
OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISE TEABELEHT 
 
Iga tavapärase autohoolduse ja -teeninduse käigus tekivad tahes tahtmata jäätmed. Olgu nendeks 
siis vanad rehvid, mootorsõidukite kõlbmatud detailid (filtrid, akud, plastik või metallist osad, klaasid 
jne), vanaõli, vedelikud, pakendijäätmed, õlised või määrdunud pühkmed, olmejäätmed. Kõik isikud 
peavad oma tegevuses tekkinud jäätmed sorteerima ning koguma need liikide kaupa eraldi. Jäätmed 
peab sorteerima vastavalt keskkonnaministri määrusele „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud 
jäätmete liigitamise alused“ ning kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale.  
Jäätmete sorteerimise kohta leiab lisainfot Keskkonnaministeeriumi lehelt. 
Tavapäraselt tekivad autoremonditöökodades ja autolammutustes järgmised jäätmed, mis tuleb 
koguda liigiti: ohtlikud jäätmed (vanaõli, õlifiltrid, lahustijäägid, värvimisjäägid, lambid, akud, 
õlised kaltsud, absorbendi jäätmed jmt); mootorsõidukite varuosad; vanarehvid; pakendi- ja 
olmejäätmed. 
Keelatud on igasugune jäätmete põletamine kütteseadmes või lõkkes. Tekkiv vanaõli ei ole kütus ning 
selle põletamine on keelatud. 
Kogutud jäätmed tohib üle anda vaid selleks õigust omavale isikule (jäätmeseadus § 28). Isikud, kes 
võivad jäätmeid vastu võtta, peavad omama Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonna-  
kompleksluba, jäätmeluba või registreerimistõendit ning ohtlike jäätmete vastuvõtmisel ka ohtlike 
jäätmete käitluslitsentsi.  
Ettevõtte enda tegevuses tekkinud jäätmete vedu jäätmekäitleja juurde on lubatud, kuid selle juures 
peab jälgima ohutusnõudeid autotranspordis. Samuti peab jäätmete üleandmist kinnitama 
dokument, mis täidetakse kahepoolselt jäätmeid üle andes ja vastu võttes.  
AS Carring võtab vastu kõiki ülalpool mainitud jäätmeid, mis tekivad remondi või müügi käigus. 
Ettevõte korraldab liigiti kogutud jäätmete  transpordi litsentseeritud jäätmete kogujate juurde.   
Klientidel endal on võimalik viia jäätmeid meie koostööpartnerite juurde Tartu maakonnas. 

Romusõidukid- MTÜ ELV liikmed :Gefi OÜ Tähe 135A 51013 Tartu  +372 738 1655 info@gefi.ee  

Kungla Auto KH Auto OÜ Võibla küla 60540 Tartumaa  +372 5691 0949 varuosa@kunglaauto.ee 
Timar Auto OÜ Lohkva Luunja vald 62207 Tartumaa  +372 502 0416 info@timarauto.ee  
Truck Parts Eesti OÜ Tartu osakond Tähe 106b 51013 Tartu +372 516 9299 tartu@truckparts.ee 
Valeroon OÜ Kirde põik 5 Elva 61506 Tartumaa +372 508 7378 andres@valeroon.ee  

Autorehvid-Kuusakoski AS teeninduspunkt Teguri 53, tel 736 7772, Jaama 72c jäätmejaam 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660. 

Vanaõlid, õlifiltrid ja akud:  
Kogumiskohad: 
CIRCLE K TURU, Turu 6 
CIRCLE K AARDLA, Võru 81 
CIRCLE K ANNE, Kalda tee 1 
Olerex, Räni tankla, Aardla 107 
Olerex, Vahi tankla, Vahi 5 
Olerex, Ringtee tankla, Ringtee 28 
Alexela Oil, Anne tankla, Anne 46 
Alexela Oil, Riiamäe tankla, Era 2a 
Go Oil tankla, Ringtee 21 
Alvistra, Kivilinna tankla, Jaama 173a 
Alvistra, Annelinna keskuse tankla, Kalda tee 43b 

Lisaks Jäätmejaamad 
Jaama 72c jäätmejaama võivad jäätmeid tuua lisaks Tartu elanikele ka Kastre, Luunja ja Tartu valla 
elanikud. 
Selli tn 19 (end. Turu tn 49) jäätmejaama võivad jäätmeid tuua lisaks Tartu elanikele ka Kambja, 
Luunja ja Nõo valla elanikud. 
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