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1. Jäätmekava eesmärgid 
 

Jäätmekava eesmärgiks on Loksa linna jäätmehoolduse arengusuundade määratlemine. 

Jäätmekava on koostatud juhindudes Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a korraldusega nr 234 

heaks kiidetud „Eesti riigi jäätmekavast aastateks 2008-2013“ ja Eesti riigi 2014-2020 

jäätmekava väljatöötamise dokumentidest, arvestades seadusandlusest tulenevaid kohustusi. 

Jäätmekava on Loksa linna arengukava osa. 

 

Jäätmekavas antakse ülevaade linna jäätmemajandusest, analüüsitakse jäätmehoolduse 

olukorda, püstitatakse jäätmehoolduse eesmärgid ja koostatakse tegevuskava aastateks 2014-

2020. 

 

 

2. Jäätmehoolduse arengusuunad riiklikul tasandil 
  

2.1 Eesti keskkonnastrateegia ja keskkonnategevuskava 

 

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 on riigi keskkonnalase tegevuse kavandamise ja 

rahvusvahelise koostöö arendamise aluseks. Selle strateegia eesmärgiks on määratleda 

pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas 

keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest 

ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele. 

 

Jäätmete osas on Eestil järgmised suundumused:  

1) Üha enam kasutada keskkonnasõbralikke ning lihtsalt taaskasutatavaid materjale. 

Suureneb olmejäätmete maht, kuid kuna samal ajal tegeldakse rohkem ka jäätmete 

sorteerimise ja taaskasutamisega, on prügilatesse ladestatavate jäätmete kogus 

stabiliseerumas ning pigem hakkab see järk-järgult vähenema;  

2) Efektiivsemate põlevkivi põletustehnoloogiate ja alternatiivsete energiatootmise 

viiside rakendamine toob kaasa põlevkivijäätmete tekke vähenemise;  

3) Inimeste keskkonnateadlikkuse suurenemine aitab kaasa jäätmete sorteerimise 

tõhusamale rakendamisele, mis vähendab ka jäätmete ohtlikkust;  

4) Väheneb ehitus- ja lammutusjäätmete ladestamine prügilasse, kuna majanduslikku 

kokkuhoidu silmas pidades on püsijäätmetele leitud muid rakendusi;  

5) Toodetes kasutatakse üha enam keskkonnasõbralikke ning lihtsasti taaskasutatavaid 

materjale;  

6) Põhimõtteid „tootja vastutab“ ning „saastaja maksab“ rakendatakse üha laiemalt;  

7) Prügilate keskkonnamõju väheneb, kuna vanad prügilad, mis ei vasta keskkonnakaitse 

nõuetele, suletakse ning uute ehitamisel kasutatakse keskkonnahoidlikke 

tehnoloogiaid.  

 

Jäätmete osas on strateegias püstitatud järgmine eesmärk: aastal 2030 on tekkivate jäätmete 

ladestamine vähenenud 30% ning oluliselt on vähendatud tekkivate jäätmete ohtlikkust. 
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Keskkonnastrateegia elluviimiseks on koostatud detailsem rakendusplaan. Praegu kehtib 

Keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013. Keskkonnategevuskavas on riiklikult olulised 

tegevused jäätmete osas sõnastatud järgmiselt:  

1) jäätmekäitluse korraldamise pikaajaline planeerimine;  

2) jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamine; 

3) vanade reostuskollete likvideerimine; 

4) soodustuste, toetuste ja regulatsioonide süsteemi arendamine ja rakendamine 

jäätmetekke vähendamiseks ning jäätmete käitlemise arendamiseks; 

5) seire- ja järelevalvesüsteemi tõhustamine ning vajalike metoodikate väljatöötamine;  

6) ühiskonna keskkonnateadlikkuse tõstmiseks jäätmehooldust puudutavate kampaaniate 

ning teavitustöö läbiviimine nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil.  

 

2.2 Riigi jäätmekava 

 

Riigi jäätmekava on Eesti riiklikku jäätmekäitlust korraldav ja suunav strateegiline dokument. 

Jäätmekava on üks osa Eesti keskkonnapoliitikast ja see haakub otseselt Eesti 

keskkonnastrateegia alusel koostatud keskkonnategevuskavaga, samuti teiste riiklike 

strateegiliste dokumentidega. Üleriigiline jäätmekava on alus kohalike omavalitsuste 

jäätmekavade koostamiseks. 

 

Riigi jäätmekava 2008–2013 on Eesti riiklikku jäätmekäitlust korraldav ja suunav strateegiline 

dokument. Riikliku jäätmekava ajakohastamine toimub jäätmeseaduse kohaselt iga viie aasta 

järel. Uus riigi jäätmekava koostatakse aastateks 2014-2020. Hõlmates kogu riigi territooriumi 

käsitleb riigi jäätmekava jäätmevoogude ja jäätmete kogumissüsteemide ülevaadet, hinnangut 

selle arengule, täiendavate jäätmerajatiste taristu ja sellega seotud investeeringute vajadusele, 

üldise jäätmekäitluspoliitika kirjeldust, jäätmekäitluse riikidevahelist optimeerimist ja 

jäätmealast koostööd. Koostatava jäätmekava strateegiline eesmärk on jäätmehierarhia 

põhimõtte rakendamine järgmises prioriteetsuse järjekorras: 

1) jäätmete tekke vältimine; 

2) jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine; 

3) jäätmete ringlusesse võtmine; 

4) jäätmete muu taaskasutamine; 

5) jäätmete kõrvaldamine. 

 

Hierarhia kohaselt tuleb esmajärjekorras jäätmeteket vältida ja kui see osutub võimatuks, tuleb 

jäätmeid nii palju kui võimalik ette valmistada korduskasutuseks, siis ringlusse võtta ja muul 

viisil taaskasutada, et ladestada prügilasse võimalikult vähe jäätmeid. Jäätmehierarhia 

põhimõtte rakendamisel kehtestatavad meetmed peaksid olema suunatud majanduskasvu ja 

jäätmetekke vahelise otsese seose ning sellega kaasneva keskkonnamõju kõrvaldamisele. 

 

Jäätmehierarhia kohaldamisel tuleb rakendada meetmeid, mis keskkonna seisukohast omavad 

parimat tulemust. Riigi jäätmekava koostamise tarbeks Säästva Eesti Instituudi poolt 

läbiviidud „Olmejäätmete käitlusalternatiivide keskkonnamõju olelusringipõhise uuringu“ 

kohaselt võib väita, et olmejäätmete käitlussüsteemi kavandamisel on oluline esmajoones 

vähendada prügilasse ladestatavate jäätmete kogust. Keskkonnamõju seisukohalt on seega 

kõige optimaalsem jäätmekäitlusstsenaarium, kus võimalikult suur kogus olmejäätmeid (nt 
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vanapaber, metallid, pakendijäätmed, biojäätmed) suunatakse taaskasutusse ringlussevõtuna 

ning ülejäänud olmejäätmed suunatakse energiaefektiivsesse masspõletusse ja jäätmekütusena 

tsemenditööstusesse. 

 

Tulenevalt 2020. aastaks püstitatud olmejäätmete ringlussevõtu eesmärkidest, tuleb edaspidi 

oluliselt suuremas mahus liigiti koguda ja bioloogilise ringlussevõtuna taaskasutada 

biojäätmeid (nii köögi- ja sööklajäätmeid kui ka aia- ja haljastusjäätmeid). Köögi- ja 

sööklajäätmete puhul (sh kaubanduses ja ettevõtetes tekkivad biojäätmed) tuleks 

kompostimisele võimalusel eelistada nende jäätmete suunamist anaeroobse kääritamise 

protsessi. Samas tuleb arvestada, et nii anaeroobse kääritamise kui eriti kompostimise puhul 

sõltub nende käitlusmooduste keskkonnamõju suuresti sellest, kui suures koguses on võimalik 

kasulikult kasutada (eelistatult põllumajanduses väetise asendajana) nende protsesside 

väljundit – komposti/digestaati. 

 

 

3. Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid 
 

Eesti Vabariik rakendab jäätmemajanduse planeerimisel ja korraldamisel säästva arengu 

põhimõtteid ning arvestab keskkonna-alases seadusloomes Euroopa Liidu direktiivide 

soovitustega. Jäätmemajandust Eestis reguleerib peamiselt Riigikogus 28.01.2004 vastu 

võetud jäätmeseadus. 

 

Jäätmeseadus seletab lahti mõisted jäätmete valdkonnas, sätestab üldnõuded jäätmetekke 

ning nende edaspidise käitluse kohta. Lisaks sätestab see eri liiki jäätmete käitlusnõuded ning 

järelevalve ja vastutuse piirid. Jäätmeseadusega määratud eesmärkide saavutamiseks ja 

jäätmemajanduse planeerimiseks koostatakse riigi ning kohaliku omavalitsuse üksuse 

jäätmekava. Antud seadusega on sätestatud ka kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused 

jäätmehooldusega seonduvas.  

 

Lisaks jäätmeseadusele reguleerivad jäätmehooldust Eesti Vabariigis: 

 

Säästva arengu seadus, mis sätestab looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku kasutamise 

rahvusliku strateegia alused ja tugineb ÜRO Keskkonna- ja Arengukonverentsi otsusetele. 

 

Planeerimisseadus, mis reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute vahelisi 

suhteid planeeringute koostamisel (s.h jäätmekäitluskohtade kavandamine, jm), ehituslikul 

projekteerimisel, ehitamisel ja ehitiste kasutamisel lähtuvalt loodus- ja tehiskeskkonna 

säilitamise ja selle kvaliteedi parandamise eesmärgist. 

 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus kehtestab eeldatava 

keskkonnamõjude hindamise õiguslikud alused ja korra, keskkonnajuhtimis- ja 

keskkonnaauditeerimissüsteemi korralduse ning ökomärgise andmise õiguslikud alused 

eesmärgiga vältida keskkonna kahjustamist ning kehtestab vastutuse seaduse nõuete rikkumise 

korral. 
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Keskkonnatasude seadus, mis sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, 

saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest 

riigieelarvesse laekuva raha kasutamise alused ja sihtotstarbe. Seaduse ülesandeks on 

majanduslike abinõudega piirata saasteainete ja jäätmete sattumist looduskeskkonda ning 

saada täiendavaid vahendeid saastekahjustuste kompenseerimiseks ja keskkonnakaitse 

finantseerimiseks. 

 

Pakendiseadus, mis kehtestab pakendile ja pakendi kasutamisele esitatavad üldnõuded, 

pakendi ja pakendist tekkivate jäätmete vältimise ja vähendamise meetmed, pakendi ja 

pakendijäätmete taaskasutussüsteemi korralduse ning vastutuse kehtestatud nõuete täitmata 

jätmise eest. 

 

Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes 

ökoloogilise tasakaalu tagamine. Seadus kehtestab nõuded jäätmete uputamiseks ja heitmiseks 

veekogusse ning paigutamiseks vette, s.h kaadamiseks, tuhastamiseks. 

  

Välisõhu kaitse seaduse põhieesmärk on välisõhu kvaliteedi säilitamine piirkondades, kus see 

on hea, ja välisõhu kvaliteedi parandamine piirkondades, kus see ei vasta seaduses sätestatud 

nõuetele. Seadus kehtestab nõuded jäätmete põletamisel. Jäätmete põletamiseks peab paikse 

saasteallika valdaja taotlema erisaasteloa. 

  

Loomatauditõrje seadus sätestab loomatuditõrje meetmed ja reguleerib nende rakendamist, 

samuti loomataudist põhjustatud kahjude hüvitamist. Seadus annab aluse loomsete jäätmete 

liigitamiseks, käitlemise veterinaarnõueteks ning loomsete jäätmete käitlejate tunnustamiseks. 

  

Keskkonnajärelvalve seadus määratleb keskkonnajärelevalve olemuse ja kehtestab 

keskkonnajärelevalvet teostavate, samuti keskkonnajärelevalvele allutatud isikute ning 

asutuste õigused ja kohustused ning järelevalvetoimingute korra. 

 

3.1 Jäätmeseadusega sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesanded 

 

Jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil korraldavad omavalitsusorganid. 

Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab oma haldusterritooriumil jäätmehoolduse arendamist, 

olmejäätmete kogumist ja vedu s.h jäätmete sortimist ja liigiti kogumist. Korraldatud 

jäätmevedu võib hõlmata ka muid jäätmeid, kui seda tingib avalik huvi.  

 

3.2 Keskkonnajärelevalve seadusega sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesanded 

 

Keskkonnajärelevalve on m.h keskkonna seisundit mõjutava või mõjutada võiva isiku või 

asutuse tegevuse seaduslikkuse kontrollimine, sealhulgas saasteainete, jäätmete, energia või 

organismide keskkonda viimise seaduslikkuse kontrollimine ning ebaseadusliku tegevuse 

peatamine või lõpetamine. Keskkonnajärelevalvet teostavad Keskkonnainspektsioon, Maa-

amet ja kohalik omavalitsus. 
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Kohaliku omavalitsusüksuse volikogu kehtestatud keskkonnakaitse- ja -kasutusalaste otsuste 

järgimist kontrollivad volikogu poolt selleks volitatud isikud või asutused, või kui neid ei ole 

määratud,siis linnavalitsus. 

 

Kohalik omavalitsusüksus: 

1) rakendab seaduses sätestatud abinõusid ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks ja 

kohustuslike keskkonnakaitseabinõude elluviimiseks; 

2) teavitab Keskkonnainspektsiooni keskkonda kahjustavast või ohustavast õigusvastasest 

tegevusest või loodusressursi kasutamisega seotud õiguspärasest tegevusest, kui selline 

tegevus seab ohtu inimeste elu, tervise või vara, ning Maa-ametit maakasutuse, maakorralduse 

ja maa-arvestuse nõuete rikkumise juhtumitest. 

 

Kui kohaliku omavalitsusüksuse volikogu ei ole otsustanud teisiti, toimub 

keskkonnajärelevalve samaselt riigiasutuse korraldatava järelevalvega ning järelevalve 

teostajal on oma haldusterritooriumil võrdsed õigused riigi keskkonnajärelevalve asutuse ja 

keskkonnakaitseinspektoriga. 

 

3.3 Pakendiseadusega sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesanded 

 

Kohaliku omavalitsuse üksus määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja 

pakendijäätmete kogumisviisid ning sätestab need jäätmehoolduseeskirjas. 

 

Lisaks seadustele reguleerivad kohalike omavalitsuste jäätmehooldust ka mitmesugused 

määrused. Jäätmeseadusest tulenevaid määruseid on kehtestatud nii Vabariigi Valitsuse kui ka 

Keskkonnaministri poolt. 

 

3.5 Kohaliku omavalitsuse õigusaktid 

 

Kohaliku omavalitsuse erinevate õigusaktidega täpsustatakse jäätmekäitluse korraldamise 

erinevaid aspekte. Loksa linnas on jäätmealast korraldust käsitlevateks õigusaktideks 

jäätmehoolduseeskiri, korraldatud jäätmeveo rakendamise kord, ehitusmäärus, heakorra 

eeskiri ja kaevetööde eeskiri. 

 

 

4. Linna üldiseloomustus 
 

4.1 Linna territoorium ja rahvastik 
 

Linn on iseseisev territoriaalne omavalitsusüksus. Loksa linna pindala on 380 ha. Linn asub 

Valgejõe suudmes, Pärispea poolsaare lõunaosas, sügava ja tuulte eest kaitstud Hara lahe ääres 

klindiesisel rannikumadalikul (maapinna absoluutne kõrgus on maksimaalselt 12 m), 

ümbritsetuna Lahemaa Rahvuspargiga. Loksa linna ümbritseb Kuusalu valla territoorium.  

 

Linna jagab kaheks Valgejõgi, mille laius linna piires on 8-15 m. Jõe kaldad on järsud, madal 

jõelamm on suur – veeperioodil üleujutatud. Linna territoorium jaguneb järgmisteks 

funktsionaalseteks tsoonideks: 
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- korterelamutetsoon 

- ühepereelamutetsoon 

- tööstustsoon 

 

Korterelamutetsooni moodustavad kahe kuni viiekordsed korterelamud Valgejõe paremal 

kaldal koos ühiskondlike hoonetega. Ühepereelamutetsooni moodustavad ühepereelamud 

Valgejõe vasakul kaldal. Tööstustsooni moodustab tööstuspiirkond Valgejõe suudmes. 

 

Loksa linna rahvaarv seisuga 01.01.2014 on 2809. Senine rahvastiku vähenemine on seotud 

negatiivse loomuliku iibe ja negatiivse rändesaldoga. 

 

4.2 Looduskeskkond 

 

Loksa linna pinnamood on vaheldusrikas. Loksa territooriumi geoloogilises läbilõikes esineb 

suures ulatuses savi, mis pealt on kaetud liivaga ja see vähese mullakihiga. Madalamates 

kohtades esinevad viirsavid ja turvas. 

 

Loksa linna territooriumist on 15,4 ha veekogude all. Järved on tekkinud savi kaevandamisest 

ning endiste savikarjääridena on sügavad ja järsu kaldaga. Linna läbib 1,8 km ulatuses 

Valgejõgi, mis on kantud potentsiaalsete Natura 2000 võrgustiku alade nimekirja. Linna 

põhjavee maa-ala on hästi kaitstud 40 kuni 60 meetrise savikihiga. Metsastatud ala hõlmab 

ligikaudu 150 ha linna territooriumist. 

 

4.3 Infrastruktuur 

 

Linna tänavate kogupikkus on 24,7 km, neist kõvakattega 20,5 km ja kruusakattega 4,2 km. 

 

Linna elanikest on ühisveevärgiga ühendatud kuni 99 % ja ühiskanalisatsiooniga kuni 85% 

elanikonnast. Reovesi juhitakse läbi reovee ülepumplate Loksa reoveepuhastisse ja edasi 

süvaveelasu kaudu Hara lahte. 

 

Loksa linna soojatootmist korraldab OÜ Avoterm. Soojatootmise kütusteks kasutatakse 

põlevkivi kütteõli ja hakkepuitu. 

 

Loksa linnas asub piirkonda teenindav Päästekomando. 

 

4.4 Sotsiaalsfäär, tervishoid, haridus, kultuur ja sport 

 

Loksa linnas osutab tervishoiuteenust Ida-Tallinna Keskhaigla Loksa üksus. Esmast 

meditsiiniteenust pakuvad 3 perearsti ja kiirabi. Sotsiaalteenuseid pakuvad Loksa 

linnavalitsuse sotsiaaltöötajad ning Loksa Sotsiaalkeskus. 

 

Haridusasutustest on linnas Loksa Gümnaasium, Loksa Muusikakool ja Loksa Lasteaed 

Õnnetriinu. Vabaaja- ja huvitegevust pakuvad Loksa Kultuurikeskus, Loksa 

Linnaraamatukogu, Loksa Noortekeskus ja Loksa ujula. 

 



9 

 

4.5 Ettevõtlus 

 

Loksa linnas on välja arenendatud rahuldav kaubandusvõrk ja elutarveline teenindamine. 

Loksa linnas on arenenud ettevõtlus: metallkonstruktsioone valmistav suurettevõte Loksa 

Laevatehase AS, õmblusettevõtted, keskmise suurusega tootmisettevõtted, 

kaubandusettevõtted, teenindus-ja toitlustusettevõtted. Samuti tegutseb linnas üle 50 väike- ja 

füüsilisest isikust ettevõtja. 

 

 

5. Loksa linna jäätmehoolduse iseloomustus 
 

Loksa linnas aastatel 2008-2012 kogutud jäätmete koguhulk on toodud joonisel 1. 

 

 
Joonis 1. Loksa linnast aastatel 2008-2012 kogutud jäätmed (tonni/aastas). Allikas: 

www.keskkonnainfo.ee. 

 

Jooniselt nähtub, et keskmiselt kogutakse Loksa linnast aastas 2700-2800 tonni jäätmeid. 

Mõnevõrra vähem koguti aastal 2010 – 2042 tonni, märgatavalt rohkem aga aastal 2009 – 

4360 tonni. 

 

5.1 Korraldatud jäätmevedu 

 

Loksa linnas toimub alates 2006. aastast korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu on 

olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -

kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt. Seni on konkursi kahel korral 

võitnud Ragn-Sells AS, viimati aastal 2011, mil nimetatud ettevõte võitis ainuõiguse 

korraldatud jäätmeveoks Loksa linna haldusterritooriumil kolmeks aastaks. 

 

Prügila linnal puudub, puuduvad ka minevikus saastunud jäätmekõrvaldamiskohad. Loksa 

linnas tekkivad segaolmejäätmed käideldakse põhiliselt Jõelähtme vallas asuvas Tallinna 

Jäätmete Taaskasutuskeskuses (endine Tallinna Pügila AS). 

 

http://www.keskkonnainfo.ee/
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Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud kogu Loksa linna haldusterritoorium ning moodustatud 

on üks jäätmeveopiirkond. Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra kohaselt hõlmatakse 

korraldatud jäätmeveoga: 

1) segaolmejäätmed; 

2) biolagunevad jäätmed; 

3) suurjäätmed; 

4) paber ja kartong. 

 

Korraldatud jäätmeveoga võib hõlmata ka teisi jäätmeliike, kui seda tingib oluline avalik huvi. 

Loksa linnast aastatel 2008-2012 kogutud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmekogused 

jäätmeliikide lõikes on toodud tabelis 1. Biolagunevate jäätmete osas andmed puuduvad. 

 

Tabel 1. Loksa linnast kokku kogutud jäätmekogused (tonni/aastas) korraldatud jäätmeveoga 

hõlmatud jäätmeliikide osas. Allikas: www.keskkonnainfo.ee. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Segaolmejäätmed (20 03 01) 831 573 572 562 579 

Suurjäätmed (20 03 07) 0,39 - 2,34 0,27 0,46 

Paber ja kartong (20 01 01) 23 34 13 22 15 

 

Segaolmejäätmete hulk on alates 2009. aastast püsinud stabiilselt vahemikus 562-579 tonni 

aastas. Suurjäätmete hulk on jäänud enamasti alla poole tonni/aastas v.a aasta 2010. Paberit ja 

kartongi on kogutud vahemikus 13-34 tonni aastas. Vaadates viimaste aastate jäätmekoguseid 

ning arvestades eesmärki võimalikult palju jäätmeid koguda liigiti, hakkab tõenäoliselt 

segaolmejäätme hulk mõne aasta jooksul vähenema, mille arvelt suureneb märgatavalt 

biolagunevate jäätmete hulk, mõnevõrra ka paberi ja kartongi kogus. 

 

Korraldatud olmejäätmeveo sisseviimisega loodi jäätmevaldajate register ja kehtestati registri 

pidamise kord. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud kõik linna haldusterritooriumile jäävad 

jäätmetekitajad. Korraldatud jäätmeveo käivitumine võimaldab tänu jäätmeregistrile jälgida 

jäätmeteket linnas ja saada täpsemaid andmeid jäätmekoguste kohta. 

 

5.2 Biolagunevate ja biojäätmete käitlemine 

 

Biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, 

paber ja papp. Biojäätmed on aia- ja haljastusjäätmed, toidu- ja köögijäätmed. Biolagunevate 

jäätmete kogumine on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. 

 

Elamumaa sihtotstarbega kinnistutel (korteriühistutes, ridaelamutes, korterelamutes jne) tuleb 

biolagunevad jäätmed koguda eraldi jäätmemahutisse, kui kinnistul on 10 või enam korterit. 

Mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel tuleb biolagunevad jäätmed eraldi koguda, kui neid 

tekib kinnistul eraldivõetuna üle 25 kg nädalas. Üksikelamutes tekkivad toidujäätmed on 

soovitav kompostida lahtiselt aunades või kompostris.  

Riikliku jäätmekava alusel moodustavad olmejäätmetest kompostitavad orgaanilised jäätmed 

60-70%. Individuaalelamute kinnistutel toimub elanike poolt orgaaniliste jäätmete kohapealne 

kompostimine. Komposteeritavate haljastusjäätmete aastased kogused ulatuvad ca 300 m³-ni. 

http://www.keskkonnainfo.ee/
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Linn korraldab kinnistute ja tänavate vaheliselt alalt elanike poolt kokku kogutud puulehtede 

sügisese äraveo. 

 

5.3 Paberi ja kartongi käitlemine 

 

Suur osa paberist ja kartongist on materjalina taaskasutatav, kuid selle eelduseks on asjaolu, et 

materjal kogutakse kokku kuiva ja puhtana. Paberi ja kartongi kogumine on Loksa linnas 

hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. Kohustuslik on koguda paber ja kartong eraldi 

jäätmemahutisse, kui kinnistul on 8 või enam korterit. Mitteelamumaa sihtotstarbega 

kinnistutel on kohustuslik koguda liigiti vanapaberit ja pappi, kui neid tekib kinnistul üle 25 

kg nädalas. Loksa linnast aastatel 2008-2012 kogutud paberi ja kartongi kogused on toodud 

tabelis 1. 

 

5.4 Suurjäätmete käitlemine 

 

Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada 

kogumismatisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, 

kraanikausid jms. Loksa linnas on suurjäätmete kogumine hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. 

Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale korraldatakse suurjäätmete äravedu viie päeva jooksul. 

Loksa linnast aastatel 2008-2012 kogutud suurjäätmete kogused on toodud tabelis 1. 

 

5.5 Pakendijäätmete käitlemine 

 

Pakend on mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni 

valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks 

kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid 

ühekorratooteid. Pakendiseaduse kohaselt on pakendimaterjalid järgnevad: klaas, plastik, 

paber ja kartong, metall, puit ning muu materjal. 

 

Lähtudes üleriigilisest jäätmekavast, moodustavad olmejäätmete koostises olevatest paberi- ja 

papijäätmetest üle 50% paberi- ja papp-pakend, klaasijäätmetest ~100% on klaaspakend, 

metalli- ja plastijäätmetest ligikaudu 80% moodustavad vastavad pakendijäätmed. 

Pakendijäätmete kaaluosa olmejäätmete üldmassist on ca 30%, mahult on pakendijäätmeid 

olmejäätmetest ca 60%. Hinnanguliselt arvestatakse Eestis pakendijäätmete mahuks ca 100 kg 

inimese kohta aastas.  

 

Pakendi ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi rahastamine on eelkõige tootjate 

ja turustajate kohustus. Pakendi ringlussüsteemi tegevust suunab kohalik omavalitsus oma 

haldusterritooriumil, arvestades tootjate ja turustajate ning tarbijate seisukohti. Kohalik 

omavalitsus määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete 

kogumiskohad. 

 

Pakendijäätmete kogumiseks on Loksa Linnavalitsus sõlminud koostöölepingud MTÜ-ga 

Eesti Pakendiringlus, OÜ-ga Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) ja MTÜ-ga Eesti 

Taaskasutusorganisatsioon. Koostöös Loksa Linnavalitsusega on paigaldatud üldkasutatavad 
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segapakendijäätmete ja paberpakendite kogumiskonteinerid tabelites 2-4 näidatud 

asukohtadesse. 

 

Tabel 2. MTÜ Eesti Pakendiringlus jäätmemahutid.  

Allikas: http://www.pakendiringlus.ee/web2/?cat_ID=10&page_id=60. 

Jäätmemahuti asukoht Liik Maht (liitrit) 

Lasteaia 5 segapakend 3000 

Papli 7 segapakend 3000 

Posti 40 segapakend 3000 

Rohuaia 9 segapakend 3000 

Rohuaia 9 paberpakend 2500 

Tallinna 39 paberpakend 2500 

Tallinna 39 segapakend 3000 

Tallinna 47 paberpakend 2500 

Uus tn 10 segapakend 3000 

 

Tabel 3. OÜ Tootjavastutusorganisatsioon  

jäätmemahutid. Allikas: http://www.tvo.ee/konteinerid. 

Jäätmemahuti asukoht Liik Maht (liitrit) 

Rohuaia 6 segapakend 600 

Tallinna 27 segapakend 600 

Tallinna 45 segapakend 5000 

Posti 36 segapakend 600 

Posti 3 segapakend 600 

 

Tabel 4. MTÜ Taaskasutusorganisatsioon jäätmemahutid. 

Allikas: http://www.eto.ee/?op=body&id=123. 

Jäätmemahuti asukoht Liik Maht (liitrit) 

Tallinna 9 segapakend 800 

Tallinna 36 segapakend 2500 

Posti 13 segapakend 800 

Posti 44 segapakend 800 

Lõuna 1 segapakend 2500 

 

Täiendavalt on Loksa linna eramajadel võimalus liituda pakendikotiteenusega. Teenus on 

tasuta. Kulud katab TVO, kes kasutab selleks pakendatud kaupade maaletoojate ja tootjate 

poolt makstud teenustasudest saadud raha. Pakendikotiteenus sisaldab ühte kollast kilekotti, 

millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid 

(jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja 

veinipakid jne).Teenuse tellimiseks tuleb sõlmida leping Ragn-Sells AS-ga, kes on TVO poolt 

volitatud Loksa linnas antud teenust osutama.  

 

Segapakendikonteineritel põhinev kogumisvõrgustik katab piisava tihedusega kortermajade 

piirkonna. Piisava tihedusega on pakendikotiteenuse abil kaetud alates 2014. aastast ka 

eramajade piirkond. 

 

http://www.pakendiringlus.ee/web2/?cat_ID=10&page_id=60
http://www.tvo.ee/konteinerid
http://www.eto.ee/?op=body&id=123


13 

 

Loksa linnast kokku kogutud pakendite hulk on kajastatud joonisel 2. Kui keskmiselt on aastas 

kogutud linnast ca 120-130 tonni pakendeid, siis aastal 2012 on jäätmete hulk ligi poole 

väiksem (71 t/a). 

 
Joonis 2. Loksa linnast aastatel 2008-2012 kogutud pakendid (tonni/aastas). Allikas: 

www.keskkonnainfo.ee. 

 

Loksa linna pindala on 3,80 km
2
 ja elanike arv 01.01.2014 seisuga 2809. Seega on Loksa linna 

elanike arvuks ühel ruutkilomeetril ca 735. Pakendiseaduse § 17
1
 lõike 1 punkti 2 kohaselt 

peab taaskasutusorganisatsioon tagatisrahata pakendi jäätmete kogumisel tagama, et 

kogumiskohtade tihedus oleks järgmine: kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 

500 elanikku ühel ruutkilomeetril – vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri 

raadiuses. Hetkel on Loksa linnas 19 pakendikonteinerit. Eeltoodut arvesse võttes on Loksa 

linna kogumiskohtades arv oluliselt suurem, kui pakendiseadusest tulenev minimaalne 

kogumiskohtade arv. 

 

Pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteem toimib hästi sel juhul, kui toimub nende 

sorteerimine tekkekohas. Tulemused sõltuvad siin elanikkonna kaasamise määrast. 

Motiveerimaks elanikke pakendeid ja pakendijäätmeid eraldi koguma ning pakendiettevõtjale 

tagastama, näeb pakendiseadus ette tagatisraha kehtestamise. Pakendiseaduse kohaselt peab 

pakendatud kauba müüja, kelle müügikoha suurus on 200 ruutmeetrit või üle 200 ruutmeetri, 

sellise pakendi tagasivõtmise, millele on kehtestatud tagatisraha, korraldama müügikohas või 

selle teenindusmaal müügikoha kauplemisajal. Pakend (pandipakend), millele on määratud 

tagatisraha, tuleb lõppkasutaja või tarbija poolt tagastada müügikohta või selle vahetus 

läheduses selleks ettenähtud kohta (taarapunkti, taaraautomaati). Tagatisrahaga pakendeid 

saab tagastada Harju Tarbijate Ühistu Loksa Konsumi kaupluse taaraautomaati, Grossi 

Kaubamaja taaraautomaati ja Meie Pood taaraautomaati. 

 

5.6 Ohtlike jäätmete käitlemine 

 

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, 

varale või keskkonnale, seetõttu kogutakse ohtlikud jäätmed muudest jäätmetest eraldi. 

Elanikkonna poolt tekitatavad olmejäätmed sisaldavad alati teatavat osa ohtlikke jäätmeid, 

hinnanguliselt sisaldavad olmejäätmed 1% ohtlikke jäätmeid. Jäätmeseadusest tulenevalt on 

kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete (v.a probleemtoodete) kogumise ja üleandmise 

korraldamine jäätmekäitlejatele kohaliku omavalitsuse ülesanne. 

 

http://www.keskkonnainfo.ee/
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Kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (värvid, vanaõli, õlifiltrid, akud, lahustid, 

ravimid, päevavalguslambid) saab hetkel üle anda lähimasse jäätmejaama, mis asub Kiiu 

alevikus, Tamme kinnistul - Kuusalu valla jäätmejaam. Kõlbmatud ravimid võib viia ka 

lähimasse apteeki.  

Juriidiline isik ja füüsilisest isikust ettevõtja ning asutus, kelle tegevuse tulemusena tekivad 

ohtlikud jäätmed, peab tagama oma territooriumil ohtlike jäätmete kogumiseks mõeldud 

jäätmemahutite olemasolu. 

 

Loksa linnast kogutud ohtlike jäätmete kogused on toodud tabelis 5. 

 

Tabel 5. Loksa linnast kokku kogutud ohtlikud jäätmed (tonni/aastas). Allikas: 

www.keskkonnainfo.ee. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Ohtlikud jäätmed 124 120 116 24 21 

 

 

5.7 Probleemtoodete jäätmete käitlemine 

 

Jäätmeseadus käsitleb probleemtoodetena tooteid, mille jäätmed põhjustavad või võivad 

põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast 

risustamist. Probleemtoodete hulka kuuluvad patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad, 

elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad, rehvid ja põllumajandusplast. Neile laieneb 

tootja vastutuse põhimõte. Tootjad ja maaletoojad on kohustatud tagama probleemtoodetest 

tekkinud jäätmete tagasivõtmise ja nende nõuetekohase käitlemise korraldamise, kattes samas 

kõik sellega seotud kulud. 

 

Kõik elektroonikaakude ja patareide tootjad peavad varustama oma tooteid turustavad 

kauplused ja muud müügikohad kogumismahutitega, kuhu tarbijad saavad kasutatud patareisid 

ja elektroonikaakusid tasuta tagastada. Patareide ja elektroonikaakudee kogumiskastid asuvad 

HTÜ Loksa Konsumi kaupluses, Grossi Kaubamajas, Loksa ehitusmaterjalide poodides.  

 

Sõiduautorehvid on võimalik tasuta anda Kuusalu valla jäätmejaama. Lisaks korraldab Loksa 

Linnavalitsus koostöös Rehviliiduga regulaarselt kaks korda aastas autorehvide 

kogumisaktsioone. Loksa linnast kogutud vanarehvide kogused on toodud tabelis 6. Kui 

enamasti on aastas linnast kogutud ca 1-3,5 tonni vanarehve, siis 2012. aastal koguti 16 tonni. 

 

Elektri- ja elektroonikaseadmed (s.h külmkapid, elektripliidid, pesumasinad, telerid) ning neist 

tekkinud jäätmed tuleb üle anda elektri- või elektroonikaseadmete tootja määratud 

kogumiskohta, taaskasutusse, jäätmejaama, uue toote ostmisel vastavasse müügikohta, 

vastavat jäätmeluba või keskkonnakompleksluba omavale isikule. Loksa linnast kogutud 

elektri- ja elektroonikajäätmete kogused on toodud tabelis 6. Tabelist nähtub, et kogutud 

elektri- ja elektroonikaseadmete hulk on viimastel aastatel kasvanud 78 kg-lt 970 kg-ni. 

 

Tabel 6. Loksa linnast kokku kogutud elektri- ja elektroonikaseadmed ning vanarehvid 

(tonni/aastas). Allikas: www.keskkonnainfo.ee. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

http://www.keskkonnainfo.ee/
http://www.keskkonnainfo.ee/
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Elektri- ja elektroonikaseadmed (16 02) - - 0,078 0,162 0,97 

Vanarehvid (16 01 03) 1,61 2,16 - 3,5 16,22 

 

5.8 Ehitus- ja lammutusprahi käitlemine 

 

Suur osa ehitus- ja lammutusprahist on peale sorteerimist taaskasutatavad, mida saab suunata 

materjaliringlusesse ning kasutada ehitusmaterjalidena. Ehitus- ja lammutuspraht tuleb viia 

ehitusprahi vastuvõtu punktidesse. Üldiselt jäätmejaamad ehitusprahti vastu ei võta,  Kuusalu 

valla jäätmejaam võtab väheses koguses vastu ehitusprahti ainult eraisikutelt.. Ohtlikud 

ehitusjäätmed tuleb koguda liikide kaupa ning üle anda ohtlike jäätmete käitluslitsentsi 

omavale ettevõttele. Loksa linnast kogutud ehitus- ja lammutusjäätmete kogused on toodud 

tabelis 7. Tabelist nähtub, et ehitus- ja lammutusprahi hulk on viimastel aastatel aasta-aastalt 

suurenenud – 2012. aastal koguti ca 10 korda enam jäätmeid kui aastal 2009. 

 

Tabel 7. Loksa linnast kokku kogutud ehitus- ja lammutuspraht (tonni/aastas). Allikas: 

www.keskkonnainfo.ee. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Ehitus- ja lammutuspraht (17) 1287 164 939 1103 1648 

 

6. Loksa linna jäätmehoolduse eesmärgid 
 

Loksa linna jäätmehoolduse eesmärkide püsitamisel on lähtutud põhiliselt praegu kehtivast 

Riigi jäätmekavast aastateks 2008-2013. Loksa linna jäätmekäitluse eesmärk on jäätmete 

ladestamise vähendamine, jäätmete taaskasutamise suurendamine ning tekkivate jäätmete 

ohtlikkuse vähendamine. Jäätmekäitluse eesmärkide saavutamiseks rakendatakse järgmisi 

meetmeid: 

1) jäätmehoolduse korraldamise pikajaline planeerimine,  

2) korraldatud jäätmeveo koordineerimine; 

3) jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine; 

4) jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamine; 

5) seire- ja järelevalvesüsteemi tõhustamine,  

6) elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine. 

 

6.1 Jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline planeerimine 

 

Oluline on Loksa linna jäätmehooldust reguleerivate õigusaktide – jäätmekava, 

jäätmehoolduseeskiri, korraldatud jäätmeveo rakendamise kord ja jäätmevaldajate registri  

järjepidev ajakohastamine. 

 

6.2 Korraldatud jäätmeveo koordineerimine 
 

Korraldatud jäätmeveo perioodi lõppemise ajaks tuleb läbi viia teenuste kontsessioon, mille 

käigus valitakse järgmiseks perioodiks jäätmevedaja, et tagada katkematu korraldatud 

jäätmevedu. 

 

6.3 Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine 

http://www.keskkonnainfo.ee/
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1. jaanuarist 2015 peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi-, papi-, 

metalli-, plasti- ning klaasijäätmete liigiti kogumise. Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise 

arendamiseks kavatseb Loksa linn avada 2014. aastal jäätmejaama, mida käsitletakse lähemalt 

järgmises alapeatükis. 

 

Eesmärgiga suunata pakendijäätmed võimalikult suures ulatuses taaskasutusse, tuleb elanikele 

tagada võimalused pakendijäätmete mugavaks üleandmiseks. Selleks tuleb jätkata koostööd 

pakendeid liigiti koguvate organisatsioonidega (konteinerid, pakendikotiteenus) ning vaadata 

kriitiliselt üle pakendijäätmete kogumismahutite asukohad. 

 

Jäätmeseadus on seadnud biolagunevate jäätmete hulga vähendamiseks prügilasse ladestavates 

olmejäätmetes järgmised piirangud: 

- mitte üle 30 massiprotsendi alates 2013. aasta 16. juulist; 

- mitte üle 20 massiprotsendi alates 2020. aasta 16. juulist. 

 

Vähendamaks biolagunevate jäätmete s.h biojäätmete hulka prügilasse ladestavates 

olmejäätmetes, tuleb jätkata paberi- ja kartongijäätmete ning biolagunevate jäätmete kogumist 

korraldatud jäätmeveo raames ja avalike kogumismahutite kaudu. Viimase efektiivsemaks 

sorteerimiseks on korterelamute puhul võimalik juurutada toidujäätmete kogumiseks 

kompostrite süsteemi kasutuselevõttu ühistute poolt. Uudne lähenemine eeldab kindlasti 

ulatuslikku elanikkonna teavitamist.  

 

Arendamaks aja- ja haljastusjäätmete nõuetekohast käitlust, korraldab linn jätkuvalt eelneva 

kokkuleppe alusel kinnistute ja tänavate vaheliselt alalt elanike poolt kokku kogutud 

puulehtede sügisese äraveo. 

 

6.4 Jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamine 

 

Eesmärgiga arendada jäätmete liigiti kogumist organiseerib linn MTÜ Keskkonnateenused 

liikmena jäätmejaama ehitamist Loksa linna. Rahastamise taotluse on 

Keskkonnainvesteeringute Keskus heaks kiitnud ja jäätmejaam valmib 2014. aastal. 

Jäätmejaama rajamine tagab jäätmete sorteerimise elanike majapidamistes, mis vähendab 

ohtlike jäätmete sattumist prügilatesse ning keskkonda. Jäätmejaama ülesandeks on ohtlike 

jäätmete kogumine, klaasi, vanapaberi, vanametalli, vahtplasti, rehvide, suurjäätmete, elektri- 

ja elektroonikaseadmed (s.h külmkapid, elektripliidid, pesumasinad, telerid)  jm jäätmete 

kogumine. Samuti planeeritakse 2017. aastaks komposteerimisväljaku rajamist jäätmejaama 

lähedale. Lagunenud biojäätmetest saadud kompostmuld läheb Loksa linna haljastuse tarbeks. 

Jäätmejaama põhieesmärk on jäätmete ohutu kogumine ja edasine taaskasutus. Jäätmejaamast 

suunatakse jäätmed teisese toorme kokkuostjale või tarbijale. 

 

Eesmärgi saavutamiseks on juba tehtud järgmised tööd: planeeritava jäätmejaama asukohaks 

on valitud linnale kuuluv Tallinna tn 5a kinnistu. Kogu kinnistu pindala on 16874 m
2
, 

sihtotstarve tootmismaa, osa sellest on detailplaneeringu järgi ette nähtud jäätmejaama 

ehituseks. Kinnistu asub endiste savikarjääride läheduses, linna läbiva Tallinna tänavani on ca 
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100 meetrit. Seega on tagatud hea ligipääs jäätmejaama kasutajatele nii linnast kui vallast. 

Kinnistu on varustatud vee-, kanalisatsiooni-, elektri- ja sadeveesüsteemiga.  

 

6.5 Seire- ja järelevalvesüsteemi tõhustamine 

 

Linna korraldatud jäätmeveo toimimisest ning jäätmevaldajatest ülevaate saamiseks tuleb 

pädeval linnavalitsuse ametnikul regulaarselt kontrollida keskkonnaseisundit. Jäätmevaldajate 

registri pidev täiendamine koostöös jäätmevedajaga tagab andmete aktuaalsuse. 

 

6.6 Elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine 

 

Selleks, et vähendada jäätmete teket ning selle mõju keskkonnale ja inimese tervisele tuleb 

ilmtingimata tõsta elanikkonna keskkonnateadlikkust läbi meediakanalite, et tekiksid 

harjumused jäätmete sorteerimiseks (seda eriti ohtlike jäätmete osas). Tuleb inimesi rohkem 

agiteerida osalema ohtlike jäätmete kogumiskampaaniates (vanade elektroonika seadmete, 

akude, patareide, aegunud ravimite, autorehvide jne), mis vähendavad inimese poolt tekitatud 

kahjulikke keskkonnamõjusid. 

 

Linna kodulehel on eraldi jäätmekäitluse info, mida tuleb pidevalt ajakohastada, tagamaks 

elanikele ajakohane informatsioon. Samuti tuleb avaldada ajakohast infot ka linna väljaandes 

Loksa Elu. Eriti oluline on elanikele jäätmete üleandmisvõimalusi meelde tuletada kevadel, 

kui paljudes majapidamistes toimub kevadkoristus. Selle tulemusena elanike 

keskkonnateadlikkus kasvab, samuti teadlikkus jäätmekäitluse korraldamisest Loksa linnas.  

 

Jäätmejaama avamisest teavitakse elanikke linna kodulehe ja linna väljaande Loksa Elu 

kaudu. Jäätmetest, mida jäätmejaamas hakatakse vastu võtma, koostatakse tasuta jagamiseks 

voldikud. 
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7. Tegevuskava 
 

Loksa linna jäätmekava 2014-2020 tegevuskava on esitatud tabelis 8. 

 

Tabel 8. Loksa linna jäätmekava 2014-2020 tegevuskava. 
Eesmärk: jäätmete ladestamise vähendamine, jäätmete taaskasutamise suurendamine ning tekkivate jäätmete 

ohtlikkuse vähendamine 

Nr Tegevus Täitjad Täitmis-

periood 

Rahastamisallikad Maksumus  

Meede 1. Jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline planeerimine 

1.1 Loksa linna jäätmehooldust 

reguleerivate õigusaktide 

kehtestamine ja ajakohastamine 

KOV vastavalt 

vajadusele 

KOV eelarve tegevuskulu 

Meede 2. Korraldatud jäätmeveo koordineerimine 

2.1 Korraldatud jäätmeveo teenuse 

osutaja leidmiseks teenuste 

kontsessiooni korraldamine 

KOV 2014, 2019 KOV eelarve tegevuskulu 

Meede 3. Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine 
3.1 Pakendijäätmete kogumismahutite 

paigaldamine elanikele ligi-

pääsetavatesse kohtadesse 

KOV, 

pakendi-

organisatsioon 

vastavalt 

vajadusele ja 

võimalustele 

pakendi-

organisatsioon 

ei ole teada 

3.2 Eramaja omanikele pakendikoti-

teenuse pakkumine 

KOV,pakendi-

organisatsioon  

jäätmevedaja 

vastavalt 

vajadusele ja 

võimalustele 

pakendi-

organisatsioon 

ei ole teada 

3.3 Paberi-, kartongi- ja biolagunevate 

jäätmete kogumise jätkamine 

korraldatud jäätmeveo raames 

KOV, 

jäätmevedaja 

pidev KOV, jäätmevaldaja ei ole teada 

3.4 Kinnistute ja tänavate vaheliselt 

alalt kokku kogutud aia- ja 

haljastusjäätmete äravedu 

KOV vastavalt 

vajadusele ja 

võimalustele 

KOV, jäätmevaldaja tegevuskulu 

3.5 Ohtlike jäätmete kogumis-

kampaaniate korraldamine 

KOV vastavalt 

vajadusele ja 

võimalustele 

KOV, jäätmevedaja ei ole teada 

Meede 4. Jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamine 

4.1 Loksa linna jäätmejaama rajamine MTÜ Kesk-

konnateenused 

2014 EL fond, KOV Selgub hanke 

tulemusel 

4.2 Aia- ja haljastusjäätmete 

kompostimisvõimaluse loomine 

MTÜ Kesk-

konnateenused 

2017 EL fond, KOV  

Meede 5. Seire- ja järelevalvesüsteemi tõhustamine 

5.1 Kontrolli tõhustamine jäätme-

hoolduses 

KOV pidev KOV tegevuskulu 

5.2 Jäätmevaldajate registri täiendami-

ne 

KOV pidev KOV tegevuskulu 

Meede 6. Elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine 

6.1 Loksa linna kodulehel jäätmealase 

info ajakohastamine 

KOV pidev KOV tegevuskulu 

6.2 Jäätmealase info avaldamine välja-

andes Loksa Elu 

KOV pidev KOV tegevuskulu 

6.3 Infovoldikute koostamine 

jäätmejaama tutvustamiseks 

MTÜ Kesk-

konnateenused 

2014 fondid, KOV 300  eurot 
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8. Jäätmehoolduse rahastamine 

 

Kehtivad põhimõtted: “saastaja maksab” ja “tootja vastutus”. Esimese põhimõtte kohaselt 

kannab jäätmekäitluse kulud jäätmetekitaja, korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja 

tasub jäätmeveo teenustasu, mis peab katma jäätmekäitluskohtade rajamis-, kasutamis-, 

sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veokulud. Teise põhimõtte kohaselt rakendub 

pakendijäätmete ja probleemtoodete käitlemisel tootjavastutus, misläbi nende jäätmete 

kogumist ja käitlemist rahastavad tootjad. Tarbijatele on pakendijäätmete ja probleemtoodete 

üleandmine tasuta. 

 

Loksa linna eelarvest kaetakse osaliselt Loksa jäätmejaama rajamisega seotud kulud, linna 

heakorrapäevaga seotud kulud, omavoliliselt ladestatud prügi koristamise kulud, linna 

ametiasutuse ja hallatavate asutuste prügiveokulud. 

 

Jäätmehoolduse arendamist toetatakse jäätmete keskkonda viimise eest makstavast 

saastetasust, linnaeelarvest, võimaluse korral fondidest (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

ja EL struktuurifondid) ja muudest rahastamisallikatest. 

 

9. Jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale 
 
Üldisemad keskkonnamõjud on järgmised: 

1) maastiku risustamine - inimeste hoolimatuse ja vähese keskkonnateadlikkuse tõttu; 

2) lammutusjäätmete kasutamine täitematerjalina -nt kontrollimatu kasutamine teetäitena; 

3) mõjud jäätmete kogumisel ja taaskasutamisel – jäätmete kogumine ja vedu saastab 

õhku ja tekitab müra. See mõju on suhteliselt suur olmejäätmete kogumisel – prügiauto 

väike kiirus ja sage peatumine põhjustab reostust. Korraldatud jäätmevedu vähendab 

seda mõju, kuna piirkond on ühe jäätmevedaja teenindada ja jäätmevedu toimub 

optimeeritult; 

4) biolagunevate jäätmete kompostimise mõju – nii kodumajapidamistes kui ka 

jäätmekäitluskohtades toimuva kompostimise korral toimub jäätmete anaeroobne 

lagunemine ja kasvuhoonegaaside, eelkõige metaani teke; 

5) erinevate jäätmete põletamine kodumajapidamistes ja mujal – tekib oluline õhusaaste. 

 

Loksa linna jäätmekavas planeeritavad tegevused aitavad kaasa jäätmete kogumise 

korraldamisele ning jäätmete liigiti kogumise tõhustamisele. Eesmärgiks on jätkata jäätmete 

liigiti kogumist, mis aitab kaasa jäätmete lõppkäitlemise keskkonnamõjude vähendamisele, 

samuti väheneb taastumatute loodusvarade kasutamine ja sellest tingitud keskkonnamõjud. 

Täites jäätmekavas püstitatud eesmärke, suurendades jäätmete sortimist ja eraldikogumist ning 

tõstes elanike keskkonnateadlikkust, väheneb ka jäätmete tekkest ja kogumisest tulenev 

keskkonnamõju. 

 

Keskkonnasäästliku eluviisi eeltingimuseks on jäätmete sorteerimine, ümbertöötlemine ja 

taaskasutus. Jäätmekava näeb ette jäätmejaama s.h kompostimisväljaku rajamise, mis 

soodustab linnaelanike keskkonnasäästlikku käitumist sorteerimisharjumuse suurenemise 

kaudu. Aia- ja haljastusjäätmete käitlemist on otstarbekas korraldada võimalikult tekkekoha 

lähedal, kuna kaugel asuvate käitluskohtadega kaasnevad veokulud. 


