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Jäätmekäitluse eesmärgid

• Jäätmete ladestamine on kõige madalamal hierarhia 
tasemel olev jäätmekäitlustoiming ehk kõige kehvem 
alternatiiv

• EL Jäätmedirektiivi kohaselt tuleb aastaks 2020 
saavutada olmejäätmete 50 % ringlussevõtt

• Eesti jäätmeseaduse kohaselt tuleb biojäätmete ladestamist 
olmejäätmetega vähendada 
– 2010. aastaks 20 tuh t võrra– 2010. aastaks 20 tuh t võrra
– 2013. aastaks 100 tuh t võrra ning
– 2020. aastaks 158 tuh tonni

• Teisisõnu ei tohi juba aastast 2013 tekkivatest 
olmejäätmete kogustest praktiliselt midagi prügilatesse 
ladestada

• Vastavalt jäätmete taaskasutamistoimingute nimistule on 
jäätmete taaskasutustoiminguks tõhus elektri ja soojuse 
koostootmine

• Keskkonnaministeeriumi sõnul täidab Eesti võetud 
kohustused jäätmekäitluses (biolagunevate jäätmete 
ladestamise vähendamine) vaid juhul, kui siia tekib 
2012 aastaks Iru EJ jäätmeploki suurune 
jäätmeenergiaplokk



Väljavõtted Jäätmekavast
Palju olmejäätmeid tekib?



Arvestades ka pakendijäätmetega oli 
olmejäätmete 
(kodumajapidamised + 
ettevõtetes tekkivad samalaadsed 
jäätmed) teke, kõrvaldamine ja 
üldine taaskasutamine 2005. 
aastal järgmine:

• olmejäätmete teke 487 000 tonni, 

Väljavõtted Jäätmekavast
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• olmejäätmete teke 487 000 tonni, 
sellest:
– ladestatud prügilasse 370 000 

tonni
– taaskasutamine (s.h 

pakendijäätmed) 93 000 tonni 
(sh pakend 44 000 t)

– omakäitlus kodumajapidamistes 
24 000 tonni

• Ligikaudu 50% olmejäätmetest 
tekib Tallinnas ja Harjumaal. 
Keskmiselt tekkis inimese kohta

• 361 kg olmejäätmeid aastas, 
seejuures Tallinnas ja Harjumaal 
445 kg, Tartumaal 410 kg.
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Väljavõtted Jäätmekavast
Kuhu olmejäätmed pannakse?



Uue prügila asukohaotsingud 1974 - 1993
1974 – Alustati uuesti prügi ladustamist Pääsküla prügilasse. Projekti ei 

koostatud, kuna Pääsküla prügila võeti algselt kasutusse kui ajutine 
prügila.

1975 - Uute prügipolügonide rajamiseks olid valitud kohad Harkus, Maardus ja 
Pääskülas. Perspektiivis oli Väo.

1978 - Tallinna Linnavalitsus tellis Kommunaalprojektist uurimuse linna 
prügipolügoni asukoha leidmiseks Maardu külje all, Rebala külas asuvas 
tööstuspiirkonnas (Tootmiskoondis "Eesti Fosforiit" poolt läbitöötatud 
karjääri aladele).

1982 - Pääsküla prügimägi töötab, maa-ala eraldatud pole. Kolhoosi "Rahva 
Võit" territooriumile otsitakse sobivat maa-ala, kuid ei leita. Maardus 
välja vaadatud koht, kuhu võiks sobida prügimäe ja mullavabriku 
kompleksi väljaarendamine.

1985 - Tallinna Linna Täitevkomitee valis välja prügipolügonide asukohtadena 
5 alternatiivset ala: 1) Saku raba; 2) Männiku raba (radioaktiivsete 
jäätmete matmispaiga kõrval); 3) Parasmäe raba Kostivere lähedal; 4) 
Maardu järve lähise ala (fosforiidikaevanduse nn lõunakarjääri ala); 5) 
Maardus, Leningradi mnt-st põhja poole.

1986 - Ükski viiest alternatiivist ei rahuldanud esitatud tingimusi. Valiku 
materjalid esitati arvamuse saamiseks Geoloogia Valitsusele.

Jõelähtmesse rajatava Tallinna prügila – jäätmekäitlusettevõtte 
projektiarendus 1992-2003 

14.08.1992. a sõlmisid Tallinna Linnavalitsus ja Jõelähtme Vallavalitsus kirjaliku kokkuleppe 
prügipolügoni projekteerimiseks kahepoolselt sätestatud tingimustel valla 
territooriumil asuvale karjäärialale.

1993. a Tallinna Linnavalitsus kinnitas dokumendi "Tallinna jäätmekäitluse programm 
aastani 2000", mis nägi ette Pääsküla prügimäe sulgemise ja Jõelähtme 
ammendunud fosforiidikarjääri uue prügila rajamise.

1995. a Viatek Group OY (Soome) ning Eesti konsultatsioonifirmade P.I.C. Eesti AS ja AS 
Geotehnika Inseneribüroo poolt viidi läbi Tallinna linna jäätmete käitluse ja 
ladustamise teostavusuuring "(Maardu-Eesti Fosforiidi) Jõelähtmes asuvate 
karjääride prügilana kasutamine ja jäätmete energia utiliseerimine". Uuringut 
finantseerisid Soome Keskkonnaministeerium ning Tallinna Linnavalitsus.

Eesti Geoloogiakeskus viis läbi asukohavaliku riikliku keskkonnaekspertiisi, mis tunnistas 
valitud karjääriala sobivaks Euroopa normidele vastava kaasaegse prügila 
rajamiseks.

08.02.1996. a Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel otsutati rajada Tallinna uus prügila 
Jõelähtme valla territooriumile Eesti Fosforiidi (Maardu) ammendunud 
fosforiidikarjääri alale.

13.11.1997. a kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu oma otsusega Tallinna uue prügila 
detailplaneeringu.

Väljavõtted Jäätmekavast
Kui palju aega võtab uue prügila rajamine?

materjalid esitati arvamuse saamiseks Geoloogia Valitsusele.
1987 - Pakutakse uut asukohta Uus-Pääsküla metskonnas. Väljapakutud 

asukoht ei vasta veekaitse nõuetele: liiga lähedal Pääsküla jõele, samuti 
põhjaveekaitselt ebasobiv. Otsustati forsseerida otsingud Ülgasele 
(Jõelähtmes). Saadi kinnitus, et Uus-Pääsküla ja Harku ebasobivad.

1987 - Spetsialistid väidavad, et hüdroloogia - põhjavee seisukohalt uue 
prügila jaoks sobivaim koht Jõelähtme.

1989 - Jõuti ametkondadevahelise (Geoloogia Valitsuse, Täitevkomitee, 
keskkonnakaitse, veekaitse, õhuinspektsiooni, tervisekaitse jt.) 
ühisseisukohani, et uus prügipolügon on otstarbekas paigutada 
Jõelähtmesse.

1990 - Telliti majanduslik põhjendus Tallinna jäätmete utiliseerimiseks. 
Vastavalt uurimustulemustele peeti mõistlikuks prügitöötlemistehase 
rajamine ammendunud fosforiidimaardlasse. Uue asukoha leidmist peeti 
praktiliselt võimatuks. Tallinna Linnavalitsus langetas otsuse: 
põletustehasele mitte orienteeruda, sest see on kümnekordselt kallim 
kui kaasaegne prügila. Lisaks kaasnevad jäätmete põletamisega ka 
õhusaasteprobleemid.

1992 - 14.08.1992.a. sõlmisid Tallinna Linnavalitsus ja Jõelähtme Vallavalitsus 
kirjaliku kokkuleppe prügipolügoni projekteerimiseks kahepoolselt 
sätestatud tingimustel valla territooriumil asuvale karjäärialale.

1993 - Tallinna Linnavalitsus kinnitas dokumendi "Tallinna jäätmekäitluse 
programm aastani 2000", mis nägi ette Pääsküla prügimäe sulgemise ja 
Jõelähtme ammendunud fosforiidikarjääri uue prügila rajamise.

13.11.1997. a kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu oma otsusega Tallinna uue prügila 
detailplaneeringu.

01.04.1998. a asutatati 100 % linna omandis oleva Tallinna Jäätmekeskuse AS otsusega 
Jõelähtmesse rajatava prügila projektiarenduseks Tallinna Prügila AS.

20.05.1999. a Tallinna Linnavolikogu otsusega kinnitati Tallinna Prügila AS nõukogu 
ettepanekul Tallinna uue prügila rajamiseks investor-operaatori leidmiseks 
korraldatud rahvusvahelise konkursi võitjaks Saksa jäätmekäitluskontsern SKP 
Recycling AG & Co.

16.05.2000. a sõlmisid Tallinna Linnavalitsus, SKP Recycling AG & Co. ja Tallinna Prügila AS 
Tallinna Raekojas asjaosaliste ja meedia juuresolekul alla kolmepoolsele 
raamlepingule ning selle lisalepingutele.

11.01.2001. a Tallinna Prügila AS ja Saksa inseneribüroo Ing.-Büro Dali & Partner GmbH 
sõlmisid lepingu uue prügila-jäätmekäitlusettevõtte projekteerimiseks Jõelähtme 
valda.

12.07.2001. a toimus Tallinna prügila ehitusprojekti esitlus ja üleandmine Jõelähtme 
Vallavalitsusele.

13.08.2001. a Harjumaa Keskkonnateenistus kooskõlastas Jõelähtmesse rajatava uue 
prügila keskkonnamõju hindamise aruande ja prügila ehitusprojekti.

19.11.2001. a väljastas Jõelähtme Vallavalitsus Tallinna Prügila AS-le ehitusloa prügila 
rajamiseks.

25.03. 2002. a Skanska EMV AS alustas pinnase ettevalmistustöid.
29.04.2002. a Tallinna Prügila AS ja AS Merko Ehitus kirjutasid alla Jõelähtme prügila 

esimese etapi ehitamise lepingu infrastruktuuri ja kolme esimese ladestusala 
ehituseks.

14.08.2002. a asetati Tallinna Prügila sümboolne nurgakivi.
08.11.2002. a allkirjastasid Euroopa Komisjoni, Tallinna linna, keskkonnaministeeriumi, ASi 

FKSM ja konsultatsioonifirma DIWI Consult International GmbH esindajad Euroopa 
Liidu eelstruktuurivahendi ISPA programmi poolt rahastatavad Tallinna prügila 
ehitusalased lepingud. Lepingute alusel on Tallinna prügila juurdepääsutee ja 
nõrgveetrassi rajamise tööde maksumus 64,31 miljonit ja teenuste maksumus 6,76 
miljonit krooni. Nii töid kui teenuseid finantseerib Euroopa Liit 75 protsendi ulatuses. 

06.01.2003. a Tallinna Prügila juhatus kolis uude administratiivhoonesse Jõelähtmel.
02.06.2003. a avati Tallinna uus prügila Jõelähtmel



Väljavõtted Jäätmekavast
Palju maksab ladestamine?

• Praegune saastetasu olmejäätmete ladestamisel on 
133 eek/t ja prügilate väravatasu tasemel 700 eek/t

• 2010. aastast kavandatakse tõsta olmejäätmete 
saastetasumäärasid 250 kroonini tonnilt

• Kuna saastetasud 2010. aastaks kinnitatakse 
keskkonnatasude muutmise seaduse eelnõu vastuvõtmisega, 
pole eelpooltoodu veel päris kindel
keskkonnatasude muutmise seaduse eelnõu vastuvõtmisega, 
pole eelpooltoodu veel päris kindel

• Uue jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõuga nähakse 
ette keskkonnatasude lahtisidumine kohalike omavalitsuste 
tulubaasist, see rakendub alates 2010



Iru Elektrijaamast

Asutatud: Äriühing moodustatud 21.10.2005 
Omanik: AS Eesti Energia, 100 % osakapitalist
Käivitatud: 1978.a. katlamajana, koostootmise algus 1980.a.
Põhitegevus: elektri- ja soojusenergia koostootmine
Kütus: põhikütuseks on maagaas, reservkütuseks 

kütteõlikütteõli
ISO 9001 : 2001, 14001 : 2004, EMAS, keskkonnakompleksluba
Seadmed: kaks elektri- ja soojusenergia koostootmisplokki, 

kolm veesoojenduskatelt ja omatarbe aurukatel. 
Võimsus: elektriline  paigaldatud võimsus -190 MW 

soojuslik paigaldatud võimsus – 648 MW
soojuslik võimsus koostootmisrežiimis- 398 MW

Kliendid: AS Tallinna Küte kaudu Tallinna Lasnamäe, 
Kesklinna ja Maardu soojustarbijad, OÜ 
Põhivõrgu kaudu elektritarbijad

Töötajad: ca. 70 töötajat



Kadaka 
katlamaja
295 MW

Karjamaa 
katlamaja
265 MW 
(reservis)

Ülemiste 
katlamaja
238 MW 
(reservis)

Laagna 

Mustamäe 

katlamaja

416 MW

OÜ Iru Elektrijaam

648 MW/soojus

190 MW/elekter

+

2011 uus 
Jäätmeplokk (WtE)

50 MW/soojus

19 MW/elekter

Tallinna ja Maardu kaugkütteturg

Mustamäe Mustamäe 
soojusvõrksoojusvõrk
330MW330MW

Kesklinna Kesklinna 
soojusvõrksoojusvõrk
204 MW204 MW

Lasnamäe Lasnamäe 
soojusvõrksoojusvõrk
286MW286MW

Maardu Maardu 
soojusvõrksoojusvõrk
30 MW30 MW

LokaalsedLokaalsed
SVSV
116 MW116 MW

Fortum Termest AS
178 MW

Estterm 
AS
19 MW

Laagna 
pumba-
jaam
200MW

?

2009 märts alates 

Väo Elektrijaam

50 MW/soojus

25 MW/elekter



Tallinna ja Maardu kaugkütteturg
Kaugküttevõrgu kaart



Tallinna kaugkütteturg
2006. aasta koormus
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Jäätmetoimingud Euroopa Liidus



Distance < 7 km

Jäätmeenergiaploki projektiarendus
Asukoht

Distance < 7 km



Jäätmeenergiaploki projektiarendus
Ploki tüüp ja parameetrid, eellepingud

• Koostootmisplokk restkoldega katlaga, poolkuiv 
suitsugaaside puhastus

• Põletatavate jäätmete (olmejäätmed, kerged 
tööstusjäätmed, kliinilised jäätmed) hulk 220 000 t/a

• Keskmine kasutegur 84-86% • Keskmine kasutegur 84-86% 

• Keskmine elektriline netovõimsus 17 MW ja 
soojusvõimsus 50 MW

Eellepingud olmejäätmete tarnimiseks Iru 
jäätmeenergiaplokile on sõlmitud 
50 000 - 60 000 t/aastas ulatuses.



Jäätmeenergiaploki projektiarendus
Ploki põhimõtteskeem



Jäätmeenergiaploki projektiarendus
Eeltöö ja selle tulemused

• Eel-uuring: Tallinna soojusvõrgu efektiivne kasutamine elektri 
ja soojusenergia koostootmiseks – Estivo AS, 2004

• Eeluuring jäätmete põletamise baasil soojus ja elektri 
koostootmiseks Tallinna piirkonna – WSP Environmental Oy, 
2006

• Kütusena jäätmeid kasutava koostootmisploki rajamine Iru EJ 
territooriumile – olelusringipõhine KMH – Säästva Eesti 

• Kütusena jäätmeid kasutava koostootmisploki rajamine Iru EJ 
territooriumile – olelusringipõhine KMH – Säästva Eesti 
Instituut, 2007

• Kütusena jäätmeid kasutava koostootmisploki rajamine Iru EJ 
territooriumile, KMH aruanne, heakskiidetud 16.10.2007

• Teostatavuse uuring jäätmepõletusploki paigaldamiseks Iru EJ 
– AF Consult, 2007 

• Projekteerimistingimused ja Detailplaneeringu algatamine -
2008



Jäätmeenergiaploki projektiarendus
Jäätmeenergiaploki rajamine

• Uue tehnoloogia kasutamisel on suurem töökindlus, Iru 
Elektrijaama jäätmepõletusplokil jääb see vahemikku 95-
97%

• Olemasolev Iru EJ korsten on saasteainete hajuvuse 
seisu-kohalt parim lahendus tagades madalad saasteainete 
maapinnalähedased kontsentratsioonid

• Jäätmepõletusploki katla toiteveeks pole vaja 
paigaldada uut veepuhastust. Olemasoleval veepuhastusel paigaldada uut veepuhastust. Olemasoleval veepuhastusel 
on piisavalt reservi uue jäätmepõletuseploki varustamiseks 
keemiliselt ettevalmistatud veega. Suitsugaaside 
pool-märg-puhastusseadmetes heitvett ei teki

• Halva lõhna (mis tavapäraselt on prügilates, MBT protsessis) 
leviku vältimiseks võetakse põlemisõhk jäätmete 
ladustamispunkrist, tagades sellega punkris kerge alarõhk. 
Halva lõhna leviku takistamiseks paigaldatakse 
õhupuhastussüsteem, mis tagab, et halva lõhna levik oleks 
tõkestatud ka siis, kui põletusseade ei tööta, kuid kui 
punkris on jäätmed



Jäätmeenergiaploki projektiarendus
Jäätmeenergiaploki rajamine

• Jäätmete põletamisel tekkiv lendtuhk liigitakse ohtlikuks 
jäätmeks. Iru Elektrijaamas kogutakse jäätmete 
põletamise tekkiv lendtuhk kinnisesse lendtuhasilosse 
ja põhjatuhk selleks ettenähtud konteinerisse, mis asub 
kinnises ruumis

• Lendtuhasilo tühjendatakse kinniselt veokisse (puudub tuha 
kokkupuude ümbritseva välisõhuga) ja põhjatuha konteinerist 
laaditakse konveiersüsteemiga niisutatud tuhk jäätmeveoki laaditakse konveiersüsteemiga niisutatud tuhk jäätmeveoki 
kinnisesse konteinerisse

• Iru Elektrijaama territooriumil ei hakata tuhka töötlema 
vaid jäätmete põletamisel tekkivad jäägid antakse üle 
jäätmekäitlejatele, kes peavad tagama nende
keskkonnaohutu käitlemise

• Iru Elektrijaama jäätmepõletusplokis tekkiv tuhk on ühe 
võimaliku variandina kavas anda üle jäätmekäitluseks Tallina 
prügilale. Tuha kogus on kuni 1/3 Tallinna prügila tänasest 
vastuvõetavast olmejäätmete kogusest. Vastuvõtu hind selgub 
läbirääkimiste tulemusena Tallinna prügila ja Iru Elektrijaama 
vahel

• Transpordiskeem on kooskõlastatud Maanteeametiga ja 
kajastatud valmivas detailplaneeringus



• Hanke “Iru 
jäätmeenergiaploki (WtE) 
rajamine” väljakuulutamine: 
18.01.2008

• Kvalifitseerimistaotluste 
laekumine: 14.03.2008 
(laekus neli Taotlust, neist 

Jäätmeenergiaploki projektiarendus
Riigihanke läbiviimine

(laekus neli Taotlust, neist 
kvalifitseerus 3 Taotlejat)

• Pakkumuste esitamine: 
12.09.2008 

• Laekus 2 Pakkumust: CNIM 
(Prantsusmaa) ning 
Ühispakkumine:FISIA 
Babcock Invironment GmbH 
ja Skanska EMV AS

• Käesoleval ajal toimub 
pakkumuste hindamine 



Kasu jäätmeenergiaploki rajamisest

• Kliimamuutuste vähendamisele kaasaaitamine
• Keskkonnamõjude vähendamine – õhk, vesi, maapind
• Väheneb piirkonna ja Eesti tervikuna sõltuvus 

imporditavatest energiaressurssidest
• Suureneb Tallinna ja Harjumaa piirkonna soojuse ja elektri 

varustuskindlus
• Iru jäätmepõletusploki rajamisega tõuseb jäätmete • Iru jäätmepõletusploki rajamisega tõuseb jäätmete 

väärtus ja vähenevad elanike kulud jäätmeveole
• RDF tootmisest ja tööstuses tekkivad põlevad jäätmed leiaksid 

taaskasutamist
• Põhja Eesti kliinilised jäätmed saaks nõuetekohaselt käideldud
• Märgatavalt väheneksid ladestamisele minevad olmejäätmete 

kogused, mis annab võimaluse käitada Tallinna Prügilat 
pikemalt

• Võimaldab paremat jäätmekäitluse seiret
• Aitab maandada jäätmekogumise ja käitlemise 

hinnatõusuriske



Iru jäätmeenergiaplokk
Tegevus- ja ajakava, elujõulisus

• Iru Elektrijaama jäätmepõletuse arendus on staadiumis, kus 
realistlikuks jäätmepõletusploki valmimistähtajaks on 
vastavalt riigihankele laekunud pakkumustele 2011. aasta 
lõpp

• Projektiarendus on valmis jäätmeenergiaploki 
rajamiseks!

• Sõlmitakse lepinguid olmejäätmete vastuvõtmiseks • Sõlmitakse lepinguid olmejäätmete vastuvõtmiseks 
vähemalt perioodil 2011-2014

• Konkreetses väravatasus lepitakse kokku iga kohaliku 
omavalitsusega eraldi

• Jäätmeenergiaplokk amortiseeritakse reeglina 20. aastaga, 
kuid eluiga on sellest märkimisväärselt pikem.



Olmejäätmete tekke- ja 
kasutusprognoos

Jäätmete tekketrendid
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AastadJäätmete põletamine Taaskasutus ringlussevõtuna
Bioloogiline ringlussevõtt Prügilasse ladestamine



Tänan!



LISAD



§ 21. Jäätmetekke vältimise üldnõuded

(1) Iga tegevuse juures tuleb rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise 
võimalusi, samuti kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast 
ohtu tervisele, varale ega keskkonnale. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks tuleb iga 
tegevuse juures võimaluste piires:
1) rakendada loodusvarade ja toorme säästlikuks kasutamiseks parimat 
võimalikku tehnikat, sealhulgas tehnoloogiat, milles võimalikult suures ulatuses 

Regulatsioon
Väljavõtted jäätmeseadusest

võimalikku tehnikat, sealhulgas tehnoloogiat, milles võimalikult suures ulatuses 
taaskasutatakse jäätmeid;
2) kavandada, projekteerida, valmistada ja sisse vedada eeskätt selliseid 
tooteid, mis on kestvad ja korduskasutatavad ning mille kasutuselt 
kõrvaldamisel tekkivad jäätmed on taaskasutatavad võimalikult suurel määral.

§ 28. Kontrollitud jäätmekäitlus

(1) Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt 
kehtestatud nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale 
isikule. 



§ 30. Jäätmete taaskasutamise põhimõtted

(1) Jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning kui see ei 
ole muude jäätmekäitlusmoodustega võrreldes ülemääraselt kulukas. 

(2) Käesoleva seaduse § 15 lõigetes 2–4 nimetatud taaskasutamismooduste valikul 
tuleb esmane eelistus anda jäätmete korduskasutusele. Kui see ei ole võimalik, 
tuleb jäätmete energiakasutusele eelistada jäätmete ringlussevõttu materjali või 
toormena. 
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§ 15. Jäätmete taaskasutamine ja taaskasutamismoodused

(1) Jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed või neis 
sisalduv aine või materjal võetakse kasutusele toodete valmistamisel, töö 
tegemisel või energia tootmisel, või seda ettevalmistav tegevus. 

(2) Jäätmete korduskasutus on jäätmete taaskasutamismoodus, kus jäätmeid 
kasutatakse nende esialgsel otstarbel, see tähendab samal otstarbel kui tooteid, 
millest nad on tekkinud. 

(3) Jäätmete ringlussevõtt on jäätmete taaskasutamismoodus, kus jäätmetes 
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(3) Jäätmete ringlussevõtt on jäätmete taaskasutamismoodus, kus jäätmetes 
sisalduvat ainet kasutatakse tootmisprotsessis esialgsel või muul otstarbel, 
kaasa arvatud bioloogiline ringlussevõtt, kuid välja arvatud jäätmete 
energiakasutus. 

(4) Jäätmete energiakasutus on jäätmete taaskasutamismoodus, kus 
põletuskõlblikke jäätmeid kasutatakse energia tootmiseks nende põletamisel 
eraldi või koos muude jäätmete või kütusega, kasutades ära tekkinud soojuse. 

(5) Bioloogiline ringlussevõtt on jäätmete biolagunevate osade lagundamine 
kontrollitavates tingimustes ning mikroorganismide abil, mille tulemusena 
saadakse stabiliseeritud orgaanilised jääkmaterjalid või metaan. Prügilasse 
ladestamist ei loeta bioloogilise ringlussevõtu vormiks. 

(6) Jäätmete taaskasutamismoodus võib hõlmata üht või mitut 
taaskasutamistoimingut. 

(7) Jäätmete taaskasutamistoimingute nimistu kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 
määrusega.



§ 1. Jäätmete taaskasutamistoimingute nimistu

(1) Jäätmete taaskasutamistoimingud sätestatakse rahvusvaheliselt tunnustatud R-
koodinumbrite alusel. 

(2) Jäätmete taaskasutamistoimingud on:
1) R1 – kasutamine peamiselt kütusena või muu energiaallikana;
2) R2 – lahustite taasväärtustamine või regenereerimine;
3) R3 – lahustitena mittekasutatavate orgaaniliste ainete ringlussevõtt või 
taasväärtustamine, sealhulgas:
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taasväärtustamine, sealhulgas:
R3o – bioloogiline ringlussevõtt;
R3m – mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle 
keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel;
R3c – keemiline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali lagundamine 
algkomponentideks ning nendest esialgsega analoogse materjali valmistamine;
R3f – ringlussevõtt toormevaruna ehk jäätmematerjali lagundamine mis tahes 
keemilisteks ühenditeks, mis võetakse järgnevalt ringlusse uue toote 
koosseisus;
/.../
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