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MIS ON JÄÄTMED?

• Jäätmed on mis tahes asi, mille keegi on ära 
visanud või kavatseb ära visata.

• Biolagunevad jäätmed on toidujäätmed, paber ja 
papp.

• Biojäätmed on aia- ja haljastus-, toidu- ja 
sööklajäätmed.

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) on suurim 
korteriühistuid ühendav organisatsioon Eestis, mis 
esindab ja kaitseb korteriühistute huve riiklikul ja 
kohalikul tasandil. Liitu kuulub ligi 1400 korteriühistut.

6 kasulikku põhjust liitu asumiseks:

 Abi ja tasuta nõu kõigis korteriühistuga seotud 
üldküsimustes EKÜL esindustes Tallinnas, Tartus, 
Pärnus ja Kuressaares.

· Korteriühistute õigusabiteenus valdkonna parimatelt 
juristidelt Eestis.

· Korteriühistutele vajalikud koolitused ja õppepäevad 
Eesti Korteriühistute Koolituskeskuses, sealhulgas 
korteriühistu juhi kutse omandamiseks ettevalmistav 
täiendkoolitus.

· Korteriühistute ajakiri „Elamu“ ning käsiraamatud eesti 
ja vene keeles.

· Korteriühistute aastakonverentsid ja konkursid.

· Võimalus küsida nõu ja vahetada kogemusi teiste 
EKÜL liikmetega.

TULE LIIKMEKS!
EKÜL liikmetele kõik teenused ja koolitused 
soodushinnaga ning ajakiri „Elamu“ tasuta! Lisainfo 
EKÜLi liikmelisuse kohta www.ekyl.ee/liikmed

Laadi EKÜLi liikmeavaldus alla: www.ekyl.ee

JÄLGI FACEBOOKIS https://www.facebook.com/
eestikorteriyhistuteliit/

Kontakt: Eesti Korteriühistute Liit Sakala 23A, 1041, 
Tallinn 627 5740 ekyl@ekyl.ee www.ekyl.ee

Trükise väljaandmist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus 
keskkonnateadlikkuse programmi raames.
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JÄÄTMETE LIIGITI  
KOGUMISE KORRALDAMISE ALUSED

 
- Jäätmeseaduse kohaselt korraldab jäätmete 
liigiti kogumist kohaliku omavalitsuse üksus, et 
võimaldada nende korduskasutuseks ettevalmistamist, 
ringlussevõttu või muud taaskasutamist võimalikult 
suures ulatuses.

- Jäätmehoolduse korraldamist kohaliku omavalitsuse 
üksuse haldusterritooriumil reguleeritakse 
jäätmehoolduseeskirjaga. Nii määrab iga omavalitsus 
tingimused, mille alusel peab korteriühistu kui 
jäätmevaldaja omama jäätmemahutit jäätmete, sh 
biojäätmete kogumiseks. Samuti võib omavalitsus 
sätestada korterite piirarvu, millest alates on kohustuslik 
biojäätmete kogumiseks eraldi konteinerit omada.

Kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas 
sätestatud nõuete täitmine on korteriühistule 
kohustuslik.

Korteriühistu, tutvu oma kohaliku omavalitsuse 
jäätmehoolduseeskirjaga!

Korteriühistute roll jäätmevaldkonnas

- Jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik või 
asutus, kelle valduses on jäätmed.

- Korteriühistus on jäätmevaldajateks korteriomanikud, 
ühistu liikmed.

- Korteriühistu tegutseb jäätmevaldkonnas eesmärgiga 
korraldada ühiselt korteriomanike jäätmete vedu.

BIOJÄÄTMETE 
KOGUMINE ON LIHTNE

Biojäätmed pane konteinerisse lahtiselt, paberkotis või 
täielikult biolaguneva ja komposteeruva kotiga.

Biojäätmed ON

- Riknenud toit ja toidujäätmed

- Tahked riknenud puu- ja köögiviljad, nende koored

- Liha- ja kalajäätmed, kalaluud

- Muna- ja pähklikoored

- Pabermassist munarestid

- Majapidamispaber

- Pabersalvrätid

- Kohvipaks, paberfiltrid

- Lõikelilled, ilma potita toataimed

Biojäätmed EI OLE

- Tavalised kilekotid, toidupakendid

- Kassiliiv, tuhk, suitsukonid

- Vedelad toidujäägid, toiduõli, suured kondid

- Kiletatud või vahatatud pinnaga või kileaknaga 
paberkotid

- Küpsetuspaber

- Vanad ravimid

- Mähkmed, hügieenisidemed

- Tolmuimejakotid

- Kunstlilled, küünlad

- Lille- ja salatipotid

MIKS ON BIOJÄÄTMETE 
KOGUMINE LIIGITI OLULINE?

- Uuringud näitavad, et Eesti majapidamises tekib 
inimese kohta aastas üle 300 kg olmejäätmed, millest 
enamuse moodustavad biolagunevaid jäätmed. Neid 
eraldi kogudes oleks segaolmejäätmete maht peaaegu 
kolmandiku võrra väiksem.

- Biojäätmed ladustatuna segaolmejäätmetega võtavad 
ruumi ja koormavad keskkonda - reostatud saab õhk, 
pinnas, vesi.

- Õigesti kogutud biojäätmeid saab uuesti ringlusse 
võtta, tehes neist biogaasi ja komposti.

Kuidas biojäätmeid vähendada?

- Kortermajades tekkinud biojäätmed on peamiselt 
toidujäätmed, mille hulka saab vähendada nutika 
tarbimise abil: planeerige toidukorrad ette, ostke arukalt, 
säilitage toiduaineid õigetes tingimustes ning kasutage 
toiduülejääke uute toitude valmistamisel.

- Võimaluse korral on soovitatav biojäätmed kompostida. 
Kompostida võib orgaanilist materjali: kohvipaks, 
taskurätid, papp jne jms. Kompostimiseks ei sobi 
loomseid jäätmed: kondid, liha- ja kalajäänused, rasvad 
ja õlid, piimatooted ja munad.

Mida teha tekkinud biojäätmetega?

- Biojäätmed tuleb viia selleks ettenähtud biojäätmete 
mahutisse. Kasutada võib biolagunevaid või paberist 
kotte. Biolagunevate kottide puhul tuleks jälgida, et need 
oleksid 100% taimsest toormest.

- Kogudes biojäätmeid tavalisse kilekotti, tuleb jäätmed 
valada lahtiselt biokonteinerisse ja kilekott visata 
olmejäätmetesse.

Vaata nõuandeid 

- Sorteeri biojäätmeid oma korteris! www.ekyl.ee/
projektid/biojaatmed Kuidas suurendada biojäätmete 
õiget sorteerimist tekkekohal. 

- Väärtustades toitu www.ekyl.ee/projektid/
vaartustadestoitu Kuidas vähendada toidujäätmeid.

Allikas: Keskkonnaministeerium Allikad: Jäätmeseadus, Keskkonnaamet


