
Tervishoius tekkivate jäätmete 
käitlemine

eile, täna, homme
2.12. 2016

Tartu 

Peeter Eek
KKM jäätmeosakond



Tagasivaade – mõned lähtekohad

Lähtekohad – Taani Keskkonnaagentuuri toetatud
haiglajäätmete uuring 2001-2003

Eestis on praegu 62 haiglat, sh regionaalhaiglaid - 3, keskhaiglaid - 4, 
üldhaiglaid - 11, kohalikke haiglaid - 7, erihaiglaid- 11, hooldushaiglaid - 20, 
taastusravihaiglaid - 5. Haiglate ravivoodite arv on ca  7340. 

Haiglavõrgu arengukava järgi 2015. aastaks jääks Eestisse 19 haiglat ja 
voodite arv väheneks 5 250 voodini.



Tagasivaade :
„ Amputeeritud inimjalg külateel„

Õhtuleht, 13. veebruar 2002
“Sõitsime autoga töökoja poole ja äkki näeme - vasakul 
teepoolel vedeleb inimese jalg! Paljas vasak jalg! 
Altpoolt põlve oli luu justkui murdunud ning sääremari ära 
söödud,” kirjeldab Lehtse valla mees Mart koletut leidu, 
mis paljastas matuseäripidaja isatalu õuel veoautokoorma 
haiglajäätmeid.

Inimjala leidmise peale kogunes esmaspäeva õhtupoolikul 
Järvamaale Lehtse ja Ambla valla piirile Räsna külla tohutu 
hulk politseinikke. Politseinikud otsisid prügihunniku läbi ja 
leidsid neli inimjalga ning siseelundeid. Kehaosad pakiti 
ja saadeti Tallinna kohtumeedikute ekspertiisi.

Järva maavanem Theo Aasa kutsus kokku kriisikomisjoni. 
“Korralagedus! Kodanikud on väga räigelt korda eiranud!” 
pahandab ta.



Eile:

Prügila Saaremaal, 2004
Haiglatel oli NL aegseid 

väiksemaid autoklaave ka 

varem,  bioloogilisi jäätmeid 

püüti põletada kivisütt 

põletavates kateldes jne., aga 

valdav osa haiglajäätmetest 

ladestati siiski prügilatel. 



Keskkonnaõiguslikud küsimused



Eile/Täna
Jäätmeseaduse põhimõtted, ka Haiglajäätmetele

• defineerib jäätmete mõiste;

• määratleb jäätmevaldaja kohustused;

• määratleb eri osapoolte (sh kohalike omavalitsuse ) kohustused;

• annab üldised alused jäätmete jaotamiseks ohtlikeks ning tava (st 
mitteohtlikeks  jäätmeteks ;

• esitab jäätmete omadused, mille alusel klassifits eeritakse jäätmeid 
ohtlikeks;

• sätestab ohtlike jäätmete liigitikogumise nõue nin g eraldamise nõue 
tavajäätmetest .

Jäätmeseaduse regulatsiooni põhiosa tuleneb EL Jäät medirektiivist   
ja nende alusel antud otsustest – mis sellistena on aluseks EL 
Liikmesriikide aktidele kogu EL-s. 



Eile/Täna
Prügilamäärus 

§ 19. Jäätmed, mille ladestamine prügilasse on keelat ud 

(1) Prügilasse on keelatud ladestada:

3) tervishoiu- ja veterinaarasutuste nakkusttekitavaid jäätmeid, 
nagu need on klassifitseeritud komisjoni määruses (EL) nr 
1357/2014 ja jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud 
määruses jäätmete ohtliku omadusega HP9;

Põhimõttena kehtib ladestamise keeld alates 2001



Eile/Täna
Tavajäätmed / ohtlikud jäätmed

Jäätmeseaduse § 2 lõike 1 kohaselt on jäätmed mis tahes 
käesoleva paragrahvi lõikes 3 loetletud jäätmekateg ooriasse 
kuuluv vallasasi või kinnistatud laev, mille valdaj a on ära 
visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema.

JäätS § 6 (1) Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis komisjoni 
määruse (EL) nr 1357/2014 lisas nimetatud vähemalt ühe ohtliku 
omaduse tõttu võivad olla ohtlikud inimese tervisele, varal e või 
keskkonnale.



Eile/Täna
Jäätmeloend, väljavõte 18 01

18 01

Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või 

ärahoidmisel tekkinud jäätmed

18 01 01 Teravad ja torkivad esemed (välja arvatud koodinumbriga 18 01 03* nimetatud jäätmed)

18 01 02

Kehaosad ja elundid, sealhulgas veresäilituskotid ja konservveri (välja arvatud 

koodinumbriga 18 01 03* nimetatud jäätmed)

18 01 03* Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

18 01 04

Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 

(näiteks sidemed, lahased, linad, ühekorrarõivad, mähkmed)

18 01 06* Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid

18 01 07 Kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 06*

18 01 08* Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid

18 01 09

Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 18 01 08*, 18 01 95*, 18 01 96*, 18 01 97* 

ja 18 01 98*

18 01 10* Hambaravil tekkinud amalgaamijäätmed

18 01 94 Kasutatud ravimuda

18 01 95* Antibiootikumid

18 01 96* Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid

18 01 97* Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid

18 01 98* Sortimata ravimikogumi



Täna
EL määrus (EL) nr 1357/2014 – ohtlikud omadused 

HP 9 : Nakkust tekitav:

jäätmed, mis sisaldavad mikroorganisme või nende toksiine, mida 
teatakse kindlasti või tõenäoliselt põhjustavat inimeste või muude 
elusorganismide haigestumist. 

Koodi HP 9 määramine otsustatakse viitedokumentides või 
liikmesriikide õigusaktides kehtestatud eeskirjade alusel.

Ohtlike omadusi (HP – hazardous properties) on 15 ja HP 9 kirjeldus 
neid üks lühemaid…



Täna
Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu - 2015

JäätS alusel määrus:

HP 9 : Nakkust tekitav:

(3) Ohtliku omaduse HP9 hindamisel võetakse arvesse jäätmetes 
sisalduvaid nakkustekitajaid, mis on võimelised põhjustama 
nakkushaigust või eriti ohtlikku nakkushaigust nakkushaiguste 
ennetamise ja tõrje seaduse tähenduses.



Täna
EL määruse (2014/1357) rakendamise juhendi 

EELNÕU, 2016 

HP 9 : Nakkust tekitav:

Toxins from micro-organisms have to be assessed analogously to 
chemical substances by considering their assigned hazard 
statement codes and associated hazardous properties. There are no 
hazard statement codes for infectious micro-organisms as they are 
not considered as hazardous substances under the CLP Regulation.

The assessment of HP 9 depends on a reference to categories of 
specific risk groups of organisms according their potential to cause 
and spread infection and their potential clinical treatment [UNEP 
2004].



Täna
EL määruse (2014/1357) rakendamise juhendi 

EELNÕU, 2016 HP 9 : Nakkust tekitav:

Therefore [WHO 2004] provides a widely recognized system 
categorising organisms according four risk groups:

� Risk Group 4 (high individual risk, high community risk);

� Risk Group 3 (high individual risk, low community risk);

� Risk Group 2 (moderate individual risk, low community risk);

� Risk Group 1 (low individual and community risk).

More information can be found in [WHO 2004]. [UN 2015] has taken up 
this approach and set up an indicative list of infectious substances (see 
Table 18). 

(http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/consult/Draft%20guidance%20document_0906201

5.pdf )



Täna
Soome ohtlike jäätmete määratlemise juhend 

HP 9 : Nakkust tekitav:

Suomessa ei ole sitovaa lainsäädäntöä tartuntavaarallisuuden 
määrittelystä. Suomessa kansallisena soveltamisohjeena suositellaan
käyttävän seuraavaa tartuntavaarallisen jätteen määrittelyä, joka on 
valmisteltu yhteistyössä ympäristöministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, 
maa- ja metsätalousministeriön, Valviran, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
ja Eviran asiantuntijoiden kanssa:

Tartuntavaaralliseksi jätteeksi katsotaan Suomessa jäte, joka sisältää 
vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten luokkiin YK 2814 ja YK 2900 
kuuluvia mikrobeja (taulukko 16). Luokan YK 2900 Hanta-viruksiin ei 
kuitenkaan lueta mukaan Puumala-virusta. Vain diagnostisiin tarkoituksiin 
tehtyjä Escherichia coli (verotoksigeeninen), Mycobacterium tuberculosis ja 
Shigella dysenteriae (tyyppi 1) –viljelmiä ei pidetä tartuntavaarallisina.

Pistäviä ja viiltäviä jätteitä ei Suomessa katsota tartuntavaarallisiksi, jos ne on 



Täna
Kokkuvõte: HP 9

EL ametlik ohtlike omaduste määramise juhend alles eelnõuna, samas ohtlike 
jäätmete käitlus eritingimused kehtivad 

=> Praktikas põhjendatud liigitada haiglajäätmed kahtluse korral pigem 
ohtlikeks, kui vastupidi

Kuigi HP9 omaduse olemasolu üle võiks mõnelgi juhul pikemalt vaielda, on 
riskid olemas – ja meditsiinisüsteem peaks neid ise oskama hinnata



Täna
Riigi jäätmekava 2008-2013

Tegevused 2008-2013 : Tervishoiul tekkivate jäätmete käitlusvõrgustikku on 
täiendatud.

Inimeste ja loomade tervishoiul tekkis 2011. a 2 655 tonni jäätmeid, millest 
ohtlikud jäätmed moodustasid 20%. Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde rajati 
2003. aastal tervishoiu jäätmete käitlemise keskus. Keskus osutab teenust 
piirkonnas, võttes käitlemiseks vastu teiste Lõuna-Eesti haiglate ohtlikke 
meditsiinilisi jäätmeid. 



Täna
Riigi jäätmekava 2008-2013

Pärnu haigla baasil on rakendatud tervishoiul tekkivate jäätmete käitlemine –
toimub jäätmete mehaaniline purustamine, kuivtermiline ja keemiline 
töötlemine. 

Lisaks töötab SA Ida-Viru Keskhaiglas (Kohtla-Järvel) tervishoiul tekkivate 
jäätmete käitlemise autoklaav. Seal käideldakse vaid keskhaiglas tekkivaid 
jäätmeid. 

Tallinna OJKK operaator OÜ BAO Ohtlikud Jäätmed võtab kogumiskeskuses 
vastu tervishoiul tekkivaid nakkusohtlikke jäätmeid. Ettevõttel on jäätmete 
käitlemiseks autoklaav. 

Kokkuvõte: Riigi Jäätmekava 2014-2020 sedastab eelneva perioodid 
kokkuvõttena, et erilisi probleeme haiglajäätmete käitluses ei ole, on mõnede 



Tehnoloogilised valikud



Tartu OJ Käitluskeskus :
Kogumine, pakendamine, segude koostamine, osaliselt  

põletamine kohapeal sh haiglajäätmed  



Ohtlikud haiglajäätmed 

Kehaosad ja elundid jms põletatakse eraldi Ohtlike Jäätmete põletustehases kinnistes konteinerites 

Muud ohtlikus liigitaud jäätmed autoklaavitakse, se ejärel lisatakse muude ohtlike vedeleta jäätmed 

(õlid jms) ja põletatakse Kunda Tsemenditehases. 

TU Kliinikum, tervishoiu jäätmete käitluskeskus, 20 03



Tartu OJ Käitluskeskus, 

AS Epler&Lorenz

Põletusvõimsus – 1500 t/a 



Kunda NC – oluline osa Eesti Ohtlike jäätmete 
käitlusest 

 

Tsemenditehas võtab vastu ligi 20 tuh t/a peamiselt vedelaid OJ 

(õlid, lahustid, värvid, muud orgaanilised kemikaalid jne.), 

Aga ka eeltöödeldud haiglajäätmed , plastid, ohtlike ainete 

pakendid jne. 



Osa segaolmejäätmeid käideldakse nn MBT protsessis – kui ohtlikud 
haiglajäätmed satuvad sellisesse käitlusesse, on see tõsise riski allikas



Vaadates tulevikku



Õigusruum – vaade tulevikku

EL Õiguses põhimõttelisi muudatusi silmapiiril pole, HP9
‘täpsustamisega’ tegeletakse, st eeldavalt kinnitatakse praegu eelnõu
tasemel Ohtlike jäätmete määratlemise juhend.

Edasist arutelu vajab, kas selle järel vajalik veel täpsustav juhend
Eestis tasemel?

Eestis Õiguses: Keskkonnaseadustiku Eriosa Jäätmeseadus (KSES)
on menetluses, mh näeb see ette eraldi seisva ohtlike jäätmete
litsentsi kaotamise , sisuliselt jääb vaid ühe tasandiline jäätmeluba
(sh keskkonna kompleksluba), loa menetluses erisused, mis
arvestavad ohtlike jäätmete käitlemise eripäradega, st kõrgema riski ja
pädevusnõuete ja teatud tagatistega.



AS Eesti Energia Iru Jäätmepõletustehas – 250 th
t/a, töötab alates Juunist, 2013

Tehnoloogilise lahendusena praegu kasutamata ka ohtlike Haiglajäätmete 
põletamine nn ‘tavajäätmete põletustehases’ – tehnoloogiliselt vajaks eraldi 
kinniste konteinerite põletustsooni sisestamise automaatliini, vajalik 
lisainvesteering > 200 tuh € , võimalus selle lisamiseks tehases olemas.
Ettevõtte jaoks pole siiani jätkunud huvilisi, kes tagaksid jäätmevoo. 



Ettevaade: toetuste aeg lõpeb

Riik on toetanud paljude haiglate projekte ohtlike
haiglajäätmete käitluslahenduste loomisel, sh 2015 a TÜ
Kliinikumi uue autoklaavi projekti 50 %, so 178 tuh € .

Keskus käitleb ligi poole sellistest Eestis tekkivatest
jäätmetest .

Ette vaadates sellised toetused vähenevad kiiresti või kaovad
– ka meditsiiniasutused peavad üle minema ‘saastaja maksab’
põhimõttele, st jäätmekäitluskulud tuleb lugeda pakutava
teenuste kulukalkulatsiooni osaks.



Laiendatud tootjavastus teatud meditsiinisektoriga 

seotud jäätmeliikidele? 
Maailmas, sh ka EL-s, leiab näited, kus teatud meditsiinisektori
jäätmetele, eelkõige ‘teravatele-torkivatele’ on seatud laiendatud
tootjavastustuse põhimõte (EPR) , st nende tootjad (sh
maaletoojad) peavad tagama nendest tekkinud jäätmete kokku
kogumise ja nõuetekohase käitlemise, metallijäätmete osas ka
ringlussevõtu.

Sarnaseid skeeme ka mõnel pool ravimijäätmetele.

Laiendatud tootjavastus on mõnel pool lahendatud nn vabatahtlikuse
alusel, st ilma riigi otsese sekkumiseta ja nii võiks nende
jäätmeliikide osas ka Eestis toimida,

Kohustuslik EPR toob kaasa väga palju registreerimist ja aruandlust,
lisaks järelevalve nende kohustuste üle – mistõttu see ei ole hetkel
päevakorral.



Mida asjaosalised ise soovivad?

Paljud haiglad on rajanud endale ohtlike haiglajäätmete käitluse
võimekuse, teised ostavad seda teenusena erasektori jäätmekäitlejatelt.

Pakkujaid on mitmed, sh n-ö tuntud jäätmefirmad, näit dets 2014:

„ Ragn-Sellsi teatel ostis ettevõte 100 % Läti juhtiva meditsiini- ja
tervishoiujäätmete käitlusettevõtte Lautus SIA osakutest“ - seega mõnel
juhul võidakse pakkuda ka teenust, kus sellised jäätmed viiakse Eestist
välja, need autoklaavitakse – aga ka mis saab edasi – ladestamine või
põletamine?

Keskkonnateadlik organisatsioon või ettevõte esitab ka sellised
küsimused…



Tänan!

Peeter Eek
Peeter.eek@envir.ee
626 2884


