohtade järelhooldus. Vaatamata sellele, ei tohi ära unustada jäätmehoolduse 
süsteemis ühte väga olulist osa: jäätmetekitajat. Kohalikud elanikud ja omavalitsuse 
territooriumil tegutsevad ettevõtted ja asutajad on peamised sihtgrupid, kelle teadlikkust 
jäätmehoolduse süsteemist tuleb pidevalt kasvatada. Jäätmehooldust võib osaliselt käsitleda 
kui sotsiaalset probleemi, kuna inimeste käitumis- ja tarbimisharjumused on need, mis 
jäätmeteket olulisemalt mõjutavad.  

Elanike valmisolek jäätmeteket vähendada, jäätmeid kohapeal sorteerida, kohapeal käidelda ja 
omal vastutusel transportida (jäätmete toimetamine kokkukandepunktidesse, 
jäätmejaamadesse, ohtlike jäätmete kogumispunktidesse jms) sõltub eelkõige sellest, mil viisil 
on jäätmehooldust korraldav kohalik omavalitsus hoolitsenud elanike informeerituse ja 
teadlikkuse eest. Jäätmete kogumise ja käitlemise rajatiste süsteem ei toimi, kui elanikud pole 
harjunud neid kasutama. Samuti on elanikel äärmiselt oluline roll jäätmekavas püstitatud 
eesmärkide saavutamisel (eriti taaskasutamise määrade osas). 

Elanike harjumused jäätmekäitluses on linnalistes ja maapiirkondades erinevad ning samuti 
on erinevad ettevõtete harjumused. Seega vajavad kõik omanäolised sihtgrupid erinevat 
teavitust jäätmekäitlusest ja jäätmete üleandmise võimalustest.  

Elanike teadlikkuse tõstmise eesmärgil viiakse jäätmekava perioodi jooksul läbi tervet 
maakonda hõlmav kampaania, mis on suunatud jäätmekäitluse süsteemi tutvustamiseks. 
Kampaanias käsitletakse eraldi haja- ja tiheasustust, eramute ja kortermajade piirkondi ning 
arvestatakse elanike vanust (täiskasvanud, koolilapsed).  

Kampaania käigus viiakse läbi järgnevad tegevused: 
 Võetakse kasutusele infovoldik, mis annab ülevaate erinevate jäätmeliikide 

üleandmise võimalustest. Voldikut kaasajastatakse ja levitatakse järjepidevalt. 
Regulaarselt jagatakse teavet Võrumaal jäätmekäitluses tehtud edusammude kohta. 

 Uudse vahendina võetakse maakonnas kasutusele jäätmekalender, kust on 
võimalik jooksva aasta raames leida infot kogumisaktsioonide, korraldatud veoringide, 
hinnakirjade, teabepäevade jms kohta.  

 Kõikides omavalitsustes viiakse läbi infopäev, mille käigus õpetatakse elanikele 
praktilisi oskusi sorteerimise ja kompostimise osas (toimub praktiline harjutus 
prügikasti sisu sorteerimise osas ning tutvustatakse erinevaid kompostimise võimalusi 
ning demonstreeritakse erinevaid kompostreid). Kõikidel elanikel on võimalus küsida 
ning selgitada probleemseid aspekte. 

 Uuendatakse kõikide omavalitsuste veebilehti jäätmekäitluse alase 
informatsiooniga ning ühtlustatakse kõikide veebilehtede info (selgitatakse samu asju 
iga omavalitsuse kontekstis ning kirjeldatakse jäätmete üle andmise võimalusi). Veebi 
laetakse üles infovoldik ja jäätmekalender.  
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Selgitustöö jagatakse laias laastud kolmeks suureks alaosaks: 
 Keskkonnateadlikkus tõstmine jäätmehoolduse valdkonnas – õigusaktidest 

tulenevad nõuded jäätmehoolduse korraldamiseks, jäätmehoolduse halva korraldamise 
korral tekkivad keskkonnaprobleemid ja negatiivsed keskkonnamõjud, erinevate 
jäätmeliikude omapärad, kasu korrektsest jäätmehooldusest erinevatele osapooltele. 

 Korrektne ja operatiivne info – jäätmete üleandmise võimalused (sh. kohumiskohad, 
vastuvõtupunktid ja nende lahtioleku ajad), jäätmete sorteerimispõhimõtted, 
korraldatud jäätmeveo põhimõtted, sellega hõlmatud jäätmeliigid ja maksumus, 
kogumisaktsioonide ja veoringide info. 

 Jäätmehoolduses kasutatavad tehnoloogiad – sorteerimise võimalused 
kodumajapidamistes (sh eramud, kortermajad, suvilad), kompostimise võimalused ja 
vahendid (sh. nende soetamine), komposti kasutamine, põletamine kodustes 
küttekolletes.  
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7. JÄÄTMEKAVA RAKENDAMISE MÕJU KESKKONNALE 

Jäätmekäitluse keskkonnamõju võib analüüsida mitmetest aspektidest ja vaatenurkadest 
lähtuvalt. Mõju võib olla otsene (inimese tervise ja heaolu kahjustamine 
jäätmekäitlustoimingutega: müra, hais, gaas, linnud, närilised, visuaalne väljanägemine jms) 
või kaudne (maa hinna langus prügilate ümbruses ning näiteks vanade prügilate sulgemisega 
seotud kulu maksumaksjale). Vastavalt kehtivale seadusandlusele tuleb keskkonnamõjudega 
arvestada  kõikide jäätmekäitlustoimingute puhul. Olulisemate eristuvate asjadena võib välja 
tuua jäätmete veoga ja kõrvaldamisega seotud keskkonnamõjud.  

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega fikseeritud olulise 
keskkonnamõjuga tegevusi jäätmekäitluse valdkonnas ei ole kavandatud. Siiski tuleb hinnata 
otsustaja poolt, kas üldiselt jäätmekäitluse valdkonnas võivad esineda olulised 
keskkonnamõjud.  

Võru maakonnas on kohalike omavalitsuste poolt hallatavate jäätmete kogumise ja käitlemise 
rajatiste võrk 2010. a. alguseks heal tasemel välja kujunenud: rajatud on neli jäätmejaama, 
toimivad ohtlike jäätmete kogumispunktid ja väiksemad peamiselt pakendijäätmete, 
vanapaberi ja papi kogumiseks mõeldud kogumispunktid mõne konteineriga ning 
pinnasejäätmeid taaskasutatakse Võru linnas.  

Jäätmekava perioodi jooksul kavatsetakse rajada täiendavalt Umbsaare ümberlaadimisjaam, 
Varstu jäätmejaam, Misso väiksemat sorti jäätmejaam, Sõmerpalu ohtlike jäätmete 
kogumispunkt, mõned väiksemad kogumiskohad ning kompostimisplatsid enamustesse 
omavalitsustesse. Kavandatud tegevusega kaasneb strateegilises mõistes positiivne 
keskkonnamõju: paranevad jäätmete üleandmise võimalused, kasvab elanike 
keskkonnateadlikkus, vähem satub jäätmeid keskkonda selleks mitte ette nähtud kohtadesse, 
toimub jäätmevedude optimeerimine Umbsaare ümberlaadimisjaama abil (jäätmeid on 
võimalik viia Torma prügilasse lõppladestamisele või tulevikus mõnda jäätmete 
masspõletustehasesse) ning kompostimise abil on võimalik suunata biolagunevad jäätmed 
taaskasutusse ning vähendada ladestamist prügilasse.  

Jäätmekavas ette nähtud kogumise- ja käitlemise rajatiste ehitamiseks kulub loodusvara ja 
materjali ning lühiajaliselt tekivad ehitustegevuse käigus minimaalsed negatiivsed 
keskkonnamõjud (sh. müra, vibratsioon, tolm jms). Kuid saadav positiivne kasu kaalub üles 
vajalike investeeringutega seotud negatiivsed aspektid.  

7.1. JÄÄTMETE KOGUMISE JA VEO KESKKONNAMÕJU 

Jäätmekäitluse esimeste etappide hulka kuuluvad kogumine ja vedu. Järjest olulisemaks 
muutub jäätmete maksimaalne sorteerimine tekkekohas ning transport erinevate jäätmeliikide 
lõikes. Elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine ja tingimuste loomine sorteerimiseks aitab 
vähendada jäätmete keskkonnamõju, kuna sorteerimise läbi jõuab üha enam jäätmeid 
taaskasutusse ning ei lõpeta oma teekonda prügilas. Sorteerimise puhul on oluline ohtlike 
jäätmete eraldamine. Selles on suur panus elanikel, kuna ohtlikud jäätmed tuleb iseseisvalt 
viia jäätmejaama või kogumispunkti. Paljud elanikud on siiski harjunud viskama kõik 
olmejäätmete konteinerisse ning lisaliigutuste tegemine ei ole saanud harjumuseks.  
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Peale jäätmete kogumist on järgmiseks etapiks jäätmete vedu, millega seotud 
keskkonnamõjud on seotud eelkõige transpordivahendist tulenevaga: kütuse tarbimine sõiduki 
liiklemisel, müra, vibratsioon, heitgaasid, rasketehnikast tulenev teekatte lõhkumine jms. 
Seega on (korraldatud) jäätmeveo planeerimisel vajalik hinnata teekonna optimaalsust ning 
kasutada võimalikult lühikesi marsruute. Jäätmete sattumine keskkonda veo ajal sõiduki või 
vedu teostava inimese süül on äärmiselt minimaalne ning endast ohtu ei kujuta (Siiski on 
erandid ohtlike jäätmete veod, kuid Võrumaa kontekstis sellised jäätmekogused ei liigu). Veo 
optimeerimise seisukohast on tõhusam korraldatud jäätmevedu, kui vabatahtlik lepingute 
sõlmimine. Korraldatud veo korral leidub piirkonnas rohkem jäätmevaldajaid ning ühe 
sõidukilomeetri läbimise kohta kogutakse koguseliselt rohkem jäätmeid (sellest ka jäätmeveo 
odavam hind).  

Jäätmete roiskumise ja negatiivsete mõjude tekkimise vältimiseks on Jäätmeseaduses 
fikseeritud minimaalsed korraldatud jäätmeveo sagedused.  

7.2. JÄÄTMETE KÕRVALDAMISE KESKKONNAMÕJU 

Eestis on olnud peamiseks jäätmete kõrvaldamise vahendiks prügilasse ladestamine. 
Võrumaal on 2010. a. aasta alguseks suletud kõik endised prügilad (vt. lisa 5) ning aktiivset 
ladestamist enam ei toimu. Prügilate osas on vajalik tegeleda regulaarse kontrolliga ning 
suletud prügilate järelhooldusega. Jäätmekava raames on planeeritud eraldi tegevusena Räpo 
tugiprügila järelhooldus.  

Võrumaa jäätmete ladestamine toimub Jõgevamaal Torma vallas asuvasse Torma prügilasse. 
Peamiseks ladestamisega kaasnevaks keskkonnamõjuks on negatiivsed mõjud pinnasele, 
pinna- ja põhjaveele ning õhukvaliteedile. Mõjud on tingitud peamiselt prügilagaasist ja 
prügilaveest, mille teke on seotud prügilas toimuvatest keemilistest protsessidest ja 
ilmastikuoludest. Lisaks otseselt looduskeskkonnas avalduvatele mõjudele ilmnevad prügilate 
vahetus läheduses sotsiaalsed mõjud nagu kinnisvara hindade ja maa väärtuse langus. Kuna 
Võrumaal ei asu ühtegi aktiivselt kasutatavat prügilat, siis täpsemaid keskkonnamõjusid antud 
jäätmekava raames ei analüüsita, kuna Torma prügilaga seotud mõjude analüüsi eest vastuta 
Võrumaa omavalitsused.  

Võrumaale rajatud jäätmejaamade tulemusena on aktiviseerinud eriliigiliste jäätmete 
kogumine ning vähenenud on ebaseaduslikult ladestatud prügi hulk selleks mitte ette nähtud 
kohtades. Seega täiendavate jäätmejaamade (Umbsaare ümberlaadimisjaam, Varstu, Misso) ja 
kogumispunktide rajamise osas ei ole vajalik läbi viia eraldiseisvat keskkonnamõju hindamist, 
vaid keskkonna aspekte on vajalik kaaluda detailplaneeringu või ehitusprojekti koostamise 
käigus.  

7.3. LOODUSVARADE KASUTAMISE MAHU HINNANG 

2009. a. suleti Räpo tugiprügila (viimane ametlik prügila maakonnas) ning jäätmekava 
perioodi jooksul on kavas teostada Räpo prügila järelhooldust, milleks kulub minimaalses 
mahus loodusvara. Võrumaa suletuid prügilaid ei ole enam nimetatud Riigi jäätmekavas 
2008-2013, seega nende hooldamiseks ja korrastamiseks lisaraha riigilt küsida ei saa. Kõik 
omavalitsused vastutavad ise oma territooriumil asuva vana prügila eest ning rahastavad 
vajadusel omavahendite eest korrastamist.  
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Muude jäätmekavas planeeritud rajatiste ehitamiseks kulub minimaalsel määral loodusvara. 

Võrumaa Keskkonnateenistuse otsused prügilate sulgemise kohta: 
 Püve prügila 01.01.2001 
 Pindi ladestus 31.08.2001 
 Mõniste prügila 31.08.2001 
 Kuldre prügila 31.08.2001 
 Osula prügila 31.12.2001  
 Vastseliina prügila 31.12.2001 
 Meremäe prügila 31.12.2001 
 Kimalase prügila 01.09.2002  
 Andrikova prügila 31.03.2004  
 Räpo (Võru) tugiprügila 16.07.2009 

7.4. KESKKONNA- JA TERVISEKAITSEMEETMED 

Vastavalt Jäätmeseadusele tuleb jäätmekavas ette näha keskkonna- ja tervisekaitsemeetmed 
ning nende tagamise tehnoloogilised vahendid ja meetmete rakendamise eeldatav maksumus. 
Käesolev jäätmekava on orienteeritud eelkõige jäätmehoolduse süsteemi täiustamisele ja 
parema korraldusliku poole loomisele. Rajatistest on kavandatud jäätmejaamad (neli 
olemasolevat jaama ning lisaks Varstu jäätmejaam, Misso väiksemat sorti jäätmejaam ja 
Umbsaare ümberlaadimisjaam), ohtlike jäätmete kogumispunktid, hajaasustuses kogumise ja 
veo optimeerimise eesmärgil väiksemad jäätmekuurid ning eraldi kompostimisplatsid 
enamustes omavalitsustes. Üldiselt toimub kohapeal jäätmete kogumine, tulevikus on 
kavandatud sorteerimine Umbsaare ümberlaadimisjaamas ning biolagunevate jäätmete 
kompostimine.  

Olulisemad keskkonna- ja tervisekaitsemeetmed, mis on vajalikud rakendada Võrumaa 
kontekstis: 

 Jäätmejaamades, kus ei asu kompostimisplatsi, võib biolagunevatest jäätmetest vastu 
võtta ainult aia- ja haljastusjäätmeid, mis ei tekita haisuprobleemi.  

 Kõikide jäätmejaamade ja ilma metallkonteinerita ohtlike jäätmete kogumispunktide 
alused platsid tuleb jäätmekava perioodi lõpuks asfalteerida, et oleks välditud 
võimalike õnnetuste korral pinnase- ja veereostus.  

 Korraldatud jäätmeveo rakendamisel on vajalik fikseerida prügiautode liikumise 
ajalised piirangud (soovitav on keelata konteinerite tühjendamine ajavahemikel 22:00-
06:00), mis aitavad vähendada müra ka vibratsiooni mõju elanike tervisele.  

 Kompostimisplatside rajamisel tuleb projektis ette näha konkreetsed meetmed 
pinnase- ja veereostuse vältimiseks (sh. nõrgvee probleemid). 

 Kompostimisplatside rajamisel tuleb ette näha võimalikud arengud valmis 
kompostmaterjali kasutamiseks, et valmis materjal ei jääks platsidele seisma. 

Meetmete rahastamine toimub omavalitsuste eelarvetest, kaasates vajadusel erinevate fondide 
rahastamise võimalusi. Omavalitsuste kulud jäätmekäitlusele 2009. a. seisuga on esitatud 
peatükis viis ning arvestades majanduslikku olukorda ei nähta ette kulude olulist kasvamist 
jäätmekava perioodi jooksul.  
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8. INVESTEERINGUTE TEGEVUSKAVA 

Tabel 28. Investeeringute tegevuskava aastateks 2010-2014.
Tegevus Selgitus 2010 2011 2012 2013 2014 Allikas 

Omavalitsuste ühised tegevused 2010-2014 
Jäätmehoolduse süsteemi korrastamine 

Ühisvajaduse 
ilmnemisel Võrumaa 
jäätmehooldust 
korraldava 
ühissüsteemi loomine: 
projektijuhi palkamine 
Võrumaa Omavalitsuste 
Liidu juurde. 

Võrumaa omavalitsuste 
koostöö süvendamine ja 
jäätmehoolduse ühine 
korraldamine. 
Jäätmehooldusega seotud 
tegevuste ja kohustuste 
ülevõtmine omavalitsustelt 
ning omavalitsuste 
töökoormuse vähendamine. 

 X    OV  

Ühisvajaduse 
ilmnemisel 
jäätmevaldajate 
registri ühine loomine: 
kõikide Võrumaa 
omavalitsuste 
ettevalmistamine 
korraldatud jäätmeveole 
üleminekuks 2014. a. 
Ühise tarkvara 
soetamise hanke 
korraldamine.  

Vajalik on koostada ühine 
jäätmevaldajate register, mis 
sisaldab kõikide omavalitsuste 
andmeid. Ligipääs on igal 
omavalitsusel ainult enda 
omavalitsust puudutavatele 
andmetele. 

 X X X  OV  

Segaolmejäätmete 
sortimisuuringu 
läbiviimine. 

Vajalik on saada täpne 
ülevaade Võrumaal tekkivate 
segaolmejäätmete koostisest, 
mille alusel on võimalik seada 
täpsemad olmejäätmete 
erinevate osiste 
taaskasutusmäärad. 

   X  
KIK/ 
OV 

Jäätmehooldussüsteemi 
tutvustavate iga-aastaste 
kampaaniate 
läbiviimine (sh. 
jäätmekalender). 

Tervet maakonda hõlmav 
laiapõhjaline kampaania uue 
süsteemi tutvustamiseks 
elanikele (iga-aastaselt). 
Jäätmekalendri koostamine, 
mis aitab tõsta elanike 
teadlikkust. Teavitamine 
meedias (ajalehtedes, raadios), 
korteriühistutele seinalehtede 
loomine jms. 

X X X X X 
KIK/ 
OV 

Jäätmevoldikute 
süsteemi loomine. 

Vajalik on luua infovoldik, mis 
annab ülevaate jäätmete 
üleandmise võimalustest. 
Tabelkujul antakse ülevaade, 
millist jäätmeliiki kuhu üle 
anda. 

X     
KIK/ 
OV 

Investeeringud rajatistesse ja tehnikasse 

Umbsaare 
ümberlaadimisjaama 
rajamine 

Keskus rajatakse eesmärgiga 
optimeerida jäätmevedu 
prügilasse. Samuti on oluline 
kohapealne sortimine, 
kompostimine ja suurema 
hulga materjali suunamine 
taaskasutusse. Jätkuetappidena 

X  X X  
KIK/ 
OV 
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on kavandatud 
kompostimisplatsi rajamine ja 
–tehnika soetamine, 
sorteerimisliini soetamine ja 
paigaldamine, sõela, puidu 
hakkuri, purusti jms soetamine. 

Paberi- ja papi 
kogumise süsteemi 
korraldamine: 
puuduvate konteinerite 
paigaldamine 
kõikidesse 
omavalitsustesse. 

Kõikides omavalitsustes ei ole 
välja kujunenud paberi ja papi 
kogumise võrgustik. Kohati 
puuduvad konteinerid ning 
korraldamata on äravedu.  

X X X   
KIK/ 
OV 

Maakonnas paiknevate 
jäätmekäitlusrajatiste 
toimimise tagamiseks 
vajaliku tehnika 
soetamine. 

Hakkur, komposti sõeluja-
segaja, purusti, veoauto jms. 
Tehnika paiknemiseks on sobiv 
koht Umbsaare 
ümberlaadimisjaam. Personali 
koolitamine. 

 X X   
KIK/ 
OV 

Aunkompostimis-
seadmed 

Odavamat sorti haakeriistad, 
mida hakkaksid tulevikus 
kasutama kõik omavalitsused 
kõikide kompostimisplatside 
hooldamiseks 

 X    
KIK/ 
OV 

Tervet maakonda 
hõlmav viitade ja 
infotahvlite 
paigaldamine. 

Maakonna 
jäätmehooldusrajatiste ühine 
sildistamine tõstab elanike 
teadlikkust ja hõlbustab 
arusaamist. 

 X  X  
KIK/ 
OV 

Raudteeliiprite 
käitluskoha rajamine. 

Arvestades Võrumaad läbiva 
olulise raudteega võib 
lähiaastatel liiprite käitluskoha 
rajamine osutuda otstarbekaks.  

    X 
KIK/ 
OV 

Pakendi- ning paberi ja 
papi konteinerite 
platside rajamine ja 
korrastamine. 
Piirkondlikud 
kogumisplatsid. 

Kogukondlike 
jäätmekogumispunktide 
platside ettevalmistamine 
kõigis omavalitsustes. 
Vajadusel tuleb platsid 
asfalteerida ja taraga piirata 
ning selgelt ja arusaadavalt 
tähistada.  

X X X X X 

KIK/ 
OV/ 

TVO-
d* 

Antsla vald
Jäätmekogumispunktide 
ja –majade rajamine 
väiksematesse 
küladesse. 

Hajaasustuse jäätmete 
kogumise süsteemi 
tõhustamine ja logistika 
hõlbustamine vedajale. 

  X X X 
KIK/ 
OV/ 

TVO-d 

Haanja vald
Kompostimisplatsi 
rajamine. 

Biojäätmete ladustamise 
vähendamine. 

  X X  
KIK/ 
OV 

Jääkreostusobjektide 
likvideerimine. 

Väetiseladu Ruusmäe külas.    X  
KIK/ 
OV 

Kortermajadega asulate 
paberi ja papi 
konteineritega 
varustamine. 

Hetkel puuduvad võimalused 
paberi ja papi üle andmiseks. 

 X    
KIK/ 
OV 

Ohtlike jäätmete 
kogumispunkti edasi 
arendamine. 

Rajatakse elektroonika ja 
rehvide hoiustamiseks vajalik 
hoidla. 

  X X  
KIK/ 
OV 

Ohtlike jäätmete 
kogumisring. 

Iga-aastase veo- ja 
kogumisringi korraldamine. 

X X X X X 
KIK/ 
OV 
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Jäätmekogumispunktide 
rajamine väiksematesse 
küladesse. 

Hajaasustuses korraldatud veo 
lihtsustamine ja optimeerimine. 

 X X X X 
KIK/ 
OV/ 

TVO-d 
Lasva vald

Jäätmekogumispunktide 
ja –majade rajamine 
väiksematesse 
küladesse. 

Hajaasustuse jäätmete 
kogumise süsteemi 
tõhustamine ja logistika 
hõlbustamine vedajale. Lasva 
vallas on planeeritud rajada 
kogumiskohad 10-sse külasse 
(eelneval kokkuleppel 
kogukonnaga). 

 X X X X 
KIK/ 
OV/ 

TVO-d 

Meremäe vald
Kompostimisplatsi 
rajamine. 

Biolagunevate jäätmete 
ladestamise vähendamine. 

   X  
KIK/ 
OV 

Jäätmejaama rajamine 
Meremäele ja Obinitsa. 

Nõuetekohased konteinerid, 
katusealus, asfalteeritud plats. 
Ala aiaga piiratud. 

  X X  
KIK/ 
OV 

Jääkreostusobjektide 
likvideerimine. 

Meremäe külas maa-alune    
gaasihoidla. 

  X   
KIK/ 
OV 

Misso vald

Jäätmejaama rajamine. 

Väiksemat sorti jaam: ohtlikud 
jäätmed (konteiner olemas), 
paber ja papp, probleemsed 
jäätmed (rehvid jms), 
biolagunevad jäätmed 
(nõuetekohaste 
konteineritega/kompostritega). 
Koondada olemasolevad asjad 
ühele platsile kokku. 

   X X 
KIK/ 
OV 

Kompostimisplatsi 
rajamine. 

Biolagunevate jäätmete 
ladestamise vähendamine. 

   X X 
KIK/ 
OV 

Jäätmekogumispunktide 
ja –majade rajamine 
Hino, Luhamaa, Mauri, 
Tsiistre ja Kivioru 
küladesse. 

Hajaasustuse jäätmete 
kogumise süsteemi 
tõhustamine ja logistika 
hõlbustamine vedajale. 

 X X X X 
KIK/ 
OV/ 

TVO-d 

Mõniste vald

Kompostimisplatsi 
rajamine. 

Koostöös Varstu vallaga.  
Biolagunevate jäätmete 
ladestamise vähendamine. 

   X  
KIK/ 
OV 

Rõuge vald
Kompostimisplatsi 
rajamine ja varustamine 
vajaliku tehnikaga. 

Biolagunevate jäätmete 
ladestamise vähendamine. 

   X  
KIK/ 
OV 

Jäätmejaama edasi 
arendamine ja 
täiustamine. 

Rajatakse katusealusele seinad, 
kaks väravat, et oleks läbisõidu 
võimalus, soetatakse 
jäätmekaal, asfalteeritakse 
plats. 

 X X   
KIK/ 
OV 

Jääkreostusobjektide 
likvideerimine.  

1. Mürkkemikaalide ladu 
Handimiku külas. 

2. Väetise hoiupaik Sänna 
külas (Lehviku talu). 

3. Endise Viitina majandi 
tankla mahutid. 

4. NSV sõjaväeosa jäätmete 
matmiskoht Sänna baasi 
territooriumil. 

5. Endise sovhoositankla 

  X X X 
KIK/ 
OV 
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mahutite hoiuplats. 
Kortermajadega asulate 
(Rõuge, Viitina, Nursi) 
paberi ja papi 
konteineritega 
varustamine. 

Hetkel puuduvad piisavad 
võimalused paberi ja papi üle 
andmiseks.  

 X    
KIK/ 
OV/ 

TVO-d 

Pakendikonteinerite 
võrgu täiendamine. 

On ilmnenud vajadus 
täiendavate konteinerite järele. 

X X    TVO-d  

Jäätmekogumispunktide 
ja –majade rajamine 
väiksematesse 
küladesse ja võrgu edasi 
arendamine. 

Hajaasustuses korraldatud 
jäätmeveo lihtsustamine ning 
veo optimeerimine. Samuti 
pakendikonteinerite 
paigaldamine. 

 X X X X 
KIK/ 
OV/ 

TVO-d 

Sõmerpalu vald
Sõmerpalu ohtlike 
jäätmete kogumispunkti 
rajamine. 

Sõmerpalu elanikel puuduvad 
võimalused ohtlike jäätmete 
üleandmiseks.  

  X   
KIK/ 
OV 

Kompostimisplats 
Osula külas. 

Biolagunevate jäätmete 
ladestamise vähendamine. 

   X  
KIK/ 
OV 

Kompostimisplats 
Sõmerpalu alevikus. 

Biolagunevate jäätmete 
ladestamise vähendamine. 

   X  
KIK/ 
OV 

Jääkreostusobjekti 
likvideerimine. 

Omanikuta mürkkemikaalide 
ladu Osula külas. 

Urvaste vald
Kompostimisplatsi 
rajamine. 

Biolagunevate jäätmete 
ladestamise vähendamine. 

   X  
KIK/ 
OV 

Varstu vald

Varstu jäätmejaama 
rajamine. 

Vastavalt AS Entec poolt läbi 
viidud uuringu tulemustele on 
vajalik viie jäätmejaama 
rajamine Võrumaale. Viimase 
jaama rajamine. 

   X  
KIK/ 
OV 

Vastseliina vald

Jäätmejaama 
täiustamine. 

Vajalik oleks soetada 
jäätmepress (paberi ja papi 
tarbeks) ja lisakonteinerid 
erinevat liiki jäätmetele. 

 X  X  
KIK/ 
OV 

Kompostimisplatsi 
laiendamine. 

Välja ehitada reoveesette 
käitlemise (stabiliseerimise) 
ala. Asfaltplatsi laiendamine, 
konteinerid haljastusmassist 
eraldatud inertsete jäätmete 
jaoks. 

    X 
KIK/ 
OV 

Kogukondlike 
kokkukandepunktide 
rajamine 
külakeskustesse: Viitka, 
Vana-Vastseliin, 
Kapera, Kündja, Loosi, 
Voki. 

Jäätmeveo optimeerimine ning 
korraldatud jäätmeveo 
süsteemi tõhustamine.  

 X X X X 
KIK/ 
OV/ 

TVO-d 

Bioloogiliste jäätmete 
kogumiskohtade 
rajamine. 

Magalate; koolide/lasteaedade; 
hoolekande asutuste juurde – 
kasumit mitteteenivate 
objektide juurde. 

 X X   
KIK/ 
OV 

Võru vald
Võru valla asulatesse ja 
küladesse 
jäätmekogumispunktide 

Lähim jäätmejaam asub Võru 
linnas ning vajalik oleks rajada 
väiksemad kogumispunktid 

 X    
KIK/ 

OV 
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rajamine. valla suurematesse keskustesse, 
et lihtsustada logistikat. 

Kompostimisplatsi 
rajamine. 

Biolagunevate jäätmete 
ladestamise vähendamine. 

  X   
KIK/ 

OV 
Võru linn

Kompostimisplatsi 
rajamine, Võru linna 
kalmistu lähistele 
kalmistujäätmete 
komposteerimiseks. 

Biolagunevate jäätmete 
ladestamise vähendamine. 
Kompostimisplatsi hakatakse 
kasutama kalmistujäätmete 
kompostimiseks. Köögi- ja 
muude haljastusjäätmete 
tarbeks rajatakse plats 
Umbsaare 
ümberlaadimisjaama. 

KIK/ 
OV 

Jäätmejaama 
täiustamine. 

Paberi ja papi pressi, suurema 
kaalu, taaskasutatavate asjade 
hoidmiseks riiulite soetamine 
jms. 

KIK/ 
OV 

Avalike paberi ja papi 
konteinerite soetamine. 

Paberi ja papi konteinereid ei 
ole piisavala hulgal. 

KIK/ 
OV 

Pakendikogumise 
konteinerite punktide 
rajamine. 

Kuiv ja puhas plats, selgelt 
piiritletud. 

KIK/ 
OV/ 

TVO-d 
* TVO – tootjavastutusorganisatsioon.   

Vastavalt Jäätmeseadusele peab kohalik omavalitsus ära märkima jäätmehoolduses 
kavandatavate meetmete eeldatava maksumuse. Tööseminaride tulemusena jõuti ühisele 
järeldusele, et tegevuste täpseid maksumusi fikseerida ei ole võimalik. Investeeringute 
tegevuskavas toodud projektide elluviimist nähakse ette erinevate fondide kaasabil ning 
omavalitsused peavad olema valmis omafinantseeringu osa katmiseks.  

Investeeringute tegevuskava koostamisel tugineti eelnevalt ellu viidud projektidele, mis on 
täpsemalt esitatud lisas neli. Projektide elluviimise täpsema maksumuse välja selgitamine on 
võimalik teostada projektipõhise töötaja poolt, kelle ülesandeks on käesoleva jäätmekava 
elluviimine. 

Siiski võib prognoosida investeeringute eeldatavaid maksumusi järgnevalt: 
 Varstu ja Misso jäätmejaamade ehitamise kulu võiks jääda vahemikku 500 000 kuni 

1 000 000 krooni kumbki.  
 Komposteerimisväljaku rajamise maksumus on hinnanguliselt 100 000 kuni 500 000, 

oleneb konkreetsest vajadusest, asukohast ja võimalikest lisafunktsioonidest (muu 
orgaanika kompostimise ühildamine reoveesette kompostimisega jms). 

 Sõmerpalu ohtlike jäätmete kogumispunkt 200 000 kuni 300 000 krooni.  
 Hajaasutusse on planeeritud rajada hulgaliselt väiksemat sorti jäätmekogumispunkte, 

mille eeldatav maksumus on 50 000 kuni 100 000 krooni.  
 Projektipõhise ametikoha ülalpidamise kulu aastas võib jääda vahemikku 200 000 

kuni 300 000 krooni. 
 Jäätmevaldajate registri sisse seadmine omavalitsustes võib maksta 100 000 kuni 

200 000 krooni. 
 Kampaaniate peale ei ole tarvis kulutada rohkem, kui 50 000 krooni aastas. 
 Jääkreostusobjektide likvideerimise maksumus tuleb välja selgitada reostuse ulatuse 

hindamise käigus. 
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 Seadmete ja masinate soetamise kulu tuleb hinnata siis, kui on astutud reaalseid 
samme koostöö alustamiseks ning samuti on näha, et näiteks kompostimisväljakute 
süsteem hakkab toimima.  

 Paberi- ja pakendikonteinerite võrgustiku täiendamine on vajalik ette võtta koostöös 
tootjavastutusorganisatsioonidega ning ühe kogumispunkti korrastamise maksumus 
võib jääda 10 000 kuni 20 000 krooni kanti.  

 Segaolmejäätmete sorteerimisuuring on võimalik läbi viia koostöös Eesti 
Maaülikooliga.  
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9. JÄRELEVALVE JA JÄÄTMEKAVA TÄITMISE KONTROLL 

Vastavalt Jäätmeseaduse § 59 jõustub kohalike omavalitsuste üksuste ühine jäätmekava siis, 
kui selle on vastu võtnud kõik koostööd tegevate omavalitsuste volikogud.  

Järelevalvet jäätmekava täitmise üle ja vastavate eesmärkide saavutamise analüüsiga 
tegelevad kõik kohalikud omavalitsused: 

 Kõik kohalikud omavalitsused vastutavad jäätmekava eesmärkide täitmise üle 
jäätmeliikide lõikes enda omavalitsuse haldusterritooriumil. 

 Kõik kohalikud omavalitsused vastutavad tegevuskavas vastava omavalitsuse juures 
toodud tegevuste elluviimise eest.  

 Ühistegevuste elluviimise eest vastuavad kõik omavalitsused üheskoos. Kuni 
omavalitsuste jäätmehooldust korraldava ühisasutuse loomiseni tegutseb toetava 
organisatsioonina Võrumaa Omavalitsuste Liit.  
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LISA 1 – MÕISTED  

Töös kasutatud mõisted on pärit mitmesugustest seadusandlikest aktidest ning defineeritud 
erialakirjanduse põhjal eesmärgiga võimalikul selgelt kirjeldada jäätmekäitlustoimingud, -
tehnoloogiaid ja -protsesse. 

Jäätmed – Jäätmeseaduse paragrahvi 2 lõikes 3 loetletud jäätmekategooriasse kuuluv 
mistahes vallasasi, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda 
tegema (RT I 2004, 9, 52). 

Olmejäätmed – kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud 
oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. Olmejäätmete seas võib olla 
tavajäätmeid ja ohtlikke jäätmeid (RT I 2004, 9, 52).  

Tavajäätmed – kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka (RT I 2004, 9, 52). 

Püsijäätmed – tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi 
muutusi. Püsijäätmed ei lahustu, põle ega reageeri muul viisil füüsikaliselt või keemiliselt, 
nad ei ole biolagundatavad ega mõjuta ebasoodsalt muid nendega kokkupuutesse sattuvaid 
aineid viisil, mis põhjustaks keskkonna saastumist või kahju inimese tervisele. Püsijäätmete 
leostuvus veekeskkonnas, ohtlike ainete sisaldus ning nõrgvee ökotoksilisus ei põhjusta 
täiendavat keskkonnakoormust, seda eriti põhja- ja pinnavee kvaliteedinõudeid silmas pidades 
(RT I 2004, 9, 52). 

Jäätmekäitlus – jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine (RT I 2004, 
9, 52). 

Jäätmehooldus – jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitlus-kohtade 
järelhooldus (RT I 2004, 9, 52). 

Jäätmete korduskasutus – taaskasutamismoodus, kus jäätmeid kasutatakse nende esialgsel 
otstarbel, see tähendab samal otstarbel kui tooteid, millest nad on tekkinud (RT I 2004, 9, 52). 
Jäätmete taaskasutamine – jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed või neis sisalduv aine või 
materjal võetakse kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia tootmisel, või 
seda ettevalmistav tegevus  (RT I 2004, 9, 52). 

Jäätmete ringlussevõtt – taaskasutamismoodus, kus jäätmetes sisalduvat ainet kasutatakse 
tootmisprotsessis esialgsel või muul otstarbel, kaasa arvatud bioloogiline ringlussevõtt, kuid 
välja arvatud jäätmete energiakasutus (RT I 2004, 9, 52). 
Jäätmete kõrvaldamine – jäätmete keskkonda viimiseks või selle ettevalmistamiseks tehtav 
toiming  (RT I 2004, 9, 52). 

Jäätmete energiakasutus – taaskasutamismoodus, kus põletuskõlblikke jäätmeid kasutatakse 
energia tootmiseks nende põletamisel eraldi või koos muude jäätmete või kütusega, kasutades 
ära tekkinud soojuse  (RT I 2004, 9, 52). 

Jäätmete töötlemine – jäätmete mehaaniline, termiline, keemiline või bioloogiline 
mõjutamine, kaasa arvatud sortimine ja pakendamine, mis muudab jäätmete omadusi 
eesmärgiga vähendada jäätmete kogust või ohtlikkust, hõlbustada nende käitlemist või 



VÕRUMAA OMAVALITSUSTE ÜHINE JÄÄTMEKAVA AASTATEKS 2010-2014 

77 

kõrvaldamist või tõhustada nende taaskasutamist. Jäätmete töötlemiseks ei loeta nende 
kokkupressimist jäätmete mahu vähendamise eesmärgil, nagu vedamisel või ladestamisel 
prügilasse (RT I 2004, 9, 52). 

Jäätmete sortimine – tegevus, mille käigus eraldatakse segaolmejäätmetest ennekõike 
ohtlikud jäätmed, samuti taaskasutatavad jäätmed, kui sortimine ja väljanopitud jäätmete 
taaskasutamine on tehnoloogiliselt võimalik ning nende tegevustega ei kaasne ülemääraseid 
kulutusi (RTL, 2007, 9, 140). 

Sortimistehas – tehnoloogiliselt varustatud ning keskkonna- ja tervisekaitsenõuetele vastav 
jäätmekäitluskoht, kus sorditakse segunenud olmejäätmed (RTL, 2007, 9, 140).  
Biolagunevad jäätmed – anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nt toidujäätmed, 
paber ja papp (RT I 2004, 9, 52). 

Bioloogiline ringlussevõtt – jäätmete biolaguneva aine lagundamine kontrollitavates 
tingimustes ning mikroorganismide abil, mille tulemusena saadakse stabiliseeritud 
orgaanilised jääkmaterjalid või metaan. Prügilasse ladestamist ei loeta bioloogilise 
ringlussevõtu vormiks (RT I 2004, 9, 52).  

Korraldatud jäätmevedu – olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast 
määratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse organi korraldatud konkursi korras 
valitud ettevõtja poolt  (RT I 2004, 9, 52). 

Nõrgvesi – igasugune ladestatud jäätmetest läbi nõrguv vedelik, mis jääb prügilasse või 
voolab prügilast välja (RTL 2004, 56, 938).  

Prügilagaas – igasugune gaas, mis tekkib prügilasse ladestatud jäätmetest (RTL 2004, 56, 
938).  

Jäätmekäitluskeskus, ka jäätmekeskus – suur, spetsiaalset kõikidele seadustest tulenevatele 
keskkonnanõuetele vastav rajatis jäätmete käitlemiseks. Jäätmekäitlus-keskuse oluline osa on 
ladestusala koos kõigi sinna juurde kuuluvate tehnorajatiste ja infrastruktuuriga (sh nõrgvee- 
ja prügilagaasikäitlussüsteem). Jäätmekäitluskeskusse on võimalik üle anda igat liiki lahku 
sorditud jäätmeid, sh ohtlikke. Kasusjäätmed puhastatakse, töödeldakse parimal võimalikul 
moel, pakitakse ning suunatakse taaskasutusse. Orgaanilised jäätmed kompostitakse.  

Jäätmekäitluskeskuses on alaliselt tööl personal, mis on kompetentne jäätmetega ringi käima. 
Jäätmekäitluskeskus teenindab mitut maakonda. 

Kui jäätmekäitluskeskusel puudub ladestusala, suuremahuline mehaaniline ja bioloogiline 
töötlemine tehakse aga hoones, siis kutsutakse sellist ettevõtet jäätmematerjali 
taaskasutuskeskuseks Material Recycling Facility (MRF). 

Käesolevas töös kasutatakse mõistet Jäätmekäitluskeskus mitmel põhjusel: a) sõna keskus
viitab suuremat sorti kesksele ettevõttele, käitlus viitab aga jäätmete käitlemisele ja 
töötlemisele ja b) jäätmekäitluskeskust haldama kutsutud Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS 
(KEJK) juba sisaldab sõna jäätmekeskus, mistõttu nende läbisegi kasutamine raskendaks 
lugemist. Kõiki teisi moodsaid nõuetele vastavaid prügilaid nimetatakse käesolevas töös 
jäätmekeskusteks. 
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Tugiprügila – prügila, mis ei vasta keskkonnanõuetele, kuid mis on omal ajal otsustatud jätta 
tööle kuni selles piirkonnas valmib uus, nõuetekohane ladestusala.  

Ladestusala – koht, kuhu ladestatakse prügi. Varem mõisteti ladestusalana tervikuna kogu 
prügilat, kuid viimasel ajal on prügilatele lisandunud hulk muid funktsioone, mistõttu prügila 
on ettevõttena muutunud jäätmekäitluskeskuseks ning selle võrdsustamine ladestusalana võib 
olla eksitav.  

Jäätmejaam – jäätmekäitluskoht lahkusorditud teisese toorme ning ohtlike jäätmete 
ökonoomseks kogumiseks. Jäätmejaam on üldnimetus ning selle väljanägemine oleneb ta 
suurusest ning ülesannetest. Suur jäätmejaam rajatakse detailplaneeringu ja projekti alusel 
ning selles võib olla olmehoone ja varjualune ohtlike jäätmete kogumiseks. Jäätmejaamas 
kogutakse ja vahel ka jaotatakse kasutuskõlblikke ja suurjäätmeid (mööbel, kodumasinad, 
majatarbed, riietusesemed jms). Jäätmejaama on võimalik ühildada ka ümberlaadimis- või 
sortimisjaamaga. Jäätmejaamas võib olla võimalik kompostida orgaanilisi jäätmeid. Suuremat 
sorti jäätmejaam töötab: 
− kogumiskeskusena, kui seal jäätmeid vaid kogutakse, ning 
− kogumis- ja käitluskeskusena, kui seal lisaks kogumisele neid ka käideldakse, nt 

sorditakse, pakitakse, pallitakse või kompostitakse. 

Kogumiskeskuses ning kogumis- ja käitluskeskuses on alaline personal ja ta on avatud 
tavapärasel tööajal.  

Kui jäätmejaam on väike, seal võetakse vastu vaid paari liiki jäätmeid (paber ja papp, 
pakendid), siis ei ole selle rajamiseks vaja detailplaneeringut ega projekti (see ei ole 
Jäätmeseaduse mõistes jäätmekäitluskoht). Hankima peaks vaid need kooskõlastused, mis 
lubavad selle linnaruumi panna (nt liikluskorraldus). Selliseid jäätmejaamasid nimetatakse 
tinglikult jäätmepunktideks, mille otstarve oleneb suurusest ja paiknemistihedusest: 
− kokkukandepunktid jäävad elanike jaoks käimisulatusse. Nad on linnaruumi lahutamatu 

osa, mistõttu nad peaks olema väikesed ja nägusad.  
− kokkuveopunktid jäävad sõidu-ulatusse, mistõttu neid on vähem ja nad on rohkemate ja 

suuremate konteineritega.  

Laadimisjaam, ka ümberlaadimisjaam – detailplaneeringu ja projekti alusel spetsiaalselt 
rajatud ja tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht sortimata või sorditud jäätmete laadimiseks 
suurematesse konteineritesse või veokitesse eesmärgiga optimeerida vedu. Laadimisjaam võib 
olla jäätmejaama või sortimisjaama osa või eraldiseisev jäätmekäitluskoht. Laadimisjaamas 
võidakse jäätmeid ka tihendada ja pakkida.  

Kompostimine – orgaanilise materjali lagundamine aeroobses keskkonnas. 
Kompostitehnoloogiaid on palju, kuid protsessi põhiolemus on alati sama: orgaanilise aine 
lagundavad mikroorganismid, seened ja muud mullaasukad. Jäätmete kompostimisel 
valmistatakse kompostisegu ette (purustamine ja sõelumine ning C/N vahekorra seadmine), 
materjal kuhjatakse aunadesse (aunkompostimine) või reaktoritesse (reaktorkompostimine) 
ning protsessi kiirendatakse pideva pneumaatilise õhustamise või perioodilise läbisegamise 
abil. Kompostisegu tuleb niisutada ning kui vaja, siis lagugaasid koguda ja käidelda. 
Kvaliteetsest toormest saadakse komposti. See on toode, millel on turuväärtus. Reostunud või 
saastunud lähtematerjali (segajäätmed) kompostimisel orgaaniline aine küll laguneb ja 
stabiliseerub, kuid saadust ei nimetata kompostiks. Selline materjal ladestatakse prügilasse.  
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Kompost – orgaanilistest jäätmetest kompostimise teel saadud huumusetaoline aine, mida 
kasutatakse väetisena või mullaparandusainena.  

Lauskompostimine, ka mehhaanilis-bioloogiline töötlemine (Mechanical-biological 
Treatment (MBT) – mitmesuguste mehaaniliste jäätmekäitlusvõtete (purustamine, sõelumine 
jms) kombineerimine selleks, et lähtejäätmetest eraldada nn kuiv fraktsioon (metall, klaas, 
plast) ja orgaanilise aine rikas märgfraktsioon. Kuiva põlevfraktsiooni (paber ja plast) saab 
väärindada jäätmekütuseks. Märgfraktsioon stabiliseeritakse aeroobselt, harvem anaeroobselt. 
Peale bioloogilist töötlemist tohib jäätmed ladestada prügilasse, mis enne ei olnud võimalik. 
Selleks tuleb enne veel veenduda, et ta omadused vastavad prügilanõuetele. 

Jäätmekütus –  segajäätmete töötlemissaadus, millest mehaanilise töötlemise käigus on 
eemaldatud teatud taaskasutatavad ja mittepõlevad või ohtlikud materjalid. Jäätmekütus on 
toode, mis vastab teatud kvaliteedinõuetele (standard: CEN/TC 343). Tahkeid jäätmekütuseid 
tuntakse nimede all Refuse Derived Fuel (RDF) ja Solid Recovered Fuel (SRF).  
Kasusjäätmed,  ka kasutuskõlblikud jäätmed –  ringlussevõtuks eraldatud jäätmed. 

LISA 2 – MUUD JÄÄTMEHOOLDUST REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID 

Lisaks seadustele reguleerivad kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse korraldamist Vabariigi 
Valitsuse, Keskkonnaministri ja Rahandusministri määrused ning Euroopa Liidu direktiivid. 

Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused:
 6. aprilli 2004. a määrus nr 102 “Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu”. 
 6. aprilli 2004. a määrus nr 103 "Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord". 
 6. aprilli 2004. a määrus nr 104 "Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute 

nimistud“. 
 26. aprilli 2004. a määrus nr 121 "Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise 

ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, 
litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm”. 

 26. aprilli 2004. a määrus nr 122 "Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavate 
tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud loetelu ning tootmismahud ja 
jäätmekogused, mille puhul jäätmeluba ei nõuta". 

 26. novembri 2004. a määrus nr 346 "Riikliku pakendiregistri põhimäärus" (NB! 1. 
jaanuarist 2010. a jõustub uus redaktsioon). 

 13. detsembri 2004. a määrus nr 352 "Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, 
tootjale tagastamise, taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud ning 
rakendamise tähtajad". 

 6. juuli 2006. a määrus nr 154 "Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav 
loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ja piirangud". 

 29. mai 2008. a korraldus nr 234 «Riigi jäätmekava 2008–2013» heakskiitmine. 
 7. augusti 2008. a määrus nr 124 "Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, 

tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning 
sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad". 

 20. aprilli 2009. a määrus nr 65 "Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 
kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord 
ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad". 

 23. juuli 2009. a määrus nr 135 "Probleemtooteregistri põhimäärus". 
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Keskkonnaministri määrused: 
 15. aprilli 2004. a määrus nr 17 “Metallijäätmete täpsustatud nimistu”. 
 20. aprilli 2004. a määrus nr 18 “Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või 

tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi vormid”. 
 21. aprilli 2004. a määrus nr 21 “Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille 

vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või 
tekkekohas kõrvaldamise nõuded”. 

 21. aprilli 2004. a määrus nr 22 “Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded”.  
 21. aprilli 2004. a määrus nr 23 “Vanaõli käitlusnõuded”.  
 22. aprilli 2004. a määrus nr 25 “Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle 

sisaldavate jäätmete käitlusnõuded”. 
 26. aprilli 2004. a määrus nr 26 “Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks 

tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning 
jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse ning 
jäätmeloa.  

 29. aprilli 2004. a määrus nr 38 “Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded”.  
 29. aprilli 2004. a määrus nr 39 "Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise 

kord”.  
 30. aprilli 2004. a määrus nr 42 "Jäätmete, mille riikidevaheline vedu toimub 

riikidevahelise veo loa alusel, kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodid". 
 4. juuni 2004 määrus nr 66 "Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, 

kasutamise ja sulgemise nõuded".  
 8. juuli 2004. a määrus nr 89 "Romusõidukite käitlusnõuded".  
 23. detsembri 2004. a määrus nr 138 "Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus 

ja aruande esitamise kord".  
 9. veebruari 2005. a määrus nr 9 "Elektri- ja elektroonikaseadmete romude 

käitlusnõuded".  
 23. märtsi 2005. a määrus nr 19 "Pakendi tagatisraha suurus".  
 15. aprilli 2005. a määrus nr 24 "Pakendi tagatisraha märgid". 
 12. oktoobri 2005. a määrus nr 63 "Pakendimaterjali määramise kord". 
 3. novembri 2005. a määrus nr 66 "Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja 

pakendi massi määramise kord". 
 16. jaanuari 2007. a määrus nr 4 "Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete 

liigitamise alused".  
 12. aprilli 2007. a määrus nr 28 "Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku 

koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded". 
 2. juuli 2007. a määrus nr 49 "Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud 

nimistu". 
 21. detsembri 2007. a määrus nr 64 "Patareide ja akude märgistamise viis ja kord". 
 10. jaanuari 2008. a määrus nr 5 "Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded". 
 25. septembri 2008. a määrus nr 41 “Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja 

koostamise, edastamise ja registreerimise kord”. 
 27. aprilli 2009. a määrus nr 21 "Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja 

kord". 
 18. augusti 2009. a määrus nr 50 "Pakendiregistri registrikaardi vormid" (Jõustub 1. 

jaanuaril 2010. a). 

Rahandusministri määrus:
 Rahandusministri 3. märtsi 2005. a määrus nr 22 "Pakendi aktsiisdeklaratsiooni vormi 

kehtestamine". 
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Otsekohalduvad Euroopa Liidu õigusaktid:
 Jäätmete prügilasse vastuvõtu kriteeriumid ja kord (2003/33/EÜ). 
 Jäätmesaadetised (riikidevaheline jäätmevedu) (1013/2006/EÜ). 
 Teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1013/2006/EÜ III ja IIIA lisas 

loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille 
suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrollil 
(1418/2007/EÜ). 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1013/2006/EÜ (jäätmesaadetiste kohta) 
IC lisa täiendamine (669/2008/EÜ). 

 Pakendimaterjalide identifitseerimissüsteemi kehtestamine vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ (97/129/EÜ). 

 Erandi tingimuste kehtestamine plastkastide ja -aluste jaoks seoses pakendeid ja 
pakendijäätmeid käsitlevas direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetallide 
kontsentratsioonitasemetega (1999/177/EÜ). 

 Erandi tingimuste kehtestamine klaaspakendi jaoks seoses pakendeid ja 
pakendijäätmeid käsitlevas direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetalli 
kontsentratsioonitasemetega (2001/171/EÜ). 

 Otsuse 2001/171/EÜ muutmine eesmärgiga pikendada erandi tingimuste kehtivust 
klaaspakendi jaoks seoses direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetalli 
kontsentratsioonitasemetega (2006/340/EÜ). 

LISA 3 – JÄÄTMEARUANDE ESITANUD ETTEVÕTETE NIMEKIRI 2006-2008 

2006. aastal jäätmearuande esitanud ettevõtted: 
Registrikood Ettevõte Tegevuskoha nimi Vald 
10270442 AKO, AS Saeveski Antsla vald 
38004733 Arno Männiste FIE Vedu Antsla vald 
10051010 WERMO, AS Antsla linn Antsla vald 
10601611 Põlva Peekon, OÜ Antsla vald Antsla vald 
10080164 H-CENTRAL, AS Haanja, Võrumaa Haanja vald 
10272722 Kapa Puit OÜ Sae- ja höövelveski Lasva vald 
11074510 RaKa  Kaevandused OÜ Lasva vald Lasva vald 
70000289 Tolliamet Luhamaa piiritollipunkt Misso vald 
10004016 Lõunapiim, OÜ Vastse-Roosa küla piimakari Mõniste vald 
10001420 Todas, AS Viitina sigala Rõuge vald 
10210230 Võhandu Põllumajanduse OÜ Taime- ja loomakasvatus Sõmerpalu vald 
10135758 TOFTAN, AS Saeveski Sõmerpalu vald 
10436431 AYRE KÜTUS, AS Uue-Antsla Urvaste vald 
10051010 WERMO, AS Võru linn, Räpina mnt.12 Võru linn 
10210709 Võru KEK, AS   Võru linn 
10003181 Svenai, OÜ   Võru linn 
10210371 MUTTER JA POLT, OÜ Autolammutus Võru linn 
10302015 VÕRKO, OÜ Tänavapuhastus Võru linn 
10004973 Võru Vesi, AS Reovee biokäitlus Võru linn 
10080750 ETK Leib, AS Võru Leivatehas Võru linn 
10081991 Võru EMPAK, AS AS Võru EMPAK territoorium Võru linn 
10063473 Võru Galvaanika AS Tootmine Võru linn 
10077848 SEBE, AS Võrumaa Võru linn 
10018691 VÕRU JUUST, AS Juustu tootmine Võru linn 
10050619 EKSO, AS Autoveod Võru linn 
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10242069 Võru Tarbijate Ühistu Võru Tarbijate Ühistu Võru linn 
70005217 Kagu Piirivalvepiirkond   Võru linn 

70006719 
Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljon, 
Jalaväe väljaõppekeskus 

  Võru linn 

10167439 Kuusakoski AS Võrumaa Võru linn 
10853367 Aigren, OÜ   Võru linn 
10351812 Võru Soojus, AS Põllu tn 11 Võru linn 
70001231 Keskkonnaministeerium Võrumaa keskkonnateenistus Võru linn 
10331749 Refonda, OÜ Võru Võru linn 
10354880 RAAM TRANSPORT OÜ Garaa˛ Võru linn 
70001656 Kagu Teedevalitsus Teede ehitus ja remont Võru linn 
10080554 KAGU SELL OÜ   Võru linn 
75019980 Võru Linnavalitsus Võru linn, Tamula äärne Võru linn 
10080980 SEMUEHITUS, AS Ehitustööd Võru linn 
75019980 Võru Linnavalitsus Võru linn, Viki t Võru linn 
75019980 Võru Linnavalitsus Võru linn, Põllu t Võru linn 
10474265 KERN-LIEBERS EESTI OÜ   Võru linn 
10253084 Agometal OÜ Metallijäätmete töötlus Võru linn 
10242023 Väimela Põllumajanduse OÜ   Võru vald 
11318188 SIA VERDO EESTI FILIAAL Metalli kogumine Võrus Võru vald 

35901016546 
Andrian Kirillov, Vladimir Skarupelov 
FIE 

Antsla mnt 46 Võru vald 

10322167 EJ KATRI, OÜ Väimela Võru vald 
10306958 Ragn-Sells AS Räpo prügila Võru vald 
10171814 AUTO VÕRU, AS Remont ja hooldus Võru vald 

10272372 Puigar, OÜ 
Mootorsõidukite varuosad ja 
remont 

Võru vald 

10833853 Lõuna-Eesti Haigla, AS Haigla Võru vald 

10136806 Aivar Rääk Võrumaa 
Võrumaa määramata 
vald 

10592409 Ecometal AS Võrumaa 
Võrumaa määramata 
vald 

10814608 Cleanaway, AS Võrumaa 
Võrumaa määramata 
vald 

10945262 Põlva Kommunaal I OÜ Võrumaa 
Võrumaa määramata 
vald 

10306958 Ragn-Sells AS Võrumaa vedu 
Võrumaa määramata 
vald 

10513976 VÕRU ONKEL OÜ Prügivedu 
Võrumaa määramata 
vald 

10665798 Elektriteenused, AS Võrumaa 
Võrumaa määramata 
vald 

10136864 Epler & Lorenz, AS Võrumaa osak 
Võrumaa määramata 
vald 

Kokku:  58 ettevõtet     

2007. aastal jäätmearuande esitanud ettevõtted: 
Registrikood Ettevõte Tegevuskoha nimi Vald 
10051010 WERMO, AS Antsla linn Antsla vald 
10601611 Põlva Peekon, OÜ Tsooru seafarm Antsla vald 
10306958 Ragn-Sells AS Antsla KOJV Antsla vald 
38004733 Arno Männiste FIE Vedu Antsla vald 
11074510 RaKa  Kaevandused OÜ Lasva vald Lasva vald 
10272722 Kapa Puit OÜ Sae- ja höövelveski Lasva vald 

10004016 Lõunapiim, OÜ 
Vahtse-roosa küla 
piimakari 

Mõniste vald 

10001420 Todas, AS Viitina sigala Rõuge vald 
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10135758 TOFTAN, AS Saeveski Sõmerpalu vald 
10004973 Võru Vesi, AS Kirumpää reoveepuhasti Võru linn 
10302015 VÕRKO, OÜ Tänavapuhastus Võru linn 

10081991 Võru EMPAK, AS 
AS Võru EMPAK 
territoorium 

Võru linn 

75019980 Võru Linnavalitsus Võru linn, Viki t Võru linn 
10063473 Võru Galvaanika AS Tootmine Võru linn 
10051010 WERMO, AS Võru linn, Räpina mnt.12 Võru linn 
10018691 VÕRU JUUST, AS Juustu tootmine Võru linn 
10210371 MUTTER JA POLT, OÜ Autolammutus Võru linn 
10080980 SEMUEHITUS, AS Ehitustööd Võru linn 

70006719 
Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljon, Jalaväe 
väljaõppekeskus 

  Võru linn 

10167439 Kuusakoski AS Võrumaa Võru linn 
10351812 Võru Soojus, AS Põllu tn 11 Võru linn 
10050619 EKSO, AS Autoveod Võru linn 
10331749 Refonda, OÜ Võru Võru linn 
75019980 Võru Linnavalitsus Võru linn, Põllu t Võru linn 

11406030 OMELMET OÜ 
Metallijäätmete kogumine 
Võrus 

Võru linn 

10306958 Ragn-Sells AS Räpo prügila Võru vald 
10171814 AUTO VÕRU, AS Remont ja hooldus Võru vald 
10270580 Barrus, AS Saeveski Võru vald 

10306958 Ragn-Sells AS Võrumaa vedu 
Võrumaa 
määramata vald 

10513976 VÕRU ONKEL OÜ Prügivedu 
Võrumaa 
määramata vald 

10665798 Elektriteenused, AS Võrumaa 
Võrumaa 
määramata vald 

10814608 Cleanaway, AS Võrumaa 
Võrumaa 
määramata vald 

10592409 Ecometal AS Võrumaa 
Võrumaa 
määramata vald 

10136864 Epler & Lorenz, AS Võrumaa osak 
Võrumaa 
määramata vald 

10945262 Põlva Kommunaal I OÜ Võrumaa 
Võrumaa 
määramata vald 

Kokku:  35 ettevõtet 

2008. aastal jäätmearuande esitanud ettevõtted: 
Registrikood Ettevõte Tegevuskoha nimi Vald 
10051010 WERMO, AS Antsla linn Antsla vald 
38004733 Arno Männiste FIE Vedu Antsla vald 
10601611 Põlva Peekon, OÜ Tsooru seafarm Antsla vald 
10018840 Anneküla Piim, OÜ Piimakari Antsla vald 
11074510 RaKa  Kaevandused OÜ Lasva vald Lasva vald 
10272722 Kapa Puit OÜ Sae- ja höövelveski Lasva vald 
10880060 KIMEKO, OÜ   Meremäe vald 
10004016 Lõunapiim, OÜ Mõniste vald piimakari Mõniste vald 
10001420 Todas, AS Viitina sigala Rõuge vald 
10135758 TOFTAN, AS Saeveski Sõmerpalu vald 

10210230 
Võhandu Põllumajanduse 
OÜ 

Taime- ja loomakasvatus Sõmerpalu vald 

10081991 Võru EMPAK, AS 
AS Võru EMPAK 
territoorium 

Võru linn 

10167439 Kuusakoski AS Võrumaa Võru linn 
11317125 Kopaonud  OÜ Võru linn Võru linn 
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10210371 MUTTER JA POLT, OÜ Autolammutus Võru linn 

11406030 OMELMET OÜ 
Metallijäätmete kogumine 
Võrus 

Võru linn 

10351812 Võru Soojus, AS Põllu tn 11 Võru linn 
10004973 Võru Vesi, AS Kirumpää reoveepuhasti Võru linn 
10080980 SEMUEHITUS, AS Ehitustööd Võru linn 
10063473 VG Holding AS Tootmine Võru linn 
10051010 WERMO, AS Võru linn, Räpina mnt.12 Võru linn 
10018691 VÕRU JUUST, AS Juustu tootmine Võru linn 
11515345 Vakaru Refonda OÜ  Võru osakond Võru linn 
10003181 Svenai, OÜ Svenai OÜ töökojad Võru linn 
75019980 Võru Linnavalitsus Võru linn, Põllu t Võru linn 
10171814 AUTO VÕRU, AS Remont ja hooldus Võru linn 
10306958 Ragn-Sells AS Räpo prügila Võru vald 
10270580 Barrus, AS Saeveski Võru vald 

10592409 Ecometal AS Võrumaa 
Võrumaa 
määramata vald 

10814608 Cleanaway, AS Võrumaa 
Võrumaa 
määramata vald 

10945262 PKM Grupp OÜ Võrumaa 
Võrumaa 
määramata vald 

10136864 Epler & Lorenz, AS Võrumaa osak 
Võrumaa 
määramata vald 

10665798 Elektriteenused, AS Võrumaa 
Võrumaa 
määramata vald 

10306958 Ragn-Sells AS Võrumaa vedu 
Võrumaa 
määramata vald 

Kokku:  34 ettevõtet 

LISA 4 – KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUSELT SAADUD 
JÄÄTMEHOOLDUSE ALASED TOETUSED 2007-2009* 

*Nimekirjas ei käsitleta ohtlike jäätmete kogumisringe ning avariijärgse reostuse 
likvideerimist. 

Ühtekuuluvusfond 

Räpo prügila sulgemine 2009 

Üldandmed

Projekti nimetus: Räpo prügila sulgemine

KIK toetuse taotlemise rahuldamise kuupäev ja 
 otsuse nr: 

19.06.2009 nr 1-25/35

Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2.1.0201.08-0008

Toetuse taotlemise rahuldamise abikõlblikkuse lõpp 31.12.2011

ÜF toetuse maksimumsumma 10’038’342 EEK

Toetuse saaja: Võru Vallavalitsus

Toetuse saaja esindaja: 
Georg Ruuda
Projektijuht Merle Tarrend
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KIKi projektikoordinaator: Kai Helm

Projekti piirkond: Võru vald

Toetuse saaja kodulehekülg: http://www.voruvald.ee/

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks Võru vallas, Sika külas asuva 4,2 ha Räpo prügila sulgemine vastavalt õigusaktides 
etteantud nõuetele. Sulgemistööde tulemuseks on prügilast tuleneva õhu, pinna- ja põhjavee ja pinnase reostuse 
vähendamine.  

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Projekteerimis- ja ehitustööde ligikaudne maht on alljärgnev: 
1. Prügikeha koondamine ja profileerimine  
Olemasoleva prügi (sh prügila tehnorajatised ) sorteerimine, ümberpaigutamine ja profileerimine 1,9 ha maa-
alal. Teisaldatavate jäätmete kogus  koondamisel ja profileerimisel on ligikaudu 21’000m3

2. Prügikeha tihendamine 
Paralleelselt prügi ümberpaigutamise ja profileerimisega tihendatakse prügiladet õhukese 10…20 cm paksuse 
savika pinnasega kuni mahumassini 900 kg/m3

3. Prügikeha katmine ja haljastus 
Poolemeetri paksusest savikast moreenist (filtratsioonimooduliga vähemalt 0,05 m/d) tasanduskiht kaetakse 
kuni poolemeetri paksuse mineraalse kattepinnasega, mille ülemine 10 cm on kasvumuld. Prügila haljastakse 
muruga ja välditakse kõrghaljastust. 
4. Seirekaevude rajamine 
Olemasoleva seirepuuraugu puhastamine ja uue seirepuuraugu rajamine 

Keskkonnaprogramm 2007 

Nimi Asukoht 
KIK 
(EEK) 

Taotleja Meede 

Võru linna jäätmejaama 
rajamise II järk 

Võru linn 3 510 000 Võru Linnavalitsus  

Jäätmekäitluse programm 
Tavajäätmete käitlemise 
alamprogramm, KIK nõukogu 
otsus 28.02.2007  

Keskkonnaprogramm 2008
Nimi Asukoht KIK (EEK) Taotleja Meede 

Mõniste ohtlike jäätmete 
kogumispunkti 
väljaarendamine  

Mõniste 
vald 

207 123 
Mõniste 
Vallavalitsus 

Jäätmekäitluse programm 
Ohtlike jäätmete käitlemise 
alamprogramm, KIK nõukogu 
otsus 26.02.2008 

Vastseliina 
komposteerimisväljaku 
rajamise II etapp 

Vastseliina 
vald 

378 000 
Vastseliina 
Vallavalitsus 

Jäätmekäitluse programm 
Tavajäätmete käitlemise 
alamprogramm, KIK nõukogu 
otsus 26.02.2008 

*Võru Võru linna 
jäätmejaama rajamise II 
järk 

Võru linn 313 317,30 Võru Linnavalitsus 

Jäätmekäitluse programm 
Tavajäätmete käitlemise 
alamprogramm, KIK nõukogu 
otsus 26.02.2008 

*2007.a projekti lisarahastus 

Keskkonnaprogramm 2009 
Nimi Asukoht KIK (EEK) Taotleja Meede 

Võru 
ümberlaadimisjaama 
rajamine 

Võru linn 8 884 918 
MTÜ Võru 
jäätmekeskus 

Jäätmekäitluse programm 
Tavajäätmete käitlemise 
alamprogramm, KIK nõukogu 
otsus 10.03.2009 
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Keskkonnaprogrammi maakondlik programm 2008 
Nimi Asukoht KIK (EEK) Taotleja Meede 
Hajaasustuse jäätmete 
kokkukandepunkt 

Rõuge vald 71 420 
Rõuge 
Vallavalitsus 

II voor, KIKi Nõukogu 
koosolek 20.06.2008 

LISA 5 – UMBSAARE ÜMBERLAADIMISJAAMA KIRJELDUS VASTAVALT 
TEHNILISELE PROJEKTILE 

Võrumaa jäätmekeskuse hoone

Umbsaare ümberlaadimisjaama projekti koostamiseks on lähtematerjalidena 
kasutatud: 

 Saetööstuse sorteerimise-töötluse maa-alaplaan (OÜ Geomel nr 15/08 juuni 2008). 
 Riigihanke 114687 lisa I – Võru Jäätmekeskuse ümberlaadimisjaama projekteerimis-

ehitustööde lähteülesanne-tehniline kirjeldus. 
 AS Pöyry Entec töö nr 865/09 Võru Jäätmete ümberlaadimisjaama eelprojekt. 
 FIE Jaan Vene töö nr. DP-03-2009 Saetööstuse sorteerimistööstuse kinnitus 

detailplaneering (köide I). 

Piirdeaed ja väravad 
Ümber terve ümberlaadimisjaama territooriumi rajada piirdeaed.  

Piirdeaed peab vastama järgmistele tingimustele: 
 Aia täitevõrk ei tohi hargneda ühe võrgutraadi läbi lõikamisel (see nõue täidetav 

keevisvõrkude korral). 
 Võrgutraadid peavad olema terasest ja 5 mm läbimõõduga.  
 Võrgusilma mõõtmed ei tohi võimaldada jalatuge üleronijale – võrgusilma laius 50 

mm; 
 Korrosiooni vältimiseks peab piirdeaed olema tsingitud, mis tagab piisava 

korrosioonikaitse. 

Toodud tingimuste täitmiseks sobib piirdeaed kõrgusega 2,0 m. Postide samm 2,5 m. Aia 
nurkadesse ja iga 50 m aia pikkuse kohta paigaldada toed või sidepostid. Sidemeid paigaldada 
igale nurgapostile 2 tk. Piirdeaia postid betoneerida min. 600 mm sügavusele maa sisse. 

Piirdeaeda rajada 1 sõiduvärav ja 1 jalgvärav. Sõiduväravana kasutada manuaalselt avatavat 
liugväravat laiusega 7,0 m ja kõrgusega 2,0 m. Väravate konstruktsioon peab vastama samade 
tingimustele, mis piirdeaed. Piirdeaia vundamendid valada monoliitsest betoonist 1,0 m 
sügavustesse ja 40 cm diameetriga eelnevalt puuritud aukudesse. 

Piirdeks kasutada Nylofor 3D tsingitud paneelaeda (või analoog). 

Arhitektuurne lahendus 
Hoone välisseina materjaliks on pural kattega profiilplekk T20-79-1100, pleki paksusega 0,7 
mm ja tooniga RR 37 (roheline). Hoone esiküljes akendest ülevalpool kasutatakse pural 
kattega profiilplekki T20-79-1100, pleki paksusega 0,5mm ja tooniga RR24 (kollane). Plekk 
paigaldatakse vertikaalselt. Katusel kasutatakse pural kattega profiilplekki T45-37W-900, 
pleki paksusega 0,7 mm ja tooniga RR 37. Vihmaveesüsteemi toon on RR23 (hall). 
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Vihmaveerenni lõbimõõt on 150 mm ja toru läbimõõt on 100 mm. Hoone ümber ehitatakse 
500 mm laiune betoonsillutusriba.  

Konstruktiivne osa 
Vundament – olemasolev. Hoone otsas kahe karkassiposti ümbernihutamise tulemusena tuleb 
rajada karkassipostidele vundamendid. Soklit õgvendada pole vaja kuna z-profiiliga viiakse 
seina katteplekk teraskonstruktsioonist niipalju eemale, et seina katteplekk katab sokli ära. 
Olemasolevat soklit jääb väljast näha 30 mm. 

Katuse kandekonstruktsioon – olemasolevad terasfermid. Telgede 5 – 7 vahe tõstetakse 
ülejäänud katusepinnast kõrgemale, et tagada jäätmepressi lehtrile vajalik tõsteruum. Antud 
vahes paigaldatakse uued terasfermid (2 tk). Teraskonstruktsioonide kaitse keskkonnaklass on 
C3.  

Katusekate – pural kattega profiilplekk T45-37W-900, pleki paksus 0,7 mm ja toon RR37 
(roheline). Katusekate kinnitatakse z profiilist roovitusele Z150 2,0mm, mille samm on 1500 
mm, lumekoti piirkonnas telgede 4-5 ja 7-8 vahel on roovituse sammuks 750 mm. 

Välisseinad –  z profiilil (Z120 2,0 mm, samm 1300 mm)  pural kattega profiilplekk T20-79-
1100, pleki paksus 0,7 mm ja toon RR37 (roheline). Hoone esiküljes akendest ülevalpool 
kasutatakse pural kattega profiilplekki T20-79-1100, pleki paksusega 0,5mm ja tooniga RR24 
(kollane). Plekk paigaldatakse vertikaalselt. 

Põrandad  – kogu hoone põrand rajatakse 200 mm paksuse kiudbetoonplaadina (C25/30 kiudu 
25 kg/m3). Põranda alla paigaldatakse 100 mm EPS 120 soojustus. Betoonpõranda pindmine 
kiht töödelda NEODUR (või analoog n. MASTERTOP) pinnakõvendiga. Põranda aluse 
tihendusaste 130-150 MPa. 

Avatäited – aknad on alumiiniumprofiilis 6 mm klaas. Tõstuksed TU-1 ja TU-2 on varustatud 
tõsteautomaatikaga, TU-3 on avatav käsitsi. Lehtuksed on soojustamata terasuksed. Kõik 
uksed peavad olema lukustatavad.

Siseviimistlus 
Olemasoleva teraskarkass (postid, fermid) puhastatakse ja värvitakse toon RR 23 (hall). 

Telfer 
Hoones olemasolev telfer remontida ja viia töökorda. Telfrile teostada õigusaktidega nõutud 
ülevaatused. 

Jäätmepress 
Jäätmepressi vundamendid ehitada vastavalt seadme tarnija juhistele. Jäätmepressi paigaldab 
jäätmepressi tarnija. 

Veevarustus ja kanalisatsioon 
Krundi veevajadus rahuldatakse krundile rajatavast puurkaevust. Kaev lahendatakse eraldi 
projektiga. Joogiveis võetakse samast kaevust tingimusel, et vesi vastab Sotsiaalministri 31. 
juuli 2001. a. Määrusega nr 82 (RTL 2001,100,1369) kehtestatud nõuetele. Kui vesi ei vasta 
nimetatud nõuetele, tuuakse joogivesi kohale (n. Saku läte või analoogsete teenusepakkujate 
poolt).  
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Liiva-õlipüüdur paigaldada minimaalse settemahuga 3 m³, I-klassi filterkoalisaatoritega 
vooluhulgale 30 l/s. 

Küte ja ventilatsioon 
Jäätmejaama ei köeta. Hoone loomulik ventilatsioon toimub läbi räästapilude ja kõrgentatud 
osasse paigaldatud ventilatsioonirestide (4 tk) 
Tuleohutus 
Vaadeldav ehitis kuulub tuleohutusest lähtuvalt TP3 klassi (tuldkartev- ehitise 
kandekonstruktsioonile ei seata nõudeid kandekonstruktsiooni tulepüsivuse suhtes). 

Hoone kasutamisotstarve on tootmishoone, VI kasutusviis (Tööstus- ja tootmisehitised, 
milles reeglina viibivad ruume tundvad isikud) 

Korruste arv on 1.
 Hoone kogupindala on 781 m² ja koos kõrvalhoonega 1019 m2. 
 Hoone kõrgus on 8,2 m / 10,9 m maapinnast katuseräästani. 
 Kogu hoone (koos kõrvalhoonega) on üks tuletõkkesektsioon 

Päästetööde tegemise tagamiseks on tagatud päästemeeskonna pääs välisukse juurde ja 
päästemeeskonnal tagatud ehitisele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud 
päästevahenditega.  

Suitsueemaldus hoonest on võimalik ventilatsioonirestide (4 tk) ja uste kaudu. Hoonesse 
paigaldatakse autonoomset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi. Hoones peab olema 
turvavalgustus. Hoonele ei paigaldata piksekaitset, hoone teraskarkass tuleb nõuetekohaselt 
maandada. Tulekahju kustutamiseks vajalik veevarustus saadakse olemasolevast 
naaberkinnistul Saetööstuse laoplats (kt. Tunnus 91804:004:0063) paiknevast tuletõrjevee 
maa-alusest mahutist, mille mahutavus on ca 350 m3 ja jääb planeeringualast ca 125 m 
kaugusele.  
Hoonesse paigaldada esmased tulekustutusvahendid (1 pulberkustuti 6 kg iga 200 m2 kohta). 
Kinnistu hoonete omavaheline kuja on suurem kui 8 meetrit (24 m). 

Kaal
Kaalu tarnija paigaldab kaalu ja tarnib/paigaldab ka komplektse riist- ja tarkvara. Kaalu 
opereerimine toimub kaalu administratiivhoones. 

Kaalu vundament rajatakse vundamendiplokkidest laiusega 300 mm. Kaalu enda alus on 
raudbetoonkonstruktsioon, mille põhjas on sadeveerenn, millega sajuveed juhitakse 
sadeveelehtrisse ja sealt edasi sadeveekogumistorustikku. Kaalu „vanni“ äärtesse 
paigaldatakse nurkrauad ning maha- ja pealesõidule karprauad, et vältida betooni murenemist 
ekspluatatsiooni käigus.  

Administratiivhoone

Arhitektuurne lahendus 
Seinad, katus ja põrand on sandwichpaneelidest. Hoones on esik, administraatori ruum, 
külaliste WC, koristusvahendite ruum/tehnoruum, WC, riietusruum, dušširuum ja 
köök/puhkeruum. Aknad on 2x klaaspaketiga plastikaknad. Välisuks on soojustatud 
metalluks. Välisseinad on sandwichpaneelid tooniga RAL 6011 (roheline).  
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Konstruktiivne osa 
Vundament – postvundament 300x300 mm. Terasraam toetud vundamendile, terasraami ei 
kinnitata. 

Katuse kandekonstruktsioon – teraskonstruktsioon.  

Katusekate – on 140/100 mm paksusega polüstürool täitega (U=0,34 W/m2K) katuse 
sandwichpaneel Ruukki SPC S (või analoog). Katusekatte toon RAL 6011 (roheline). 

Välisseinteks – on 100 paksusega polüstürool täitega (U=0,35 W/m2K) sandwichpaneel 
Ruukki SPB S (või analoog), pinnaprofileering L-ribaline. Välimine toon RAL 6011 
(roheline). 

Siseseinteks – on 60 mm paksusega sandwichpaneel Ruukki SPB S (või analoog), 
pinnaprofileering F-sile.  

Põranda – kandekonstruktsiooni moodustavad nelikanttorudest (100x100x5 mm) sõrestik, mis 
on kaetud 100 mm paksuse sandwichpaneeliga (n. Ruukki SPC S). Sandwicpaneel kaetakse 
tsementplaatiga (8 mm, n. Cetris plaat) ja viimistluseks on PVC kate.  

Avatäited – aknad on 2x klaaspaketiga PVC aknad. Välisuks on soojustatud metalluks, toon 
RR23 (hall). Siseuksed on sile siseuksed. Dušširuumi uks klaasuks (pronksklaas) 

Siseviimistlus 
Terasraam (teraskonstruktsioon jääb seest nähtavale) värvitakse halliks, RR 23. Seinte 
pinnakatteks on plekk (toon valge), mida ei viimistleta. Dušširuumi seinad kaetakse Polyclad 
elastikkattega.

Kõikide ruumide põrandad kaetakse PVC-ga (Kolor Klassik Plus Optimal, R11, paksus 2,0 
mm,  pur kiht 0,8 mm, 3216-10 hall). Kõikidesse ruumidesse paigaldatakse ripplagi Ecophon 
POP 600x600 mm. 

Veevarustus 
Administratiivhoone tarbeveega varustamine toimub krundile rajatavast puurkaevust. 
Projekteeritud veemõõdusõlme paigaldatakse veemõõtja, mille QN=1,5 m3/h. 
Tarbeveetorustik hoones ehitatakse alupex torudest, torude ühendamiseks kasutatakse 
pressliitmikke. Kõik torud paigaldatakse seintele, põhitorustik paikneb ripplae peal, san. 
seadmetele tuuakse torustik mööda seina alla. Torustik isoleeritakse vastavalt LVI-RYL 2002 
nõuetele. Konteinerite pesuks paigaldatakse hoone välisseina kastmiskraan.  

Paigaldusnõuded 
Enne paigaldamist tuleb torud hoolikalt puhastada ja toru lõikamisel tekkinud kraasid 
hoolikalt eemaldada nii, et toru läbilõikepind jääks igas kohas toru vabapinna suuruseks. 

Torustikes tuleb sobivatesse kohtadesse paigaldada lahtikäivad jätkud nii, et kõiki seadmeid, 
ventiile jms. saab eemaldada ilma torusid katkestamata. Avatavaid liiteid ei või kasutada 
sellistes kohtades, kuhu objekti valmides ei pääse ligi tarindeid rikkumata.  

Torud ei või kokku puutuda selliste ainetega, mis söövitavad torusid. 
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Seintest ja põrandast läbiminekul ei või torud puutuda vahetult kokku konstruktsiooniga, 
selleks varustatakse läbiminemisavad kaitsehülsiga.  

Torustike hargnemiskohtadesse ja väljavõtetele paigaldada kuulventiilid vastavalt toru 
läbimõõdule.  

Kõik vajalikud õhukollektorid ja tühjenduskraanid kuuluvad töövõtu juurde hoolimata sellest, 
kas nad on joonisel esitatud või ei. 

Veetorustike paigaldus peab vastama LVl RYL 2002 osale 2 (Soome normatiivid).  

Kõigile ventiilidele peab olema tagatud juurdepääs. 

Veetorustiku kõik lahtised otsad varustada kuulventiilidega ja kuni seadmete paigaldamiseni 
„pimedatega”. 

Surveproovid 
Torustike tihenduse kindlaks tegemiseks teostab töövõtja tavaliselt külma veega surveproovid 
Tellija esindaja juuresolekul. Vee külmumisohu korral võib selle asendada veeglükooli 
seguga (kuid mitte tarbimisvee võrgus). Sellisel juhul torustik pestakse hoolikalt läbi koheselt 
pärast katsetust. Surveproovi kestvus on minimaalselt 2 tundi. Surveproov teostatakse 
järgmiselt: 

- torustik 10 atm;  
- süsteem (torustik, seadmed, armatuur) 1,5 töörõhku (töörõhk süsteemis 4,0 atm).  

Seadmed 
NR. NIMETUS KOGUS ÜHIK MÄRKUSED 
1. Valamusegisti 2 tk nt. Gustavsberg Collection 
2. Duššisegisti ja duššikomplekt 1 tk nt. Gustavsberg Nordic (lift), 

Gustavsberg Collection (segisti) 
3. Kastmiskraan  1 tk Oras 4310 
4. Veemõõtja DN 15 Qn=1,5 m3/h 1 tk  
5. Soojaveeboiler 100L vertikaalne 1 tk nt. Atlantic 

Kanalisatsioon 
Hoone olmekanalisatsioon juhitakse  kanalisatsioonikaevu KK-7. Kanalisatsioonitorustik 
ehitatakse PP või PVC kanalisatsioonitorudest.  

Projekteeritud isevoolse kanalisatsioonitorustiku minimaalsed kalded vastavalt toru 
läbimõõdule on järgmised:  ¢110-i=0,02; ¢50-i=0,03. Kanalisatsiooni õhutus viiakse WC lae 
alt läbi seina. 

Üldised nõuded 
Ehitustöödel kasutatakse uusi ja kvaliteetseid torusid, toruliitmikke. Ehitaja on kohustatud 
nõudmisel esitama kasutatavate materjalide kvaliteeditunnistused Tellijale kooskõlastamiseks. 
Torud ja toruliitmikud peavad olema teineteisega täies vastavuses. Materjalide surveklass ei tohi 
olla väiksem, kui on näidatud joonistel.  
Torustike paigaldamine 
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Torustik paigaldatakse põranda alla teraskarkassi või põrandasandwichi külge. Torude 
paigaldamisel kontrollitakse, et materjalide hulgas ei oleks vigastatuid ja katkisi torusid, 
toruliitmikke ja tihendeid. Torustik isoleeritakse 50 mm paksuse isolatsiooniga. 

Seadmed 
NR. NIMETUS KOGUS ÜHIK MÄRKUSED 
1. Keraamiline valamu sifooniga 2 tk Nt. Gustavsberg President 
2. WC pott 1-süsteemne allavooluga 2 tk Nt. Gustavsberg 
3. Trapp Ø50 hermeetiliselt suletava 

kaanega 
1 tk  

Märkused: Köögi valamu ja segisti tarnitakse koos köögimööbliga. 

Küte  
Hoones on elektriküte, vt. Elektripaigaldise projekt töö nr. 1193-05-09 

Ventilatsioon 
Värske õhus juurdevool tagatakse akende reguleeritavatest tuulutusklappidest ja/või 
värskeõhuklapist Fresh 100. WC-de, köögi ja dušširuumi välisseintesse paigaldada taimeriga 
seinaventilaatorid (n. Europlast E120T 150m3/h), uksed paigaldada ilma lävepakkudeta.

Tuleohutus 
Vaadeldav ehitis kuulub tuleohutusest lähtuvalt TP3 klassi (tuldkartev- ehitise 
kandekonstruktsioonile ei seata nõudeid kandekonstruktsiooni tulepüsivuse suhtes). 

Hoone kasutamisotstarve on autokaalu administratiivhoone, V kasutusviis (Ehitised, 
mis on üldjuhul päevases kasutuses ja milles reeglina viibivad ruume tundvad isikud) 

Korruste arv on 1 (lubatud on kuni 2 korrust). 
Korruste kogupindala on 32,0 m²

 Hoone kõrgus on 4,0 m maapinnast katuseräästani (lubatud on kuni 9 m) 
 Kasutajate arv on 3 inimene
 Kogu hoone on üks tuletõkkesektsioon 

Päästetööde tegemise tagamiseks on tagatud päästemeeskonna pääs välisukse juurde ja 
päästemeeskonnal tagatud ehitisele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud 
päästevahenditega. Suitsueemaldus hoonest on võimalik akende ja uste kaudu. Hoonesse ei 
paigaldata autonoomset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi. Hoones peab olema 
turvavalgustus. Hoonele piksekaitset ei paigaldata. Teraskarkass maandada nõuetekohaselt. 
Tulekahju kustutamiseks vajalik veevarustus saadakse olemasolevast naaberkinnistul 
Saetööstuse laoplats (kt. Tunnus 91804:004:0063) paiknevast tuletõrjevee maa-alusest 
mahutist, mille mahutavus on ca 350 m3 ja jääb planeeringualast ca 125 m kaugusele.  
Hoonesse paigaldada esmased tulekustutusvahendid (1 pulberkustuti 6 kg) 

Kinnistu hoonete omavaheline kuja on suurem kui 8 meetrit (24 m). 

Konteinerite hoiu- ja pesuala

Arhitektuurne lahendus 
Hoone välisseina materjaliks on pural kattega profiilplekk T20-79-1100, pleki paksusega 0,7 
mm ja tooniga RR 37 (roheline). Hoone esikülg on avatud. Katusel kasutatakse kandvat 
profiilplekki T113-89L-750 0,9 mm, tsingitud. 

Konstruktiivne osa 
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Vundament – rajatise põrandabetoon töötab plaatvundamendina, millesse on valatud tarilapid, 
mille külge kinnitatakse hoone teraskarkass. 

Kandekonstruktsioon – katuse kandekonstruktsiooniks on IPE talad. Rajatise 
kandekonstruktsiooni ehitamise HEA taladest, konstruktsioon jäigastatakse diagonaalidega 
RRHS 80x80x4. Terase viimistlusel lähtuda keskkonnaklassist C4. 

Katusekate – katusel kasutatakse kandvat profiilplekki T113-89L-750 0,9 mm, tsingitud. 
Välisseinad –  välisseinaks on z profiilil (Z120 2,0 mm, samm 1050 mm) pural kattega 
profiilplekk T20-79-1100, pleki paksus 0,7 mm ja toon RR37 (roheline). Plekk paigaldatakse 
vertikaalselt. 

Põrandad  – rajatise põrand rajatakse 170 mm paksuse kiudbetoonplaadina (kiudu 30 kg/m3), 
betoon mark C30/37. Betoonpõranda pindmine kiht töödelda NEODUR (või analoog n. 
MASTERTOP) pinnakõvendiga. 

Veevarustus ja kanalisatsioon 
Konteinerite pesuvee saab kontorihoone välisseinas asuvast veevõtukraanist. Kahe konteineri 
suuruse ala põrand valatakse kaldus restkaevu suunast, millesse suunatakse konteinerite 
pesuvesi. Pesuvesi suunatakse septikusse ja sealt edasi imbväljakusse. 

Tuleohutus
Päästetööde tegemise tagamiseks on tagatud päästemeeskonna pääs rajatise juurde ja 
päästemeeskonnal tagatud ehitisele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud 
päästevahenditega.  

Rajatisele ei paigaldata piksekaitset, hoone teraskarkass tuleb nõuetekohaselt maandada. 
Tulekahju kustutamiseks vajalik veevarustus saadakse olemasolevast naaberkinnistul 
Saetööstuse laoplats (kt. Tunnus 91804:004:0063) paiknevast tuletõrjevee maa-alusest 
mahutist, mille mahutavus on ca 350 m3 ja jääb planeeringualast ca 125 m kaugusele.  


