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Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada Eesti Maaülikooli töötajate ja tudengite senised 

harjumused ja ootused jäätmete liigiti kogumise teemal, et selle põhjal anda hinnang 

jäätmevaba sessioonõppe rakendamise kitsaskohtadele ja potentsiaalile maaülikoolis. 

Töös kasutatud andmed koguti töötajatele, tudengitele ja õppekavajuhtidele suunatud 

küsitlustega ning EMÜ Metsamaja pakendikonteinerite sisu uuringuga. Saadud tulemusi 

võrreldi, analüüsiti ja üldistati ning tulemused esitati jooniste ja tabelina. Metsamajast 

liigiti kogutud pakendite koostis on sarnane teise samalaadse uuringuga, seega teadlikkus 

ja võimalused pakendite liigiti kogumiseks ülikoolis vastavad üldisele hetkeseisule Eestis.  

Jäätmevaba sessioonõppe rakendamisel EMÜ Metsamajas on potentsiaali, sest 

õpetatavate erialade raames ei teki arvestatavas mahus erialaspetsiifilisi jäätmeid. 

Peamine jäätmevoog tekib auditoorse õppetöö ja sellega kaasnevatest tegevustest, mille 

puhul on jäätmeid võimalik vähendada või elimineerida, kui suurendada teadusliku 

praktilise info jagamist ja luua mugavad võimalused mittevälditavate jäätmete liigiti 

kogumiseks. Sessioonõppe raames algatatud tegevuste edukus ja tagasiside on eelduseks 

hilisemaks kogu ülikooli tegevuse jäätmevabaks muutmisel. 
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The aim of the master's thesis was to find out the current habits and expectations of  the 

employees and students of the Estonian University of Life Sciences regarding the 

collection of waste, in order to assess main bottlenecks and the potential for the 

implementation of waste-free session teaching. The data used in the research study were 

collected through surveys of employees, students and curriculum managers and a study of 

the contents of the package containers of the Forestry Building of the Estonian University 

of Life Sciences. The results obtained were compared, analyzed and generalized, and 

visualized in charts. The content of separately collected packages was comparable with 

the results of another similar study, so the awareness and possibilities for separate 

collection of packaging at the university corresponded to the general situation in Estonia. 

The study concluded that there was a potential for the implementation of waste-free 

session training at the Forestry House of the Estonian University of Life Sciences, because 

no significant amount of specialty-specific waste was generated within the taught 

specialties. The main waste stream arised from classroom teaching and related activities, 

where waste can be reduced or eliminated by increasing the sharing of scientific and 

practical information and creating convenient opportunities for separate waste collection 

for not avoidable waste. The success and feedback of the activities initiated within the 

framework of the session learning was considered as a prerequisite for making the 

activities of the whole Estonian University of Life Sciences waste-free at the later stages. 
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SISSEJUHATUS 

Kaasaegses ühiskonnas ollakse harjunud mugavustega, mida tänapäevane elu pakub. 

Alarmeeriv on olukord, kus ei tarbita tooteid ja teenuseid mitte enam otsesest vajadusest 

lähtuvalt, vaid soovist saada alati midagi uut näiteks riideid, elektroonikat aga ka pakendatud 

valmistoitu. Järjest suurenevate jäätmehulkadega on rinda pistetud juba ammustest aegadest, 

kuid laiemat tähelepanu pole see tarbijate seas pälvinud, kuni ehk viimase kümnendini kui 

on hakatud keskkonnamõjudest ja ka jäätmetena raisku minevast üha enam ja valjemini 

kõnelema. Nüüdseks on päris paljud juba kuulnud ka jäätmevabast elustiilist ja 

ringmajandusest. 

Maailmas, eriti aga Euroopa Liidus (EL) on prioriteediks võetud väga ambitsioonikas 

Euroopa rohelepe. Olulisel kohal selles on jäätmetega seonduv. Euroopa Komisjoni loodud 

„Uus ringmajanduse tegevuskava puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel“ aitab 

ressursside kasutust täpsemalt lahti mõtestada: „Planeet Maa on meil elamiseks ainus, kuid 

2050. aastaks tarbib maailm ressursse nii, nagu oleks meie käsutuses kolm planeeti. Selliste 

materjalide nagu biomassi, fossiilkütuste, metallide ja mineraalide üleilmne tarbimine 

järgmise neljakümne aasta jooksul eeldatavasti kahekordistub ja samal ajal prognoositakse 

aastase jäätmetekke suurenemist 2050. aastaks 70 %“. (Uus ringmajanduse… 2020) 

Ideaalolukord jäätmevaldkonnas oleks jäätmevaba ühiskond ning tänapäevases 

turumajanduses eeldatakse, et tarbija peab selleks soovi avaldama, sest nõudlus tekitab 

pakkumuse (Zaman, Lehmann 2011). Lisaks üksikisikute poolt praktiseeritavale 

jäätmevabale liikumisele, kus individuaalselt püüeldakse prügivabalt elamise poole, on üle 

maailma  pea 400 linna võtnud vastu väljakutse muutumaks järk järgult jäätmevabaks, 

rakendades selliseid süsteeme, mis väldivad asjade jäätmeteks muutumist (Zero Waste Cities 

2022).  

Maailma mastaabis on küll selliste linnade arv tagasihoidlik, kuid on siiski märk sellest, et 

mitmetes kogukondades on saavutatud poliitiline üksmeel jätta senine tarbimisühiskonna 

mudel minevikku ning liikuda jätkusuutlikumate harjumuste tekitamise suunas.  

Olmejäätmed moodustavad Euroopa Liidus aasta jooksul tekkivast enam kui 2,5 miljardi 

tonnisest jäätmekogusest vähem kui kümnendiku, kuid probleeme tekitab nende käitlemise 

keerukus, mida ilmestab statistika, et EL-is võeti ringlusesse või komposteeriti neist vaid 46 

%. Euroopa Parlamendi (EP) andmete kohaselt tekkis EL-is 2018. a. keskmiselt 489 kg 
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olmejäätmeid inimese kohta, Eestis seevastu mõnevõrra vähem, 405 kg. (Jäätmekäitlus 

ELis… 2021) 

Olmejäätmed tekivad inimeste elutegevuse käigus, nii kodudes kui ka asutustes, nad on 

tekkekohal hästi mõõdetavad ning avaldavad mõju nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele 

(Karani, Jewasikiewitz 2006). Seega on oluline jäätmete tulemuslik sorteerimine, 

jäätmevoogude suunamine, vajaliku taristu olemasolu ning inimeste aktiivne osalus. 

Olmejäätmete käitlemise järgi saab hinnata, millisel tasemel on riigi jäätmekäitlussüsteem. 

(Zaman, Ahsan 2019) 

Selleks, et teada saada, millised jäätmed organisatsioonis tekivad, on alustuseks vaja soovi 

see välja uurida. Kui soov on olemas, saab hakata mõõtma tekkinud jäätmete liike ja kogust 

ning selle alusel organisatsioonipõhiselt planeerida, millised jäätmed on täiesti välditavad, 

millistele tuleb leida keskkonnasõbralikumaid alternatiive ning milliseid ei ole antud hetkel 

võimalik vältida ega asendada.  

Jäätmetekke vähendamisele suunatud (piloot)projekte saavad põhimõtteliselt ellu viia kõik 

asutused ja organisatsioonid. Uudseid jäätmeid vähendavaid lahendusi peaksidki otsima 

kõik. Kõige sobivam organisatsioon vajalike muutuste uurimiseks, teadvustamiseks ja ka 

eeskuju andjaks on ülikool. Ülikoolide eesmärk on harida tudengeid, juurutada häid 

praktikaid ning jagada teadmisi ülikoolist väljapoole. Ülikoolist peaksid tulema kõige 

uuemad ja kaasaegsemad teadmised ning neil on suur panus ühiskonna teadlikkuse tõstmisel 

ja seeläbi ka poliitikavalikute kujundamisel. 

Eestis on loodus- ja keskkonnahoiu õpingute valdkonnas peamiseks kompetentsikeskuseks 

kujunemas Eesti Maaülikool. Vastavate erialade auditoorne õppetöö toimub valdavalt 

Metsamajas ning 2020/21 õppeaastal moodustasid Metsamajas õppivad sessioonõppe 

tudengid 8% kogu tudengite arvust. Selleks, et toetada teoreetilist tööd jäätmevaldkonna 

arendamisel, on oluline ellu viia ka väiksemaid pilootprojekte, mis pakuksid võimalust välja 

töötada parimaid praktikaid. Kui selgub, et organisatsiooni jäätmevabaks muutmise eesmärk 

on võimalik teostada ülikoolis, siis tõenäoliselt on see rakendatav ka paljudes teistes 

organisatsioonides. 

Jäätmete vähendamisel on suur roll inimeste harjumustel, teadlikkusel ja valmisolekul 

midagi muuta (Vihalemm jt 2015). Kui on olemas konsensuslik otsus olla suunanäitajaks 

mõnes valdkonnas, siis on mõistlik seda esialgu osaliselt rakendada, sest nii saab parema 
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ülevaate muutuste rakendatavusest, probleemkohtadest, muutused on teostatavad väiksema 

arvu personaliga ning nende mõju saab kergemini hinnata (Sealsamas).  

Jäätmevaba sessioonõppe pilootprojektiga alustamiseks soovitusi andes lähtus magistritöö 

autor nn „madalal rippuva õuna“ noppimise põhimõttest. Jäätmevähenduse kontekstis 

tähendab see, et alustada tuleks selliste praktikatega, mille juurutamine ei eeldaks 

süsteemseid ja kalleid muudatusi.  

Tulenevalt püstitatud eeldusest, et järkjärguline liikumine jäätmevabaduse suunas on 

eesmärgiks, pakutakse  käesolevas töös suuniseid EMÜ Metsamaja sessioonõppega 

alustamisest, mis võimaldaks edaspidi soovi korral kontseptsiooni laiendada. Sessioonõppe 

tudengid on hea pilootprojekti sihtgrupp ka seetõttu, et paljud neist pole varem EMÜ-ga 

kokku puutunud, kuid tihtipeale esindavad nad erinevaid piirkondi ja organisatsioone  ning 

seeläbi on neil eriilmelised praktilised teadmised organisatsioonide jäätmekäitlusest ja 

keskkonnahoiu püüdlustest. Üldjuhul külastavad nad õppeasutust õpinguperioodil 2-3 päeva 

kuus ning seetõttu on neil keeruline püsivalt kooli poolt pakutavates erinevates vabatahtlikes 

programmides osaleda. Õppetöö raames on võimalik neile pakkuda rohkem integreeritud 

teadmisi ja arutelusid, mida nad saaksid teiste piirkondade ja organisatsioonide baasil tagasi 

peegeldada, seeläbi tekkiv kasu ei piirneks vaid Tartuga, kus asub EMÜ Metsamaja. 

Töö eesmärgiks on leida Metsamaja sessioonõppe raames lahendusi, kuidas vähendada ja 

võimalusel vältida eelkõige selliseid jäätmeid, mis ladestatakse prügimäele või põletatakse. 

Nimetatud eesmärgi  saavutamiseks EMÜ-s tuleb algselt katsetada erinevaid lähenemisi, mis 

hõlmaksid teadlikkuse suurendamist ja aitaksid kaasa välditavate jäätmete elimineerimisele 

ja ülejäänute vähendamisele. Olulisel kohal on tekkivate jäätmete korrektne sortimine ja 

jäätmekäitluse edasisele arendamisele kaasaaitamine. Eelneva baasil on võimalik katsetada, 

millisel kujul on EL-i ambitsioonid Eesti kontekstis teostatavad, milliseid teadmisi on vaja 

täiendada ning selgitada välja info, mida riigi tasemel laiema avalikkusega jagada.  

Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised ülesanded:  

1. Anda ülevaade jäätmevabast elustiilist ja selle rakendamise esimestest etappidest. 

2. Selgitada välja õppetöö spetsiifikast tulenevad kitsaskohad jäätmevaba sessioonõppe 

rakendamiseks EMÜ Metsamajas.  
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3. Uurida, millised on EMÜ töötajate ja tudengite senised harjumused ja teadmised jäätmete 

liigiti kogumisest, mis toetavad edaspidi jäätmevaba õppetöö suunas liikumist. 

4. Selgitada välja, milline oleks kasu EMÜ-le jäätmevaba õppetöö rakendamisest? 

Magistritöö jaguneb kaheks osaks – teoreetiliseks ja empiiriliseks. Töö esimeses osas 

antakse erialakirjanduse põhjal ülevaade jäätmetest ja nendest vabanemise võimalustest, 

samuti toodete olelusringist ja haridusasutuste rollist teadmiste kujundamisel. 

Töö empiiriline osa tutvustab Metsamajas läbi viidud pakendijäätmete koostise ja koguse 

uuringu tulemusi. Antakse ülevaade uurimismeetoditest ning analüüsitakse küsitluste põhjal 

saadud infot   seniste harjumuste ja tulevikusoovide osas, kus eelkõige on arvestatud 

töötajate sisendiga, sest nemad viibivad Metsamajas rohkem ning peaksid suunama ka 

tudengeid keskkonnasäästlikumate valikuteni. 

Nii uurimuse kui ka küsitluste analüüsi tulemusel antakse hinnang jäätmevaba õppetöö 

potentsiaalile ja kitsaskohtadele nii töötajate ja tudengite kui ka EMÜ seisukohalt. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

1.1. Jäätmed  

1.1.1. Jäätmekäitluse areng 

Tööstusrevolutsiooni eelsel ajal ei olnud jäätmed probleemiks, sest põhiosa 

naturaalmajapidamise toodangust (põllumajandus- ja jahisaadused) tarbiti ära, anti 

koduloomadele, kasutati kütteks või kehakatteks. Taimsed ja loomsed jäägid olid sageli 

taaskasutatavad ning neid oli võimalik ohutult loodusesse tagasi suunata, kus nad loomulikul 

teel lagunesid. Majapidamiste juurde kaevati prügiaugud, kuhu maeti see vähene, mida 

uuesti kasutada ei osatud. (Kriipsalu jt 2016:9) Looduskeskkonnale taoline teguviis 

kahjulikku mõju ei avaldanud. 

18. sajandi tööstusrevolutsioon ja sellega kaasnenud linnastumine tõstsid hüppeliselt 

jäätmete hulka, mis tekitas vajaduse täiustatud jäätmekäitlusviiside järele - jäätmed 

muutusid probleemiks ühiskonnas, mis elas tihedalt koos (Sealsamas: 9). 

Praegusel ajal jätkuv urbaniseerumine ja inimestes juurdunud käitumisharjumused on 

kasutusse toonud üha rohkem tehisaineid, mida loodus enam kergesti lagundada ei suuda (nt 

plastid, olmekemikaalid) (Keppart 2011). Kodudes, tööstuses, kaubanduses, ehituses jm 

tekib jäätmeid, mis on rahvaarvu ja ostujõu suurenemise ning üha kasvavate soovidega 

muutunud globaalseks probleemiks.  

Jäätmete teke on kasvanud globaalselt ja kasvab tulevikus veelgi, vaatamata sellele, et see 

on keskkonna jaoks koormav. Vabanemine enamikest jäätmetest taaskasutuse teel  on 

kulukas ning tulenevalt materjalide keerukusest ei osata ega suudeta tihtipeale paljude 

jäätmeliikidega teha muud, kui need põletada või ladestada. Vastavalt Maailmapanga 

uurimusele tekib igal aastal maailmas umbes 2,01 miljardit tonni olmejäätmeid ja aastaks 

2050 ennustatakse selle koguse suurenemist 3,4 miljardi tonnini. Sama uurimus näitas, et 

arenenud riikides kogutakse kokku 90% olmejäätmetest, arengumaade linnapiirkondades 

48%. Maailmas ladestatakse prügilatesse 40% olmejäätmetest, kuid materjalina võetakse 

ringlusesse läbi taaskasutuse ja kompostimise vaid 19% kokku kogutud jäätmetest. (The 

World Bank 2018)  
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Selleks, et hoida elukeskkonda ja säästa loodusressursse, tuleb jäätmete tekkimist 

võimaluste piires vältida ning juba tekkinud jäätmed liigiti kokku koguda ja käidelda. 

Arenenud riikides on võetud suund tervikjäätmekäitlusele, mis on mitmesuguste 

käitlusvõtete sihipärane rakendamine selleks, et keskkonnale ja tervisele ohutul moel ning 

võimalikult väikeste kulutustega vabaneda aina kasvavast jäätmehulgast, mistõttu 

jäätmeringlus planeeritakse tekkekohast lõppkäitluspaigani (Kriipsalu jt 2016:11). 

Jäätmed sisaldavad tihti väärtuslikke materjale ja komponente, mida saab edaspidi uuesti 

kasutada. Jäätmete kasutus materjalina ongi üks olulisemaid ülesandeid tänapäevases 

jäätmekäitluses. Nii saadakse kaks asja ühe hoobiga: välditakse jäätmetest lahtisaamise 

eesmärgil tekitatud kahjulikke keskkonnamõjusid ning hoitakse kokku uute ressursside 

hankimise pealt. (El-Haggar 2007) 

Jäätmete teke ja nendega toimetulek olenevad suuresti sotsiaalsetest, majanduslikest, 

keskkondlikest, geograafilistest, poliitilistest ja õigussüsteemidest (Sealsamas:1). Eelnevast 

tulenevalt on märgata riikide, linnade, organisatsioonide ning üksikisikute seas erinevusi nii 

tarbimises kui ka jäätmekäitlussüsteemides. Olenemata sarnastest raamregulatsioonidest, 

mis on kehtestatud näiteks EL-is (Wilson 2007). 

Aastakümnete jooksul on prügilatesse ladestatud jäätmeid seetõttu, et neid ei ole seni nähtud 

ressursina või ei ole olnud tehnilist võimekust neid ressursina kasutusele võtta. 

Loodusvarade kasutuse puhul on oluline eristada taastuvaid ja taastumatuid ressursse. 

Taastuvate ressursside majandamisel tuleb eelkõige lähtuda kahest säästva arengu 

põhimõttest (Daly 2002):  

- juurdekasv ja tarbimine peaksid olema tasakaalus; 

- tootmisel ja käitlemisel peaksid emissioonimäärad olema võrdsed ökosüsteemis 

looduslikult tekkivatega. 

Eelnev on oluline, et ei tekiks loodusressursside arvelt tarbimise kasvu, mis pole pikas 

plaanis jätkusuutlik (Sealsamas). 

Taastumatute loodusvarade defitsiit ja kerkivad hinnad on hakanud üha rohkem muutma 

suhtumist jäätmetesse. Jäätmeid on hakatud nägema väärtusliku toormena, mis on kohapeal 

olemas ning võimaldab vähendada globaalsete tarneahelate negatiivseid mõjusid. Ühe 

sellise jäätme näitena võib tuua plasti. Ligi 4% maailma naftatoodangust kulub plasti 



11 
 

valmistamiseks. Euroopas kasutatakse enam kui poolte toodete pakendamiseks plasti, 

millest omakorda 46% on kile, 27% pudelid ning 27% muud pakendid ja vahtplast. 

(Kriipsalu jt 2016:13) Samal ajal plasti taaskasutus vajab vaid kümnendiku energiast, mis 

kulub plasti tootmiseks naftast (Eesti Maaülikool s.a.).  

Viimasel ajal on fookusesse tõusnud ka toidu raiskamine. On teada, et umbes kolmandik 

toidust visatakse ära (Toidu raiskamine… 2017). Lisaks raisku lastud toidule on toidu 

tootmiseks kurnatud maad ja kulutatud vett, energiat ja tööjõudu. Probleemiks on ka see, et  

enamik toidujäätmetest satub olmejäätmete hulka, kust nad jõuavad prügilasse. 

Toidujäätmete lagunemisel prügilas tekivad kasvuhoonegaasid. Ühe jäätmeteks mineva 

toidukilo vähendamine vähendaks kasvuhoonegaasiheidet 4,0-5,3 kg CO2 võrra (Kriipsalu 

jt 2016:14). Biolagunevate jäätmete prügilasse ladestamine on iseäranis kahjulik metaani 

tekke tõttu, mis on veelgi tugevam kasvuhoonegaas kui CO2 ning seeläbi soodustab kliima 

soojenemist (Global Methane Initiative 2015). 

 

1.1.2. Säästev areng 

ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil sõnastati 1992. aastal säästva arengu põhimõtted 

ning need otsustati võtta riiklikesse arengustrateegiatesse, sh Eesti omasse. Antud töö 

kontekstis on kõige olulisemaks 12. eesmärk ehk säästev tarbimine ja tootmine, mille 

alaeesmärgid on järgmised (Riigikantselei s.a.):  

- kõik riigid peavad rakendama säästva tarbimise ja tootmise programme;  

- saavutada 2030. aastaks loodusvarade säästev majandamine ja tõhus kasutamine;  

- vähendada 2030. aastaks jaekaubanduse ja tarbijate tasandil toidujäätmeid poole 

võrra ning vähendada toidu kadu ka tootmis- ja tarneahelas;  

- tagada kemikaalide ja kõikide jäätmete keskkonnaohutu käitlemine, mis ühtib 

rahvusvaheliste kokkulepetega. Inimtervise ja keskkonnamõju vähendamiseks 

vähendatakse nende sattumist õhku, vette ja pinnasesse;  

- vähendada 2030. aastaks vältimise, vähendamise, ringlussevõtu ja taaskasutamisega 

oluliselt jäätmete teket;  

- stimuleerida ettevõtteid säästvalt tegutsema;  

- toetada säästvaid riigihankeid;  
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- tagada 2030. aastaks, et kõik inimesed on informeeritud ja teadlikud säästlikust 

arengust ning loodusega kooskõlas olevast eluviisist.   

Selleks, et paremini tagada kokkulepitud eesmärkide täitmine, on koostatud Euroopa 

ringmajanduse tegevuskava, mille üheks põhiliseks eesmärgiks on arendada säästvat vähese 

CO2 heitega, ressursitõhusat ja konkurentsivõimelist majandust (Keskkonnaministeerium 

s.a.b; Ringmajanduse tegevuskava 2020). 

Säästliku tootmise põhimõtted on majandustegevuses alati olemas olnud, kuid 

tarbimisühiskonnas ununenud. Siinkohal ei saa tähelepanuta jätta inimese mõju kliima 

muutumises, plastireostust, ressursside lõppemist, tarbimiskäitumise muutusi, poliitilist ja 

regulatiivset survet ning tehnoloogia arengut. Üha enam nähakse jäätmetes väärtuslikku 

ressurssi ja kui neid kasutusele võetakse, siis on jäätmetel suur potentsiaal asendada ja 

vähendada muidu kasutusele võetavaid ressursse. On selge, et jäätmete tohutu hulk on 

raiskamise tunnus ja üha enam saadakse sellest aru ning proovitakse võimaluste piires 

vastavalt tegutseda. Surve selleks tuleneb eelkõige ühiskonnalt kui ka näiteks 

finantsasutustelt, kes on liitunud ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtetega ning 

laenude andmisel lähtuvad mõõdetud kliimamõjust ja jätkusuutlikest projektidest (LHV 

s.a.). 

1.1.3. Jäätmekäitlushierarhia ja jäätmetekke vältimine 

Jäätmete käitlemisel juhindutakse rahvusvaheliselt tunnustatud jäätmekäitlustegevuste 

eelisjärjekorrast, mis lähtub tegevuste keskkonnasõbralikkusest. Eestis järgitakse Euroopa 

Liidu jäätmete raamdirektiivist 2008/98/EÜ tulenevat viieastmelist hierarhiat, mis on toodud 

jäätmeseaduses §221 prioriteetsuse alusel järgnevalt:    

1) jäätmetekke vältimine; 

2) korduvkasutuseks ettevalmistamine; 

3) ringlussevõtt; 

4) muu taaskasutamine nagu energiakasutus; 

5) kõrvaldamine. 

Jäätmehierarhia esimene aste ehk jäätmetekke vältimine on toote jäätmeks muutumisele 

eelnevate meetmete rakendamine jäätmete koguse ja jäätmete keskkonna- ning 

terviseohtlikkuse vähendamiseks (Jäätmeseadus 2004, §22). Mõningat segadust võib 
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tekitada asjaolu, et sageli ei ole lihtne tuvastada, millal täpsemalt toode jäätmeks muutub. 

Vältimisega samaväärselt oluline on jäätmetekke vähendamine, mida toetavad jäätmevaba 

elustiili põhimõtted. 

Hierarhia teine aste on toote korduvkasutuseks ettevalmistamine, mis hõlmab ka 

korduvkasutuse, mille käigus tooteid või tootekomponente, mis ei ole jäätmed, kasutatakse 

uuesti nende esialgsel otstarbel (Jäätmeseadus 2004, § 141). Näiteks antakse või müüakse 

kasutatud ese järgmisele isikule. Sel puhul kasutatakse toodet ka edaspidi selle esialgsel 

eesmärgil, olenemata mõningasest parandamise vajadusest (Keskkonnaministeerium s.a.a). 

Korduvkasutuseks ettevalmistamine hõlmab jäätmete kontrollimist, puhastamist ja 

parandamist, et neid kasutataks ilma muu eeltöötlemiseta. Võtmeerinevus korduvkasutuse 

ja korduvkasutuseks ettevalmistamise vahel on see, et korduvkasutuseks ettevalmistamise 

puhul on tooted eelnevalt muutunud jäätmeteks (Jäätmeseadus 2004, § 15 lg 3). Näitena võib 

siin tuua komisjonikauplused, mis võtavad müüki tooteid, mida kontrollitakse, vajadusel 

puhastatakse ja parandatakse ning seejärel on neid võimalik taas kasutada nende esialgsel 

otstarbel (Keskkonnaministeerium s.a.a). 

Kolmas aste ehk ringlussevõtt on taaskasutamistoiming, mille käigus jäätmed töödeldakse 

toodeteks, materjalideks või aineteks, et kasutada neid nende esialgsel või muul eesmärgil. 

See hõlmab bioloogilise ringlussevõtu, kuid ei hõlma jäätmete energiakasutust ja töötlemist 

materjalideks, mida kasutatakse kütusena või tagasitäiteks (Jäätmeseadus 2004, § 15 lg 4). 

Bioloogiliseks ringlussevõtuks nimetatakse jäätmete biolagunevate osade lagundamine 

kontrollitavates tingimustes ning mikroorganismide abil, mille tulemusena saadakse 

stabiliseeritud orgaanilised jääkmaterjalid (aeroobses keskkonnas) või biogaas (aneroobses 

keskkonnas) (Jäätmeseadus 2004, § 15 lg  6). Prügilasse ladestamist ei loeta bioloogilise 

ringlussevõtu vormiks, olenemata sellest, et ka prügilademes toimuvad bioloogilised 

protsessid ja ka prügilates kogutakse biogaasi. Ringlussevõtu selle astme näitena võib tuua 

uue plastpudeli või fliisi tootmise. (Keskkonnaministeerium s.a.a) 

Teise ja kolmanda astme eristamisel on oluline teada, kas töödeldakse jäätmeid või 

jäätmematerjale. Ringlussevõtu puhul muudetakse jäätmete füüsikalis-keemilisi omadusi, et 

need uuesti kasutusse võtta. Kui jäätmed purustatakse või sulatatakse ning alles seejärel 

vormitakse uuesti samalaadseteks toodeteks on tegemist ringlussevõtuga. Kui neid 

kasutatakse aga ilma eelnimetatud vaheetapita, siis on tegemist korduvkasutusega. 

(Keskkonnaministeerium s.a.a) 
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Neljandaks astmeks jäätmehierarhias on muud taaskasutamismeetodid. Näiteks jäätmete 

energiakasutus, kus põletuskõlblikke jäätmeid kasutatakse energia tootmiseks nende 

põletamisel eraldi või koos muude jäätmete või kütusega, kasutades ära tekkinud soojuse. 

Mitte igasugune põletamine ei kvalifitseeru jäätmehierarhia neljanda astme alla. Mõningatel 

juhtudel, näiteks kui energiat ei kasutata, võib olla tegemist juba viienda astme ehk 

kõrvaldamisega (Jäätmeseadus 2004, §15 lg 5). Sorteeritud pakenditest saab paljud ringlusse 

võtta ning ülejäänud põletatakse energia saamise eesmärgil.  

Viiendal astmel on kõrvaldamine, mille all on mõeldud jäätmete ladestamist prügilasse, 

põletamist ilma energiakasutuseta või muud samaväärset toimingut, mis ei ole 

taaskasutamine, kaasa arvatud jäätmete ettevalmistamine kõrvaldamiseks, isegi kui 

toimingul on osaliselt teisene tagajärg ainete või energia taasväärtustamise näol 

(Jäätmeseadus 2004, §17 lg 1). Põletamine on vaid veidi parem, kui prügilasse ladestamine, 

sest kuigi materjal läheb raisku mõlemal juhul, on põletamise käigus võimalik energiat ära 

kasutada.  

Jäätmetööstus peab otsustama, kas võtta ühiskonna käest endistviisi vastu kõik jäätmed või 

selgitada tarbijaile ja tootjatele, et mõnda sorti pakendeid/materjale ei tohiks enam toota, 

sest neid ei saa ei korduv- ega taaskasutada ning põletamine ei ole jätkusuutlik. Samuti on 

vajalik teha jätkuvalt selgitustööd, mida ja kuidas liigiti koguda.  

Selleks, et jäätmete tekkimist oluliselt vähendada või üldse vältida, peaks soov asju 

omandada asenduma sooviga neid vahetada või rentida. Samuti peaksid tooteid pakkuvad 

ettevõtjad hakkama kandma suuremat vastutust keskkonnale tekitatud kahju eest. Kui hetkel 

pakutakse rentimiseks nt jalgrattaid, IT tehnikat, autosid – mille puhul korrashoiu eest 

vastutab teenusepakkuja, siis on ka tõenäolisem, et rohkem tähelepanu pööratakse 

töökindlusele. Seega valmistatakse üha enam tooteid, mida on lihtne parandada ja 

utiliseerida.  

Jäätmeseaduse §221 (2) sätestab, et jäätmehierarhiast võib kõrvale kalduda, kui see tagab 

parima keskkonnaalase üldtulemuse toote olelusringi arvestades. Olelusringi hindamine on 

tegevus, mille käigus  analüüsitake ja hinnatakse toote keskkonnamõju alates toorme 

tootmisest kuni toote kasutusest kõrvaldamiseni (Talve 2005). Ühtseks hindamiseks on 

kasutusele võetud ISO 14040 standard, milles hinnatakse:  
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1) loodusvara ammutamist ja selle töötlemist toormeks. Siia etappi kuuluvad näiteks 

maavarade kaevandamine ja nende edasine töötlemine sobivaks toormeks, toitainete 

kasvatamine ja edasine töötlemine, metsa kasvatamine ning puidu töötlemine, veeressursid 

jne; 

 2) toote valmistamist. See on etapp, mille raames pannakse erinevatest toor- ja 

abimaterjalidest toode kokku; 

3) toote pakendamist ja tarbijateni toimetamist, kus väga olulisel kohal on transport;  

4) kasutamist, mille all on mõeldud toote võimalikku sihipärast kasutust. Siia on arvestatud 

ka toote hooldamine ning vajadusel osade asendamine;  

5) toote lõplik kõrvaldamine peale seda, kui toodet enam ei kasutata. See etapp hõlmab nii 

toote osade kui ka materjalide osalist või täielikku korduv- ning taaskasutamist või lõplikku 

prügilasse ladestamist. (ISO 14040:2006, 2006; Urbel-Piirsalu 2018) 

Igal olelusringi etapil on keskkonnamõju, mis avaldub sisendite (peamiselt toorme ja 

energia) ning väljundite (enamasti jäätmete) ja pinnasesse, vette ja õhku paisatud heitmete 

näol. Seetõttu on oluline terviklik lähenemisviis, mis käsitleb kõiki keskkonnamõjusid 

sõltumata nende toimumise ajast või kohast ja võimaldab hinnata toodete kestlikkust ja 

hõlbustab keskkonnaalaste otsuste langetamist. (Urbel-Piirsalu 2018)  

Eesti jäätmekava 2014-2020 (pikendatud kuni 2022. aasta lõpuni) koostamisel arvestati 

keskkonnamõju olelusringipõhise hindamise uuringut, mille tulemused näitasid, et  kõige 

enam mõjutavad keskkonda prügilad, eelkõige see, kui palju ja mis liiki jäätmeid sinna 

ladestatakse. Kõige väiksem mõju on taaskasutatavate materjalide (eelkõige vanapaber, 

klaas, metallid ja plast) ringlussevõtul. Stockholmi Eesti Instituudi (SEI) uuringu tulemused 

näitavad, et olmejäätmete käitlussüsteemi edasisel arendamisel tuleb jätkata taaskasutatavate 

jäätmete (nt paber ja papp, metallid, elektroonikaromu ning pakendijäätmed) liigiti 

kogumise laiendamist ja materjalina ringlusse võttu ning selleks on oluline tõsta teadlikkust, 

muuta teenustasusid ning parandada pakendijäätmete kogumissüsteemi. Tulenevalt 

olmejäätmete ringlussevõtu eesmärkidest tuleb liigiti koguda ja kasutusse võtta 

biolagunevad jäätmeid. Seda tehes tuleb hinnata, mil määral on võimalik saadavaid tooteid 

ära kasutada. Näiteks saab biojäätmeid kasutada põllumajanduses väetisena või biogaasina, 
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mis omakorda aitab asendada fossiilseid kütuseid ning seetõttu vähendada 

olelusringipõhiseid heitmeid. (SEI 2012) 

1.2. Jäätmevaba elustiil 

1.2.1. Kontseptsiooni tekkelugu 

Mõistet zero waste (ee jäätmevaba, jäätmevaene, nulljäätmeteke, jäätmevaba elustiil) 

kasutas teadaolevalt 1970. aastatel esmakordselt Paul Palmer, kelle ettevõte Zero Waste 

Systems loodi selleks, et vähendada kemikaalijäätmete hulka laborites kogu Ameerika 

Ühendriikides (Zerowaste Republic 2017). Palmeri loodud kontseptsioon jäätmevabadusest 

pälvis laialdasemat tähelepanu ning selle levitamiseks loodi organisatsioon Zero Waste 

International Alliance (ZWIA), mis on ka hetkel juhtiv jäätmevaba filosoofia propageerija. 

ZWIA-s alustati mõtteviisi integreerimist jäätmekäitlussüsteemidesse ning termin zero 

waste defineeriti ZWIA poolt 2018. aastal järgnevalt: “Zero Waste: The conservation of all 

resources by means of responsible production, consumption, reuse, and recovery of 

products, packaging, and materials without burning and with no discharges to land, water, 

or air that threaten the environment or human health.” Definitsiooni vabatõlge autori poolt 

on järgnev: „Jäätmevaba mõtteviis: Ressursside hoidmine läbi vastutustundliku tootmise, 

tarbimise, korduvkasutuse ja toodete, pakendite ning materjalide parandamise, vältides 

seejuures põletamist ja heitmeid pinnasesse, vette või õhku, mis ohustavad keskkonda või 

inimeste tervist.“ (ZeroWaste International Alliance 2018) 

Euroopas koordineerib jäätmevaba kontseptsiooni propageerimist organisatsioon Zero 

Waste Europe, mis on Euroopa riikide vastava liikumise katusorganisatsiooniks. Ühenduse 

peamine sõnum on oluliselt vähendada jäätmeid ja propageerida segaolmejäätmete 

elimineerimist ühiskonnast – jäätmed tuleb sortida sel moel, et neid saaks maksimaalselt 

kasutusele võtta. Samuti on olulisel kohal vähese süsinikdioksiidiheitega ja ressursitõhusa 

majanduse loomine, austades samal ajal bioloogilist mitmekesisust ja suurendades 

sotsiaalset ühtekuuluvust. Olulise osana nimetatakse ka uute jätkusuutlike töökohtade 

loomist, kompostimist, materjalide, sh elektroonikaseadmete ringlust, sõltumatust impordist  

ning ülevaate saamist oma jäätmete kohta. Kontseptsiooni järgi tuleks jäätmetega tegeleda 

kohapeal ja välistada nende saatmine ringlussevõtuks välisriikidesse, kui seda protsessi ei 

saa jälgida. (ZeroWaste Europe… 2020) 
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1.2.2. Jäätmevaba elustiili olemus 

Jäätmevaba elustiili on mõistetud ja ka defineeritud väga erinevalt, sh nii üksikisiku, 

organisatsiooni või omavalitsuse kontekstis. Mõtteviis on pälvinud kriitikat, sest levinud 

tarbimiskultuuri juures tundub selle eesmärk ebareaalne, kuna alati tekib jäätmeid. Samas 

tõstatub arutelu, mille raames ei käsitleta jäätmeid jäätmetena vaid ressursina, 

toormaterjalina. Jäätmevaba elustiili  eesmärki on kirjeldatud samaaegselt nii pragmaatiliselt 

kui ka idealistlikult, et suunata inimesi järgima jätkusuutlikke looduslikke tsükleid, kus kõik 

kasutusest kõrvaldatud materjalid on kellegi jaoks ressursid (Karani, Jewasikiewitz 2006). 

See sarnaneb loodusfilosoofiale, kus jäätmeid ei teki, sest looduses saab ühe organismi või 

protsessi lõpp teise toiduks või uue protsessi alguseks (Pauli 2013).  

Visiooni jäätmevabadusest ei saa maksimaalselt realiseerida praeguste tootmis- ja 

tarbimispraktikate raames ning vajadus on pikemaajalise strateegia järele. Selleks, et tagada 

märkimisväärseid tulemusi, peaksid toorme kaevandamine, tootmine ja tarbimine olema 

suures osas jäätmevabad (MacArthur 2013). See aga ei näi olevat võimalik, sest vaadates 

Euroopa jäätmete statistikat, ulatub ainuüksi Euroopas kaevandamisest tekkinud jäätmete 

osakaal veerandini kogu jäätmete hulgast. (Jäätmekäitlus ELis… 2021) 

Jäätmevaba elustiili kontseptsioon hõlmab kõiki toodete valmistamise etappe - alates toote 

kujundamisest ja arendamisest kuni toote elutsükli lõpuni. Seda kontseptsiooni saavad 

praktiseerida väikesed ja suured ettevõtted, valitsused, haridusasutused, hotellid ja 

kogukonnad ning seda soovitatakse rakendada organisatsioonides nn roheliste programmide 

väljatöötamisel ja kulude kokkuhoiu otsimisel. (Zaman, Ahsan 2019) 

Tänaseks ei ole zero waste paljude jaoks enam ebareaalsena näiv eesmärk ja seda 

kontseptsiooni rakendavad inimesed üle maailma. Puhtama keskkonna nimel on üha rohkem 

üksikisikuid valmis oma tarbimisharjumusi muutma. Mõtestades ja disainides tooted ja 

jäätmekäitlusviisid ümber, on võimalik säilitada elustandard, vältida tarbetute jäätmete 

tekitamist ning muuta prügilad minevikuks (Zerowaste Republic 2017). 

Ettevõtjate jaoks on oluline rakendada ettevaatuspõhimõtteid enne uute toodete või 

protsesside kasutuselevõttu, et vältida materjalide raiskamist ja nende toksilisust. Siinkohal 

on oluline ka tootjavastutus, ehk võetakse tagasi oma tooted ja pakendid, millega omakorda 

võetakse vastutus oma lõpptoodangu eest. Tuleb teha koostööd taaskasutus-, ümbertöötlus- 

ja komposteerimisteenust pakkuvate ettevõtetega selleks, et tagada toodete ringlus ja 
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arvestada sellega juba toote/teenuse disainimisel. ZWIA printsiipide kohaselt on ettevõtetes 

ja organisatsioonides võimalik üle 90% tekitatud jäätmetest uuesti ringlusesse suunatata 

ning prügimäele või põletusse ei ole põhjust viia rohkem kui vaid 10% tekkinud jäätmetest. 

(ZeroWaste International Alliance 2014) 

Kuna prügila ja põletamine ei lähe kokku  jäätmevabaduse põhimõtetega, peab ringlussevõtt 

järk-järgult saama viimaseks sammuks hierarhias (joonis 1). See nõuab jäätmete 

läbipaistvuse ja jälgitavuse tagamiseks kooskõlastatud tegevust, mis muudaks materjalide 

ringluse iseenesestmõistetavaks. Turule ei tohiks lubada toodet ega pakendit, mida ei saa 

uuesti kasutada ja millega ei saa hiljem midagi mõistlikku peale hakata. (Zero Waste 

Europe… 2020) 

Jäätmevabaduse poole saavad esmalt liikuda üksikisikud ja tarbivad organisatsioonid (joonis 

1) läbi vähendamise, korduvkasutuse ja kompostimise, mida peaks toetama selgelt 

sõnastatud poliitika. Tööstuse üheks eesmärgiks peaks olema jäätmetekke vältimine 

disainimise protsessis, mis aitab hiljem kokku hoida kulusid ka kogumiselt, käitluselt ja 

ringlussevõtmiselt (Sharp jt 2015). Kui toodet ei saa korduvkasutada, taaskasutada või 

kompostimise teel ringlusesse võtta, siis tuleks toode ümberdisainida või seda üldse mitte 

toota. Tootmises tuleb lähtuda disainimisel ja materjalivalikul jäätmevaba ringmajanduse 

põhimõtetest. (Zero Waste Europe… 2020) 

 

Joonis 1.  Jäätmevaba elustiili hierarhia. (Zero Waste International Alliance 2018) 
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Joonisel 1 on kujutatud jäätmevaba elustiili hierarhia, mis on eelkõige mõeldud tootjatele, 

organisatsioonidele ja teaduslikku infot jälgivale tarbijale, kes kasutavad seda oma tootmise 

ja tarbimise otsuste tegemisel. See on võrreldav eespool kirjeldatud praegu Eestis kehtiva 

jäätmehierarhiaga, mis erineb jäätmevaba elustiili hierarhiast eelkõige toodete disainimisele 

tähelepanu pööramise, aga ka madalamate tasemete erisuse poolest. Kui seni kasutusel olev 

jäätmehierarhia seab peale ringlussevõttu järgmiseks eelistuseks ka energiatootmise, siis 

jäätmevaba elustiili kohaselt tuleks siiski sealt veel väärtuslikke materjale ammutada. 

Järgnevalt on selgitatud kõiki astmeid kooskõlas ZWIA lehel selgitatuga. 

1. Toodete ümberdisainimine (rethink/redesign) 

Hõlmab kõiki tegevusi jäätmete tekke peatamisel. Algab mõtestamisest kas üldse toodet on  

sellisel kujul vaja, toodete disainist, ümberkujundamisest ja nende materjalivalikust ning 

hõlmab kestvust, parandatavust ja kasutuse lõppu, mille raames peaks toode olema täielikult 

taaskasutatav või kompostitav. Näiteks kaasaostetava toidu puhul kasutatakse vaid 

korduvkasutatavaid pakendeid, mis on hiljem täielikult taaskasutatavad. Sama võiks 

laieneda teistele toodetele nt riigisiseselt (mahe)toodete müük samasugustes 

korduvkasutatavates pakendites. 

2. Vähendamine, kärpimine (reduce) 

Vähendada ebavajaliku tarbimist ning võimaluste piires tarbida korduvkasutatavaid tooteid. 

Tootmise ja tarbimise planeerimine vastavalt vajadustele, et vähendada riknemist või kasutut 

tootmist. Siinkohal tuleks lähtuda ka olelusringi põhimõtetest, nii tootmisprotsessides kui ka 

kasutatavate materjalide raames. Erilist tähelepanu tuleks pöörata toidu säästvale 

tarbimisele. 

3. Korduvkasutamine (reuse) 

Soositud on korduvkasutus ja kui toodet enam ei vajata, siis saab selle müüa või annetada 

samal otstarbel kasutamiseks. 

4. Taaskasutamine/kompostimine (recycle/compost) 

Käsitleb olukorda, mille kohaselt on selles etapis viimane võimalus materjalide säästmiseks 

ja nende suunamiseks tooraineks, mis eeldab korrektset liigiti sorteerimist. Tuleks toetada 

materjalide kasutust nende originaaltoodete tootmises ning vältida raiskavat kasutust. 
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Oluline on säilitada tooteid ringluses nii pikalt kui võimalik ning võimalusel eelistada 

tekkekoha lähedast edasist töötlust, näiteks tööstuslikule kompostimisele tuleks eelistada 

koduskompostimist.  

5. Materjalide ringlussevõtmine (material recovery) 

Lisaks materjalivalikule tuleb ka tähelepanu pöörata liigiti kogumisele. Siinkohal on 

mõeldud eelkõige keemilise ringlussevõtu tehnoloogiaid, mille abil on siiski võimalik 

ammutada toorainet, minimeerides samal ajal kõrvaldamist. See tehnoloogia on veel uus ja 

kallis ning võib kohati hetkel vastuollu minna olelusringi põhimõtetega. 

6. Sortimisjääkide stabiliseerimine (residuals management) 

On mõeldud jäätmetele, mis siiski on järele jäänud eelmistest astmetest või on nende töötluse 

jääkproduktid. Eeldab stabiliseerimist, peale mida saab jäätmeid keskkonnale võimalikult 

ohtul viisil siiski ladestada. Sellel tasemel tuleb tähelepanu pöörata jäätmekäitluse 

efektiivsusele ja tehnoloogiale, et vältida tarbetut saastamist. Näiteks vabanevad gaasid 

kokku koguda ja ära kasutada. 

7.  Mitteaktsepteeritav (unacceptable) 

Mitteaktsepteeritavaks loetakse raiskavat jäätmekäitlust, mille raames jõuavad sellele 

astmele orgaanilised, taaskasutatavad või stabiliseerimata materjalid. Samuti liigitub siia 

energia tootmine segaolmejäätmetest, mis sisaldab ringlussevõetavaid materjale.  

Kokkuvõtteks saab järeldada, et jäätmevaba elustiil on filosoofia, mille eesmärgiks on saaste 

vältimine ja jäätmete vähendamine. Eelnev on saavutatav kujundades ümber tootmise, 

hanke- ja tarneahelad, millega vähendatakse toormaterjalide kasutust ja elimineeritakse 

osaliselt jäätmed. Edasine sõltub suuresti valikutest, mida tarbijad teevad, millised on 

regulatsioonid ja materjalide liigiti kogumise ja selle edasise käitluse võimekus kohalikul 

tasemel. Eelneva saavutamine on suuresti võimalik läbi  ringmajanduse. Mõningate jäätmete 

teke on paratamatu, kuid need on valdavalt pikalt kasutusel olnud tooted ning neid on 

võimalik uuesti ringlusesse võtta, seetõttu ei käsitleta tekkinud jäätmeid mitte jäätmetena 

vaid toormena uute kestlike ja keskkonnahoidlike toodete valmistamiseks. Puudub vajadus 

suures mahus uue toorme kasutuselevõtmiseks ning varasemalt kasutatu ei jää koormama 

prügilaid ega vaja vabanemiseks põletamist, sest jäätmeteke on vähenenud.  
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1.2.3. Jäätmevaba elustiili rakendamise head näited 

Seoses interneti levikuga on muutunud ka teave inimeste jaoks oluliselt kättesaadavamaks 

ning tänu sellele on levinud jäätmevaba liikumine üksikisikute hulgas. Praeguse aja üks 

tuntumaid eestkõnelejaid on Bea Johnson, kelle blogi Zero Waste Home 

(https://zerowastehome.blogspot.com/) on inspireerinud inimesi üle maailma. Ta on toonud 

esile ka 5R reegli (refuse, reduce, reuse, recycle, rot), mis eesti keeles on levinud 5K reeglina 

ehk - keeldu, kärbi, korduvkasuta, käitle, komposti - ning pakub inspiratsiooni just 

eraisikutele, kes soovivad oma igapäevase elu jäätmevabaks muuta (Johnson 2019). Ka 

Eestis  korraldatakse vastavaid koolitusi just üksikisiku võimalusi arvestades ning peetakse 

samasisulist blogi (https://suletudring.ee/blogi). Tuuakse ka välja, et jäätmevaba elustiiliga 

arvestades on muutused kiirelt näha ning pakutakse teadmisi, kuidas tarbimisühiskonnas 

teadlikumaid valikuid teha, läbi mille on võimalik edastada tugevam signaal tootjatele ja 

edasimüüjatele (Johnson 2019). 

Üksikisikutest erinevad organisatsioonid, kellel on sisuliselt kaks võimalust: 

a) tootja rollis olles kujundada oma tootmine vastavalt ringmajanduse mudelile ning järgides 

jäätmevaba elustiili kontseptsiooni; 

b) tarbija rollis olles lähtuda üksikisikutega samadest põhimõtetest. 

Eesmärk saada jäätmevaba elustiili toetavaks organisatsiooniks ei tähenda kõigi jäätmete 

elimineerimist, vaid ressursside tõhusat kasutamist nii, et vältimatuid jäätmeid ei tuleks 

suunata prügilasse. Siinkohal on oluliseks lüliks veel haridusasutused, kes saavad ühiskonda 

suuresti mõjutada jäätmevaba filosoofia propageerimisel läbi  organisatsioonisisese eeskuju 

ning teadmiste jagamisega üha uutele õpilastele/tudengitele.  

Hea näide on Microsoft, kus soovitakse saavutada jäätmevaba elustiili eesmärgid otseste 

tegevuste, toodete ja pakendite osas aastaks 2030, ehk ladestamisele ja põletusse ei lähe 

nende tegevuse või toodete jääke üle 10%. Jäätmeid plaanitakse vähendada läbi 

korduvkasutuse ja ringlussevõtu sama suures mahus kui neid tekitatakse, seda läbivalt nii 

olmejäätmete, biolagunevate, elektroonika, ehitus ja lammutusjäätmete kui ka ohtlike 

jäätmete. Luuakse ringluskeskused eelkõige serverite ja riistvara korduv- või taaskasutuseks. 

Samuti lubatakse elimineerida ühekorra plast pakenditest ja tõhustada jäätmearvestust. 
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Haritakse töötajaid ja õpetatakse neid vähendama oma jäätmete jalajälge. Ettevalmistused 

selleks algasid juba aastal 2008. (Microsoft 2020) 

University of Eastern Finland on seadnud eesmärgi saada paberivabaks ning kokku koguda 

ja käitlusse suunata kõik elektroonikaseadmed. Samuti jätkatakse pingutusi ümbertöötlemise 

vallas, et minimeerida prügilasse või põletusse saadetavaid jäätmeid. (Zero Waste 

Enthusiastic 2021) 

Stanfordi ülikool on liikunud jäätmevabaduse poole üle 20 aasta. Seni on saavutatud 

vähemalt 63% jäätmete vähendamine läbi korduvkasutuse, käitluse ja kompostimise. 

Jäätmevabadus loodetakse saavutada aastaks 2030 ning selleks on loodud ulatuslik 

tugiprogramm My Green Cardinal. (Stanford Sustainability… 2020) 

Üksikisikute ja organisatsioonide püüdlused jäävad kesiseks, kui sellega ei tule kaasa linnad 

ja riigid. Rakendada tuleks uus jäätmevaba linna kontseptsioon, mis hõlmaks protsesside 

kavandamist ja kontrolli selle üle kuidas tooteid, hooneid ja taristut kavandatakse, ehitatakse, 

hooldatakse ja hiljem taaskasutatakse. Jäätmevaba linna kontseptsioon käsitleks muuhulgas 

ka selliseid küsimusi nagu kasvuhoonegaaside heitkogused ja võimalike konkreetsete 

lahenduste pakkumine heitkoguste vähendamiseks ja säästvaks jäätmekäitluseks. (Zaman, 

Lehmann 2011) 

Jäätmevabadest linnadest pärinevaid jäätmeid ei ladestata ega põletata, vaid neist toodetakse 

uusi tooteid ning seeläbi ei lähe materjalid kaotsi vaid muutuvad toormeks. Jätkusuutlikkuse 

suunas liikumisel on oluline ringmajanduse kontseptsiooni rakendamine, mille eelduseks on 

populatsioon, infrastruktuur ja regulatsioonid, mis annavad ühese sisendi nii tootjatele kui 

ka tarbijatele. (Zaman 2019) 

Zero Waste Cities on Zero Waste Europe'i programm, mille eesmärk on aidata eelkõige 

väiksematel linnadel muutuda jäätmevabaks (Zero Waste Cities 2022). Euroopas oli esimene 

tunnustatud jäätmevaba linn Capannori Itaalias, mis muutus selliseks 15 aastat tagasi (The 

story… 2018). Kõige rohkem ongi sertifitseeritud jäätmevabasid linnu Itaalias, järgnevad 

Hispaania ja Horvaatia, kokku on kontseptsiooni juurutatud 11 EL riigi linnades (Zero Waste 

Cities 2022). 

Heaks näiteks on ka Newporti linn Inglismaal, kus olmejäätmete ringlussevõtu määr on 

muutunud kolmelt protsendilt  66-ni. (Newport City council 2022)  
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1.2.4. Seosed ringmajandusega 

Lineaarne majandusmudel on kõikvõimalike toodete tarbimine põhimõttel „tooda-tarbi-

viska minema“. Mõtteviis sai alguse peale teist maailmasõda, mil majandus vajas 

turgutamist ning usuti, et majanduskasv on tagatud ainult juhul, kui tarbimist pidevalt 

suurendatakse. Lähenemine, mille raames toodete vastupidavus ja edasine käitlus ei olnud 

prioriteetsed, sai olla õigustatud ainult lühemas perspektiivis. Nüüd tuleb asuda muutma 

harjumusi ja mõtteviise, selleks et tagada inimeste ja keskkonna jätkusuutlik heaolu. (Higgs 

2021)  

Sobivat lahendust pakub üleminek ressursitõhusamale ringmajandusele, mis aga 

olemuslikult nõuab süsteemseid muudatusi nii ühiskonna hoiakutes ja käitumises kui ka 

poliitilise tasandi ja ettevõtjate otsustes. Ringmajanduse eesmärk on majanduskasvu 

lahtisidumine esmase toorme kasutusest, luues võimalikult väikeste kadudega ringse 

tootmis- ja tarbimissüsteemi, mis on kujutatud joonisel 2. (Keskkonnaministeerium s.a.b) 

 

Joonis 2. Ringmajanduse põhimõtted (Ringmajanduse tähendus… 2015) 

Uute ja olemasolevate toodete korral on peamine fookus kogu olelusringi disainimisel, 

keskendudes jätkusuutlikule materjalivalikule, mis oleksid ühest küljest kestlikud ning 

aitaksid säilitada toodete pikaealisust. Tagatakse, et hiljem ei muutu tooted kasututeks 

jäätmeteks, pöörates tähelepanu nii kvaliteedile (toote pikk eluiga, parandamisvõimalus), 

tarneahela optimeerimisele kui ka korduv- ja taaskasutusele (universaalsus, komponentide 

eraldamise võimalikkus). (Ringmajanduse tegevuskava 2020) 
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Miljonite tarbijate igapäevastel valikutel on oluline mõju keskkonnale. Teadlikkuse 

suurendamine ning nõudluse tekitamine jätkusuutlike toodete järele aitab kaasa 

keskkonnaga arvestava majanduse arengule. Eelnevat ei saa siiski ainult poliitikaga 

kujundada, vaid see eeldab uusi süsteeme, tooteid ja pakendid, kuhu on jäätmevabadus n-ö 

sisse kirjutatud. (Zaman, Ahsan 2019; Zero Waste Europe… 2020) 

Lisaks keskkonnamõju vähendamisele on ringmajanduse põhimõtet efektiivselt rakendades 

võimalik ettevõtetel vähendada kulusid, suurendada kasvupotentsiaali ning edendada 

ettevõtte mainet. Ringmajandus on valdkonnaülene põhimõte, mistõttu on olulisel kohal 

ettevõtete omavaheline koostöö ning rahvusvahelised kokkulepped, mis loovad 

märkimisväärseid võimalusi uute turgude ja partnerluste loomiseks. Edukat ettevõtete 

koostööd iseloomustab hästi tööstussümbioos, mille eesmärk on kinnise tootmistsükli 

saavutamine, kus ühe ettevõtte jäätmed, jääksoojuse või muud kõrvalsaadused kasutab ära 

teine ettevõte. (Ringmajanduse tähendus…2015; Keskkonnaministeerium s.a.b) 

Jätkusuutlikuma majandusmudeli saavutamiseks ei piisa ainult ringlussevõtu 

suurendamisest ja sellele keskendumisest. Oluline on saavutada ka ressursside 

kaevandamise ja tarbimise vähendamine, mis mõjutab oluliselt harjumuspärast ühiskonda. 

Samuti tuleb eristada ostujõudu ja jäätmekäitlussüsteeme. Näiteks paistavad suurepärase 

jäätmekäitlusega silma riigid, kus tekib elaniku kohta rohkem jäätmeid. Euroopa Liidus 

võeti2017. aastal taaskasutusse keskmiselt 208 kg jäätmeid inimese kohta, samal ajal kui 

Rumeenias tekkis 204 kg jäätmeid inimese kohta. Siit tuleneb paradoks – riikides, kus 

jäätmeid tekitatakse vähem on sageli ka jäätmekäitlusvõimalused kesisemad ning seetõttu 

peetakse neid mahajääjateks. Seetõttu on Zero Waste Europe´i soovitus, et tuleks kehtestada 

konkreetsed  sihtarvud sellistele jäätmetele, millega hiljem pole midagi peale hakata, 

avaldatuna kilogrammides ühe elaniku kohta. (Zero Waste Europe… 2020) 

Kui jäätmevaba elustiil on visiooniks, mille saavutamine on võimalik ka üksikisiku ja tarbiva 

organisatsiooni tasemel, siis ringmajandus seevastu on pigem tootjatepoolne, kellel on suur 

roll targas disainis ja seeläbi ka taaskasutuse protsessis (Stahel 2016), seetõttu on neil ka 

suuri kattuvusi. 
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1.3. Haridusasutuste roll 

1.3.1. Haridusasutuste roll ühiskonnas 

Üha enam on keskkonnateemad ühiskonnas aktuaalsed ning leidub tootjaid, kes on seda oma 

huvides ära kasutanud. Näiteks reklaamides oma tooteid keskkonnasäästlikumana kui need 

tegelikult on. Keskkonnahoidliku majandusmudeli toimimise eelduseks on seega tarbija 

teadlikkuse tõstmine. Keskkonnahoidlike ostuotsuste tegemise hõlbustamiseks on  loodud 

erinevaid toodete ja teenuste märgiseid, kuid nende rohkus võib otsuse tegemise hoopis 

keerulisemaks muuta. Ainuüksi Euroopas on aktiivselt kasutusel üle 200 keskkonnamärgise, 

mistõttu on ellu kutsutud roheliste väidete põhjendamise initsiatiiv (Green claims… 2020). 

Tavatarbijal on sellele vaatamata keeruline erinevates märgistes orienteeruda ja 

keskkonnasäästlikke otsuseid langetada.  

Rahvusvahelisel, riiklikul ja ka kohalikul tasandil läbiviidavad teavitus- ja 

keskkonnateadlikkuse tõstmise kampaaniad on vajalikud, kuid tihtipeale ainult inimeste 

veenmisest ei piisa. On vähe sellest, kui räägitakse, et tuleb hakata keskkonnasäästlikumaks 

või tervislikult toituma. Inimesel võivad olla keskkonda hoidvad väärtused, ta võib õigesti 

mõelda, aga see ei tähenda, et ta nende väärtuste järgi ka tegutseks. Seetõttu tuleb erinevatele 

sihtgruppidele korraldada erinevaid kampaaniaid, eelnevalt neid tundma õppides, et teada, 

mis toimub päriselt ja kuidas inimesed tegelikult elavad (Vihalemm 2015). Eelneva teada 

saamiseks on olulisel kohal arutelud haridusasutustes, selgunud murekohtade ning info 

jagamine vastavalt sihtgrupi ootustele ja lahendust vajavatele kitsaskohtadele.  

Kiired muutused ühiskonnas ja ka tööturul esitavad üha uusi nõudeid haridussüsteemile, kus 

tuleb kiiresti reageerida ja kohaneda, et uuteks ühiskondlikeks ülesanneteks paremini 

valmistuda. Haridus mõjutab isiksuse terviklikku arengut ja seeläbi ka oskust elada ja 

töötada nii oma tervist kui ka keskkonda hoides. Seega on haridusasutustel, eriti ülikoolidel 

oluline roll keskkonnateadlike kodanike kujundamises. Moraalsed ja eetilised kohustused 

peaksid eelkõige just haridusasutusi keskkonna suhtes vastutustundlikult ja eeskuju näitavalt 

käituma panema.  

Ülikoolid on olnud hinnatud koostööpartneriteks nii riigi- ja kohaliku omavalitsuse 

asutustele kui ka ettevõtetele. Lisaks uute teadmiste loomisele ja jagamisele saab ülikool 

näidata uute põhimõtete ja nende saavutamiseks sobivate meetodite rakendamise edukust 

selleks iseenda haldusala kasutades. Kuna ülikoolilinnakuid on käsitletud kui väikeseid 
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linnu, pakuvad nad suurepärast keskkonda pilootprojektide katsetamiseks. Ülikoolis 

läbiproovitud ning tulemuslikuks tunnistatud jäätmetekke vältimise ja vähendamise 

meetodeid saab hiljem juurutada ka ettevõtetes, kohalikes omavalitsustes ja riigis tervikuna 

(Mendoza jt 2019). Jäätmehierarhiale vastava käitumise rakendamine haridusasutustes aitab 

avalikkusele õpetada, kuidas on võimalik tarbimist ja jäätmekäitlust omavahel kõige 

säästlikumal viisil siduda (Armijo de Vega jt 2008). 

1.3.2. Haridusasutused ja jäätmed 

Jäätmehierarhia rakendamiseks saavad üksikisikud ja organisatsioonid ning eelkõige 

haridusasutused omalt poolt väga palju ära teha. Alustada tuleb teadvustamisest, et jäätmed 

on probleem ning seejärel saab täpsemalt uurida, kui suures mahus ja millist liiki jäätmeid 

tekib ning millise kvaliteediga need käitlejale üle antakse. Kui eesmärgiks on seatud 

jäätmete tõhusam kogumine, nende vähendamine või veelgi ambitsioonikam jäätmevaba 

elustiili rakendamine, tuleks alustada jäätmete kaardistamisest ehk jäätmeauditist, mida 

tuleb teha järjepidevalt mitme aasta jooksul, et märgata muudatusi. Juba praeguseks on 

mitmed lasteaiad ja üldhariduskoolid liitunud Eestis rahvusvahelise rohelise kooli 

algatusega (Eco-Schools s.a.; Tartu Loodusmaja s.a.), mille raames on alustatud jäätmete 

kaardistamist õpilaste kaasabil ning nende vähendamiseks ajurünnakute korraldamist (Tartu 

Loodusmaja s.a.). Paljud tudengid nii Eestist kui teistest riikidest valivad igal aastal mitmete 

ülikoolide seast ning suurem võimalus silma paista on pakkuda juba midagi varasemast 

tuttavat ehk kui lasteaias või koolis on kokku puututud teatud programmidega, siis peaks see 

kõrgemal tasemel ülikoolis jätkuma. (Eco-Schools s.a.). 

Haridusasutuste põhifunktsiooniks on hariduse pakkumine, kuid selle tegevuse käigus 

tekitatakse ka olulisel määral jäätmeid. USA ettevõtte Environmental Recovery Corporation 

(ERC), kes on ligi 30 aasta jooksul olnud jätkusuutlikkuse ja isikupärastatud jäätmekäitluse 

koostööpartneriks erinevatele ülikoolidele, on koostanud seal enamlevinud jäätmete 

nimekirja. Nende andmetel tekib kõige rohkem toidujäätmeid, millele järgnevad paber ja 

kartong, pakendid (plast, klaas ja joogitaara) ning väiksemas mahus tekstiil, mööbel, 

elektroonika, kemikaalijäätmed, kinnisvara haldamisega seotud jäätmed (elektripirnid, 

värvid), koolimööbel, raamatud, kunstitarbed. (Environmental Recovery Corporation s.a.) 

Kuigi ERC andmeid ei saa vahetult Eesti haridusasutustele üle kanda, sest väga palju oleneb 

asutusest, õpetatavatest erialadest ja võimalikest spetsiifilistest jäätmetest, võib eeldada, et 

tekkivate jäätmete liigid on sarnased. 
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Eelnevast tulenevalt käsitletakse enimlevinud jäätmeliikidena nii liigiti kogutult kui ka 

segaolmejäätmete hulgas biolagunevaid jäätmeid, paberit ja kartongi ning pakendeid. Kõige 

probleemsem jäätmeliik on segaolmejäätmed, mis sisaldavad  arvestatavas mahus samuti 

eelpool nimetatud jäätmeliike (Tartu linna… 2019; Segaolmejäätmete eraldi… 2020), samas 

ei saa mööda vaadata ka probleemtoodetest, sh elektroonikajäätmetest, ohtlikest jäätmetest 

ja Covid-19 pandeemiaga kaasnenud isikukaitsevahenditest. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Uurimisobjekt 

Eesti Maaülikool (EMÜ) on haridusasutus, mis on ühtlasi kujunenud ka oluliseks 

keskkonnateemadega tegelevaks kompetentsikeskuseks, kus keskkonnakaitse eriala saab 

õppida kõikidel kraadiõppe tasemetel. Bakalaureusetasemel saab läbida keskkonnakaitse 

õppekava. Magistritasemel saab õppida päevaõppe vormis kahe erineva õppekava alusel: 

keskkonnakorraldus ja -poliitika ja keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes. 

Keskkonnakorralduse ja -poliitika õppekava saab läbida ka sessioonõppe vormis. Üks viiest 

EMÜ doktoriõppekavast keskendub samuti keskkonnale - keskkonnateadus ja 

rakendusbioloogia. (Eesti Maaülikool s.a b) Seega on EMÜ näol tegemist haridusasutusega, 

kus luuakse ja jagatakse teadmisi keskkonnahoiust. Kompetentsikeskusele omaselt peaks 

EMÜ olema huvitatud sellest, et loodud ja jagatud teadmised oleksid praktikas ellu 

rakendatavad ning ühiskonna arengusse parimal moel panustavad. 

EMÜ-s on välja töötatud jäätmekäitluse juhised (Eesti Maaülikool s.a a). EMÜ rohelise 

ülikooli visioon on olla tervislikku ning head õppe- ja töökeskkonda pakkuv, võimalikult 

väikese ökoloogilise jalajäljega ülikool, mis võtab jätkusuutliku arengu põhimõtteid arvesse 

kõigis oma tegevusvaldkondades (Eesti Maaülikooli… 2017). 

Selleks, et saavutada magistritöö mahule sobiv empiirilise uuringu fookus, tehti kitsendus 

ning uurimisobjektiks valiti EMÜ Metsamajas tekkivad pakendijäätmed. Uurimisobjekt on 

valitud lähtuvalt magistritöö teoreetilises osas välja toodud teemapüstitusest. Käesoleval 

ajal, mil üha rohkem pööratakse tähelepanu jäätmetekke vähendamisele, on oluline uurida, 

milline on teoreetilise lähenemise juurutamine praktikas.  

Keskkonnahoiu puhul on vajalik tagada, et head mõtted ei jääks vaid paberile ja leiaks 

järgimist igapäevaelus. Võib eeldada, et kui jäätmevaba teenust, ehk sessioonõpet, suudab 

pakkuda EMÜ, on võimalik sama lähenemist juurutada ka teises haridusasutustes. 

Parimatest praktikatest õppimine võimaldab üle saada esialgsetest probleemidest ning 

jagada pilootprojektide käigus saadud kogemusi. Sel moel vähendatakse läbikukkumiste 

ohtu ning välditakse „jalgratta leiutamist“. 

Organisatsiooni ühiskondlik hoolivus on tema moraalne kohustus aidata lisaks enda 

eesmärkide saavutamisele ka saavutada ühiskonna eesmärke. Eelnev tähendab ka 
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ühiskondlikku vastutustunnet ehk tegutsetakse viisil, kus sotsiaalsed ja keskkonda säästvad 

küsimused on vabatahtlikult lülitatud igapäevastesse tegevustesse, neid järgitakse ning 

nende täitmist jälgitakse. Ühiskondlik hoolivus on teha midagi enamat, kui see on ette 

nähtud seadusandlikes aktides või põhikirjades. (Üksvärav 2008:488) Tulenevalt eelnevast 

peaks EMÜ panustama jäätmekäitlusesse veelgi enam, isegi kui sellega kaasnevad kulud 

täiendava personali ja liigiti kogutud jäätmetest vabanemise eest. 

Keerukates oludes võitleb organisatsioon oma klientuuri eest, EMÜ puhul on oluline saada 

oma erialadele võimalikult palju tudengeid. Võttes arvesse, et keskkonna ja sealhulgas 

jäätmete teemad on viimastel aastatel väga aktuaalsed, siis pingutavad ka teised koolid nii 

õppekavade kui ka sisekeskkonna kvaliteedi ja aktuaalsuse nimel ning püüavad rahuldada 

tudengite samu vajadusi, seega võisteldakse omavahel. Tuleb mõista, et haridusasutused on 

võrreldavad teiste organisatsioonidega sh mikrokeskkondadega, mille moodustavad 

konkurendid, kliendid, tarnijad, regulaatorid, strateegilised liitlased. Tarnijatest oleneb, kas 

materjalid on kvaliteetsed ja saabuvad õigeaegselt, regulaatorid kontrollivad ja mõjutavad 

organisatsiooni tegevust – siinkohal eristatakse valitsuse poolt loodud ja kodanikualgatusest 

alguse saanud ning strateegilised liitlased on organisatsioonid, kellega tehakse koostööd kas 

ühisettevõttena või lepingute alusel. (Alas 2008:36) 

2.2. Uurimiseesmärk 

Magistritöö empiirilise uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas elimineerida või 

vähendada jäätmeteket ning täiendada liigiti kogumist EMÜ-s läbiviidaval sessioonõppel. 

Uurimus otsis vastust küsimusele, kui hästi rakendatakse teoreetilisi teadmisi praktikas - kas 

pakendeid kogutakse EMÜ Metsamajas vastavalt juhisele ning milline on pakendite liigiline 

koostis võrreldes Eesti keskmisega. Nii küsitluste kui ka uurimuse baasil otsitakse EMÜle 

võimalusi kasu saamiseks teatavate muudatuste juurutamisel. 

Sessioonõppe puhul tuleb arvestada asjaoluga, et sessioonõppe päevad kattuvad aegajalt 

päevase õppega ning see eeldab mõlema õppevormi uurimist ja  sarnaseid muudatusi 

hilisema õppetöö korraldamisel. Üldjoontes saavad kõige paremini hetkeolukorda kirjeldada 

need tudengid, kes viibivad igapäevaselt õppehoonetes ning puutuvad seeläbi kokku 

erinevate jäätmekäitlust puudutavate probleemkohtadega. Eelnevast tulenevalt on  

päevaõppe tudengitel  suur roll sessioonõppe jäätmevabamaks muutmisel ning seetõttu on 

oluline mõista, kui head on ka nende senised teadmised EMÜ jäätmekäitlusest ning millist 
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infot tuleks nende näitel sessioonõppe tudengitele samuti pakkuda. Selleks, et muuta 

õppetöö jäätmevabaks, on oluline mõista, kas ja milliseid jäätmeid tekib õppekava 

spetsiifikast tulenevalt. Samuti on tarvis teada, kuidas hindavad  töötajad  ja tudengid oma 

seniseid teadmisi, milline on nende senine praktika ja soovid ning soovitused edaspidiseks. 

Sessioonõppe tudengite arvamust on siinses uurimuses küsitud pigem laiema pildi saamiseks 

ehk selleks, et teada saada, kuidas nad hindavad Eesti ja EMÜ olukorda, mida peavad 

prioriteetseks ning millest kõrvaltvaataja pilgu läbi hetkel veel vajaka jääb. 

2.3. Metoodika kirjeldus 

EMÜ Metsamajas sessioonõppe käigus tekkivate pakendijäätmete hulga ja liigi 

analüüsimiseks, viis töö autor läbi Metsamaja koridorides olevate pakendikonteinerite sisu 

uuringu. Jäätmete käitlemisel tekkivate probleemide ja kitsaskohtade hindamiseks kasutati 

nelja erineva küsitluse andmeid. Uuring ja üks küsitlus on teostatud magistritöö autori poolt. 

Kolm küsitlust, mille tulemusi siinses magistritöös analüüsitakse, viidi läbi käesoleva 

magistritöö juhendajate Mait Kriipsalu ja Siret Kapaku poolt. Varasemate küsitluste 

tulemusi on magistritöös kasutatud seetõttu, et nende alusel oli võimalik saada vastused töös 

esitatud uurimisküsimustele ning sooviti vältida andmete topelt küsimist. Andmete 

taaskasutust toetab Statistikaameti soovitus ristkasutada andmekogudes olevaid andmeid ja 

seetõttu vähendada andmeesitajate halduskoormust, mis on sätestatud ka riikliku statistika 

seaduses (Riikliku statistika … 2010, § 201).  

Töös on kasutatud nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset uurimismeetodit. Kvantitatiivse 

meetodi all peetakse silmas objektiivselt mõõdetava info kogumist ja analüüsimist. 

Käesolevas töös oli selleks meetodiks autori poolt teostatud EMÜ Metsamaja  koridorides 

asuvate kõikide pakendikonteinerite sisu analüüsimine kahe kuu jooksul (september ja 

november 2020). Nimetatud ajavahemikku jäi kolm sessioonõppe perioodi. 

Kvalitatiivseks uurimismeetodiks nimetatakse info kogumist ja analüüsimist intervjuude, 

vaatluste, küsitluste, dokumentide jmt põhjal. Magistritöö sisendina kasutatud teiste autorite 

teostatud küsitlused olid anonüümsed võrguküsitlused eelnevalt kindlaksmääratud 

sihtgruppidele. Autori poolt saadetud lühiküsitlus õppekavajuhtidele oli personaalne ning 

saadetud e-kirja teel. Lisaks eelnevale teostas autor paikvaatlusi sessioonõppetöö toimumise 

ajal Metsamajas perioodil september 2019 – mai 2021.  
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Järgnevalt kirjeldatakse detailsemalt kõigi nimetatud empiiriliste uuringute metoodikat. 

1. EMÜ Metsamaja pakendikonteinerite uuring 

Kuna seni ei ole EMÜ õppehoonetes avalikustatud perioodilisi jäätmeauditeid koostatud, 

saab eriliigiliste jäätmete mahtude hindamiseks tugineda lisaks riigisisestele uuringutele ka 

EMÜ Metsamaja jäätmekonteinerite arvule ja mahule. Eelnev ei pruugi anda väga täpseid 

vastuseid, sest puudub info konteinerite täituvuse ja kaalu kohta tühjendamise ajal. Küll aga 

võis näha (joonis 3), et D korpuse juures oli üks 0,14 m3 biolagunevate jäätmete konteiner, 

üks 0,66 m3 segapakendijäätmete konteiner, üks 0,8 m3 paberi ja kartongi konteiner ning 

kolm 0,8 m3 segaolmejäätmete konteinerit. Samalaadse proportsiooniga on mahutid A 

korpuse juures eri liiki jäätmetele. 

 

Joonis 3. Jäätmekonteinerid EMÜ D korpuse juures 05.04.2022 (autori foto). 

Väliste suurte pakendikonteinerite sisu antud töös eraldi ei uuritud, kuna sooviti välistada 

järgnevaid võimalusi: 

- kõrvalised isikud on pakendeid konteinerisse toonud; 

- koristustööde käigus on pakendid segunenud teiste jäätmetega; 

- tegu on ühekordsete suurte pakenditega, mis üldjoontes kuulub küll EMÜ kui 

organisatsiooni jäätmevabaks muutmise eesmärgi alla, kuid ei leia käsitlemist 

käesolevas töös. 
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Joonis 4. Sisemised jäätmekonteinerid EMÜ Metsamaja koridoris 05.04.2022 (autori foto) 

Koridorides olevate pakendikonteinerite (joonis 4) sisu liigitamisel kasutati SEI uuringu 

„Segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu 

koostise ja koguste uuring“ (Segaolmejäätmete, eraldi… 2020) metoodikat, et käesoleva töö 

käigus saadud tulemused oleksid võrreldavad üleriigiliste tulemustega.  

Metoodika lähtub Nordtest juhendmaterjalist NT ENVIR 001: Solid Waste, Municipal 

Sampling and Characterisation (Solid waste… 1995), mis kirjeldab olmejäätmete ja 

olmejäätmetega samalaadsete jäätmete koostise määramise samme. Antud metoodikat saab 

kasutada, kui analüüsitakse jäätmeid, mis sisaldavad kergesti tuvastatavaid komponente ning 

mida on võimalik käsitsi välja sortida. Pakendite osas, mille puhul on edasine käitlus 

võimalik vaatamata eri materjalist koostisosadele, lähtutakse hinnangulisest 10% osakaalust. 

Näiteks klaaspudel, millel on  metallkork, liigitatakse klaasi hulka.  

Pakendijäätmete konteinerite sisu jaotati pakendimaterjali järgi 5 kategooriasse: plast, 

klaas, metall, papp ja paber, muud jäätmed. 

Uuringuga hinnati ümbertöötluskõlbulike pakendite hulka. Jäätmete liigitamisel lähtuti 

materjalide uuesti kasutusse võtmise lihtsusest ja  kulukusest. Joogikartong liigitati paberi 

ja papi hulka sarnaselt SEI metoodikale, mida toetab Pakendiringluse info (Eesti 

Pakendiringlus s.a.). Kategooria „muud jäätmed“ puhul tuleb arvestada järgmist: 
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1. biolagunevast materjalist pakenditel puudub ringlussevõtu väljund, mistõttu liigitati 

need sarnaselt (pool)täis pakenditega, biolagunevate jäätmete ja segaolmejäätmetega 

kategooria „muud jäätmed“ alla;  

2. eraldi toodi välja kohvitopside osakaal.  

Konteinerite sisu jäeti vähemalt 1 nädalaks seisma, arvestades Covid-19 ohtu ning selle 

võimalikku säilimist pindadel (Science Brief… 2021). Hiljem kasutati isikukaitsevahendeid 

(mask, kaitseülikond, kummikindad) ning valati kottide sisu ventileeritud ruumis suurde 

plastanumasse, kust sorteeriti pakendid liikide kaupa liitritega tähistatud identsetesse 

ämbritesse. Seejärel hinnati nende mahtu ning kaaluti Metler Toledo PB8001-S/FACT 

kaaluga (mõõtevahemik 5 – 8100 g; täpsusaste 0,1 g) kõik ämbrid koos liigiti kogutud 

pakenditega. Tulemusest lahutati ämbri kaal. Peale liikide kaupa kaalumist ja mõõtmist 

sorteeriti eraldi panditaara ning toitlustusasutuste ja kaupluste pool kaasamüüdava 

valmistoidu ühekordsed toidukarbid, et nende osakaal  eraldi välja tuua. Iga pakendikoti sisu 

mõõtmise tulemused kanti kuupäeva järgi MS Excel programmis eraldi tulpadesse.  

Lisaks rakendas töö autor sessioonõppe ajal pisteliselt paikvaatlust eesmärgiga mõista, 

milliseid probleeme tekib kaasõpilastel ja töötajatel pakendite sorteerimisel EMÜ 

Metsamaja koridorides olevaid pakendikonteinereid kasutades.  

2. Sessioonõppe tudengite küsitlus 

Sessioonõppe tudengite ringmajanduse aine arvestusel 2021. aasta jaanuaris esitati õppejõud 

Mait Kriipsalu poolt elektrooniliselt küsimused 24 arvestust sooritanud tudengile, millele 

vastamine oli arvestuse saamiseks kohustuslik. Vastused liigitati sisu järgi, summeeriti ja 

esitati protsentuaalselt joonise ja teksti kujul käesoleva töö autori poolt.  

3. Jäätmete sorteerimise küsitlus EMÜ töötajatele ja tudengitele 

Jäätmete sorteerimist puudutavad küsimustikud saadeti 2020. aasta kevadel EMÜ töötajatele 

ja tudengitele Google Forms platvormil ja selles kasutati nii avatud, osaliselt avatud kui ka 

etteantud vastusevariantidega küsimusi. Küsitluse tulemuste teiseseks analüüsiks valis 

magistritöö autor välja töö eesmärgi täitmisele kaasa aitavad  küsimused-vastused ja 

salvestas need MS Excel programmi. Tudengitele suunatud küsitlusest valiti välja 8 

küsimust ja töötajatele suunatud küsitlusest 9. 
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Enamus valitud küsimusi olid nii töötajatele kui ka tudengitele identsed, kuid vastajate arv 

oli erinev. Kuna oli oluline võrrelda töötajate ja tudengite vastuseid, siis tuli need teisendada 

võrreldavaks ehk protsendiks vastajate arvust. Analüüsi tulemused on esitatud joonistel ja 

osad avatud küsimuste vastused on ka eraldi välja toodud.  

4. EMÜ Metsamajas toimuvate sessioonõppe õppekavade juhtide küsitlus 

Magistritöö autori poolt saadeti EMÜ Metsamajas toimuvate sessioonõppe õppekavade 

juhtidele e-maili teel lühiküsitlus, kus sooviti teada, kas õppetöö käigus tekib nende 

vastutusalas olevatel õppekavadel spetsiifilisi jäätmeid ning kas õppekava raames 

käsitletakse erialaspetsiifiliste jäätmete vähendmise, vältimise ja väärindamise võimalusi. 

Vastused koguti kokku ja summeeriti, eraldi toodi välja erisused. 
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3. TULEMUSED 

3.1. EMÜ Metsamaja pakendikonteinerite uuring   

Kahe kuu jooksul kogunes Metsamaja sisemistesse pakendikonteineritesse  kokku 11,83 kg 

pakendeid. Kogutud pakendite kaal oli tagasihoidlik, kuid mahuliselt moodustasid nad ca 

0,6 m3, mis vastab näiteks EMÜ Metsamaja D korpuse juures asetseva pakendikonteineri 

(0,66 m3) mahule. Pakendid sorteeriti liikide kaupa, kaaluti ning saadud tulemuste põhjal 

arvutati erinevate pakendiliikide protsentuaalsed osakaalud. Pakendite liigiline jaotus on 

kujutatud joonisel 5. 

 

 

Joonis 5. EMÜ Metsamaja pakendikonteinerites sisaldunud jäätmete osakaalud 

(massiprotsent). 

Kõige enam esines pakendite hulgas plasti (57%), sisaldades nii pehmeid (kile) kui ka 

kõvasid plaste (PET, HDPE, PP, PS ja määratlemata plastpakend), millest omakorda 

suurema osakaaluga olid toidu- ja joogipakendid. Kaasaostetava valmistoidu pakendid 

moodustasid 12% ja pandipakendid, mida EMÜ Metsamajas eraldi ei koguta,   7% plastide 

osakaalust. 

Sellele järgnes „muu“ (25%), mis sisaldas kõiki ümbertöötlemiseks mittesobivaid pakendeid 

ning jäätmeid, mida ei saa liigitada uuringus defineeritud pakendimaterjalide alla. Eelkõige 

tähendas see tühjendamata (määrdunud) pakendeid, pakendikonteinerisse mittesobivaid 

Klaas
7%

Plast
57%

Metall
1%

Paber- ja papp
10%

Muu
25%
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jäätmeid - näiteks kohvitopse, isikukaitsevahendeid, biolagunevaid-, segaolme- või ohtlikke 

jäätmed (patareid, tilgatumaks tühjendamata desinfitseerimisvahendite pakendid). 

Kohvitopsid moodustasid 15% „muu“ osakaalust. 

Paberi ja papi osakaal oli  10%, millest omakorda 68% moodustas joogikartong, lisaks esines 

papp- ja paberpakendeid, ajalehti, kartongpakendeid ja reklaamtrükiseid, mille koht peaks 

olema paberi- ja papikonteineris vastavalt EMÜ jäätmekäitluse juhisele. Antud uuringu 

raames liigitati joogikartong samuti paberi ja papi alla, sest seda liiki pakendist on võimalik 

eraldi paberit ümber töödelda, kuigi Eestis hetkel vastav tehnoloogia puudub. Võttes arvesse 

EMÜ jäätmekäitluse juhiseid, on kõik korrektne ning joogikartong on paigutatud õigesse 

konteinerisse, kuigi hiljem suunatakse see suure tõenäosusega põletusse. Samas ülejäänud 

32%  oleks olnud õigem koguda kõrval asetsevasse paberi- ja papi konteinerisse.  

Klaaspakendeid oli 7%, mille moodustas eranditult joogitaara ning esines ka pandipakendit 

(26%).  

Metallpakend moodustas 1% ja tulenes  joogitaarast, sh moodustas pandipakend 36%. 

EMÜ Metsamaja pakendiliikide sorteerimistulemusi saab võrrelda üleriigilise SEI 

(Segaolmejäätmete, eraldi… 2020) uuringu tulemustega, sest kasutatud on samasugust 

metoodikat. Võrdlustulemused on kujutatud tabelis 1 ning erisused saab välja tuua eelkõige 

klaasi, metalli ja plasti osas ilmselt seetõttu, et ülikoolis tarbitakse teistsuguseid (koheselt 

tarbitavaid) tooteid ja seeläbi tekivad teistsugused pakendijäätmed võrreldes 

kodumajapidamistega. Arvestades organisatsiooni spetsiifikat on tulemused ootuspärased. 

Paberi osakaal on EMÜs väiksem, sest paberit on võimalik eraldi koguda, 

kodumajapidamistes ei pruugi kõikjal sellist võimalust olla. Pakendikonteinerisse 

sobimatute jäätmete ehk „muu“ osakaal on väiksem Eesti keskmisest, kuid eesmärgiks peaks 

olema selle edaspidine vähendamine läbi teadlikkuse tõstmise. 

Tabel 1. Pakendiliikide sisalduse võrdlus (autor; Segaolmejäätmete, eraldi… 2020) 

Pakendiliik EMÜ Metsamaja uuring SEI uuring 
klaas 6,62 % 14,75 % 
plast 56,89 % 32,68 % 
metall 1,21 % 4,78 % 
paber 10,37 % 19,38 % 
muu 24,92 % 28,10 % 

 



37 
 

Pakendite kogumise perioodi jäi neli sessioonõppe korda ning sel ajal esines rohkem 

pakendite hulka visatud kohvitopse, toidupakendeid, panditaarat ja segaolmejäätmeid. 

Sessioonõppe ajal autori poolt teostatud vaatluste alusel võis märgata nädalavahetustel 

mitmeid täidetud kohvitopse pakendikonteinerite äärtel, sest puudus vedeliku valamise 

võimalus konteinerite juures. Sessioonõpe toimus reedest pühapäevani, kuid 

nädalavahetustel oli kohvik suletud. Tulenevalt eelnevast pidid paljud tudengid tarbima 

pakendatud toitu ja puudus võimalus kasutada kohvi joomiseks kohapeal olemasolevat 

kruusi. 

3.2. Sessioonõppe tudengite küsitluse teisene analüüs 

2020. aasta jaanuaris 24 sessioonõppe tudengi seas läbiviidud küsitlusest valiti välja 

magistritöö seisukohast olulised küsimused. Järgnevalt antakse ülevaade esitatud 

küsimustest koos vastuste kokkuvõttega. 

Küsimus 1: milliste jäätmeliikide käitlemisele tuleb teie meelest kõige rohkem tähelepanu 

pöörata? 

Tegemist oli avatud küsimusega, vastused on toodud joonisel 6. Kõige olulisemaks peeti 

vajadust tegeleda biolagunevate jäätmetega. Biolagunevad jäätmed on EL-i ja seega ka riigi 

tasandil prioriteediks, nende kogumisele ja edasisele töötlusele pööratakse üha enam rõhku 

ka üksikisiku tasandil. Samuti tekib EMÜ-s biolagunevaid jäätmeid, mida oleks võimalik 

vähemalt osaliselt kompostida ning anda seega oluline panus jäätmevaba elustiili 

edendamisesse. Samuti on oma roll ringmajandusel, kui biolagunevaid jäätmeid kasutatakse 

hiljem väetisena. Oluliseks peeti ka plastidele, tekstiilidele ja pakenditele tähelepanu 

pööramist.  
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Joonis 6. Sessioonõppe tudengite vastused küsimusele „milliste jäätmeliikide käitlemisele 

tuleb teie meelest kõige rohkem tähelepanu pöörata?“ 

Lisaks toodi välja üksikuid jäätmeliike, mida joonisel eraldi kujutatud pole. Kaks kuni neli 

korda mainiti rehve, ehitus- ja lammutusjäätmeid, elektri- ja elektroonikajäätmeid, klaasi, 

olmejäätmed, põlevjäätmed, põlevkivi kaevandamisega tekkinud jäätmeid. Ühekordselt 

mainiti maavarade kaevandamisel tekkivat materjali, aherainet, lehmaläga ja 

põllumajandusjäätmeid ja värvilisi reklaamlehti. 

Kõik enimmainitud jäätmeliigid olid sellised, millele tähelepanu suunamine on viimastel 

aastatel aktuaalseks muutunud ja see peegeldub omakorda sessioonõppurite teadmistes. 

Nimetatud peamised suunad on ka riigi tasandil prioriteetsed ning hetkel ei saa EMÜ veel 

praktilise kogemuse baasil haridusasutusena poliitika kujundamiseks head sisendit anda. 

Võttes arvesse õpetatavate erialade suundumust, võiks olla oluline roll ka bioressurssidel, 

nende väärindamisel ja hilisema utiliseerimise võimaluste täpsemal tutvustamisel. 

Küsimus 2: millele peaks EMÜ  oma jäätmekäitluses teie arvates rohkem tähelepanu 

pöörama? 

Kõige populaarsemad soovitused on välja toodud joonisel 7, vähem mainitud soovitused on 

välja toodud eraldi loetelus.  
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Joonis 7. Sessioonõppe tudengite vastused küsimusele „millele peaks EMÜ  oma 

jäätmekäitluses teie arvates rohkem tähelepanu pöörama?“ 

Kaks korda mainiti teemasid nagu keskkonnahoidlikud hanked, riiete/elektroonika 

annetamine majas, mööbliringlus ja parandamine, ringmajanduse sidumine kõigi 

õppekavadega, taaskasutusvesi, tagasiside saavutuste kohta, võimalik taaskasutus ehitus- 

lammutusjäätmetele, panditaara kast, koristamine liigiti kogumisele vastav. 

Ühekordselt mainiti järgmisi teemasid: ökodisain, erialapraktika vastavates ettevõtetes, 

laborites parem jäätmete sortimine, paberit säästvad kätekuivatusvõimalused, 

atraktiivsemad konteinerid, jäätmetealane info teistes keeltes, kohvikus ülepakendamist 

vähemaks. 

Selgus, et kõige enam sooviti jäätmekäitlust puudutavat (teaduslikku) infot, mille jagamine 

peakski olema õppeasutuse prioriteet, sõltumata konkreetsetest erialadest. Pöörati 

tähelepanu kohvitopside rohkusele ning jäätmete liigiti  sorteerimise keerukusele, sest 

konteinereid on vähe ning auditooriumites on vaid segaolmejäätmete kogumise võimalus. 

Sessioonõppe tudengite jaoks on probleemsed kohvitopside ja sorteerimiskonteinerite 

vähesuse ning täpsema liigitusega seonduv. Ühtlasi selgus, et automaatides pakutav 

toiduvalik peaks olema tervislikum ning ka  pakendite puhul peaks arvestama rohkem nii 

jäätmevabaduse kui ka olelusringi ja ringmajanduse printsiipidega. Lisaks ajakohase ja 

teadusliku info jagamisele saaks EMÜ olla ka reaalselt eeskujuks, kui ise järgiks veelgi 

rohkem samu põhimõtteid. 
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3.3. EMÜ töötajate ja tudengite küsitluste teisene analüüs 

2020. aasta kevadel läbi viidud jäätmete sorteerimist puudutavale küsitlusele vastas 119 

EMÜ töötajat. Vastanutest kõige suurem osa ehk 44,5% viibivad enamasti EMÜ 

Metsamajas. Peahoones viibivate töötajate osakaal küsitluses oli 14,3% ning iga ülejäänud 

hoone esindajad moodustasid vastanutest alla 10%. Koduseks keeleks on 97,5% vastanutest 

eesti keel ning pooled vastajatest olid vanuses 21-50 aastat.  

Tudengitele saadetud küsitlusele vastas 72 tudengit (sh 19 välistudengit). Vastanud 

tudengitest viibib EMÜ Metsamajas igapäevaselt 46% ning 61% vastanute vanus jääb 

vahemikku 21 – 30 aastat. 

Allpool on välja toodud antud töö autori valik küsimustest ja vastustest, mis annavad 

magistritöö empiirilise osa jaoks vajalikku sisendit. 

Küsimus 3: millistest infoallikatest juhindute igapäevaelus jäätmetega seotud küsimustes? 

Vastamiseks oli 11 valikvastust, avatud küsimused puudusid, vastusevariante sai valida 

mitu. Töötajate vastused on joonisel 8 ja tudengite vastused joonisel 9. Selgus, et jäätmetega 

seotud igapäevase info saavad töötajad enamasti internetist ise otsides, televisioonist või 

ajakirjandusest. Kõige usaldusväärsemaks peetakse jäätmekäitlejatelt saadud infot ning 

ühtlasi soovitakse ka edaspidi kõige enam just neilt infot saada. Tulevikus loodab 29% 

töötajatest saada endiselt jäätmekäitlust puudutava info internetist, kuigi seda ei peeta kõige 

usaldusväärsemaks. Teaduskirjandusest ning EMÜ veebilehelt ja loengutest on saanud 

töötajad kõige vähem infot. EMÜ loengutel üldjuhul töötajad ei osale, kuid vastanutest 24% 

on sealt infot saanud ning üle poole neist ei pea saadud infot siiski usaldusväärseks. EMÜ 

veebilehel jagatavat infot peetakse küllaltki usaldusväärseks ning edaspidi soovib 21% 

töötajatest siiski EMÜ veebilehelt igapäevaeluks vajalikku infot saada. Võttes arvesse 

loengute sisu usaldusväärsust töötajate seas ning edaspidise info saamise soovi, tuleks 

veebilehte jooksvalt täiendada kaasaegse infoga. 
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Joonis 8. EMÜ töötajate vastused küsimusele „millistest infoallikatest juhindute 

igapäevaelus jäätmetega seotud küsimustes?“ 

 

Joonis 9. EMÜ tudengite vastused küsimusele „millistest infoallikatest juhindute 

igapäevaelus jäätmetega seotud küsimustes?“ 

EMÜ tudengid on saanud kõige rohkem infot internetist, televisioonist/raadiost, aga ka 

sõpradelt ja pereliikmetelt. Kõige usaldusväärsemaks peavad aga raamatutest, 
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teaduskirjandusest, dokumentaalfilmidest, loengutest või internetist pärinevat infot. 

Edaspidi soovitakse kõige rohkem infot saada kohalikult omavalitsuselt, sotsiaalmeediast 

või loengutest. Tudengitest on jäätmekäitluse alast infot loengutest saanud 49% ja 

usaldusväärseks peab seda 35%, EMÜ veebilehelt on saanud infot 32%  ja üllatuslikult peab 

seda usaldusväärseks vaid 22% vastanutest.  

Küsimus 4: kuidas hindate enda jäätmete sorteerimise oskust? 

Enesehinnang jäätmete sorteerimise osas on kujutatud joonisel 10 võrdlevalt nii töötajate kui 

ka tudengite osas. Pooled töötajatest peavad oma oskusi heaks, samal ajal veidi üle poole 

tudengitest keskmiseks. Vaid 5% töötajatest ja 6% tudengitest peab oma oskusi halvaks. 

 

Joonis 10. EMÜ töötajate ja tudengite vastused küsimusele „kuidas hindate enda jäätmete 

sorteerimise oskust?“ 

Enim tuleks tähelepanu pöörata keskmise ja halva enesehinnangu andnud töötajate ja 

tudengite oskuste täiendamisele. Mõttekohaks on see, et kui ligi pooled töötajatest hindavad 

oma oskusi heaks ja ülejäänutel esineb lünki, siis ei pruugi nad alati korrektseid teadmisi 

tudengitele edasi anda, mis seletaks töötajate ja tudengite hinnangut loengutest saadud info 

usaldusväärsusele (joonised 8 ja 9). Samuti võivad vääralt kogutud jäätmed muuta ka teiste 

korrektselt kogutud jäätmed väärtusetuks nt määrdunud pakendid, biolagunevate hulka 

mittesobimatud või üldse liigiti kogumata jätmine ehk segaolmejäätmed ei vähene soovitud 

mahus. 

Küsimus 5: mida teete puhaste ja tühjade pakenditega igapäevaelus (väljaspool tööd)?  
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Küsimusele vastates võis valida kõik sobivad variandid, avatud küsimused puudusid. 

Joonisel 11 on kuvatud nii töötajate kui ka tudengite vastused. 

 

 

Joonis 11.  EMÜ töötajate ja tudengite vastused küsimusele „mida teete puhaste ja tühjade 

pakenditega igapäevaelus (väljaspool tööd)?“  

Vastavalt EMÜ töötajate ja tudengite antud vastustele sorteerib kodus pakendeid enamik 

töötajatest ja tudengitest, viies need kas avalikku või koduhoovis paiknevasse 

pakendikonteinerisse. Üle poole töötajatest ehk 60% ja 53% tudengitest viivad sorteeritud 

pakendid avalikku pakendikonteinerisse või jäätmejaama, mistõttu võib eeldada, et neil 

puudub kodust mugav pakendijäätmete äraandmise võimalus. Kui nii töötajad kui ka 

tudengid on valmis kodus rohkem pingutama, siis võib loota, et nad järgivad sama põhimõtet 

ka koolis ning viivad jäätmed õigesse mahutisse isegi siis, kui nende vahetul tekkekohal (nt 

auditooriumis) puudub liigiti kogumise võimalus. Vastanud töötajatest 79% tagastab 

pandimärgiga pakendid, tudengitest käitub samamoodi 65%, mistõttu tuleks pandipakendite 

kogumise olulisusele tudengite hulgas rohkem tähelepanu pöörata, sest materiaalne pool 

pole kõigi jaoks motiveeriv. Vaid 5% töötajatest ja 10% tudengitest ei sorteeri kodus üldse 

pakendeid ja viskavad need olmejäätmete hulka ning seetõttu on alust eeldada, et nad ei 

sorteeriks ka ülikoolis pakendeid eraldi.  

Valdav enamus vastajatest siiski sorteerivad kas kõiki pakendeid või vähemalt 

pandipakendeid, seetõttu on alust arvata, et pakendite osas õnnestub EMÜ-l edukalt 
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jäätmevaba elustiili suunas liikuda, eriti kui valdavaks toidu- ja joogipakenditeks on 

panditaara. 

Küsimus 6: mida teete biolagunevate jäätmetega igapäevaelus (väljaspool tööd)? 

Valida võis kõik sobivad variandid. Töötajate ja tudengite eelistused biolagunevate jäätmete 

osas on kujutatud joonisel 12. 

Joonis 12. EMÜ töötajate ja tudengite vastused küsimusele „mida teete biolagunevate 

jäätmetega igapäevaelus (väljaspool tööd)?“ 

Enamus vastanutest sorteerib biolagunevaid jäätmeid ning viib need kas koduhoovis 

olevasse kompostihunnikusse või biolagunevate jäätmete konteinerisse. Biolagunevate 

jäätmete kompostimisega koduhoovis puutub igapäevaelus kokku 55% töötajatest ja 43% 

tudengitest, seega saavad nad oma kogemusi ka EMÜs jagada. Muret tekitav on see, et 23% 

töötajatest ja 18% tudengitest viskavad biolagunevad jäätmed olmejäätmete hulka, mis 

eeldab sellise tegevuse tagajärgedest parema ülevaate andmist ning vajadusel 

komposteerimise (alg)tõdede selgitamist. Viimane on kõige reaalsemalt teostatav suund, 

mida EMÜ saaks oma igapäevategevuses ringmajanduse jäätmevaba elustiili viljelemiseks 

teha.  

Küsimus 7: mida teete paberi ja papiga igapäevaelus (väljaspool tööd)? 
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EMÜ tudengite ja töötajate eelistused on võrdlevalt välja toodud joonisel 13. Selgus, et 

valdav enamus töötajatest ja tudengitest sorteerib paberi ja papi eraldi ja viib 

paberi/papikonteinerisse.  

 

 

Joonis 13. EMÜ töötjate ja tudengite vastused küsimusele „mida teete paberi ja papiga 

igapäevaelus (väljaspool tööd)?“ 

Küllaltki suur osa ehk 39% EMÜ töötajatest ja 38% tudengitest põletab paberit ja pappi 

kodustes tingimustes, mille tulemusel läheb suur osa ümbertöötlemiseks vajalikust 

materjalist kaotsi. Vaid 2% töötajatest ja 7% tudengitest ei sorteeri paberit ja pappi eraldi 

ning viskavad need olmejäätmete hulka. Seetõttu on alust eeldada, et ka EMÜ-s sorteeritakse 

valdav osa paberist ja papist eraldi, mida näitab ka tulemus joonisel 14. 

Küsimus 8: mis jäätmeid Te ülikoolis viibides sorteerite? 

Ülevaade selle kohta, milliseid jäätmeid EMÜ töötajad ja tudengid ülikoolis viibides 

sorteerivad või soovivad tulevikus sorteerida on toodud joonisel 14. Selgus, et suur osa 

töötajatest sorteerivad juba praegu paberit/pappi (86%), patareisid, akusid (73%) ja 

pakendeid (65%). Tudengitest sorteerib enamus juba praegu pakendeid (78%), paberit/pappi 

(76%) ja biolagunevaid jäätmeid (67%). Töötajatest 34% peab vajalikuks tulevikus 

biolagunevaid jäätmeid sorteerida, kuigi praegu teeb seda 33%, mis on oluliselt vähem 

võrreldes kodus liigiti kogumisega (joonis 12) ja ühtlasi jääb see tulemus alla ka tudengitele.  
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Joonis 14. EMÜ töötajate ja tudengite vastused küsimusele „mis jäätmeid Te ülikoolis 

viibides sorteerite?“ 

Ülikoolides tehtud uuringute järgi on neis enamtekkivad biolagunevad jäätmed, pakendid ja 

paber/papp (Environmental Recovery… s.a.). Siin esitatud küsimuse vastustest selgus, et 

EMÜ tudengitest suur osa kogub koolis neid jäätmeid liigiti. Küllaltki vähesel määral 

koguvad tudengid liigiti elektroonikat, patareisid ja akusid, mis võib tähendada, et koolis 

polegi vajadust neid liigiti koguda või siis ei olda teadlikud, kuhu neid täpsemalt viia tuleks 

nagu selgub tudengite vastustest joonisel 16. Töötajate puhul sorteerib patareid ja akud 73% 

ning elektroonikat 50% vastanuist, mis võib näidata ka seda, et töötajatel tekib taolisi 

jäätmeid rohkem ja nad teavad, kuhu neid viia. Kui laborijäätmeid kogub liigiti alla poole 

töötajatest, võib see olla põhjendatud töö laadiga, ehk kõik töötajad ei puutu selliste 

jäätmetega kokku, kuid see vajab eraldi tähelepanu õppeainepõhiste jäätmekäitlusjuhendite 

raames. Tudengitest 11% ei sorteeri koolis üldse jäätmeid, töötajate vastav näitaja on 5%. 

Küsimus 9: kuidas teha EMÜ jäätmekäitlust paremaks? 

Antud küsimus oli esitatud vaid töötajatele ning võimalik oli valida viie vastusevariandi 

hulgast. Populaarsemad vastused on esitatud joonisel 15. Valiku „muu“ alla lisatud vastused, 

mis kattusid veidi teistsuguses sõnastuses valikvastustega lisati töö autori poolt tulemuste 

hulka. Ülejäänud vastused on eraldi välja toodud. Kõige rohkem soovitati ühtset ja nähtavat 

konteinerite võrku, millele järgnes soovitus panna välja viidad, sildid ja plakatid. 
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Joonis 15. EMÜ töötajate vastused küsimusele „kuidas teha EMÜ jäätmekäitlust 

paremaks?“ 

Töötajate poolt lisatud ettepanekud (variant „muu“ all): 

- liigiti kogumine võiks olla kohustuslik rektori käskkirjaga; 

- kõik on väga hästi, midagi pole vaja muuta; 

- tuleb tagada,  et jäätmed ei seguneks koristamise käigus; 

- tuleb uurida, milliseid jäätmeid tekib ning seejärel tegeleda nendega liigiti; 

- praegused kogumiskastid on liiga suured, muuta väiksemaks;  

- võimaldada paberit paremini sorteerida, rohkem kogumiskaste; 

- kogumiskastid tuleb muuta visuaalselt kenamaks, praegused riivavad silma; 

- kõik olmeprügikastid tuleks asendada vähemalt kolmeste sorteerimiskastidega; 

- laboris puuduvad tekkiva plastiku käitlemise võimalused, tuleks lisada vajalikud 

kogumiskastid; 

- komposteerida linnaku välisalade hooldusel tekkivad aia- ja pargijäätmed; 

- paigaldada hoonetesse klaaskonteinereid. 

Küsimus 10: Millist infot sooviksite EMÜ-s tekkivate jäätmete sorteerimise kohta edaspidi 

saada?  

Küsimus esitati nii töötajatele kui ka tudengitele  ning valida sai kõik sobivad variandid. 

Vastanute eelistused on välja toodud joonisel 16. Selgus, et töötajaid huvitab kõige rohkem 
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see, kuhu erinevaid jäätmeid viia ja mis neist edasi saab. Samal ajal soovisid tudengid kõige 

rohkem teada, kui palju loodusressursse säästetakse jäätmeid ringlusesse võttes, aga ka seda, 

kuhu erinevaid jäätmeid viia ning kuidas teha keskkonnasõbralikumaid ostuotsuseid. 

 

Joonis 16. EMÜ töötajate ja tudengite vastused küsimusele „millist infot sooviksite EMÜ-s 

tekkivate jäätmete sorteerimise kohta edaspidi saada?“ 

Võrreldes töötajatega oli tudengitel märksa suurem huvi teada saada, kuidas jäätmeid õigesti 

sorteerida, kui palju ja milliseid jäätmeid EMÜ-s tekib ja kelle käest nõu küsida. Kuna 

töötajad soovisid nende teemade kohta vähem infot, siis võiks eeldada, et nad on nendest 

juba teadlikud. 

Küsimus 11: EMÜ rohelise ülikooli visioon on olla tervislikku ning head õppe- ja 

töökeskkonda pakkuv, võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega ülikool, mis võtab 

jätkusuutliku arengu põhimõtteid arvesse kõigis oma tegevusvaldkondades. Kas teadsid 

EMÜ rohelisest ülikoolist? 

Küsimus oli suunatud töötajatele ning vastused on summeeritud joonisel 17. EMÜ rohelise 

ülikooli algatusest teadis ja selle tegemistega on kursis enamus töötajatest. Küllaltki suur osa 

ehk 29% küll teab, kuid ei ole kursis tegemistega. Rohelise ülikooli algatusest polnud 

teadlikud 7 töötajat ehk 6% vastanutest.  
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Joonis 17. EMÜ töötajate vastused küsimusele „kas teadsid EMÜ rohelisest ülikoolist?“ 

Oli ka avatud vastuse variant, millele vastati järgnevalt: 

- jah, teadsin, kuid tegevus on hooajaline, „kampaaniatena“ ja sisulisi tulemusi 

võrreldes teiste Euroopa ülikoolidega (nt Wageningen) on väga aeglaselt 

saavutatavad. Süsteemsust peaks rohkem olema, k.a. koordineeritud uuringute ja 

teaduspõhise lähenemisega; 

- jah, teadsin, kuid see rohelisus pole veel hästi realiseerunud – peale seinavärvi on 

kõvasti sisu arendada; 

- jah teadsin ja pean robotmuruniidukitega golfiväljakuid majandava asutuse visiooni 

vaid paberil olevaks; 

- jah, tean, aga ma ei näe töötajate poolt pühendumist kahjuks; 

- EMÜ rohelisest ülikoolist on pigem kujunemas sõnakõlks. Kui kasvõi ülikooli 

linnakut arendades seatud rohelisi eesmärke ei jälgita ning pakutud „rohelisemad“ 

lahendusi n-ö hankekorras kõrvale jäetakse, siis kahjuks see nii ka edaspidi jääb. 

Kuigi hinnangud algatuse efektiivsuse kohta olid erinevaid, selgus, et rohelise ülikooli 

olemasolust on teadlikud üle 90% töötajatest. 

Ning lõpetuseks küsiti EMÜ tudengitelt veel seda, kas nad loevad enne jäätmete 

konteinerisse panekut konteineril olevat infot, et saada teada, mis jäätmeid konteinerisse 

panna tohib. Küsimus oli suunatud vaid tudengitele ning ilmnes, et valdav enamus (62%) 

loevad enne jäätmete konteinerisse panekut seal olevat infot või kasutavad mugavat QR 
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koodi lahendust ning saavad sealt vajaliku info kätte. 35 % küsitletud tudengitest küll loeb 

konteineritel olevat infot, kuid ei pea seda piisavaks. Võib öelda, et tudengite arvamus ühtib 

töötajate omaga (joonis 15 ja 16), et õppehoonetes peaks olema ühtne lihtne 

jäätmekonteinerite süsteem, rohkem viitasid või silte nende asukoha kohta ja EMÜ siseselt 

peaks infovahetus olema intensiivsem. 

3.4. Küsitlus EMÜ Metsamaja sessioonõppe õppekavajuhtidele 

EMÜ Metsamaja oli peamiseks õppepaigaks 2020/21 õppeaastal järgnevatele 

sessioonõppekavadele: 

- keskkonnakorraldus- ja poliitika; 

- geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus; 

- metsatööstus; 

- aiandus; 

- kalandus- ja rakendusökoloogia; 

- loodusturism; 

- põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine. 

Õppekavajuhtidele saadeti kaks küsimust: 

- Kas õppetöö raames tekib spetsiifilisi jäätmeid, näiteks labori kasutamise või muu 

praktilise õppe käigus? Kui jah, siis millised need on ning mis nendega edasi 

tehakse? 

- Kas õppekava raames käsitletakse erialaspetsiifiliste jäätmete vähendamise, 

vältimise ja väärindamise võimalusi? 

Saadud vastustest selgus, et enamiku õppekavade läbimise korral ei teki auditoorse õppetöö 

käigus spetsiifilisi jäätmeid, küll aga aianduses, metsatööstuses ja kalanduses. 

Aianduse õppekava raames uuritakse laboratoorselt taimi ja taimseid saaduseid, mis on 

olemuselt biolagunevad ja tavaliselt süüakse hiljem ära. Õppeainetes ja lõputöödes sisaldub 

tootearenduses erinevate jääkide kasutamine ja nende biokeemiline koostis.  

Metsatööstuse õppekava raames tekkivaid jäätmeid ei ole korrektne käsitleda otseselt 

jäätmetena, sest saepuru ja höövlilaastud on toormeks uute toodete (nt puitbrikett) tootmisel. 
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Kalanduse auditoorse töö raames ei teki spetsiifilisi jäätmeid. Praktilise töö osas soovitati 

konsulteerida õppejõududega. Eeldati, et kindlasti tekib jääke ja jäätmeid, kuid mitte palju 

ja nende käsitlemine käib EMÜ sisemise korra alusel. Vältimine oleneb suuresti vastutava 

õppejõu loomingulisusest. 

Erialaspetsiifiliste jäätmete vähendamise, vältimise ja väärindamise seotust õppekavaga 

selgitati vaid aianduse ja metsatööstuse raames. 
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4. ARUTELU JA ETTEPANEKUD 

4.1. Tulemuste analüüs ja arutelu 

Kui üleüldiselt ollakse harjunud paljude erinevate toodete ja teenustega, mis omakorda 

tekitavad üleliigseid jäätmeid, siis ei saa eeldada, et ka EMÜ Metsamaja sessioonõppe 

raames jäätmed kuidagi iseenesest soovitud kiirusega vähenema hakkaksid. Toit, jook, 

õppevahendid, elektroonika jmt kaasnevad õppetegevusega, kuid nendega seonduvate 

jäätmete elimineerimine, jätkusuutlike valikute tegemine ja jäätmete käitlemine eeldavad 

teaduspõhiseid ja võimaluste piires kohalikes oludes järeleproovitud lahendusi, mille osas 

ülikool saab heaks eeskujuks ja suunanäitajaks olla. Vajadus sellise info jagamise kohta 

selgus läbivalt ka antud töös tehtud uuringu ja küsitluste baasil. 

Kuna ülikooli roll on ühiskonda pidevalt harida, saab ülikoolist kujundada suunda näitava 

majaka ka jäätmekäitluse valdkonnas. Tegemist on praktilise ja üldkasutatava teadmise 

jagamisega. Oluline on jagada infot, millised materjalid ja tooted sobivad pakendite hulka 

ning mida tuleb eraldi liigiti sortida nt kohvitopsid, söögiriistad, biolagunevad 

jäätmed/pakendid  jt.  

EMÜ Metsamaja pakendikonteineri sisu uuring näitas, et probleemkohaks on suur plastide 

osakaal, mille vähendamisel võib abi olla materjalide olelusringi tutvustamisest ja 

teadvustamisest, et pakenditekke vältimine ja korduvkasutatavus on oluliselt parem valik 

võrreldes liigiti kogutud ja osaliselt taaskasutatavate pakenditega. Pakendijäätmeid saaks 

vähendada, kui (sessioonõppe) tudengitel oleks võimalus tarbida toitu ja jooke kas EMÜ 

Metsamajas kohapeal olevatest nõudest või korduvkasutatavatest pakenditest.  

Üle tuleks vaadata jäätmete kogumise konteinerid. Eesmärgiks peaks olema 

segaolmejäätmete võimalikult väike hulk. Näiteks EMÜ D korpuse juures on kolm mahutit 

segaolmejäätmetele ( 0,8 m3 ),  üks paberile ja kartongile ( 0,8 m3), üks pakenditele ( 0,66  

m3 ) ning kõige väiksem (0,14 m3) biolagunevatele jäätmetele. Kuigi antud töö eesmärgiks 

ei olnud analüüsida jäätmekäitluse maksumust EMÜ-le, on vastavalt teenusepakkujate 

kodulehtedel oleva info alusel  korrektselt liigiti kogutud jäätmete äravedu soodsam kui 

segaolmejäätmete oma, mis on kooskõlas ka jäätmehierarhia põhimõtetega (Jäätmeseadus 

2004, § 221). Olmejäätmetest vabanemine on kõige kallim, biolagunevate jäätmete, 

pakendite ning paberi- ja kartongi äravedu on soodsamad või üldse tasuta ja selline 
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suundumus on muutumas riiklikul tasemel eelistatumaks. Kõikide liigiti kogutud jäätmete 

puhul on erisus, et kui need sisaldavad vääralt kogutud jäätmeid, võib äraveo hind olla 

oluliselt kallim ja tihtipeale ei saagi liigiti kogutud jäätmeid eesmärgipäraselt ringlusesse 

võtta, mistõttu on oluline õige info levitamine ja heade praktikate juurutamine. 

Sessioonõppe tudengite hulgas oli jäätmekäitluse alase info saamise soov EMÜ-st 

ülekaalukas ja kahtlemata peaks samasugust kontrollitud infot koordineeritult jagama ka 

kõigile teistele, sest oma jäätmete sorteerimise oskust hindasid heaks pooled töötajad ja 

veelgi väiksem protsent tudengeid.  Mõnevõrra üllatav oli, et nii tudengid kui ka töötajad 

saavad pigem jäätmeid puudutavat infot mujalt kui koordineeritult EMÜ-lt.  

Veidi enam kui 50% sessioonõppe tudengitest tõi välja, et koolis peaks biolagunevate 

jäätmete liigiti kogumist parandama, sest hetkel on liigiti kogumine EMÜ Metsamajas 

komplitseeritud (joonis 4) ning 80% sessioonõppe tudengitest arvas, et üleüldse on oluline 

tegeleda biolagunevate jäätmetega. Kuna uuringute järgi moodustavad segaolmejäätmetest 

vähemalt 20-30% biolagunevad jäätmed, 20% paber ja papp ning 18% plastid (Tartu linna… 

2019; Segaolmejäätmete eraldi… 2020), siis tuleks jäätmete liigiti kogumine muuta ühest 

küljest kergemaks, lisades rohkem kogumiskaste ning teisest küljest koos informeerimisega 

muuta see kohustuslikuks. Eelnevast lähtumine võimaldaks vabaneda vähemalt ühest 

segaolmejäätmete konteinerist EMÜ Metsamaja D korpuse juures. Kui vaadata jäätmevaba 

elustiili hierarhiat, siis peale eelistatud keeldumise, kärpimise, korduvkasutamise tulevad 

vähemeelistatud käitlemine ja komposteerimine, kuid see eeldab liigiti kogumist. Eelnev 

oleks oluline suund, sest nii EL-i kui ka riikliku strateegia järgi tuleb biolagunevad jäätmed 

olmejäätmetest eraldi koguda ning kas kompostimiseks ära saata või kohapeal kompostida, 

mis oleks kooskõlas Säästva arengu põhimõtetega. Tihtipeale puuduvad kogemused ja 

teadmised, kuidas kvaliteetset komposti ise valmistada ning siinkohal saaks kool teadmisi 

praktikasse rakendada -  kompostides koolis biolagunevaid jäätmeid ning jagades protsessi 

ja hilisema kasutuse kohta detailsemat infot nii tudengite kui ka töötajate hulgas. 

Korrektselt liigiti kogutud paberi ja papiga üldjoontes ümbertöötluse võimalustes 

puudujääke pole ning enamus töötajad kui ka tudengid koguvad paberit EMÜ-s. 

Küsitlustest ilmnes, et nii töötajad kui ka tudengid soovivad eelkõige rohkem infot kuidas ja 

milliseid jäätmeid sorteerida. Arvatakse, et rohkem konteinereid muudab jäätmete liigiti 

kogumise oluliselt paremaks. Segaolmejäätmed suunatakse ilma sorteerimata põletusse ning 

seega ei teki käitlemiseks võimalustki. Võttes arvesse, et pappi ja paberit ning biolagunevaid 
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jäätmeid on küllaltki lihtne liigiti koguda ja ringlusesse suunata, siis võiks see EMÜ puhul 

prioriteet olla, eelkõige luues võimalused, näidates eeskuju ja jagades jällegi infot.  

Keerulisem on lugu eelkõige ühekordsete pakenditega, mille asendamine osaliselt 

korduvkasutatava pandipakendiga saaks olla üks võimalus, arvestades töötajate ja tudengite 

valmisolekut pandipakendeid kasutada. Siinkohal saab abiks olla selge kommunikatsioon 

ostuotsuste langetamisest, näiteks EMÜ pakendijäätmeid käitleva AS Ragn-Sells-i andmetel 

ei ole praeguse võimekuse juures majanduslikult mõistlik uuesti ringlusesse võtta 

komposiitpakendeid (nt fooliumkattega jäätise- ja krõpsupakendid), mistõttu need 

suunatakse põletamisele (Elias 2019) ja neid tuleks seetõttu vältida. Oluline on jälgida ja 

jagada  ajakohast infot erinevate pakendiliikide käitlusvõimalustest ja luua mugavad 

sorteerimisvõimalused tekkekohal.  

Käesoleva magistritöö pakendiuuringus leiti pakendikonteineritest segaolme- ja 

biolagunevaid jäätmeid, eelkõige tühjendamata toidukarpe. Mis viib järgmise soovituseni - 

jagada infot puhtalt sorteeritud jäätmete olulisusest.  

Kui kodumajapidamistes ei pruugi olla sorteerimine lihtne puuduva konteineri tõttu, siis 

EMÜ Metsamajas on selleks esmased eeldused loodud. Samas 65% töötajatest ja 78% 

tudengitest vastas, et nad sorteerivad juba praegu ülikoolis pakendeid. Küsitlustest ilmnes, 

et nii töötajad kui ka tudengid sooviksid rohkem konteinereid jäätmete liigiti kogumiseks, 

eelkõige auditooriumitesse või nende lähedusse.  

Klaas- ja metallpakendeid esines EMÜ Metsamaja pakendikonteineri uuringus oluliselt 

vähem riigi keskmisega võrreldes ning oli ka pandijoogitaarat, mille jaoks puudub hetkel 

kogumisvõimalus. Pandipakendid esinesid valdavalt peale sessioonõppe perioode ning 

siinkohal on oluline ka tudengite teavitus. Klaas ja metall on kergelt ringlusesse võetavad 

materjalid, ning liigiti kogutuna on toote ostuotsus olnud jäätmevaba eesmärki silmas 

pidades igati kooskõlas. Kindlasti tuleb kaaluda pandipakendi jaoks eraldi kogumist, mis 

võimaldaks ka lisatulu teenida ja jäätmeteket vähendada. 

Kõige suurema osa EMÜ Metsamaja pakendikonteineri sisust moodustasid plastid – nii 

pehme kui kõva plast ning mõlemal juhul oli valdavas osas tegemist toidu- ja 

joogipakenditega. Plastide osakaal on riigi keskmisega võrreldes suurem ning tulenes 

suuresti just pakendatud toidust. Toidupakendite märksa suuremat osakaalu võis täheldada 

sessioonõppe nädalavahetuste ajal.  
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Paberi osakaal oli riigi keskmisest väiksem ning 68% sellest moodustas joogikartong, mis 

antud uuringu raames liigitati samuti paberi ja papi alla. Kuna vähesel määral esines 

kartongpakendeid, mis oleks võinud olla liigitatud pigem teise konteinerisse, siis siinkohal 

kerkib taaskord informeerituse ja praktilise töötoa vajaduse teema. 

„Muu“ alla liigituva moodustasid pigem segaolmejäätmed, mis erinevatel põhjustel ei liigitu 

korrektselt kogutud pakendite alla või mis on vääralt liigitatud, näiteks tühjendamata 

pakendid, kohvitopsid, söögiriistad, biolagunevad jäätmed jne.  Jäätmekäitluse juhendi järgi 

ei ole need korrektselt kogutud ehk konteinerite juures olevat infot ei jälgita alati ning tekib 

oht, et üksikud vääralt kogutud jäätmed võivad rikkuda korrektselt kogutud jäätmed.    

EMÜ Metsamaja pakendite sorteerimist saab pidada riigi keskmisega võrreldes paremaks 

eelkõige väiksema „muu“ osakaalu tõttu. Edaspidi saab seda veelgi paremaks muuta, kui 

segaolmejäätmeid ja biolagunevad jäätmeid korrektselt liigitada. Vead tulenesid 

tühjendamata pakenditest aga ka juhendite eiramisest, mis välistavad nt kohvitopside 

liigitamise pakenditeks ning seeläbi suurendasid olmejäätmete osakaalu.  

Kuna paljud jäätmeliigid on koostiselt pidevas muutumises (eelkõige tulenevalt muutuvatest 

regulatsioonidest), on oluline olla kursis muudatuste ja võimalustega, mida saaks omakorda 

rakendada nii õppetöös kui ka jagada avalikkusega. 

Võttes arvesse, et sessioonõppe ajal on pakendites rohkem toidu ja joogi pakendeid, tuleks 

rohkem populariseerida korduvkasutatavaid pakendeid ja erinevaid valikuvõimalusi nt 

kraanivee tarbimine, mille tõid välja sessioonõppe tudengid. Vaatluse tegemise ajal toimus 

sessioonõpe reedest pühapäevani ning kohapealne kohviku toitlustus oli võimalik ainult 

reedel. Tulenevalt eelnevast on mõistetav, miks kaasaostetud toidust tekkis rohkem 

pakendeid (sh termokotte), sest puudus ligipääs kööginurka, kus oleks võimalik toidu 

soojendamine aga ka kruuside laenutus ja nende pesemisvõimalus, mis aitaksid vähendada 

nt kohvitopside tarbimist. Eelnev on küll võimalik kohvikus selle avamise ajal ja ka sel juhul, 

kui on kaasa võetud oma kruus, kuid sessioonõppe tudengitel ei pruugi see enamasti meeles 

olla ja nad pole kursis sellise võimalusega. Ühtlasi pani autor tähele, et sessioonõppe ajal oli 

paigutatud pooltäidetud kohvitopse pakendikonteinerite äärtele, sest konteinerite läheduses 

puudusid võimalused topside tühjendamiseks. Nüüdseks (kevad 2022) on probleem osaliselt 

Metsamaja A korpuses lahenemas seoses uuendatud jäätmejaamadega, mis on varustatud 

kraanikaussidega. 
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Teadlikkuse jagamine ja ühiselt paremate lahenduste väljatöötamine on olulised ka halduse  

poolelt, sest osades jäätmekonteinerites kogutakse pakendid mustadesse prügikottidesse.  

EMÜ-le pakendite kogumisteenust pakkuv RagnSells on oma uudiskirjas väitnud, et 

turvalisuse kaalutlustel üldjuhul musta kilesse sorteeritud pakendeid tihtipeale 

sorteerimislindil enam üle ei sordita (RagnSells s.a.). Eelnev on vastuolus ka EMÜ 

jäätmekäitluse juhisega, mille kohaselt tuleb pakendijäätmed panna konteinerisse lahtiselt 

või läbipaistvas kilekotis ( Eesti Maaülikool s.a a). Mainida saab siinkohal ka 

keskkonnamõju prügikottide kasutamisest, kõige parem oleks võimalusel neist loobuda. 

Kuna liigiti kogutavad pakendid peavad olema puhtad ja kuivad, on nende kogumine 

lahtiselt konteinerisse mõttekohaks. 

Instrumi iga-aastase uuringu kohaselt teevad enam kui pooled ehk 52% Euroopa tarbijatest 

sisseoste säästvalt ja ostaksid vaid keskkonnasõbralikult ettevõttelt; Eestis on see näitaja aga 

35%. Vähem kui pooled ehk 45% eestlastest tunnistavad, et nende huvi jätkusuutlikkuse 

vastu on motiveerinud neid kulutusi piirama. Kuna keskkonnasõbralikud tooted on sageli 

kallimad, siis 64% eestlastest ei saa endale lubada nii säästvat elu, kui tahaksid, võrreldes 

58% eurooplaste seas keskmiselt. Sellise languse üheks peamiseks põhjuseks on Instrumi 

hinnangul kasvav inflatsioon, mis sunnib inimesi tegema soodsamaid, kuid vähem 

jätkusuutlikke valikuid. (European Consumer… 2021) 

EMÜ-l on siinkohal hea (ja siiani veel kasutamata) võimalus silma paista erialaspetsiifiliste 

jäätmeteta õppekavadega. Nagu selgus magistritöös kasutatud küsitlusest on juba paljud 

sessioonõppekavad sellised, kus ei teki erialaspetsiifilisi jäätmeid. Ülejäänud õppekavade 

puhul on oluline koostada jäätmekäitlusjuhised eelkõige spetsiifilisi jäätmeid silmas 

pidades. Samuti õppekavadesse integreerida jäätmevaba elustiili põhimõtteid valdkondade 

kaupa, et jäätmeid tootmisprotsessides ei tekiks ning et tarbijad oleksid oma tegevustes ja 

otsustes teadlikumad. Ühtlasi on oluline jagada infot, millised on selliste toodete, mille 

kasutamist ei saa vähendada, keskkonnasõbralikumad alternatiivid. 

4.2. Ettepanekud 

EMÜ kodulehel on kirjeldatud rohelise ülikooli algatuse visiooni ning selle baasil võiks 

EMÜ olla jäätmevaba õppetöö eestvedajaks ja info jagajaks. Kuna sessioonõppe tudengid 

viibivad õppehoonetes väga harva, tuleks eesmärgi saavutamiseks kaasata mõningad 

päevaõppe tudengid ja ideaalis kõik töötajad, eelkõige sessioonõppe tudengitega otseselt 

kokkupuutuvad õppejõud. Kõige tulemuslikum on seda teha juba läbi varasemast teadaoleva 
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infokanali kaudu. Oluline on ära märkida, et 90% küsitlusele vastanud töötajatest teab 

rohelise ülikooli algatust ning 61% vastanutest on ka hästi kursis nende tegemistega, seega 

on võimalik info edastada tuttavat kanalit pidi paljudeni. 

Enamike Metsamajas toimuvate õppekavade läbimisel ei teki erialaspetsiifilisi jäätmeid, mis 

vajaksid erikäitlemist. Samas tasub iga õppekava põhjalikumalt analüüsida ning kui õppe 

käigus tekib spetsiifilisi jäätmeid, tuleks kehtestada ka õppekavaspetsiifilised 

jäätmekäitlusjuhised. 

Selleks, et jõuda EMÜ Metsamaja sessioonõppe jäätmevabaduseni, on esmajoones vajalik 

see eesmärk juhtkonna poolt selgelt sõnastada ning praktiliseks rakendamiseks määrata 

vastutav töögrupp. Vältima peaks hooajalisi ja ühekordseid õhinapõhiseid kampaaniaid. 

Töögrupp võiks olla üksteist täiendavate oskustega väikesearvuline inimrühm, kes üldiste 

eesmärkide saavutamiseks on pühendunud määratletud ülesande täitmisele ja vastutab 

ühiselt tulemuse eest. (Üksvärav 2008: 526) 

Käesoleva magistritöö tulemusi saab kasutada töögrupi tegevuse sisendina. Järgnevalt on 

toodud peamised ettepanekud, mis on liigendatud kolme alajaotisesse. Esmalt on välja 

toodud tegevused, mida tasub läbi viia enne õppetöö algust, seejärel õppetöö käigus 

juurutatavad muudatused ning kõige lõpuks õppetöö järgselt teostatavad analüüsid. Oluline 

on mõista, et tegemist ei ole ühekordse muudatuse vaid pideva parendusprotsessiga, mis 

vajab tähelepanu ning vajadusel korrigeerivaid tegevusi. 

Õppetöö ettevalmistamise etapis: 

- pakendite eelistused, uuendatud info EMÜ veebilehel taaskasutusvõimaluste kohta 

arvestades olelusringi; 

- ostu/tarbimisjuhised tudengitele (teemade kaupa - toit, jook, õppevahendid, 

transport, digiprügi, korduvkasutus jne); 

- ostu/tarbimisjuhised EMÜ-le sessioonõppega seonduvalt, sh korduvkasutus; 

- detailne jäätmekäitlusjuhend töötajatele õppetööga seonduvalt – vaadata iga eriala 

eraldi ja vajadusel otsida alternatiive; 

- kompostimise juhend, info mida ja kuidas – sh parimad lahendused koju/kontorisse. 

Õppetöö käigus: 
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- võimaldada liigiti koguda pandipakendeid, eelistades taarana kergesti ringlusesse 

võetavaid materjale nagu klaas ja metall;  

- vedeliku kogumise nõu, kui puudub kraanikauss (kohvitopside tühjendamiseks); 

- köök õppuritele kasutamiseks; 

- toitlustusharjumuste muutmine, pakkuda võimalusi loobumaks eelkõige ühekordselt 

pakendatud toidust; 

- tarbimisharjumuste muutmise vajalikkuse selgitamine (osta ainult vajalikku, olla 

teadlik toote ja pakendi ümbertöötlemisvõimalustest, olla teadlik, millest 

pakend/toode koosneb ja kas kohalikes oludes saab sellega midagi edasi teha); 

- biolagunevate jäätmete kompostimine kohapeal, tulemuste ja õpetuse jagamine; 

- elektroonika sh patareide nähtava kogumisvõimaluse loomine; 

- katsetada erinevaid aktsioone jäätmete kogumiseks või nende vähendamiseks nt zero 

waste restoran, tekstiilide kogumine, põnevad uued jätkusuutlikud tootjad. 

Jäätmete mõõtmine ja analüüsimine: 

- jäätmete liigiti kogumine, infomaterjalid; 

- liigiti kogutud jäätmete auditid ning tulemuste jagamine; 

- elutsükli hindamine, sh taaskasutamise võimalused. 

Kuigi EMÜ Metsamajas on kohati tekitatud võimalus biolagunevate jäätmete liigiti 

kogumiseks, siis hetkel ei väärindata neid kohapeal, mis võimaldaks saada vahetut infot 

korrektse kogumise kohta ning taaskasutada kohapeal tekkivat ressurssi väetise näol – 

säästes nii transpordi kui ka käesoleval ( 2022 ) aastal hüppeliselt tõusnud väetise kuludelt. 

Teada on, et komposti soovitakse edasi kasutada põllumajanduses/aianduses ja EMÜ-s on 

suur osakaal põllumajandustootmisega seotud erialadel, siis oleks võimalus integreerida 

kompostimise täpsemad juhised õppetöösse ning seeläbi panustada nii jäätmekäitlusesse,  

loodushoidu kui ka tudengite/töötajate harimisse, kellest paljud ilmselt puutuvad kokku 

kodus kompostimisega tulenevalt EL-i nõuetest. Kuna kodustes oludes on kasutamiseks 

väga erinevate tööpõhimõtetega kompostrid ja nende hulgast valikute tegemisele 

kaasaaitamine saaks olla EMÜ panus ühiskonda,  saadud teavet oleks hea kasutada ka 

poliitikakujundajatel vältimaks näiteks läbi toetuste ebaefektiivsete toodete ostu või 

ebakvaliteetset tulemust. 

Nii küsitlustest kui ka uuringust ilmnes vajadus parema kommunikatsiooni järele selle kohta, 

mis saab jäätmetest edasi. Siinkohal on haridusasutusel hea võimalus integreerida teadmised 
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nii õppetöösse kui ka õppetööväliselt nt sarnaselt mitmetele näitustele, kuhu on kogutud 

kokku erinevad võimalused (rändnäitus, virtuaalne näitus vmt).  

Jäätmevaba elustiili põhimõtete rakendamise üheks mõõdikuks võiks olla ka selge teavitus, 

kui palju toormaterjale on ringlussevõtuga (vm teadvustatud tegevusega) säästetud ning 

kuidas on see mõjutanud kasvuhoonegaase, mille vähendamine on kliimaeesmärkide 

saavutamiseks üks peamisi eeldusi. Jäätmevaba elustiili põhimõtete rakendamisest EMÜ-s 

võib tuleneda ka konkreetselt mõõdetav kasu. Selle saavutamiseks tasub EMÜ-s alustada 

väiksemate sammudega ja kontrollitult väiksema sihtrühma peal erinevate lahenduste 

testimist.  

Kuigi jäätmevaba elustiili põhimõtete juurutamine toob kaasa uusi väljakutseid, taanduvad 

jäätmete vähendamiseks tehtavad tegevused sihipärasele ja eesmärgistatud koostööle, 

mõõtmisele, katsetamisele ja lahenduste leidmisele, eeskuju näitamisele ja info jagamisele. 

EMÜ-l tasub jäätmevabaduse suunas kiiresti edasi tegutseda, sest üha enam tuleb ülikooli 

teadlikke tudengeid (nt läbi rohelise kooli), samuti on ühiskonnaliikmete teadlikkus  

kasvanud ning nende jaoks ei tohi olla ülikooli keskkonnas taandarengut.  
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö keskendus hetkel ühele aktuaalsemale teemale keskkonnakaitses – jäätmetele. 

Töö teoreetilises osas anti ülevaade jäätmete olemusest ning sellest, kuidas on jäätmeteke ja 

jäätmekäitlus kujunenud globaalseks probleemiks, millega tuleb sihipäraselt tegeleda. 

Lisaks hetkel kehtivale jäätmehierarhiale tutvustati jäätmete vähendamiseks ja 

elimineerimiseks loodud kontseptsioone ning kirjeldati nende sisu ja toimimispõhimõtteid. 

Kuigi jäätmetekkele ja -ringlusele peaksid tähelepanu pöörama nii üksikisikud kui 

organisatsioonid, on haridusasutustel siin võtmeroll. Haridusasutustes luuakse ja jagatakse 

uusi teadmisi ning leitakse lahendusi, kuidas pakutavaid lahendusi ellu rakendada. 

Töö empiiriline osa keskendus Eesti Maaülikooli (EMÜ) kui Eesti peamise keskkonna- ja 

toidutootmise õpet pakkuva haridusasutuse jäätmetega seonduva hetkeolukorra 

analüüsimisele. Uurimisobjekti valikul peeti silmas EMÜ olulist rolli keskonnahoiu 

valdkonna suunanäitajana. EMÜ propageerib rohelise kooli ideed, mistõttu võiksid EMÜ-s 

juurutatud praktikad olla eeskujuks ka teistele haridusasutustele. 

Magistritöö eesmärgiks oli tuvastada EMÜ Metsamaja jäätmekäitluse hetkeolukord ja 

kitsaskohad ning pakkuda leitud kitsaskohtadele lahendusi selleks, et edaspidi oleks 

võimalik korraldada jäätmevaba sessioonõpet. Jäätmevabaduse all peeti silmas eelkõige 

prügimäele ladestatavaid või põletamisele saadetavaid jäätmeid, sest neid ei ole võimalik 

materjali keerukuse või ebamõistlikult suure majandusliku kulu tõttu uuesti ringlusesse 

võtta. 

Eesmärgi saavutamiseks otsiti vastuseid järgmistele ülesannetele: 

- Anda ülevaade jäätmevabast elustiilist ja selle rakendamise esimestest etappidest. 

- Selgitada välja õppetöö spetsiifikast tulenevad kitsaskohad jäätmevaba sessioonõppe 

rakendamiseks EMÜ Metsamajas.  

- Uurida, millised on EMÜ töötajate ja tudengite senised harjumused ja teadmised 

jäätmete liigiti kogumisest, mis toetavad edaspidi jäätmevaba õppetöö suunas 

liikumist. 

- Selgitada välja, milline oleks kasu EMÜ-le jäätmevaba õppetöö rakendamisest? 
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Töö eesmärgi saavutamiseks kasutati järgmisi empiirilisi uuringuid: EMÜ Metsamaja 

sisemiste pakendikonterinerite sisu analüüs (1), kahe eelnevalt läbiviidud küsitluse teisene 

analüüs (2,3) ja õppekava juhtide küsitlus (4). Lisaks teostas töö autor EMÜ Metsamajas 

magistritaseme sessioonõppes osaledes paikvaatlust eesmärgiga märgata praktikas esinevaid 

peamisi jäätmetega seonduvaid probleemkohti. 

Magistritöö eesmärk saavutati, sest nii uuringu kui ka küsitlustega kerkisid esile peamised 

kitsaskohad, aga ka potentsiaal jäätmevaba sessioonõppe korraldamiseks, mida on hiljem 

võimalik laiendada kogu koolile. 

EMÜ Metsamajas jäätmevaba sessioonõppe rakendamiseks olulisi takistusi ei esine. 

Enamike Metsamajas toimuvate õppekavade läbimisel ei teki erialaspetsiifilisi jäätmeid, mis 

vajaksid erikäitlemist. Pigem tekivad jäätmed, mis on seotud õppurite igapäevatoimingute 

ja toitlustamisega. 

Selgus, et töötajate ja tudengite senised jäätmete liigiti kogumise harjumused ja teadmised 

loovad head eeldused jäätmevaba sessioonõppe rakendamiseks. Peamise kitsaskohana toodi 

välja vähest info liikumist ning ühtse  ja hästi nähtava konteinerite võrgustiku puudumist. 

Selleks, et jõuda EMÜ Metsamaja sessioonõppe raames jäätmevabaduseni, on esmajoones 

vajalik see eesmärk organisatsiooni juhtkonna poolt selgelt sõnastada ning selle 

elluviimiseks kaasata kõik töötajad, alustades tugistruktuurist, õppejõududest ja erinevate 

algatuste (nt roheline ülikool) koostööst. Sessioonõppe tudengid veedavad üldjuhul vähe 

aega õppehoonetes, seetõttu on vajalik selge kommunikatsioon EMÜ ambitsiooni osas, 

täpsemad soovitused ning see peab olema integreeritud ka õppekavadesse.  

Selleks, et EMÜ saaks kindlustada oma rolli keskkonnahoiu kompetentsikeskusena, tuleks 

katsetada erinevate lähenemistega, seejärel liikuda veelgi enam teadlikkuse suurendamise, 

jäätmete vähendamise ja elimineerimise poole. Saadud teadmiste baasil on võimalik 

katsetada, millisel kujul on EL-i tasandil võetud ambitsioonid ühiskonnas teostatavad, 

milliseid teadmisi on vaja täiendada ning selgitada välja info, mida saab riigi tasemel jagada.  

Selgus, et saadav kasu EMÜ-le võib avalduda erineval moel – kulude kokkuhoius, teadmiste 

jagamises laiemale sihtrühmale (kooli eesmärk), uute lahenduste testimine, rahvusvaheliste 

teadmiste arendamine ja maine tõstmine, mis viib omakorda EMÜ konkurentsivõime 

suurenemisele. Liikudes ise jäätmevabaduse suunas ja lähtudes olelusringi ja ringmajanduse 

põhimõtetest vähendaks EMÜ oma jalajälge ja näitaks eeskuju ka teistele. Kuna õpetatavaid 
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erialasid on palju, siis on EMÜ-l jäätmevaba õppetöö  rakendamisel potentsiaali aidata luua 

töökohti, kus väärtustatakse tooret. Toormaterjalide vastutustundlik kasutus on jäätmevaba 

elustiili alustalaks. 

Kuigi antud magistritöö keskendus vaid pakendijäätmete tekke ja nende sorteerimise 

olukorra uurimisele EMÜ Metsamajas, avavad jäätmetega seonduvad küsimused ka edaspidi 

hulgaliselt uurimisvõimalusi. Näiteks väärib uurimist digiprügi ja selle vähendamise 

võimalused, keskkonnahoidu toetavad hanked ülikoolis (nt õppevahendid, paber ja 

elektroonika, mööbel, ehitusmaterjalid, hügieenivahendid ja toitlustus). Ülikoolis on 

võimalik katsetada ka erinevate projektidega (nt töökoda asjade parandamiseks) ja 

propageerida oma igapäevatöös vältimatute toodete korduv- ja taaskasutust ning 

piirkondlikkust. 
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