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Võttes arvesse arenenud riikide suurt tarbimist ning sellega kaasnevat keskkonnakahju 

tänapäeva ühiskonnas, on selge, et meil tuleb oma jäätmeid liigiti sorteerida, et mõju 

keskkonnale oleks võimalikult väike. Haridusasutused peaksid jäätmete sorteerimist õpetama 

ja ka ise vastavalt tegutsema, et olla eeskujuks keskkonna säästlikumaks muutmisel ja 

tarbimisharjumuste vähendamisel. Käesoleva  magistritöö eesmärk oli välja selgitada Eesti 

Maaülikooli üliõpilaste ja töötajate ootused EMÜ jäätmekäitluse parandamiseks ning 

kaardistada hetkeolukord. Selleks viidi läbi küsitlus Eesti Maaülikooli töötajate ja üliõpilaste 

seas. Koostati kaks küsitlust, üks üliõpilastele ning teine töötajatele. Küsitluses selgus, et üle 

90 % töötajatest ja üliõpilastest on võimaluste loomisel valmis oma jäätmeid aktiivsemalt 

sorteerima. Peamiseks nõusoleku kriteeriumiks oli „kui kogumiskaste oleks rohkem“. See 

näitab, et kindlasti peab selles osas midagi ette võtma. Tuleb luua võimalused jäätmete 

sorteerimiseks ja tõsta inimeste teadlikkust. Töötajad ja üliõpilased olid ühisel arvamusel, et 

EMÜ jäätmekäitlust aitaks parandada kogumiskastide paigaldamine, rohkema info levitamine 

ja jäätmekava koostamine. Käesolev magistritöö annab EMÜ jäätmekava koostamiseks 

esimese sisendi. 

 

Märksõnad: jäätmekäitlus, keskkond, jäätmekava, haridusasutus 
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Taking into account the significant consumption in developed countries and the 

accompanying damage affecting the environment, it is clear that we have to sort waste 

according to certain types to minimize the impact on the environment. Educational 

establishments should teach sorting waste and act accordingly themselves to be a role model 

in making the environment more sustainable and decrease the consuming habits. The aim of 

the Master’s thesis is to find out the expectations of the students and staff of the EMÜ for the 

improvement of waste handling and map the current situation. For that a questionnaire was 

carried out among the staff and the students of EMÜ. Two questionnaires were prepared: one 

for students and the other for the staff. The questionnaire shows that more than 90 % of the 

staff and students are ready to sort their waste more actively if such kind of conditions are 

created. The main criterion of the request was that “there should be more collection 

containers”. It shows that something has to be done to solve the situation. Conditions for 

waste sorting have to be created and people’s awareness has to be increased. The staff and 

students share a common opinion that waste handling in EMÜ could be improved by installing 

collection containers, spreading more information and compiling a waste handling plan. The 

Master’s thesis provides the first input for the preparation of the waste plan of EMÜ. 

Keywords: waste management, environment, waste handling plan, educational establishment 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeva ühiskonnas toimub pidev rahvastiku kasv, mida suuremaks muutub rahvaarv, seda 

suuremaks muutub ka tarbimine ning elutegevuse tagajärjel tekkivate jäätmete hulk. 

Elanikkonna tarbimisharjumused mõjutavad loodusvarasid, keskkonda ja kliimat (OECD 

2011). Euroopa Liidus tekib iga inimese kohta keskmiselt ligikaudu 500 kg olmejäätmeid 

aastas, millest rohkem kui kolmandik ladestatakse (Euroopa komisjon 2013). Euroopa Liidus 

moodustavad orgaanilised jäätmed 118-138 miljonit tonni aasta jooksul tekkinud jäätmete 

üldhulgast, nendest ainult ¼ läheb taaskasutusse, ülejäänud 40 % ladestatakse 

(COM(2010)235). Uuringute kohaselt oleks võimalik kogu maailma näljahädas olevad 

inimesed ära toita kõigest 25 %-ga meie ära visatud toidujäätmetest (Woolley et al. 2017). 

Jäätmeteket ei saa praeguses ühiskonnas vältida, kuid see tuleb hoida võimalikult minimaalsel 

tasemel (Ulubeyli et al. 2017). Haridusasutused peavad olema eeskujuks jäätmete 

sorteerimisel, kuna antud asutustes on väga suur inimeste liikuvus ning tekitatakse olulist 

keskkonnamõju (Gallardo et al. 2016). Eestis on 494 põhikooli/gümnaasiumi, 489 lasteaeda, 

103 muusika- ja kunstikooli, 16 spordikooli, 33 kutseõppekooli, 24 kõrgkooli ja 17 muud 

huvikooli. See teeb kokku 1176 haridusasutust (Riigiportaal 2017). Kui enamus neist hakkaks 

jäätmete sorteerimist juurutama ja looks oma asutuses võimaluse jäätmete sorteerimiseks või 

jäätmevaba(ma)ks õpptööks, oleksid tulemused tarbimisharjumuste vähenemisel ning 

keskkonna säästlikumaks muutmisel märkimisväärsed. Haridusasutused peaksid võtma enda 

kohustuseks levitada informatsiooni ja suurendama inimeste teadlikust sellest, kuidas jäätmed 

mõjutavad keskkonda (Boysan et al. 2015). Paljudes välismaa ülikoolides on võetud 

kasutusele jäätmekäitluskavad (waste management plan), kus on kirjas üksikasjalik teave selle 

kohta, kuidas vähendada tarbimist, minimeerida jäätmeteket, edendada sorteerimist ja 

taaskasutust ning kuidas jagada infot jäätmekäitluse kohta. See on väga oluline samm 

rohelisema ülikooli poole püüdlemisel (Fagnani, Guimaraes 2017). Roheline ülikool tähendab, 

et arendatakse säästlikuma energiakasutuse plaane, vähendatakse kasvuhoonegaase, 



6 
 

edendatakse taaskasutust, kasutatakse veevarusid kokkuhoidlikult ja vähendatakse ökoloogilist 

jalajälge. (USEPA 2016) 

Antud magistritöö eesmärgiks on selgitada välja Eesti Maaülikooli (EMÜ) üliõpilaste ja 

töötajate ootused EMÜ jäätmekäitluse parandamiseks ning kaardistada hetkeolukord. 

Lähtudes püstitatud eesmärkidest ja uuritavate iseloomust põhineb töö küsitlustel. Eesti 

Maaülikoolil puudub praegusel hetkel jäätmekäitlust organiseeriv jäätmekava. Antud 

magistritöö aitaks kaasa EMÜ jäätmekava loomisele. 

Töö esimeses osas antakse kirjanduse põhjal ülevaade Euroopa Liidu, Eesti ja Tartu 

eesmärkidest. Lisaks kirjeldatakse EMÜ jäätmekorraldust ja tutvustatakse asutustes tekkivaid 

jäätmeid liikide kaupa ning esitatakse ametiasutustes tehtud jäätmekäitlus vaatluse tulemused. 

Töö teises osas selgitatakse lõputöö metoodikat. Kolmandas osas analüüsitakse küsitluse 

tulemusi ja neljandas pakutakse välja lahendusi olukorra parandamiseks. 

 

 

Tänuavaldus 

Suured tänusõnad Mait Kriipsalule ja Elen Peetsmannile magistritöö juhendamise ja eduka 

koostöö eest. Tänusõnad Elis Vollmerile, Toivo Ilvesele, Sigrit Duginile ja Mare Marustele, 

kes aitasid samuti kaasa lõputöö valmimisele. Sooviksin tänada veel 

Keskkonnainvesteeringute Keskust projekti “Eesti Maaülikooli roheline kontor” toetuse eest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Eesmärgid jäätmekäitluses 

 

Euroopa Liit 

Euroopa Liidu (EL) jäätmedirektiivi kohaselt tuleb aastaks 2020 võtta olmejäätmetest 

ringlusse 50 % ning ehitus- ja lammutusjäätmetest taaskasutada 70 %. Direktiiviga reastatakse 

EL jäätmekäitluse tähtsamad tegevused, millest kõige olulisemaks on jäätmete vähendamine, 

seejärel korduskasutamine, ringlussevõtt ja taaskasutamine (sh energiakasutus). Jäätmete 

ladestamist tuleb oluliselt vähendada ja muuta see keskkonnale ohutuks. (Euroopa Liidu 

teataja 2008) 

Selleks, et majanduskasv oleks jätkusuutlik tuleb Euroopa Liidus kasutada ressursse 

mõistlikult. Rohkelt on loodusvarasid, mis hakkavad ammenduma. Sel põhjusel on tarvis leida 

moodus kuidas neid keskkonnasäästlikult ja majanduslikult jätkusuutlikult kasutada (Euroopa 

komisjon 2015). Selleks on kasutusele võetud mõiste ringmajandus, mille eesmärk on 

võimalikult pikka aega hoida materjalide ning toodete väärtust. Plaanis on jäätmeteket ja 

toorainekasutust vähendada miinimumini. Toote kasutusaja lõppemisel hoitakse materjal edasi 

ringluses ning kasutatakse seda üha uuesti, suurema lisaväärtuse loomiseks (joonis 1). Seda 

moodi majandades aitab see pakkuda tarbijatele rohkem vastupidavaid ja innovaatilisi tooteid, 

mis garanteerivad rahalise kokkuhoiu ja elukvaliteedi paranemise. (Euroopa komisjon 2015) 
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Joonis 1. Ringmajanduse skeem (European Commission 2014) 

 

Igal aastal läheb Euroopas raisku 600 miljonit tonni materjale, mida on võimalik ringlusse 

võtta või taaskasutada. Euroopa Liidus võetakse olmejäätmetest ringlusse keskmiselt kõigest 

~40 %, osades piirkondades küündib see määr 80 %-ni ning osades liikmesriikides jääb see 

alla 5 %. (Eek 2016) 

Eesmärgid aastaks 2030 (Euroopa Komisjon 2015):  

 Euroopa Liidu ühine eesmärk, et ringlussevõtt hõlmaks 65 % olmejäätmetest; 

 Euroopa Liidu ühine eesmärk, et ringlussevõtt hõlmaks 75 % pakendijäätmetest; 

 prügilasse ei ladestata rohkem kui 10 % kõikidest jäätmetest; 

 koostöö tugevdamine liikmesriikidega, et parandada jäätmekäitlust kohapeal; 

 lihtsustada ning parandada jäätmete määratlust ja ühtlustada arvutusmeetodeid; 

 keskkonnasõbralikumate toodete turule toojate premeerimine ning toodete olelusringi 

lõppedes soodustada nende taaskasutamist ja ringlussevõttu. 

Alljärgnevas tabelis (tabel 1) on välja toodud kehtivad pakendijäätmete ringlussevõtu 

sihtarvud Euroopa Liidus. Kõige rohkem muutub puidu sihtarv, ringlussevõtt peab kasvama 

2030. aastaks 20 %-lt kuni 80 %-ni. 
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Tabel 1. Kehtivad ja kavandatavad sihtarvud pakendijäätmete ringlussevõtuks Euroopa Liidus 

(Euroopa Komisjon 2014) 

 

Pakendi 

materjal 

Kehtivad 

sihtarvud 

 Kavandatavad 

sihtarvud 

 

 Ringlussevõtt 

(%) 

2020 aasta 

ringlussevõtt(%) 

2025 aasta 

ringlussevõtt(%) 

2030 aasta 

ringlussevõtt(%) 

Paber/kartong 70 85 90 - 

Klaas 70 70 80 90 

Plast 45 45 60 - 

Metall 60 70 80 90 

Puit 20 50 65 80 

Üldine 55 60 70 80 

 

Eesti  

Eesmärk, mis on välja toodud 2007. aastal loodud Eesti keskkonnastrateegias on selline, et 

aastaks 2030 on tekkivate jäätmete ladestamine vähenenud 30 % ning suuremal määral on 

vähendatud ka tekkivate jäätmete ohtlikkust. Muutused jäätmevaldkonnas toimusid 2004-

2007. aastal, mil Eesti liitus Euroopa Liiduga. Sel hetkel jõustusid pakendiseadus, uus 

jäätmeseadus ning ka nende alusel kehtestatud õigusaktid. Eesti on Euroopa Liidu liige, see 

tähendab seda, et jäätmealane seadusandlus tugineb samuti Euroopa Liidu direktiividele. Kui 

võrrelda Eesti keskkonnastrateegia eesmärke Euroopa jäätmepoliitikaga, siis Eesti on 

eesmärke seades jäänud nõrgaks, arvestades riigi käitlusvõimalusi. Põhirõhk on Eesti 

jäätmekavas ja keskkonnastrateegias suunatud jäätmetekke vähendamisele, jäätmete liigiti 

kogumisele, taaskasutamise suurendamisele ja ladestamise vähendamisele. (Riigi jäätmekava 

2014-2020) 

Eesti Riigi jäätmekavast (2014) tulenevad kolm strateegilist eesmärki on: 

1. Vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust. 

Eesmärgiks Eesti majanduse ressursitõhususe parandamine ja jäätmetekke vältimise 

edendamine, seejuures vähendades jäätmete ohtlikkust, mille omakorda eesmärgiks on 

vähendada loodusressursside kasutusest ning jäätmete käitlemisest tulenevat 

negatiivset mõju keskkonnale ja inimese tervisele. Jäätmetekke vältimise meetmete 

rakendamisega on võimalik eemaldada jäätmetekke ja majanduskasvu vaheline seos. 
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2. Võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil maksimaalselt taaskasutada.  

Taaskasutuse osakaalu suurenemisele aitab kaasa optimaalne jäätmete käitlus- ja 

kogumisvõrgustiku arendamine. Suurt tähtsust omab ka ettekirjutuste väljatöötamine, 

mis määravad kindlate jäätmeliikide jäätmetena eksisteerimise lakkamise. Jäätmete 

taaskasutuse kasvamine peab toimuma ringlussevõttu soosides. 

Peale kogumisvõrgustiku arendamise tuleks biolagunevate jäätmete ringlussevõtu 

suurendamiseks luua nõuetele vastavad käitluskohad biolagunevate jäätmete (sh köögi-

jäätmete) ringlussevõtuks (kompostimistehnoloogiate ja kääritamise tehnoloogiate 

soetamine, toidujäätmete eeltöötluskäitiste rajamine).  

3. Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine seejuures tõhustades seiret ning 

järelevalvet. 

Tuleb parandada jäätmete käitlusvõimalusi, tänu millele väheneb jäätmete ohtlikus. 

Jäätmete kõrvaldamisest tuleneva keskkonnariski vähendamisel tuleb järgida prügilate 

ja jäätmehoidlate käitamise, sh suletud prügilate korrastamise nõudeid. 

Riigi jäätmekavas 2014-2020 on välja toodud olulised õigusaktidest tulenevad tähtajad ja 

sihtarvud:  

 alates 16. juulist 2013 ei tohi prügilatesse ladestatavate biolagunevate jäätmete 

osatähtsus olla üle 30 massiprotsendi;  

 alates 16. juulist 2020 ei tohi prügilatesse ladestatavate biolagunevate jäätmete 

osatähtsus olmejäätmete hulgas olla üle 20 massiprotsendi. 

Keskkonnaministri allkirjastatud olmejäätmete sorteerimist ja liigitamist reguleeriva määruse 

kohaselt tuleb tekkekohas liigiti koguda paberi- ja kartongijäätmed, pakendid, klaasi-, plasti- 

ja metallijäätmed, probleemtooted, suurjäätmed, põlevjäätmed, biolagunevad köögi- ja 

sööklajäätmed, ohtlikud jäätmed ning biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (Olmejäätmete 

sortimise… 2007). 
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Tartu linn 

Tartu linnas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmed (hõlmatud ka EMÜ), 

paber ja kartong (ettevõtte puhul juhul kui jäätmeid tekib üle 25 kg nädalas). Liitumine 

korraldatud jäätmeveoga on Tartu linna haldusterritooriumil kohustuslik. Jäätmevaldaja 

loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. 

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või 

kompleksluba ning liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldajad (kui kinnistul ei elata 

või kinnistut ei kasutata). (Tartu linna jäätmekava 2015-2020) 

Tartu uue jäätmekava eesmärkideks on (Tartu linna jäätmekava 2015-2020): 

 jäätmetekke vältimine ja vähendamine; 

 jäätmete uuesti ringlusesse võtmine või mingil muul viisil maksimaalne 

taaskasutus; 

 jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine koos seire ja järelevalve 

tõhustamisega. 

Jäätmeseadusest tulenevalt on Tartu linnavalitsuse kohustuseks (Tartu linna jäätmekava 2015-

2020): 

 korraldada olmejäätmete sortimist ning liigiti kogumist, et võimaldada nende 

taaskasutamist võimalikult suurel määral; 

 olmejäätmete korraldatud jäätmeveo rakendamine; 

 korraldada jäätmeveoga hõlmatud jäätmete taaskasutamist või kõrvaldamist; 

 arendada jäätmehooldust, levitada jäätmealast teavet, kavandada jäätmealast 

nõustamist või muud tegevust, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket 

ning tõsta jäätmehoolduse taset; 

 koostada jäätmekava, mis peab sisaldama jäätmete liigiti kogumise ja sorteerimise 

arendamist toetavaid tegevusi (koos tähtaegadega konkreetsete jäätmeliikide 

kaupa) ning jäätmehoolduse rahastamist; 

 koostada ja kinnitada Tartu linna jäätmehoolduseeskiri (vastu võetud 28.06.2012); 

 teha jäätmehoolduseeskirja täitmise üle pidevat järelevalvet. 
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Tartu linn korraldab äraveo ka Eesti Maaülikoolist, kuid see ei tähenda, et EMÜ, kui 

haridusasutus ei võiks rohkemat teha. Linna kava asutuse ruumidesse ei ulatu ja majasisene 

jäätmevoog on asutuse enda suunata. Suurel asutusel võiks selleks olla oma jäätmekava. 

 

 

1.2. Ametiasutustes tekkivad jäätmeliigid 

 

Olmejäätmed 

Olmejäätmed on kaubanduses, teeninduses, kodudes või mujal tekkinud koostise ja omaduste 

poolest sarnased jäätmed (Jäätmeseadus 2004). Eestis tekkis 2013. aastal ühe elaniku kohta 

keskmiselt ligikaudu 300 kg olmejäätmeid aastas, Harjumaal 351 kg, Tartumaal 369 kg 

(Leevik et al. 2015). Enamus olmejäätmetest ehk 60 % tekib kodumajapidamises ning 

ülejäänud 40 % tekib töökohtades (Kriipsalu 2001). Jäätmeveos on olmejäätmete osakaal 

üpriski väike, Lääne-Euroopas vaid 3 % ning Eestis 3,5 %. Probleem on selles, et 

olmejäätmeid on kõige keerukam käidelda, sest need sisaldavad läbisegi erinevaid materjale 

ning nende koostis võib muutuda lühikese ajaga (Kriipsalu 2001). Pärast 2006. aastat on 

olmejäätmete ladestamine oluliselt vähenenud, kui 2006. aastal ladestati 74 % tekkinud 

olmejäätmetest, siis 2011. aastal ladestati vaid 61 % (Keskkonnaülevaade 2014).  

Pakendijäätmed 

Pakendiks nimetatakse mis tahes materjalist valmistatud toodet, mida kasutatakse antud toote 

olelusringi vältel kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või 

esitlemiseks ehk siis toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. 

Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid (Jäätmeseadus 2004). 

Pakendiseadusele toetudes peab alates 2009. aastast Eestis tekkivatest pakendijäätmete 

kogumassist taaskasutama vähemalt 60 % (Riigi jäätmekava 2014-2020). Joonisel 2 on näha, 

et aastaks 2013 saavutatud pakendijäätmete taaskasutusmäär on 78 %  
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Joonis 2. Pakendijäätmete taaskasutus sihtmäära täitmine Eestis (Leevik et al. 2015) 

 

Biolagunevad jäätmed 

Biolagunevad jäätmed on taimset või loomset päritolu jäätmed, mis tekivad inimtegevuse 

tagajärjel. Eesti jäätmeseaduses loetakse biolagunevateks jäätmeteks mikroorganismide 

tegevuse tulemusel aeroobselt või anaeroobselt lagunevad jäätmed, sealhulgas ka paber ja 

papp ning toidujäätmed. Nende hulka kuuluvad ka: aia- ja haljastujäätmed, 

kodumajapidamises, jaemüügikohas ja toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed, 

toiduainetööstuses tekkinud jäätmed, mis on oma koostise ja olemuse poolest samalaadsed. 

(Jäätmeseadus 2004) 

Alates 2013. aasta 16. juulist ei tohi prügilasse ladestavate olmejäätmete hulgas olla 

biolagunevaid jäätmeid üle 30 massiprotsendi ning alates 2020. aastast üle 20 massiprotsendi 

(Jäätmeseadus 2004). 

Eesti Maaülikoolil on ~30 ha haljasalasid, mis tähendab seda, et tekib palju orgaanikat. Sellest 

saaks teha komposti ja seda edukalt müüa või ülikooli enda tarbeks kasutada. 
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Paber/papp 

Ametiasutustes, eriti haridusasutustes on üheks enim tekkivaks jäätmeliigiks paber/papp. 

Nende alla kuuluvad ajalehed, kataloogid, ajakirjad, reklaam, vihikud, kaustikud, ümbrikud, 

kaaneta raamatud, pappkastid, karbid. Paberit ja pappi peab koguma olmeprügist eraldi, kuna 

need on biolagunevad materjalid ning ladestamisel tekitavad nad metaani, mis on 20 korda 

tugevam kasvuhoonegaas kui CO2. Tonn ümbertöödeldud paberit säästab 17 puud maha 

raiumisest. (Jäätmete taaskasutamine 2008) 

 

Probleemtooted 

Jäätmeseadus (2004) on defineeritud probleemtoodet nii: „Probleemtoode on toode mille 

jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid 

või keskkonna ülemäärast risustamist.“ 

Probleemtooted on näiteks patareid/akud, PCB-sid sisaldavad seadmed (kasutamine keelatud 

alates 01.01.2011), mootorsõidukid ja nende osad, elektri- ja elektroonikaseadmed, rehvid. 

Alates 26.09.2012 on patareide ja akude kogumise sihtmäärad järgmised (Leevik et al. 2015):  

 koguda vähemalt 25 % kantavate akude ja patareide jäätmeid; 

 koguda vähemalt 75 % mootorsõidukite aku- ja patareijäätmeid. 

2013. aastaks saavutatud patareide ja akude kogumise määrad (Leevik et al. 2015): 

 kogutud on kantavate akude ja patareide jäätmeid 26,4 %; 

 kogutud on mootorsõidukite aku- ja patareijäätmeid 380 %. 

Elektroonikaromud (WEEE) on elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed. 13. 

augustil 2012. aastal jõustus uus Euroopa Liidu direktiiv 2012/19/EL elektroonikajäätmete 

kohta. Selle eesmärgiks on koguda 85 % tekkivatest elektroonikajäätmetest eraldi ehk ühe 

elaniku kohta 20 kg. Endine kogumiseesmärk oli elaniku kohta 4 kg. Euroopa Liidu 

liikmesriigid võtsid selle direktiivi siseriiklikku õigusesse 2014. aastal. (Euroopa Liidu Teataja 

2003) 

Eesti Maaülikoolis enim tekkivad probleemtooted on elektroonikaseadmed, patareid ja akud.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:ET:PDF
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Ohtlikud jäätmed 

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud keskkonnale, 

tervisele või varale (Ohtlikud jäätmed 2016).  

Ohtlikeks liigituvad jäätmed siis, kui nende koostises olevate ohtlike ainete tõttu omavad nad 

teatud kahjulikku mõju nii inimese tervisele, keskkonnale kui ka varale. Vajalik on jälgida, et 

selliste jäätmete taaskasutamisse ning ka ringlussevõttu suunamisel ei toodaks turule tagasi 

piiratud kasutusalaga või juba keelatud aineid (Riigi jäätmekava 2014-2020). Ohtlike jäätmete 

osakaal Eesti kogu jäätmetekkest moodustab 42-47 %. Ligikaudu 97 % pärineb 

põlevkivitööstustest (Leevik et al. 2015). 

Tavaliselt kodumajapidamises ja asutustes tekkivad ohtlikud jäätmed on (Ohtlikud jäätmed 

2016): aegunud ravimid, elavhõbeda kraadiklaasid, kemikaalid (puhastusvahendid, 

juukselakid, jms), vanaõli, õlised kaltsud, õlifiltrid, värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäägid, 

väetised ja pestitsiidid, rotimürk jm biotsiidid, kompaktlambid (ehk säästupirnid), 

päevavalguslambid, patareid ja akud. 

 

 

1.3. Jäätmete kogumine ja töötlemine 

 

Kogumine 

Alates 2004. aastast, mil Eestis jõustus uus jäätmeseadus peavad kohalikud omavalitsused ise 

korraldama oma haldusterritooriumil olmejäätmete vedu. Esmakordselt seadusena avaldati 

korraldatud jäätmete vedu aastal 1998. Selle seadusega ei kaasnenud veel 

rakendamiskohustus. Alates 2005. aastast on korraldatud jäätmeveoga liitumine kohustuslik 

kõigile kohalikele omavalitsustele, kelle haldusterritooriumil elab vähemalt 1500 inimest. 

(Möller 2009) 

Jäätmemajanduse korraldamine on iga riigi kohustus, see kuidas see korraldatud on sõltub 

riigist. Korraldamisel on võimalik eristada kahte tasandit: riigitasand ja KOV-i tasand. 

Jäätmehoolduse oma haldusterritooriumil peab korraldama iga omavalitsus ise. Elanikel peab 

olema võimalus koguda oma jäätmeid liigiti. Selle korraldamiseks koostatakse 
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jäätmehoolduseeskiri. Mis sisaldab seda, kuidas linnas või vallas tekkivaid olmejäätmeid, 

ohtlikke jäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmeid ning 

muid jäätmeid tuleb käidelda. Omavalitsus määrab ka jäätmeveo piirkonnad, kehtestab 

järelevalve ja tervisekaitse nõuded ning sortimisele ja jäätmete kogumiskohtadele esitatavad 

nõuded. Jäätmehoolduseeskirjas on kirjas kuhu tuleb oma eri liiki jäätmed anda ning elanik on 

kohustatud sellest lähtuma. (Jäätmed, jäätmekäitlus… 2016) 

Korraldatud jäätmevedu tähendab seda, et omavalitsus kuulutab välja konkursi prügivedaja 

leidmiseks oma halduspiirkonnas. Vähempakkumisel on võimalik osaleda kõikidel prügiveoga 

tegelevatel ettevõtetel. Korraldatud jäätmeveo põhimõte ja tingimused on sätestatud 

jäätmeseaduses. 

Korraldatud jäätmevedu tagab elanikule tema olmejäätmete käitlemise parima hinnaga ning 

keskkonnasõbralikult. Selle eesmärgiks on hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad. 

Korraldatud jäätmeveo puhul väheneb prügi viimine metsa, jäätmete matmine, jäätmete 

põletamine ning jäätmete viimine võõrasse konteinerisse. (Omavalitsuste 

jäätmehooldusalased… 2015) 

Kogumise all mõistetakse jäätmete äravedu õues. Hoones või ettevõttes sees on kogumine ja 

lahkusorteerimine inimeste enese teha või asutuse korraldada. Seadused seda ei reguleeri. 

Taaskasutus 

Jäätmeseadus (2004) käsitleb taaskasutuse mõistet nii: „Jäätmete taaskasutamine on 

jäätmekäitlustoiming, mille peamine tulemus on jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel 

selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks sellel otstarbel kasutatud, või 

jäätmete ettevalmistamine nende eelnimetatud otstarbel ja viisil kasutamiseks kas tootmises 

või majanduses laiemalt.“ 

Viimastel aastatel on jäätmete taaskasutus üha enam laienenud. Järjest enam on tekkinud 

erinevaid tootjavastutus- ja taaskasutusorganisatsioone, mis omakorda on loonud 

kogumisvõrgustikud jäätmete kogumiseks ja taaskasutusse suunamiseks.  

Prügilasse ladestamise kogused on järjest enam vähenenud. See tuleneb tänu liigiti 

kogumisele, saastetasu tõusule, biolagunevate jäätmete ladestamispiiranutele ning ka uute 

taaskasutusmeetodite kasutuselevõtmisele. (Jäätmed 2017) 
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Kebangsaan Malaysia ülikooli linnakus tehtud uuringu kohaselt säästaksime 41 000 puud 

maha raiumisest kui igaüks taaskasutaks ühe hommikuse ajalehe (Elfithri et al. 2011). 

Alljärgnevalt on toodud välja jäätmekäitlushierarhia (joonis 3). Eesti Maaülikool võiks samuti 

oma jäätmekäitlust puudutavate otsuste tegemisel püüda kinni pidada sellest hierarhiast. 

 

 

Joonis 3. Jäätmekäitluse hierarhia (Jäätmed 2017) 

 

Korduskasutus 

Korduskasutamise mõiste all mõeldakse toodete või nende osade taastamist ning 

korduskasutamist, seejuures ka korduskasutuseks ettevalmistamist ja toodete korduvalt 

kasutamist esialgsel otstarbel. Korduskasutuseks ettevalmistamine sisaldab toodete 

kontrollimist, puhastamist ja parandamist eesmärgiga võtta toode uuesti kasutusele. Esemete 

korduskasutamine vähendab materjali ja energia kasutamist, õhku paisatava saaste kogust ning 

looduskeskkonna halvenemist. Taaskasutamine teeb seda samuti, kuid väiksemal määral. 

(Vähenda ja…2017) 

Korduskasutusest tulenevat kasu saab jagada kolmeks (Vähenda ja… 2017):  

 Keskkonnakaitseline: kasutatakse vähem energiat ja ressursse uute toodete tegemiseks 

ning tekib väiksemal hulgal jäätmeid, õhusaastet ja kasvuhoonegaase.  
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 Sotsiaalne: panustab töökohtade loomisesse ja sotsiaalsesse kaasatusse ning tekitab 

väljaõppe võimalusi. 

 Majanduslik: Aitab säästa raha (kasutatud tooted on soodsamad) ning kokku hoida 

materjale, energiat ja kemikaale. 

 

Töötlemine 

Kohapealne jäätmete töötlemise viis on näiteks suurte pappkarpide kokku pressimine, mis 

aitab säästa ruumi. Dokumendipabereid on võimalik hävitada kohapeal, selleks on olemas 

purustid, mis tükeldavad dokumendid tuvastamatuks. Samuti on võimalik kohapeal orgaanikat 

kompostida, kasutades selleks kompostreid või teha kompostimisväljak. See oleks mõistlik 

otsus, kuna ülikoolil tekib palju puulehti, haljasjäätmeid, loomasõnnikut jne. Toidujäätmete 

töötlemiseks sobiks reaktorkomposter, sest see meetod sobib kergesti roiskuva ja niiske 

materjali kompostimiseks. (Biolagunevate jäätmete… 2005) 

 

 

1.4. Jäätmekäitluse korraldus Eesti Maaülikoolis 

 

Eesti Maaülikoolil pole seatud tulevikueesmärke jäätmekäitluse arendamiseks/parandamiseks. 

Jäätmete valdkonda ei käsitle ka ülikooli arengukava (Eesti Maaülikooli arengukava aastani 

2025). Jäätmekäitlust on mainitud Eesti Maaülikooli rohelise ülikooli strateegias aastani 2015. 

Seal on kirjas, et tuleb luua tervislik töö-, õppe- ja puhkekeskkond silmas pidades ökoloogilise 

jalajälje vähendamise põhimõtteid ning ka vastavate kavade väljatöötamine ja rakendamine 

keskkonnasõbralikuks haldamiseks. 

Üliõpilastele ja töötajatele pole suunatud lihtsat kättesaadavat infot ja juhendmaterjale, et kus 

EMÜ linnakus on võimalik jäätmeid sorteerida ning kus asuvad konteinerid. Olemas on info 

töötajatele ohtlike jäätmete ruumi kohta. Eesti Maaülikoolis on mitmeid aastaid õpetatud 

jäätmekäitluse aluseid, kus õpetatakse üliõpilastele selgeks teoreetilised teadmised, kuid 

reaalselt pole võimalik ette näidata mida ja kuidas tuleb sorteerida. 
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Intervjuus Toivo Ilvesega selgus, et Eesti Maaülikool lähtub jäätmeküsimustes Tartu linna 

jäätmehoolduseeskirjast (Tartu linna... 2012). Lepingutes on sätestatud, et EMÜ rentnikud 

käitlevad oma jäätmeid ise. Intervjuus tuli välja, et jäätmekäitlus toimib, kuid üldist 

informatsiooni selle kohta kuhu mida viia saab (printerid, arvutid, toonerid, salapaberid, 

raamatud jne) ei ole. Aegade jooksul on leitud palju lahendusi erinevate jäätmeliikide 

üleandmiseks, kuid kokku kogumist pole kuskil kirjeldatud, pigem on tegemist suulisel teel 

leviva teabega. Nii et kes soovib oma jäätmeid sorteerida, see peab endale ise selgeks tegema, 

kes mille eest vastutab ja kuhu midagi viia on võimalik. Seda kõike peaks käsitlema 

jäätmekavas, kus on öeldud mis on kelle ülesanne ja kuidas asjad täpselt toimivad. Tuleb kirja 

panna hetkeolukord ja kuidas võiks tulevikus olla. Kindlasti aitaks segadust vältida juhend 

töötajatele, et kuidas ja kuhu koguda jäätmeid. Kord aastas peaks olema kindel ajavahemik (nt 

igal aastal üks nädal samal ajal) hävitamist vajavate dokumentide (isikuandmetega tudengite 

tööd jne) kokku kogumiseks ja jäätmekäitlejale üle andmiseks.  

Eesti Maaülikoolil on praegusel hetkel (2017. aastal) leping kahe jäätmevedajaga. Need on 

OÜ Ekovir ja AS Ragn Sells. OÜ Ekovir viib ära olmejäätmed, biolagunevad jäätmed, 

paberi/papi jäätmed ja AS Ragn Sells viib ära pakendijäätmed. Söökla jäätmetega tegeleb 

Baltic Restaurants Estonia AS ise, kasutades OÜ Ekoviri teenuseid. Neil on kolme hoone 

peale kokku 6 prügikasti ning liigiti koguvad segaolmejäätmeid, paberit/kartongi ja 

biolagunevaid jäätmeid. Prügikaste tühjendatakse kord nädalas.  

Praegusel hetkel toimib Eesti Maaülikoolis jäätmemajandus vastavalt seadusest tulenevatele 

nõuetele. Tehakse ära ainult see miinimum, mida ollakse kohustatud tegema. See tähendab, et 

jäätmekäitlus küll toimib, kuid ei tehta lisapingutusi selleks, et muuta see paremini toimivaks 

ja olla teistele ülikoolidele ning asutustele eeskujuks. Väliterritooriumil on võimalik iga 

õppehoone juures sorteerida paberit/pappi ja olmejäätmeid, mõne maja juures ka 

biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid, kuid hoonetes peaaegu et puudub jäätmete 

sorteerimise võimalus. Osades majades on olemas patareide kogumiseks mõeldud ämbrid. 

Ainuke jäätmete liigiti sorteerimise kast asub metsamajas esimesel korrusel A-korpuses (lisa 

1, joonis 1). Seal saab sorteerida eraldi patareisid, metallpurke ja vanapaberit. Koridorides on 

vähe prügikaste ning mõned väljas asuvad prügikonteinerid on lukustatud. Ülikoolil puudub 

jäätmekava, arusaadav jäätmekäitlussüsteem ja piisavad sorteerimisvõimalused.  
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Eesti Maaülikoolis on olemas ruum ohtlike jäätmete kogumiseks. Ohtlike jäätmete ladu asub 

Eesti Maaülikoolis F.R. Kreutzwaldi 58a tagumises sisehoovis garaažiboksis number 38 

(joonis 4). Ohtlike jäätmete lattu viimiseks tuleb ühendust võtta töökeskkonna 

peaspetsialistiga ja aeg kokku leppida. Sinna saab viia tekkinud ohtlikud jäätmed (kemikaalid, 

vanad arvutid, kuvarid, printerid, bioloogilised jäätmed, vanad luminofoorlambid, 

säästupirnid, akud, patareid jms). Ruumi täitumisel organiseerib ülikool need jäätmekäitlejale. 

Eesti Maaülikoolil on sõlmitud koostööleping jäätmekäitlusettevõttega AS Epler & Lorenz 

ning suuremate koguste korral võib töötaja nendega otse ühendust võtta. Praegusel hetkel on 

info lao kohta kättesaadav ainult töötajatele. 2015-2016. aastal ülikoolis tekkinud ohtlike 

jäätmete kogused ja liigid on kirjas tabelis 2. EMÜ-s tekkis sel ajavahemikul 1991 kg ohtlike 

jäätmeid ja selle eest on maksti 1044 eurot. Kõige enam on tekkinud elektroonikajäätmeid, 

koguni 908 kg. Elektroonikajäätmed võetakse vastu tasuta. AS Epler & Lorenz jäätmeveo 

teenust on kasutatud neljal korral kogumaksumusega 100 eurot. Lisaks tabelis 2 välja toodud 

jäätmetele viidi ka IT osakonda 7 kuu jooksul (01.10.16-01.05.17) ohtlikke 

jäätmeid/probleemtooteid, millest 700 kg olid arvutid, monitorid, klaviatuurid, kõvakettad, 

printerid ja 170 kg olid printerite toonerid. IT osakonnal on selleks eraldi ruum ja kui see 

hakkab täis saama siis planeeritakse ühiselt äravedu AS Epler & Lorenzisse. Arvutid, 

monitorid, klaviatuurid, kõvakettad, printerid saab ära anda tasuta, kuid toonerite eest peab 

ülikool maksma (viimasel korral maksti 111 eurot). 
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Joonis 4. EMÜ ohtlike jäätmete ladu aadressil F.R. Kreutzwaldi 58a (Fotode autor: Kertu 

Kannumäe) 

Tabel 2. Eesti Maaülikoolis tekkinud ohtlikud jäätmed ajavahemikul 2015-2016 

Ohtlikud jäätmed Kogus (kg) Üle andmise eest tasutud 

summa (eur) 

Antifriisi  264 50,16 

Filtermaterjal, tinapõlled 41 10,66 

Fotograafiajäätmed  8 4,08 

Kasutatud tulekustutid 14 7,14 

Kemikaalijäätmed  140 444,8 

Muud orgaanilised lahustid  3 4,8 

Mööblijäätmed 69 6,9 

Nakkusohtlikud jäätmed 73 140,1 

Ohtlikke aineid sisaldav pesuaine 26 28,24 

Printerite kassetid 159 81,09 

Patareid 89 45,39 

Päevavalguslampid  14 0 

Ravimijäätmed  14 26,88 

Saastunud pakendid  169 86,19 

Elektroonikajäätmed 908 0 

KOKKU 1991 1044,23 
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Tabelis 3 on välja toodud EMÜ-s tekkivate jäätmeliikide kogused aastatel 2015-2016. Kuni 

31.05.16 vedas EMÜ-st jäätmeid AS Ragn Sells. Alates 01.06.16 viib jäätmeid OÜ Ekovir. 

Jäätmekäitleja vahetumisega muutus ka jäätmearvestuse pidamine. AS Ragn Sells kaalus kõik 

EMÜ-st ära viidavad jäätmed üle, kuid uus jäätmevedaja seda ei tee, sellepärast on 01.06.16-

31.12.16 andmed ebatäpsemad. OÜ Ekovir peab arvestust pügikastide tühjenduskordade 

kaupa, ehk siis arvestavad iga kord sama koguse olenevalt konteineri suurusest. Andmed on 

ebatäpsemad, sest vahel võib juhtuda, et konteinereid tühjendatakse pooltühjalt, kuid kirja 

läheb endiselt sama kogus, mis eelmisel korral ära viidud täis konteineri puhul. Antud tabel 

sisaldab jäätmete koguseid järgnevatelt aadressidelt: F.R. Kreutzwaldi 5, 62, 1, 1a, 56, 58, 3, 

46, 48 ja Tuglase 7. 

 

Tabel 3. EMÜ-s tekkivate jäätmeliikide kogused (t) 

Jäätmeliik 2015 

(Ragn 

Sells) 

2016 (01.01.16-

31.05.16) 

(Ragn Sells) 

2016 (01.06.16-

31.12.16) 

(Ekovir) 

Kokku 

Prügi (segaolmejäätmed) 204,1 63,2 56,2 323,4 

Segapakendid 0,5 0,3 - 0,8 

Paber ja kartong 9,9 2,5 9,5 21,9 

Ehitus ja lammutuspraht 7,9 2,2 - 10,0 

Loomaväljaheited 93,7 38,8 - 132,5 

Biolagunevad jäätmed - - 11,8 11,8 

   Kokku 500,6 
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Tabelis 4 on välja toodud õppehoonete juures asuvate kogumiskastide arv jäätmeliikide kaupa. 

Kõige enam konteinereid asub metsamaja juures (F.R. Kreutzwaldi 5). Peamaja (F.R. 

Kreutzwaldi 1/1a) kogumiskonteinerid asuvad hoones sees (lisa 2, joonis 1). Tehtud on ka 

EMÜ linnaku kohta konteinerite asukohakaart (lisa 3, joonis 1). 

 

Tabel 4. Kogumiskastide arv EMÜ õppehoonetes jäätmeliikide kaupa. 

Õppehoone aadress Pakendid Segaolmejäätmed Paber/papp 

Biolagunevad 

jäätmed 

F.R. Kreutzwaldi 56 1 4 2 1 

F.R. Kreutzwaldi 64 0 1 0 0 

F.R. Kreutzwaldi 62 1 2 2 1 

F.R. Kreutzwaldi 5 1 5 2 1 

F.R. Kreutzwaldi 1/1a 0 4 3 0 

F.R. Kreutzwaldi 46 0 2 1 0 

 

Kui võtta arvesse, et töökohtadel tekib 40 % olmejäätmetest aastas (Kriipasalu 2001), 

Tartumaal tekib inimese kohta 369 kg olmejäätmeid aastas (Leevik et al. 2015) ja EMÜ-s on 

04.05.2017 seisuga 942 töötajat, siis tähendab see seda, et EMÜ-s tekib töötajatel ~139 000 kg 

olmejäätmeid aastas. See arvutuskäik langeb ka enam-vähem kokku 2015. aastal ära viidud 

olmejäätmete hulgaga, neid tekkis 204 000 kg, kuid see sisaldab ka üliõpilaste ja teiste hoone 

külastajate jäätmeid, mitte ainult töötajate. 

Eelmise aasta oktoobris (10.10.16-14.10.16) toimus EMÜ-s taaskasutatavate esemete 

kogumise aktsioon, kus nii üliõpilased kui ka töötajad said tuua esemeid mida nad enam ei 

vaja, kuid mis on terved ja kasutuskõlbulikud. Esemed koguti kokku ning annetati 

Uuskasutuskeskusele. Läbi selle keskuse leidsid asjad uue omaniku. Kokku koguti näiteks 

riideid, jalanõusid, mänguasju, raamatuid, hobivahendeid, nõusid, toataimi jne (lisa 4, joonis 

1). Sel aastal toimus samuti sama aktsioon, kuid juba natuke pikemat aega kui eelmisel aastal 

(01.05.17-11.05.17). Samamoodi nagu ka eelneval aastal osutus ka see aasta aktsioon väga 

edukaks ja annetati suur kogus kasutuskõlbulikke esemeid. Seda kõike selleks, et säästa 

üheskoos keskkonda, hoolida abivajajatest ning teha ka kodu korda. 
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Euroopa Liit tervikuna liigub ringmajanduse rakendamise suunas. Ette on antud sihtarvud selle 

kohta, et palju tuleb võtta taaskasutusse. Need sihtarvud suurenevad koguaeg, see annab selge 

signaali, et me peame jäätmeid sorteerima üha rohkem. Eesti seadused on sätestatud jälgides 

Euroopa Liidu seadusi, Tartu jäätmehoolduseeskiri jälgib Eesti seadusi ning EMÜ toimib 

Tartu jäätmehoolduseeskirja järgi. Kuid sellest ei piisa, sest EMÜ kui haridusasutus, mis 

propageerib rohelist mõtteviisi peaks olema teerajaja ja eeskuju ringmajanduseni jõudmises, 

mitte kannul sörkija. Vaja on koostada oma jäätmekava, sellejaoks on vaja teha selgeks, mis 

on suund ja eesmärgid. 

 

 

1.5. Näited jäätmekäitluse korraldusest ülikoolides ja asutustes 
 

Eestis on mitmeid asutusi, kes on oma jäätmete sorteerimise ja kogumise nutikalt ja eeskuju 

väärival moel lahendanud. Alljärgnevalt on töö autor külastanud asutusi, kohtunud 

majahalduritega ning toonud välja nende plussid ja miinused. 

Tartu Kutsehariduskeskus aadressil Põllu 1a 

Tartu Kutsehariduskeskuse jäätmekorralduse plussid ja miinused on välja toodud tabelis 5. 

Üldine olukord Tartu Kutsehariduskeskuses on väga hea. Hoonetes on rõhku pandud jäätmete 

sorteerimisele (joonis 5). 

 

Tabel 5. Tartu Kutsehariduskeskuse jäätmekorralduse plussid/miinused 

 

Plussid Miinused 

Praktiline ja viisaka väljanägemisega kapp Võiks olla infot sorteeritavate 

jäätmeliikide kohta (infotahvel) 

Asukoht peaukse läheduses (kõigile märgatav)  

Erinevad jäätmeliigid tähistatud erineva värviga  

Koristajal kerge tühjendada  

Saab sorteerida kõiki jäätmeliike  
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Käidi ka majast natukene eemal asuvas kutsehariduskeskuse autoremondi töökojas, kus olid 

olemas kõik konteinerid kuhu panna näiteks ohtlikud jäätmed, õlised lapid jne. Üldine pilt 

kutsehariduskeskuse jäätmemajandusest on väga hea ning see võiks olla eeskujuks EMÜ-le. 

 

 

Joonis 5. Kutsehariduskeskuse jäätmekapp (Foto autor: Kertu Kannumäe) 

 

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateadus osakond, loodusmuuseum, zooloogia osakond ja 

molekulaar- ja rakubioloogia instituut. 

Tartu Ülikooli jäätmekorralduse plussid ja miinused on välja toodud tabelis 6. Hinnang 

jäätmekäitlusele on päris nukker. Üldine seis polnud hea, näidati väljas asuvat prügimaja, kus 

tõesti olid olemas erinevad konteinerid koos eraldi katsetes osalenud hiirte laipade 

konteineriga, kuid nendele pääsesid ligi ainult koristajad. Majas sees pole üliõpilastel võimalik 

oma jäätmeid sorteerida. Näidati ainult loodusosakonnas asuvat õppeklassi, kus olid olemas 

erinevad prügikastid jäätmete liigiti kogumiseks, kuid kindlasti pole see piisav (joonis 6). 
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Tabel 6. Tartu Ülikooli jäätmekorralduse plussid/miinused 

Plussid Miinused 

Olemas õppeklass, kus on võimalik tutvuda 

jäätmete sorteerimisega 

Üliõpilased saavad jäätmeid sorteerida ainult 

õppeklassis 

Prügimajas võimalik jäätmeid sorteerida 

(koristajatel) 

Koridorides pole võimalust jäätmeid 

sorteerida 

 Prügikastide väljanägemine (kõik kastid 

erinevad, sildid maha kulunud) 

 Puudub võimalus ohtlike jäätmete 

sorteerimiseks 

 Jäätmete sorteerimisele on ligipääs ainult 

koristajatel 

 

 

 

Joonis 6. Tartu ülikooli loodusteaduste osakonna liigiti kogumiskastid (Foto autor: Kertu 

Kannumäe) 

 

Tartu Ülikooli Töökeskkonnalabor 

Tartu Ülikooli Töökeskkonnalabori jäätmekorralduse plussid ja miinused on välja toodud 

tabelis 7. Üldine hinnang jäätmete sorteerimise osas on pigem kasin. Oli olemas küll ruum 

keldris, kuid ainult töötajatele. 
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Tabel 7. Tartu Ülikooli Töökeskkonnalabori jäätmekorralduse plussid/miinused 

Plussid Miinused 

Keldris on olemas ruum, kus õppejõud ja 

töötajad saavad oma jäätmeid liigiti koguda 

Üliõpilastel pole võimalik oma jäätmeid liigiti 

koguda, koridorides tavalised prügikastid 

 Prügikaste on vähe 

 

Tartu Keskkonnaamet 

Tartu Keskkonnaameti jäätmekorralduse plussid ja miinused on välja toodud tabelis 8. 

Sorteeritakse kindlaid jäätmeliike, kuid võiks sorteerida palju enam nagu näiteks 

biolagunevaid jäätmeid, sest kohe prügikastide kõrval oli kööginurk. 

 

Tabel 8. Tartu Keskkonnaameti jäätmekorralduse plussid/miinused 

Plussid Miinused 

Kööginurgas on kolm väikest prügikasti kuhu 

töötajad saavad eraldi sorteerida olmejäätmeid 

ning paberit/pappi 

Puudub võimalus ohtlike-, biolagunevate ja 

pakendijäätmete sorteerimiseks 

 

 

Tartu Loodusmaja 

Tartu Loodusmaja jäätmekorralduse plussid ja miinused on välja toodud tabelis 9. Kindlasti on 

Tartu Loodusmaja üks parimaid näiteid sellest, kuidas tuleks asutustes jäätmeid sorteerida 

(joonis 7). Olemas on võimalus sorteerida enamus jäätmeliike ning ka juhend/infotahvel 

(joonis 8). 

 

 

 

 

 



28 
 

Tabel 9. Tartu Loodusmaja jäätmekorralduse plussid/miinused 

Plussid Miinused 

Loominguline lähenemine Kastid on väikesed ja asuvad väga madalal 

(kuid see on loodusmaja sihtgrupile sobiv 

lahendus) 

Infotahvel Puudub võimalus ohtlike jäätmete 

sorteerimiseks 

Saab liigiti sorteerida enamus jäätmeliike  

Meeldiv värvilahendus  

Näeb viisakas ja huvitav välja  

 

 

Joonis 7. Tartu loodusmaja kogumiskastid: Paber/papp, pakendid, pandipakend, biolagunevad 

jäätmed, patareid, segaolmejäätmed (Foto autor: Kertu Kannumäe) 
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Joonis 8. Tartu Loodusmaja jäätmete sorteerimise infotahvel (Foto autor: Kertu Kannumäe) 

 

Tartu Tasku keskus 

Tasku keskuse jäätmekorralduse plussid ja miinused on välja toodud tabelis 10. Väga 

positiivne, et kaubanduskeskus on loonud oma klientidele võimaluse jäätmeid sorteerida 

(joonis 9). Antud variant sobiks ka Eesti Maaülikooli üldkasutatavatesse koridoridesse. 

 

Tabel 10. Tartu Tasku keskuse jäätmekorralduse plussid/miinused 

Plussid Miinused 

Viisakas väljanägemine Pole kõiki jäätmeliike 

Kergesti arusaadav  

Hea alternatiiv tavalistele prügikastidele  
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Joonis 9. Tasku keskuse prügikast (Foto autor: Kertu Kannumäe) 

 

Tallinna Ülikool 

Tallinna Ülikooli jäätmekorralduse plussid ja miinused on välja toodud tabelis 11. Üldine seis 

on hea. Jäätmete sorteerimise peale on mõeldud ja võimalus sorteerimiseks on olemas, kuid 

võiks olla ka biolagunevate jäätmete prügikast (joonis 10). 

 

Tabel 11. Tallinna Ülikooli Töökeskkonnalabori jäätmekorralduse plussid/miinused 

Plussid Miinused 

Arusaadavad suured värvilised sildid Võiks olla lahendatud natukene huvitavamalt 

Värvilahendus Puudub võimalus ohtlike- ja biolagunevate 

jäätmete sorteerimiseks 

Info jäätmeliigi kohta kasti küljel  
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Joonis 10. Tallinna Ülikooli liigiti kogumiskastid (Foto autor: Kertu Kannumäe) 

 

 

1.5.1. Näiteid mujalt maailmast 

 

Näiteks Ameerika Ühendriikides Rhodese ülikoolis uuriti toidujäätmete tekkimise hulka 

söögisaali juures. Uuringust selgus, et ühe üliõpilase kohta tekib igapäevaselt 555 g 

toidujäätmeid. Kui iga üliõpilane vähendaks 10 % oma tekkivaid toidujäätmeid, aitaks see 

ülikoolil kokku hoida ligikaudu 80 000 dollarit aastas. (Painter et al. 2016) 

Bostoni ülikool Ameerika Ühendriikides on tulnud välja väga huvitava ja uudse 

jäätmekäitlussüsteemiga. Kasutusel on nutikad wifiga ühendatud prügikonteinerid, mis 

annavad märku kui konteiner hakkab täis saama ning vajab tühjendamist (joonis 11). See 

välistab nii konteinerite üle täituvuse kui ka selle, et raisatakse ressurssi pooltühja konteineri 

tühjendamiseks. (Waste management 2017) 
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Joonis 11. Bostoni ülikooli nutikad kogumiskastid (Waste management 2017) 

 

Edinburghi ülikoolis Suurbritannias on loodud taaskasutamist edendav portaal „warpit“. 

Portaali põhimõte seisneb selles, et inimesed saavad sinna ülesse laadida info selle kohta kui 

kellelgi seisab teatud ese kasutuseta või inimene lihtsalt ei vaja seda enam. Info jõuab kõigini 

ja seisma jäänud asjad leiavad taaskasutust kellegi teise poolt. (Waste and recycling 2015) 

Suurbritannias Notthinghami ülikoolis toimub iga õppeaasta lõpus heategevusüritus, kus 

üliõpilased annetavad oma seisma jäänud asjad mida on võimalik taaskasutada. Üritus sai 

alguse 2010. aastal ning antud üritusega on kokku kogutud üle 18 tonni taaskasutatavaid 

esemeid. (Waste management 2016) 

Ameerika Ühendriikides Buffalo ülikoolis tegid üliõpilased UBReUSE programmi, mille 

eesmärgiks on iga õppeaasta lõpul koguda kokku taaskasutatav materjal (riided, mööbel, 

elektroonika, nõud jne). Suve jooksul antakse uus ilme asjadele, mis seda vajavad ja enne uue 

õppeaasta algust korraldatakse müügipäev, kus üliõpilased saavad endale soodsa hinna eest 

osta vajalike esemeid. (UBReUSE 2017) 

Harvardi ülikool Ameerika Ühendriikides on seadnud endale kindlad eesmärgid jõudmaks 

2020. aastaks jäätmevaba ülikoolini (Zero waste university). See tähendab seda, et kõik 

ülikoolis tekkivad jäätmed taaskasutatakse/korduskasutatakse/annetatakse/kompostitakse 90 % 

ulatuses või rohkem. Viimase 20 aasta jooksul on Harvardi ülikoolis taaskasutuse osakaal 

tõusnud 5 %- lt 55 %-le (Recycling and waste management 2015). Ülikoolil on paigas ja ka 

kirjas täpsed tegevused kuidas jõuda oma eesmärgini. 
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USA-s on jäätmekäitluse programmid ühed kõige enam levinumad meetmed jäätmemajanduse 

parandamiseks. Seda kasutavad USA-s 80 % kõikidest koolidest ja ülikoolidest. (Armijo de 

Vega et al. 2003) 

Rootsis on paljudes kohtades 240 liitrised prügikonteinerid vaheseinte abil muudetud liigiti 

kogumiskastideks (joonis 12). See on väga hea moodus jäätmete liigiti kogumiseks (Eek 

2016), kuid eeldab ka vastava prügiveoki olemasolu.  

 

 

Joonis 12. Rootsi vaheseintega kogumiskonteinerid (Eek 2016) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1. Metoodika 
 

Magistritöö metoodikaks on küsitlus, mis on üks enim levinud viise andmete kogumiseks. See 

on ka survey-uurimise põhiline meetod, mis sisaldab küsimusi, mis on koostatud spetsiifilise 

informatsiooni kogumiseks mingi kindla teema kohta. Küsitluses kogutakse andmeid 

standardiseeritult ehk küsimusi tuli küsida kõigilt vastajatelt ühte moodi (Hirsijärvi et al. 

2004). Läbimõeldud ja hoolikalt koostatud küsitlusele saadavaid vastuseid on võimalik 

andmetena läbi mitmesuguste statistiliste meetodite analüüsida ning esitada graafikute ja 

tabelitena. Need mõjuvad lugejale illustratiivsete ning selgelt arusaadavatena (Matthews, Ross 

2010). Eesti Maaülikooli töötajaid ja üliõpilasi küsitleti interneti teel. Küsitlus koostati Google 

docs programmiga. Küsitlusest kogutud andmete analüüsiks kasutati Microsoft Exceli 

tabeliarvutusprogrammi. 

Küsitluse eesmärgiks on teada saada üliõpilaste ja töötajate ootused ja valmisolek jäätmete 

sorteerimiseks ning ka tingimused, mille loomisel ollakse valmis oma jäätmeid liigiti koguma. 

Eesmärgiks on ka välja selgitada liigiti kogumise kastide asukohad.  

Lisaks küsitlusele tehti EMÜ-s ja mujal ametiasutustes vaatlusi. Vaatlus toimus ajavahemikul 

10.04.16-01.06.16. Vaadeldavad asutused olid: Tartu Ülikooli töökeskkonnalabor, Tartu 

Loodusmaja, Keskkonnaamet, Tallinna Ülikool, Tartu Kutsehariduskeskus, Tartu Ülikooli 

loodus- ja tehnoloogiateadus osakond, loodusmuuseum, zooloogia osakond ning molekulaar- 

ja rakubioloogia instituut. Kohtuti majahalduritega ning arutati jäätmekäitlus teemadel antud 

hoones. Tehti ka fotod ning toodi välja jäätmete sorteerimises täheldatud plussid ja miinused 

(peatükk 1.5). See oli vajalik selleks, et teada saada kui paljud ametiasutused sorteerivad oma 

jäätmeid ning leida uusi ja huvitavaid ideid EMÜ jäätmekäitluse parandamiseks. 

Kohtuti ning tehti intervjuud ka mitmete EMÜ töötajatega: haldusdirektori Toivo Ilvese, 

töökeskkonna peaspetsialist Sigrit Duginiga ja personaliosakonna juhataja Mare Marustega. 

Seda selleks, et saada infot jäätmekäitluse toimimise kohta ja ka dokumentidele ligipääsuks. 

 



35 
 

2.1.1. Üliõpilaste küsitlus 

 

Küsitlus (lisa 5) saadeti EMÜ üliõpilaste meilerisse ning avalikustati ka EMÜ Facebooki 

leheküljel. Üliõpilaste küsitlus koosnes 22 küsimusest. Küsitlus saadeti välja 14.12.2016 ja 

vastata sai kuni 25.03.2017. Ülikoolis õppis 14.12.2016 aasta seisuga 3003 üliõpilast. Enne 

avalikustamist tehti testküsitlus milles osales 4 töötajat ja 2 üliõpilast. Küsitluse esimeses osas 

selgitatakse välja küsitletavate demograafilised andmed nagu sugu, vanus ja haridustase. 

Teises osas uuriti seda, kuidas üliõpilased hindavad EMÜ jäätmekäitluse kasutajamugavust 

erinevates majades. Kolmandas osas uuritakse hetkeolukorda nagu näiteks üliõpilaste 

teadlikkus, enim tekkiv jäätmeliik, mida/mis liiki jäätmeid sorteeritakse ning milliste 

tingimuste loomisel ollakse valmis rohkem oma jäätmeid sorteerima. Neljandas osas uuritakse 

seda, et kus võiks EMÜ-s paikneda erinevate jäätmete kogumiskastid ning kuidas muuta EMÜ 

jäätmekäitlus paremini toimivaks.  

Andmed töödeldi MS Excel programmis ning tehti kokkuvõtvad graafikud ja joonised. 

Kokkuvõtvalt on metoodika välja toodud tabelis 5. 

 

 

2.1.2. Töötajate küsitlus 

 

Küsitlus (lisa 6) saadeti kokku 80-le EMÜ töötajale. Küsitletavate valikul lähtuti sellest, et 

kaasatud saaks igast osakonnast vähemalt kaks töötajat. Küsitlus avalikustati 14.12.2016 ja 

vastata sai kuni 25.03.2017. Enne avalikustamist tehti testküsitlus milles osales 4 töötajat. 

Töötajate küsitlus koosnes 19- st küsimusest. Küsitluse esimeses osas selgitatakse välja 

küsitletavate demograafilised andmed nagu sugu, vanus ja ametikoht. Teises osas uuriti seda, 

mida töötajad hindavad oma enim külastatava õppehoone kitsaskohtadeks ning kuidas muuta 

EMÜ jäätmekäitlus paremini toimivaks. Kolmandas osas uuritakse jäätmete sorteerimise 

hetkeolukorda kabinetis/laboris/puhkeruumis, valmisolekut jäätmete põhjalikumaks 

sorteerimiseks ning tingimusi mille täitmisel ollakse valmis rohkem sorteerima. Neljandas 

osas uuritakse seda, et kus võiks nende enim külastatavas hoones paikneda erinevate jäätmete 

kogumiskastid ning ka töötajate muid mõtteid/ideid EMÜ jäätmekäitluse parandamiseks. 
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Andmed töödeldi MS Excel programmis ning tehti kokkuvõtvad graafikud ja joonised.. 

Kokkuvõtvalt on metoodika välja toodud tabelis 12. 

 

Tabel 12. Küsitluse metoodikat kokkuvõttev tabel 

 Üliõpilaste küsitlus Töötajate küsitlus 

Avalikustamise aeg 14.12.16-25.03.17 14.12.16-25.03.17 

Avalikustamise koht EMÜ meiler ja Facebook EMÜ meiler 

Testküsitlus Osales 4 töötajat ja 2 üliõpilast Osales 4 töötajat 

Küsimusi 22 19 

Valim 3003 80 

Vastanuid 202 62 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Üliõpilased 

 

Küsitlusele vastas 202 üliõpilast. Naiste osakaal (58 %) vastanutest on suurem kui meeste 

osakaal (42 %) (lisa 7, joonis 1). Küsitlusest tuleb välja, et üle poole ehk 57 % vastanutest on 

vanuses 21-25 aastat, 23 % on kuni 20 aastased, 14 % on vanuses 26-30 ja kõigest 6 % 

vastanuist on üle 31 aasta vanad (joonis 13). 

 

 

Joonis 13. Üliõpilaste vanuseline jaotumine 

 

Kõige suurem osa vastanutest viibib kõige enam metsamajas (75 %). Veterinaariamajas viibib 

13 % vastanutest, peamajas ja tehnikamajas võrdselt 5 %. Kõige vähem vastanuid viibib 

arhitektuurimajas (2 %) (joonis 14). 
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Joonis 14. Vastanud üliõpilaste enim külastatav õppehoone 

 

Üliõpilaste hinnangud EMÜ hoonete jäätmekäitluse olukorrale 

Küsitlusest selgub, et üle poolte üliõpilastest hindavad metsamaja jäätmekäitlust 

heaks/rahuldavaks (68 %), 4 % hindab seda mitterahuldavaks ja 17 % kasinaks. See on märk 

sellest, et olukorda peaks kindlasti parandama, kõigest 11 % vastanutest arvab, et metsamaja 

olukord jäätmete käitlemisel on väga hea (joonis 15, a). 

Üliõpilased hindavad jäätmekäitluse olukorda tehnikamajas enamjaolt heaks või väga heaks 

(52 %), kuid kokkuvõttes peaaegu pooled (48 %) arvavad, et olukord on rahuldav, kasin või 

mitterahuldav (joonis 15, b). 

Peamaja jäätmekäitlust hindavad 52 % üliõpilastest heaks või väga heaks, 26 % rahuldavaks, 

18 % kasinaks ning 4 % mitterahuldavaks (joonis 15, c). Selline jaotumine näitab, et olukorda 

on kindlasti vaja parandada, sest peamaja olukorda on hinnanud rahuldavaks 26 %, kasinaks 

18 % või mitterahuldavaks 4 %. 

Jäätmekäitlust arhitektuurimajas hindavad 43 % üliõpilastest heaks, kõigest 2 % väga heaks, 

29 % rahuldavaks, 21 % kasinaks ning 5 % arvab, et olukord on mitterahuldav (joonis 15, d).  

Veterinaariamajas arvab 37 % üliõpilastest, et jäätmekäitluse olukord on hea või väga hea. See 

tulemus näitab, et olukord veterinaarinstituudis on EMÜ teiste majadega võrreldes kõige 
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halvem, koguni 63 % üliõpilastest on hinnanud olukorra rahuldavaks (32 %), kasinaks (23 %) 

või mitterahuldavaks (8 %) (joonis 15, e). 

 

 

Joonis 15. Üliõpilaste hinnang jäätmekäitlusele: a) metsamajas, b) tehnikamajas, c) peamajas, 

d) arhitektuurimajas, e) veterinaariamaja 
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Üliõpilaste kursisolek jäätmete sorteerimisega ja enim tekkiv jäätmeliik 

Üldiselt on üliõpilaste kursisolek jäätmete sorteerimise valdkonnaga hea või väga hea (62 %). 

Rahuldavaks on hinnanud oma teadlikust 34 %, kasinaks 3 % ja mitterahuldavaks 1 %, see 

näitab seda, et kindlasti on vaja üliõpilasi harida jäätmete sorteerimise valdkonnas (joonis 16). 

Sorteerimisvõimaluste tekkimisel tuleb vastavat infot jagada esmakursuslastele infotunnis. 

 

 

Joonis 16. Üliõpilaste teadlikus jäätmete sorteerimise vallas 

 

Üliõpilaste kõige enam tekkivam jäätmeliik EMÜ-s on pakendijäätmed (35 %), sellele 

järgnevad paber/papp (23 %) ning biolagunevad jäätmed (22 %). Olmejäätmeid tekib 19 % 

vastanuist. Kõige vähem tekib EMÜ-s ohtlike- ja elektroonikajäätmeid (joonis 17). 

Küsimusest tuli välja, et üliõpilastel tekib kõige enam pakendijäätmeid, kuid pakendijäätmete 

konteinereid on EMÜ peale kokku ainult kolm ning metsamaja ees olev konteiner on 

lukustatud. Kolm konteinerit EMÜ linnaku peale pole piisav kõige enam tekkiva jäätmeliigi 

sorteerimiseks. 
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Joonis 17. Jäätmeliik mida tekib üliõpilastel EMÜ-s kõige enam 

 

Hetkeolukord sorteerimises, valmisolek ja tingimused 

Jooniselt 18 on näha, et 30 % üliõpilastest ei sorteeri ülikoolis oma jäätmeid üldse. 26 % 

sorteerivad väga harva, 24 % sorteerivas osaliselt ning 20 % nii palju kui võimalik. Antud 

küsimuses selgus, et naised sorteerivad oma jäätmeid EMÜ-s aktiivsemalt kui mehed. 

 

 

Joonis 18. Üliõpilaste jäätmete sorteerimise aktiivsus EMÜ-s 

 

Joonis 19 näitab selgelt, et üliõpilastest 93 % on valmis oma jäätmeid võimaluste tekkimisel 

sorteerima. See on märk sellest, et ülikoolil on aeg jäätmete osas midagi ette võtta ja olla 

eeskujuks ka teistele ülikoolidele ning asutustele. Antud küsimuses tuli ka välja, et naissoost 
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vastajate valmisolek jäätmete sorteerimiseks on suurem kui meessoost vastajate ning jäätmete 

sorteerimiseks pole valmis vanuseklass 21-25 enamjaolt mehed. 

 

 

Joonis 19. Üliõpilaste valmisolek jäätmete sorteerimiseks EMÜ õppehoonetes 

 

Üliõpilastest 34 % on valmis hakkama oma jäätmeid rohkem sorteerima tingimusel kui 

konteinereid on rohkem, 26 % vastanuist on nõus juhul kui konteinerite märgistus on 

parem/arusaadavam. Rohkem infot sorteerimisvõimaluste kohta vajab 13 % üliõpilastest. 

Võrdselt 8 % on nõus tingimusel kui antakse tagasisidet tulemuste kohta ning kaasatakse ka 

koristajad. 7 % soovib, et neid haritaks jäätmete sorteerimise valdkonnas ning 4 % soovib, et 

ülikoolis toimuksid võistlused/kampaaniad (joonis 20).  
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Joonis 20. Tingimused mille loomisel on üliõpilased valmis EMÜ-s jäätmeid sorteerima 

 

Kogumiskastide eelistatud asukohad  

Joonis 21 näitab, et üliõpilastele sobiks kõige paremini kui vanapaberi kogumiskaste oleks 

igas koridoris üks (31 %). Suur osa (28 %) on arvamusel, et kogumiskaste võiks olla igal 

korrusel mitu väiksemat, 19 % arvavad, et üks suurem kogumiskast hoones, 9 % soovivad 

konteinerit näha hoone kõrval väljas. Positiivne on see, et mitte keegi ei pidanud vanapaberi 

kogumiskaste mittevajalikuks. Antud küsimuse puhul hinnangut andes, siis kõige mõistlikum 

oleks paigaldada kogumiskastid igasse koridori üks või igale korrusele mitu väiksemat, 

sõltuvalt õppehoone eripäradest. 

 

 

Joonis 21. Üliõpilaste eelistatud asukohad vanapaberi sorteerimiseks 
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Biolagunevate jäätmete kogumiskaste võiks olla igas koridoris üks kogumiskast, seda arvab 30 

% üliõpilastest. Teine enim vastatud variant on igal korrusel mitu väiksemat kogumiskasti (27 

%). 14 % arvab, et võiks olla suurem konteiner hoone kõrval väljas ning 10 %, et suurem 

kogumiskast hoones. Kõigest 1 % arvas, et kogumiskaste pole vaja (joonis 22). Antud 

küsimuse puhul hinnangut andes, siis kõige mõistlikum oleks paigaldada kogumiskastid igasse 

koridori üks või igale korrusele mitu väiksemat, sõltuvalt õppehoone eripäradest. 

 

 

Joonis 22. Üliõpilaste eelistatud asukohad biolagunevate jäätmete sorteerimiseks 

 

Ohtlike jäätmete jaoks võiks üliõpilaste arvate olla üks suurem kogumiskast hoones (61 %). 

Kogumiskaste peab mitteoluliseks 1 % vastanuist, 17 % soovib, et oleks üks konteiner hoone 

kõrval väljas, 9 % soovib näha igas koridoris ühte kogumiskasti, 8 % igal korrusel mitu 

väiksemat kogumiskasti, 4 % usub, et kogumiskaste pole vaja ning 1 % soovib neid igasse 

klassiruumi (joonis 23). Ilmselt on parim variant ohtlike jäätmete kogumiseks see, kui igas 

hoones oleks olemas vähemalt üks kogumiskast, kuhu saaks vajaduse korral oma ohtlikud 

jäätmed viia. Praegusel hetkel on Eesti Maaülikoolil selleks ainult üks laoruum ning infot selle 

kohta üliõpilastele antud ei ole. 
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Joonis 23. Üliõpilaste eelistatud asukohad ohtlike jäätmete sorteerimiseks 

 

Pakendijäätmeid eelistavad üliõpilased sorteerida siis, kui koridoris oleks üks kogumiskast (34 

%) või kui igal korrusel koridoris paikneks mitu väiksemat kogumiskasti (30 %), 18 % 

vastanuist arvab, et võiks olla igas klassiruumis üks kast, 10 % soovivad ühte suuremat 

kogumiskasti hoones ning 8 % arvavad, et konteiner võiks paikneda hoone kõrval väljas. Kõik 

vastanuist peavad kogumiskastide olemasolu oluliseks (joonis 24). Antud küsimuse tulemusi 

hinnates oleks parim asukoht kogumiskastide paigutamiseks koridorid.  

 

 

Joonis 24. Üliõpilaste eelistatud asukohad pakendijäätmete sorteerimiseks 
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Tegevused jäätmekäitluse parandamiseks EMÜ-s 

Üliõpilastest 24 % arvab, et EMÜ-s peaks olema rohkem kogumiskaste. Võrdselt 18 % 

üliõpilastest hindab oluliseks kõike hõlmava kogumissüsteemi loomist ja info kättesaadavust. 

Ülikooli hõlmavat jäätmekava soovib 15 % üliõpilastest. 9 % soovivad, et korraldataks 

jäätmete kogumise kampaania, 8 % hindab oluliseks esmakursuslaste teavitamist ning võrdselt 

4 % arvavad, et instituudi kodulehel peab olema rohkem infot ja toimuma peaksid ka 

teavitusüritused (joonis 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 25. Tegevused EMÜ jäätmekäitluse parandamiseks 

 

Paljud üliõpilased on välja toonud selle, et kui kogumiskastid on juba paigaldatud tuleb luua 

kaardid, millel on selgelt näha kogumiskastide asukohad. Üliõpilased peavad oluliseks ka 

ohtlike jäätmete sorteerimisvõimaluste olemasolu ning arvavad, et igas majas võiks olla 

võimalus ohtlike jäätmete üleandmiseks. 
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3.2. Töötajad 

 

Küsitluses osales 62 Eesti Maaülikooli töötajat. Naiste osakaal (53 %) vastanutest on suurem 

kui meeste osakaal (47 %) (lisa 7, joonis 1). Küsitlusest tuleb välja, et kõige rohkem vastanuid 

on vanuses 41-60 (62 %), 29 % on vanuses 31-40 ning 30 aastaseid või nooremaid on 8 %. 

Kõige vähem vastanuid on vanuses 60-… (1 %) (joonis 26). 

 

 

Joonis 26. Töötajate vanuseline jaotumine 

 

Suurem osa (47 %) töötajatest viibib kõige enam metsamajas. 16 % vastanutest viibivad kõige 

sagedamini tehnikamajas ja metsamajas. Veterinaariamajas viibib 11 % vastanuist ning kõige 

vähem viibitakse arhitektuurimajas (5 %) ja F.R. Kreutzwaldi 46 majas (5 %) (joonis 27). 
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Joonis 27. Töötajate enim külastatav õppehoone 

 

Töötajate sorteerimisharjumused kabinetis/puhkeruumis/töökojas 

Kabinetis sorteerivad oma jäätmeid 66 % töötajatest, neist 37 % sorteerib ainult mõnda sorti 

jäätmeid ja 29 % sorteerib kõiki jäätmeid mida on võimalik kohapeal sorteerida. 34 % ei 

sorteeri oma jäätmeid kabinetis (joonis 28, a). Naised sorteerivad jäätmeid kabinetis rohkem 

kui mehed. Kui luua kabinettidesse võimalused jäätmete liigiti kogumiseks, siis oleksid 

tulemused kindlasti paremad.  

Puhkeruumis sorteerib oma jäätmeid 61 % töötajatest, nendest 28 % teeb seda nii palju kui 

võimalik ning 33 % sorteerib ainult mõnda sorti jäätmeid. Ülejäänud 39 % ei sorteeri oma 

jäätmeid puhkeruumis (joonis 28, b). Mehed ja naised sorteerivad oma jäätmeid puhkeruumis 

võrdselt sama palju. Kindlasti tuleb paigaldada puhkeruumidesse jäätmete liigiti 

kogumiskastid, sest 39 % näitab, et paljudes puhkeruumides puudub liigiti kogumise 

võimalus. 

Laboris või tööruumis sorteerivad 73 % töötajatest oma jäätmeid, 36 % neist sorteerib nii palju 

kui võimalik, ülejäänud sorteerivad ainult mingit kindlat liiki jäätmeid. 27 % töötajatest ei 

sorteeri oma jäätmeid laboris/tööruumis (joonis 28, c). Naised sorteerivad jäätmeid 

laboris/tööruumis  rohkem kui mehed. 
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Joonis 28. Töötajate jäätmete sorteerimine: a) kabinetis, b) puhkeruumis, c) laboris/tööruumis 

 

Järgnevalt on välja toodud töötajate kolme enim külastatava maja need asukohad, mis 

töötajate vastuste põhjal sobivad kõige paremini eri liiki jäätmete kogumiseks. 

Asukohad vanapaberi kogumiseks 

Metsamajas võiks töötajate arvates olla igas koridoris üks vanapaberi kogumiskast (18 %) või 

igal korrusel mitu väiksemat (18 %). 17 % soovib kogumiskaste ka puhkeruumi/kööginurka, 

12 % laborisse/hoidlasse/töökotta. Töötajatest 15 % on arvamusel, et võiks olla üks suurem 

konteiner hoone kõrval väljas. 10 % soovib näha ühte suuremat kogumiskasti hoones ning 8 % 

eelistab kui maja peal oleks üks koht pappkastide kogumiseks. Kõige vähem vastanuid ehk 2 

% soovis igasse klassiruumi ühte kogumiskasti (joonis 29, a). Metsamaja puhul oleks hea 

variant, kui igas korpuses oleks üks vanapaberikast ning muidugi ka 

puhkeruumis/kööginurgas. 
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Tehnikamajas eelistab enamus vastanuist (38 %), et igas koridoris oleks üks vanapaberikast. 

Suur osa ehk 23 % soovib, et oleks üks suur kogumiskast hoones ning 15 % eelistab, et see 

paikneks hoone kõrval väljas. Võrdselt 8 % soovivad, et kogumiskastid paikneks 

puhkeruumis/kööginurgas/laboris/hoidlas/töökojas või igal korrusel koridorides mitu 

väiksemat kogumiskasti (joonis 29, b). 

Peamajas eelistavad 50 % töötajatest seda, et igas koridoris oleks üks vanapaberikast, 8 % 

soovib seda igasse klassiruumi. Võrdselt 7 % vastanuist arvab, et kogumiskastid peaksid 

asuma puhkeruumis/kööginurgas/laboris/hoidlas/töökojas, maja peale üks koht pappkastide 

kogumiseks, üks suurem konteiner hoone kõrval väljas, üks konteiner sees, igal korrusel 

koridorides mitu väiksemat kogumiskasti (joonis 29, c). 

 

 

Joonis 29. Töötajate eelistatud asukohad vanapaberi kogumiseks: a) metsamajas, b) 

tehnikamajas, c) peamajas 
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Asukohad biolagunevate jäätmete kogumiseks 

Biolagunevate jäätmete asukohaks metsamajas võiks olla 41 % töötajate arvates 

puhkeruum/kööginurk. 15 % soovib, et see oleks hoone kõrval väljas, 14 % eelistab kui igas 

koridoris oleks üks kogumiskast. Igal korrusel soovib mitut väiksemat kogumiskasti näha 12 

% vastanuist ning 10 % eelistab ühte suuremat kogumiskasti hoones. Igasse klassiruumi 

soovib kogumiskasti 2 % ning 6 % arvab, et kogumiskaste pole vaja (joonis 30, a). Kindlasti 

tuleb biolagunevate jäätmete kogumisvõimalus luua puhkeruumidesse/kööginurka, kuna 

töötajatel tekib just seal kõige rohkem biolagunevaid jäätmeid. 

Peamajas eelistavad töötajad kõige enam oma biolagunevaid jäätmeid sorteerida 

puhkeruumis/kööginurgas (38 %). Igas koridoris ühte kogumiskasti soovib näha 31 % 

vastanuist. 15 % on arvamusel, et kogumiskaste pole vaja ning võrdselt 8 % soovivad ühte 

kogumiskasti hoone kõrvale välja või igale korrusele mitu väiksemat (joonis 30, b). 

Samamoodi nagu metsamaja puhul peavad ka peamajas töötajad oluliseks biolagunevate 

jäätmete sorteerimisvõimalust puhkeruumis/kööginurgas. 

Tehnikamajas eelistavad töötajad enim kui biolagunevate jäätmete kogumiskast paikneks 

puhkeruumis/kööginurgas (31 %). 23 % soovivad igasse koridori ühte kogumiskasti. Võrdselt 

15 % soovivad kogumiskasti kas hoone kõrvale välja või igale korrusele koridori mitu 

väiksemat kogumiskasti ning 8 % eelistab kui asuks üks suurem kogumiskast hoones. 

Kogumiskaste peab ebavajalikuks 8 % töötajatest (joonis 30, c).  

Igas majas hinnatakse oluliseks biolagunevate jäätmete sorteerimisvõimalust 

puhkeruumis/kööginurgas. Samuti peab biolagunevate jäätmete konteiner olema ka hoone 

kõrval väljas, kuhu saavad koristajad tühjendada majas kokku kogutud biolagunevad jäätmed.  
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Joonis 30. Eelistatud asukohad biolagunevate jäätmete sorteerimiseks: a) metsamajas, b) 

peamajas, c) tehnikamajas 

 

Asukohad pakendijäätmete kogumiseks 

Pakendijäätmete sorteerimiseks eelistavad 27 % vastanud metsamaja töötajatest kui 

puhkeruumis/kööginurgas oleks võimalus pakendijäätmete sorteerimiseks. 25 % eelistab seda 

teha kui oleks üks suurem konteiner hoone kõrval väljas, 20 % eelistavad kui oleks igal 

korrusel mitu väiksemat kogumiskasti ning 18 % soovivad igasse koridori ühte kogumiskasti. 

8 % eelistab ühte suuremat kogumiskasti hoones ning 2 % soovib seda 

laborisse/hoidlasse/töökotta (joonis 31, a). Kindlasti peaks olema võimalus 
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puhkeruumis/kööginurgas oma pakendijäätmeid sorteerida, kuid oluline on ka, et seda 

koridorides teha saaks. 

Võrdselt 31 % peamaja töötajatest soovivad pakendijäätmete kogumiskaste 

puhkeruumi/kööginurka või siis ühte suuremat kogumiskasti hoonesse. 15 % eelistavad kui 

igal korrusel koridoris oleks mitu väiksemat kogumiskasti või igas koridoris üks ning 8 % 

usub, et pakendijäätmete kogumiskaste pole vaja (joonis 31, b). 

Enamus tehnikamaja töötajatest (40 %) eelistab, et igas koridoris oleks üks pakendijäätmete 

kogumiskast. Igale korrusele mitut väiksemat kogumiskasti soovib 30 % ja võrdselt 10 % on 

arvamusel, et igas klassiruumis üks kast, üks suurem konteiner väljas või üks suurem 

kogumiskast hoones (joonis 31, c). 

 

 

Joonis 31. Töötajate eelistatud asukohad pakendijäätmete sorteerimiseks: a) metsamajas, b) 

peamajas, c) tehnikamajas 
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Tegevused ja valmisolek EMÜ-s jäätmete sorteerimiseks 

EMÜ töötajatest 31 % leiab, et jäätmekäitluse parandamiseks tuleks levitada hoonetes rohkem 

infot sorteerimisvõimaluste kohta. Suur osa töötajatest (28 %) arvab, et tuleb paigaldada 

rohkem kogumiskaste ning 21 % on arvamusel, et tuleb kehtestada tervet ülikooli hõlmav 

jäätmekava. Võrdselt 8 % töötajatest usub, et tuleb teha teavitusüritusi/filmiõhtuid ning viia 

lahku sorteeritud jäätmed ära kampaania korras. 4 % soovib rohkem infot 

instituudi/tugistruktuuri kodulehel (joonis 32). 

 

 

Joonis 32. Tegevused EMÜ jäätmekäitluse parandamiseks 

 

Enamus töötajatest on valmis oma jäätmeid aktiivsemalt sorteerima (90 %). Kõigest 3 % pole 

nõus oma jäätmeid sorteerima ning 7 % sorteerib juba praegu oma jäätmeid aktiivselt (joonis 

33). Soolist erinevust antud küsimuse vastustes ei täheldatud. Need tulemused näitavad selgelt, 

et võimaluste tekkimisel on töötajad valmis oma jäätmete liigiti kogumisele rohkem 

tähelepanu pöörama. 
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Joonis 33. Töötajate valmisolek jäätmete sorteerimiseks EMÜ õppehoonetes 

 

Töötajate küsitluses pakuti välja mitmeid ideid, näiteks korraldused jäätmete sorteerimiseks 

peaksid tulema juhtkonnalt, haldusosakond peaks korraldama koristajate koolituse ja parimate 

tulemustega instituudid võiksid kiita saada. Töötajad peavad oluliseks ka ohtlike jäätmete 

sorteerimisvõimaluste olemasolu ning arvavad, et igas majas võiks olla võimalus ohtlike 

jäätmete üleandmiseks. 

Mitmed töötajad tõid välja, et koheselt peaks tagasi tooma F.R. Kreutzwaldi 5 D korpuse ette 

õue pakendikonteineri. Hea välja toodud idee on, et biolagunevate jäätmete konteiner võiks 

olla nutikas komposter, mida saaks kasutada aastaringi ning see võiks paikneda hoone 

sööklapoolses otsas, kuhu ka söökla saaks oma orgaanikat komposteerida. Valmis komposti 

saaks kasutada kas Rõhu katsejaamas ja/või soovi korral ka pakkuda/müüa töötajatele. 

Müümise korral peaks kompostile olema tehtud keemiline analüüs, kus oleks näidatud NPK 

sisaldus. 
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4. ETTEPANEKUD EESTI MAAÜLIKOOLI 

JÄÄTMEKÄITLUSE ARENDAMISEKS 

 

Lahendusi EMÜ-s jäätmete sorteerimiseks 

Peamine probleem Eesti Maaülikoolis on jäätmete liigiti kogumisvõimaluste puudumine. 

Õppehoonetes praktiliselt puuduvad sorteerimisvõimalused ning info jäätmete sorteerimise 

kohta puudub. Alustada tuleks kõige lihtsamast, nimelt liigiti kogumiskastidest (joonis 34). 

Kastid peavad olema igas majas samasugused, et vältida segadust. Neil peab olema iga 

jäätmeliik kindla värviga tähistatud. Väga tähtis on üliõpilasi ja töötajaid teavitada 

keskkonnasäästliku tarbimise põhimõtetest ja nende kasutamisvõimalustest igapäevaelus. 

Sellest lähtuvalt võiks kastide kohal/küljel olla info, mis on kergesti arusaadav ning üheselt 

mõistetav. Infos peab olema välja toodud kirjeldus iga jäätmeliigi kohta ehk mis jäätmeid 

tohib antud kasti panna ning lisaks ka informeeriv jutuke sellest, mida antud jäätmeliigi 

sorteerimine keskkonnale annab (mida sellest toota saab, palju ressursse kokku hoiab jne). 

 

 

Joonis 34. Kogumiskastid koos infotahvliga (Foto: www.cargocollective.com) 
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Jäätmete liigiti kogumiskastid on esimene samm EMÜ jäätmekäitluse parandamiseks. Kui 

kastid on paigaldatud tuleb hakata läbi viima infotunde. Näiteks igal aastal tuleks 

esmakursuslaste infotunnis neile tutvustada ka jäätmete sorteerimise ja käitlemise võimalusi 

EMÜ linnakus. Samuti tuleks informeerida ka tuutoreid. See aitab tõsta teadlikust sorteerimise 

vallas. Kindlasti tuleb sorteerimisvõimalusi kajastada ka iga instituudi kodulehel koos 

kogumiskastide asukohakaartidega, et üliõpilased saaksid vaadata kogumiskastide asukohti 

oma enim külastatavas hoones. Töötajatele tuleks infot jagada siseveebis (intranet), kus võiks 

olla eraldi leht jäätmekäitluse kohta Eesti Maaülikoolis. Seal peaks olema välja toodud 

prügikastide asukohad linnakus ja hoonetes, selgitatud sorteerimise olulisust ning ka see kelle 

käest infot saab. Paigaldada tuleb ka viidad/sildid, et üliõpilased, EMÜ personal ja teised 

hoone külastajad, kes kodulehelt pole infot saanud teaksid kus asuvad kogumiskastid. 

Kindlasti aitaks informatsiooni levikule kaasa EMÜ jäätmekäitlust tutvustav video, kuid selle 

loomine on võimalik ainult juhul kui kogumiskastid on juba paigaldatud. 

Tekkekohas tuleb liigiti koguda paberi- ja kartongijäätmed, pakendid, klaasi-, plasti- ja 

metallijäätmed, probleemtooted, suurjäätmed, põlevjäätmed, biolagunevad köögi- ja 

sööklajäätmed, ohtlikud jäätmed ning biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (Olmejäätmete 

sortimise… 2007). Küsitluses tuli välja, et töötajad ja üliõpilased on valmis seda tegema, tuleb 

lihtsalt luua vastavad võimalused. 

Kaasata tuleb ka koristajad ja koristamisteenust pakkuv ettevõte. Ümber tuleb vahetada 

koristaja jäätmekäru, et oleks võimalik eri liiki jäätmeid eraldi kokku koguda (joonis 35). 

Kindlasti on vajalik infotund koristajatele. 

 

 

Joonis 35. Koristuskäru jäätmete liigiti  kogumiseks (Foto: www.medicalexpo.com) 
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Jäätmete liigiti kogumine peaks toimuma ka kabinettides ja puhkeruumides. Selleks sobiks 

näiteks kolm ühes prügikastid (joonis 36). Sellised võiksid olla ka koridorides. Need on väga 

hea võimalus jäätmete liigiti kogumiseks kui ruumi on vähe. Väga lihtsasti mõistetavad ja 

kompaktsed prügikastid aitaksid kindlasti kaasa EMÜ jäätmekäitluse edendamisele. 

 

 

Joonis 36. Prügikast jäätmete liigiti kogumiseks (Foto: www.urbaniere.com) 

 

Vajalik oleks korraldada iga õppeaasta lõpus jäätmepäevi, kus üliõpilased ja töötajad saavad 

tuua esemeid, mis neil endil kasutust ei leia, kuid mida on võimalik taaskasutada.  

Ohtlike jäätmete kogumiseks on AS Ragn Sells välja tulnud väga huvitava ja innovaatilise 

lahendusega „Ohtlikult lihtne“ (joonis 37). Ohtlike jäätmete kogumisega kaasnevad tule-, 

keskkonna- ja terviseohud on viidud miinimumini. See seade on varustatud ventilatsiooni, 

tulekustutussüsteemi, lekkekindla topeltpõhja, sädeme tekkimise maanduse ja paljude muude 

lisadega. Lisaks sellele näeb see viisakas välja ning võib paikneda väljas (Ohtlikult lihtne 

2017). See oleks hea moodus lahendamaks EMÜ ohtlike jäätmete kogumise olukorra. 
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Joonis 37. „Ohtlikult lihtne” kogumiskapp (Foto autor: AS Ragn Sells) 

 

Ülikool võiks seada endale suurema eesmärgi nagu ka mitmed välismaa ülikoolid on teinud. 

Näiteks, et kõik ülikoolis tekkivad jäätmed 

taaskasutatakse/korduskasutatakse/annetatakse/kompostitakse 90 % ulatuses või rohkem.  
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KOKKUVÕTE 

 

Võttes arvesse arenenud riikide suurt tarbimist ning sellega kaasnevat keskkonnakahju 

tänapäeva ühiskonnas, on selge, et meil tuleb oma jäätmeid liigiti sorteerida, et mõju 

keskkonnale oleks võimalikult väike. Seda toetavad nii seadused kui ka arengukavad. Eesti 

seadused on sätestatud jälgides Euroopa Liidu seadusi, Tartu jäätmehoolduseeskiri jälgib Eesti 

seadusi ning Eesti Maaülikool (EMÜ) toimib Tartu jäätmehoolduseeskirja järgi. Kuid sellest ei 

piisa, sest EMÜ kui teadus- ja haridusasutus, mis propageerib rohelist mõtteviisi peaks olema 

ka teerajaja ja eeskuju ringmajanduseni jõudmises, mitte kannul sörkija. 

Mida rohkem jäätmete liigiti kogumisele tähelepanu pööratakse ja inimesi haritakse, seda 

puhtam ja jätkusuutlikum on meie loodukeskkond. Haridusasutused peaksid jäätmete 

sorteerimist õpetama ja ka ise vastavalt tegutsema, et olla eeskujuks keskkonna säästlikumaks 

muutmisel ja tarbimisharjumuste vähendamisel. Asutustes tekkivad põhilised jäätmeliigid on 

pakendijäätmed, olmejäätmed, paber/papp, biolagunevad jäätmed, probleemtooted ja ohtlikud 

jäätmed. Mida varasemas eas hakata noori informeerima jäätmete sorteerimise olulisusest, 

seda paremad on tulemused. Oluline osa on ka taas- ja korduskasutusel. Igal aastal läheb 

Euroopas raisku 600 miljonit tonni materjale, mida on võimalik ringlusse võtta või 

taaskasutada. Eesti Maaülikoolil pole seatud tulevikueesmärke jäätmekäitluse 

arendamiseks/parandamiseks. Jäätmete valdkonda ei käsitleta ka ülikooli arengukavas. 

Jäätmekäitlus küll toimib, kuid ei tehta lisapingutusi selleks, et muuta see paremini toimivaks 

ja olla teistele ülikoolidele ning asutustele eeskujuks. 

Käesoleva  magistritöö eesmärk oli välja selgitada Eesti Maaülikooli üliõpilaste ja töötajate 

ootused EMÜ jäätmekäitluse parandamiseks ning kaardistada hetkeolukord. Selleks viidi läbi 

küsitlus Eesti Maaülikooli töötajate ja üliõpilaste seas. 

Enne küsitluse tegemist külastati muid ametiasutusi ja saadi kokku nende haldusjuhtidega, et 

hinnata jäätmekäitluse toimimist teistes asutustes. Kõige parema mulje jätsid Tartu 
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Loodusmaja ja Tartu Kutsehariduskeskus. Neid võib kindlasti tuua eeskujuks ka teistele 

asutustele. 

Selleks, et teada saada Eesti Maaülikooli töötajate ja üliõpilaste valmisolek jäätmete 

sorteerimiseks tehti küsitlus, mille tulemusel saadi küsitluses osalenute ootused EMÜ 

jäätmekäitluse paremaks toimimiseks. Koostati kaks erinevat küsitlust, üks üliõpilastele ning 

teine töötajatele. Küsitlusele vastas 202 üliõpilast ja 62 töötajat.  

Küsitluses selgus, et üle 90 % töötajatest ja üliõpilastest on võimaluste loomisel valmis oma 

jäätmeid aktiivsemalt sorteerima. Peamiseks nõusoleku kriteeriumiks oli „kui kogumiskaste 

oleks rohkem“. See näitab, et kindlasti peab selles osas midagi ette võtma. Tuleb luua 

võimalused jäätmete sorteerimiseks ja tõsta inimeste teadlikkust. Alustada tuleb liigiti 

kogumiskastidest, kui need on olemas tuleb hakata levitama infot. Kindlasti tuleb teha 

infotund esmakursuslastele, luua linnakukaart millel on näidatud kogumiskastide asukohad, 

anda infot ülikooli ja instituudi kodulehel, töötajate siseveebis, koostada jäätmekäitlust 

tutvustav video, paigaldada hoonetesse viidad/sildid. Töötajad ja üliõpilased olid ühisel 

arvamusel, et EMÜ jäätmekäitlust aitaks parandada kogumiskastide paigaldamine, rohkema 

info levitamine ja jäätmekava koostamine. Lisaks selgusid küsitlusega ka vastanute eelistatud 

asukohad jäätmete sorteerimiseks. 

Selleks, et muuta EMÜ jäätmekäitlus paremini toimivamaks tuleks koostada EMÜ 

jäätmekava, mis analüüsib ja leiab sobivamad lahendused jäätmekäitluse parendamiseks Eesti 

Maaülikoolis. Käesolev magistritöö annab EMÜ jäätmekava koostamiseks esimese sisendi. 
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SUMMARY 

 

Taking into account the significant consumption in developed countries and the accompanying 

damaging effect to the environment, it is clear that we have to sort waste according to certain 

types to minimize the impact on the environment. The laws support source separating of waste 

and development plans. Estonian legislation is established in conformity with the laws of the 

European Union; Tartu waste management regulation is in conformity with the Estonian 

legislation and the Estonian University of Life Sciences (EMÜ) operates in conformity with 

Tartu waste management regulation. This is not enough because the EMÜ as a scientific and 

educational establishment promoting green way of thinking should be a pioneer and act as a 

model in the development of recycling economy. 

The more attention is paid to sorting waste into separate fractions, the cleaner and more 

sustainable our natural environment is. Educational establishments should support sorting 

activities and act accordingly themselves to be a role model in making the environment more 

sustainable and decrease the consuming habits. Waste produced include mainly package 

waste, municipal waste, paper/cardboard, bio-degradable waste, products of concern and 

hazardous waste. The earlier people are informed about the importance of sorting waste, the 

better the results are. Also the recovery and re-use are important. In Europe 600 million tons 

of materials are disposed of, which could actually be recovered or re-used. EMÜ has not 

established future goals for the development/improvement of waste handling. Waste handling 

is not discussed even in the development plan of the university. Waste handling takes place, 

but no additional efforts are made to structure the system, to inform staff, guests and students, 

make it operate better or serve as an example for other universities and establishments.  

The aim of the Master’s thesis is to find out the expectations of the students and staff of the 

EMÜ for the improvement of waste handling and map the current situation. 

Before the questionnaire was carried out institutions were visited and meetings with 

administrators arranged to assess waste handling in other institutions. The best impression was 



63 
 

left by Tartu Loodusmaja and Tartu Kutsehariduskeskus. They may be introduced as good 

examples to other institutions. 

In order to find out the readiness to sort waste among the staff and students of EMÜ, a 

questionnaire was carried out and as the result of it the respondents’ expectations for the 

improvement of waste handling in the EMÜ were obtained. Two different questionnaires were 

prepared: one for students and the other for the staff. 202 students responded to the 

questionnaire in addition to 62 staff members.  

The questionnaire shows that more than 90 % of the staff and students are ready to source 

separate their waste at the University more actively if such kind of conditions are created. The 

main criterion of the request was that “there should be more collection containers”. It shows 

that something has to be done to solve the situation. Conditions for waste sorting have to be 

created and people’s awareness has to be increased. One has to start with collection containers 

for different kind of waste and when they are available, information has to be spread. First-

year students have to be instructed, a map of the campus with indicated collection points has 

to be prepared, information should be provided on the homepage of the university and the 

institute, in the intranet, a video introducing waste handling should be prepared, signs should 

be installed in the buildings. The staff and students share a common opinion that waste 

handling in EMÜ could be improved by installing collection containers, spreading more 

information and compiling a waste handling plan. In addition, the questionnaire gives the 

answer to the question - where the preferred points for waste sorting should be located. 

In order to improve waste handling in EMÜ, the waste plan of EMÜ has to be compiled to 

analyse the situation and find out the best solutions for the improvement of waste handling in 

EMÜ. The Master’s thesis provides the first input for the preparation of the waste plan of 

EMÜ. 
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Lisa 1. Kärgkonteiner EMÜ metsamajas 
 

 

Joonis 1. Kärgkonteiner EMÜ metsamajas (Fotode autor: Kertu Kannumäe) 
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Lisa 2. EMÜ peamaja jäätmeruum 
 

 

 

Joonis 1. EMÜ peamaja jäätmeruum (Fotode autor: Kertu Kannumäe) 
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Lisa 3. EMÜ linnakus asuvate konteinerite asukohakaart 
 

 

Joonis 1. EMÜ linnakus asuvate konteinerite asukohakaart (Autor: Elis Vollmer) 
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Lisa 4. EMÜ taaskasutusaktsioon 
 

 

Joonis 1. Taaskasutusaktsiooni käigus kokku kogutud esemed (Foto autor: Elen Peetsmann)  
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Lisa 6. Eesti Maaülikooli jäätmekäitluse küsitlus töötajatele 
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Lisa 7. Küsitluse joonised 
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Joonis 1. Küsitlustele vastanud üliõpilaste (a) ja töötajate (b) sooline osakaal 
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