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Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) – asutatud 1996

Liidu eesmärk on üleriigiliselt korraldada jäätmekäitluse alal
tegutsevate ettevõtete ühistegevust ja esindada oma liikmete
ühishuve. Samuti on liidu ja tema liikmete ülesanne igati aidata kaasa
jäätmekäitluse arengule Eesti Vabariigis.

EJKL Kompetentsikeskus – asutatud 2013

EJKL Kompetentsikeskuse eesmärk on arendada jäätmete
taaskasutamist, jäätmetest kvaliteetsete ja sertifitseeritud toodete
valmistamist, jagada Eesti jäätmekäitlusettevõtete kogemusi jäätmete
taaskasutamisel ning arendada erinevaid projekte (s.h. rahvusvahelisi).



Riiklik juhendmaterjal

Tervishoiul tekkivate jäätmete käitlus 

Valminud koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga 
aastal 2001.

Juhendmaterjal on tänaseks vananenud, seaduseid on muudetud 

ning nõuded on teised. 



Eesti tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitluse 
juhendmaterjal, 2018

Juhendmaterjali EESMÄRK on seada üldised raamnõuded Eesti 
tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitlemiseks.

Erinevates tervishoiuasutustes oma loodud eeskirjad.

� Riskijäätmete käitlemise juhend

� Meditsiiniliste jäätmete käitlemise juhend

Väljatöötatud juhendmaterjali eeskujuks võttes saab süsteeme
ühtlustada ning tõhustada jäätmete käitlust.

Ühtne juhendmaterjal lihtsustab sortimist ning väldib segaduse
tekkimist.



Juhendmaterjali ülesehitus

� Õigusaktid

� Jäätmetekitajad

� Jäätmeliikide määratlus

� Jäätmete käitlemine

� Käitlusprotseduuride põhimõtted

� Tabelid:
o Erikäitlust vajavad tervishoiujäätmed (koostatud Maailma 

Terviseorganisatsiooni poolt soovitatud tervishoiujäätmete sortimise ja 
kogumise plaani alusel)

o Taaskasutatavad jäätmed

o Muud ohtlikud erikäitlust vajavad jäätmed 

o Muud liigiti kogutavad jäätmed 



ÕIGUSAKTID

� Jäätmeseadus;

� Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;

� Ravimiseadus;

� Kiirgusseadus, kemikaaliseadus, ADR, Baseli konventsioon;

� EL 2017/852 (elavhõbeda kasutamine tervishoiuasutustes), 
EL 1357/2014 (jäätmete omadused, mille alusel loetakse 
jäätmeid ohtlikeks jäätmeteks)



JÄÄTMETEKITAJAD
JÄÄTMELIIKIDE MÄÄRATLUS

� Kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes osutavad tervishoiuteenust,
peavad järgima ühiseid jäätmekäitlusnõudeid.

� Asutused peavad arvestust tekkivate jäätmete ja nende
üleandmise üle.

� Tervishoiuasutustes tekib erinevaid jäätmeliike sarnaselt
majapidamistele, lisaks tavajäätmetele tekivad ka ohtlikud
jäätmed. Tervishoiuasutuste jäätmete (tervishoiujäätmed) alla
kuuluvad kõik jäätmed, mis on tekkinud antud asutustes,
uuringukeskustes ja laboratooriumites.



KÄITLUSPROTSEDUURIDE PÕHIMÕTTED

Kõik sortimis- ja käitlemisnõuded tervishoiuasutuses tulenevad 
jäätmeseadusest.

Jäätmete sortimisel tuleb lähtuda üldiselt põhimõtetest:

� Sorteerimine ja pakendamine jäätmetekkekohas;

� Minimaalne jäätmete ümberpakkimine;

� Minimaalne kokkupuude jäätmetega;

� Jäätmete kogumiseks asetatakse kotid spetsiaalsele kaane ja jalgpedaaliga 
varustatud raamile (statiivile), mille juures või kaanel on informatsioon sinna 
kuuluvate jäätmete kohta;

� Täidetud jäätmepakendite sulgemine ohutust ja hügieeni arvestades ning 
pakendite märgistamine informatsiooniga: tervishoiuteenuse osutaja nt. 
haigla, osakond, pakendamise kuupäev;



KÄITLUSPROTSEDUURIDE PÕHIMÕTTED

• Jäätmete hoidmine osakonnas selleks sobivas kohas;

• Pakendatud jäätmete regulaarne transportimine sobivas konteineris 
jäätmehoidla kogumisruumi;

• Jäätmehoidla ohtlike jäätmete kogumisruumi juurdepääsu piiramine ja 
piirkonna märkimine bioloogilise ohu tähisega: 

• Pakendite nõuetekohane hoiustamine jäätmehoidla kogumisruumis 
ettenähtud konteinerites;

• Jäätmehoidla kogumisruumis tuleb hoida puhtust, väljudes käte 
desinfitseerimine;



KÄITLUSPROTSEDUURIDE PÕHIMÕTTED

• Üleandja peab veenduma, et jäätmekäitlejal on üleantavate jäätmete 
vedamiseks/ käitlemiseks vastav luba.

Ohtlikke jäätmeid võib käidelda vaid selleks luba omav

jäätmekäitleja. Väiksemad tervishoiuasutused, kus ohtlikke

jäätmeid tekib „Ohtlike veoste autoveo eeskirja“ järgi väikeses

koguses võivad oma jäätmed ise viia käitleja kätte.



ERIKÄITLUST VAJAVAD JÄÄTMED, 1

� Tervad ja torkivad jäätmed

� Nakkusohtlikud jäätmed

� Patoloogia ja labori jäätmed

� Ravimijäägid

� Kemikaalide jäätmed

� Tsütostaatilised ravimid ja jäätmed

� Radioaktiivsed jäätmed (kemikaalid)

� Tervishoiu olmejäätmed, mida ei pea erinõuetekohaselt 
koguma



ERIKÄITLUST VAJAVAD JÄÄTMED, 2



TAASKASUTATAVAD JÄÄTMED, 1

� Paber ja papp/kartong

� Plastpakend

� Klaaspakend

� Segapakend



TAASKASUTATAVAD JÄÄTMED, 2



MUUD OHTLIKUD ERIKÄITLUST VAJAVAD JÄÄTMED, 1

� Kasutusest kõrvaldatud elektroonikaseadmete osad

� Akud ja patareid

� Elavhõbedajäätmed

� Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad 
jäätmed

� Õli sisaldavad jäätmed



MUUD OHTLIKUD ERIKÄITLUST VAJAVAD 
JÄÄTMED, 2



MUUD LIIGITI KOGUTAVAD JÄÄTMED, 1

� Suurjäätmed, mis konteinerisse ei mahu nt. mööbel

� Ehitus- ja lammutusjäätmed

� Metallijäätmed

� Kasutusest kõrvaldatud meditsiiniseadmed

� Elektroonikajäätmed



MUUD LIIGITI KOGUTAVAD JÄÄTMED, 2



NÄIDE HEAST KOGUMISE 
PRAKTIKAST
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