
 
Tamsalu jäätmejaam 

 
Tähelepanelikud inimesed on kindlasti juba 
märganud, et endise lubjatehase platsil käib 
vilgas ehitustöö, territoorium on piiratud kõrge 
plankaiaga ja õuele on kerkinud ka mingi hoone. 
Mida küll sinna ehitatakse ja kes ehitab? 

Tamsalu vald ehitab sinna jäätmejaama ehk 
teisisõnu eelsorteeritud jäätmete vastuvõtupunkti. 
Jäätmejaamas hakatakse Tamsalu valla elanikelt 
tasuta vastu võtma: 

• ohtlike jäätmeid   
- Kasutatud õlid ja õlijäätmed, sh õlifiltrid ja –
pakendid 
- Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nendega määrdu-
nud töövahendid ning pakendid 
- Lahustid 
- Taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning 
nende pakendid 
- Vanad akud ja akuvedelikud 
- Kemikaalid 
- Kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja 
farmaatsiatooted 
- Elavhõbedakraadiklaasid 
- Päevavalguslambid (erikujulised, kompaktsed), 
säästulambid, kõrg- ja madalrõhulahenduslambid  
- Patareid ja väikeakud 
- Tundmatud jäätmed 

• elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed   
- Suured kodumasinad (külmikud, telerid, elektri 
pliidid)  
- Väikesed kodumasinad 
- Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni-
seadmed 
- Valgustusseadmed 
- Elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud 
suured tööstuslikud tööriistad) 
- Meditsiiniseadmed 
- Seire- ja valveseadmed 

• segapakendit (pakend tuleb orgaanilisest-  
ja olmejäätmetest, tühjendada ja võimalusel 
loputada. Pakend tuleb kokku suruda.) 
Olmejäätmete toomine pakendikonteinerisse on 
keelatud!!! 
- Klaasist pudelid/purgid 
- Plastpudelid 
- Tetrapakid 
- Jogurtitopsid/võikarbid 
- Alumiiniumpurgid 
- Õue- ja teeküünalde ümbrised 

• vanapaberit ja -pappi   
• suuremõõtmelisi jäätmeid  

- Mööbel   
• vanad sõiduautorehvid 
• ehitusjäätmed (eelsorteeritud)   

- puitdetailid 
- ehituskivi, eterniit, betoonijäägid (ainult 
väikestes kogustes) 
- klaas 

• metallijäätmeid   
_______________________________________ 
 
Jäätmejaama valmimisest ja selle lahtioleku 

aegadest informeerib Tamsalu Vallavalitsus 

elanikke ajalehe vahendusel ja Tamsalu valla 

kodulehel enne jäätmejaamas jäätmete 

vastuvõtu alustamist.  

_______________________________________ 
 
 
Lisainfo:  Tamsalu vallavalitsus 

   Tel. 322 8446 
            Mob. 520 3992  
   e-post: tamsalu@tamsalu.ee  
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Jäätmekäitluse korraldus 

 
Tamsalu vallas reguleerib prügi käitlemist 
Tamsalu Vallavolikogu 28.02.2007.a. määrusega 
nr.2 vastu võetud “Jäätmehoolduseeskiri”. 
 
Tulenevalt “Jäätmeseadusest” on kohalik 
omavalitsus kohustatud oma haldusterritooriumil 
korraldama olmejäätmete kogumise ja vedamise  
nõuetele vastavale prügimäele, korraldades 
konkursi jäätmeveo ettevõtja leidmiseks. 
Tamsalu, Väike-Maarja, Laekvere ja Rakke 
vallad valmistavad  ette dokumentatsiooni, et 
ühise piirkonnana korraldada hange jäätmevedaja 
leidmiseks. Tõenäoline korraldatud jäätmeveole 
üleminek, ehk teisisõnu antud piirkonnas 
olmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks 
ainuõiguse andmine konkursi korras valitud 
vedajale toimub eeldatavasti 2008.a. esimesel 
poolaastal. 
Sellest hetkest peale loetakse kõik Tamsalu valla 
majapidamised ja ettevõtted automaatselt 
liitunuks korraldatud jäätmeveoga ning on 
kohustatud sõlmima lepingud valitud jäätmeveo 
firmaga. 
Tamsalu vallavalitsus informeerib jätkuvalt 
elanikke  toimuvast  protsessist ning vedaja 
valikust ja korraldatud jäätmeveole ülemineku 
tähtajast. 
 
See aga ei tähenda seda, et oma majapidamises 
tekkivad jäätmed võib kuni korraldatud 
jäätmeveo käivitumiseni toimetada selleks mitte 
ettenähtud kohta. 
Igal jäätmevaldajal on ka praegu kohustus 
käidelda tema valduses olevad jäätmed vastavalt 
kehtestatud nõuetele või anda need käitlemiseks 
üle selleks õigust omavale isikule/ettevõttele. 
 
 

Olmejäätmete veoga tegelevad firmad 
 

Ragn Sells AS  tel. 337 4920;  15 155 
 

Cleanaway AS  tel. 515 5417;  1919 
 

Leegever OÜ  tel. 322 7333 
 

FIE Tarmo Sondberg tel. 502 6761 
 

Rakvere prügilasse võib ka ise prügi ära viia. 
Tasu sõltub äraantava prügi kogusest ja  
vastavalt kehtivale hinnakirjale. 
Prügilat haldab Ragn Sells AS  tel. 322 3190 
Lahtioleku ajad:  E –R  08:00  - 19:00 
      L        10:00 -  15:00 
      P    suletud 
 

Tasuta äraantava segapakendi konteinerid 

Tamsalu vallas asuvad: 
 

Tamsalu linnas:  - Ääsi 5 
                           - Ääsi 7  
                           - Ääsi 8 
                           - Ääsi 9  (katlamaja ees) 

- Ääsi 13 
                           - Ääsi 15 

- Paide mnt. 10 (bensiinijaam) 
- Kooli 14 

Porkunis:     - kaupluse ees 
                           - Kohvik “Kulles” 
Assamallas:        - kaupluse kõrval platsil 
Sääse alevikus:   - elamu nr. 12 juures 
Vajangu külas:   - endise saunamaja taga 
 

Segapakendi konteinerisse võib panna:   

• Klaasist pudelid/purgid 

• Plastpudelid 

• Tetrapakid 

• Jogurtitopsid/võikarbid 

• Alumiiniumpurgid 

• Teeküünalde alumiiniumümbrised 

• Õueküünalde plast- ja 
klaasümbrised 

Tasuta äraantava papi ja paberi konteinerite 

asukohad:  

 Tamsalu linnas: Ääsi 5 
                           Ääsi 7 
                           Ääsi 8 
                           Ääsi 13 
                           Ääsi 15 
 
Ohtlikke jäätmeid, elektri- ja elektroonika-

seadmete jäätmeid ning vanu sõiduautorehve 

saavad Tamsalu valla kodanikud tasuta ära anda 
(kuni uue jäätmejaama avamiseni) Tamsalus 
Tööstuse tn. 20 (endine autobaas). 
Lahtioleku ajad:  R  14:00 – 19:00 
                            L  14:00 -  16:00  
 

Huvitavaid fakte 
• Pakendid ja nende jäätmed on jäätmemahu 

suurenemise üks olulisi tegureid. 
Pakendijäätmed   moodustavad ligikaudu 25-30% 
olmejäätmete kogumassist (mahuliselt isegi kuni 
60%)  

• Iga Eesti elanik toodab üle 400 kg olmejäätmeid 
aastas.  

• 70 kg vanapaberi või paberpakendite 
taaskasutamine asendab ühe puu mahavõtmise. 

• Eestis tekib ligikaudu 120 000-130 000 tonni 
pakendijäätmeid aastas.  

• 53% Eesti elanikkonnast viib valimata kõik kodus 
tekkinud pakendijäätmed lähimasse prügikasti.  

• 16% Eesti elanikkonnast sorteerib kodus tekkinud 
jäätmeid nõuetekohaselt.  

• 10% Eesti elanikkonnast (peamiselt maal elavad 
inimesed) põletavad kodus tekkinud jäätmeid 

• 43% Eesti elanikest pole kunagi jäätmete 
sorteerimise vastu huvi tundnud  

• 8% Eesti elanikest on pakendite sorteerimise 
kohta infot otsinud kohalikest omavalitsustest  

• 1% Eesti elanikest otsib pakendikonteinerite ja -
sorteerimise kohta infot internetist 

 

Eesti Taaskasutusorganisatsioon 


