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EESÕNA 

 

Tapa valla jäätmekava koostati AS Pöyry Entec poolt Tapa Vallavalitsuse 
tellimusel 2008 aastal. 2013 a lõpus, seoses riigi uue jäätmekava rakendumisega, 
jõudsid Tapa Vallavalitsus ja OÜ Entec Eesti kokkuleppele valla jäätmekava 
ajakohastamiseks.  

OÜ Entec Eesti poolt tegelesid jäätmekava ajakohastamisega projektijuht Ülar 
Jõesaar ja keskkonnatehnoloogiate insener Jüri Teder. 

OÜ Entec Eesti tänab kõiki, kes on aidanud kaasa dokumendi valmimisele, sh. 
Krista Pukki Tapa Vallavalitsusest  ja  Aare Palmsalu OÜ-st Tapa Vesi. 
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1 SISSEJUHATUS 

Tapa valla, kui 2005 a mitme omavalitsuse üksuse liitumisel moodustunud 
omavalitsuse jäätmekava1 võeti volikogus vastu 2009. aastal. Ajalise ulatusega 
kuni 2013 (incl.) koostatud kava eesmärgiks oli arendada laienenud vallas 
jäätmehooldust Jäätmeseaduse sätete kohaselt arvestades Riigi jäätmekava 
2009-2013 a seisukohti kohaliku tasandi jäätmekäitluse osas. Rida Tapa valla 
Jäätmekava seisukohti sünkroniseeriti Tapa valla arengukavva aastateks 2007-
2019; osa 5.12 – Jäätmekäitlus, keskkond seisukohtadega.    

Jäätmeseadus ei sea kohaliku omavalitsusese jäätmekavale nn kehtivusaega, 
kuid sätestab2, et kui riigi jäätmekava uuendamise käigus tehtud muudatused 
käsitlevad kohaliku omavalitsusüksuse jäätmekava, ajakohastatakse ka 
omavalitsusüksuse jäätmekava ühe aasta jooksul riigi jäätmekava kinnitamisest 
arvates. Seisuga 2014 a algus on riigi jäätmekava ajakohastamisel, mis eelda-
tavalt kinnitatakse Vabariigi valitsuses samal aastal. Kuna Tapa valla ja riigi 
jäätmekava ajalised ulatused on olnud senini kattuvad, siis ka käesoleval juhul, 
püütakse valla jäätmekava ajakohastamisega jääda ühele lainele riikliku 
jäätmehoolduse uuendatud seisukohtadega kohalikule jäätmehooldusele. 
Jäätmekava ajakohastamine ei tähenda omavalitsuse üksusele kohustust 
tunnistada valdkonna arengudokument kehtetuks. 

Riigi jäätmekava 2014-2020 seab jäätmehoolduse peaeesmärgiks, nii palju kui 
võimalik jäätmetekke vältimise, jäätmete ettevalmistamise korduskasutuseks, 
ringlusse võtmiseks ja muul viisil taaskasutamiseks. Eesmärgi mõte on selles, et 
jäätmehoolduse  taseme tõstmisega  ladestatakse prügilatesse võimalikult vähe 
jäätmeid. Jäätmehoolduse taseme tõusuks on ette nähtud neli meedet, milledest 
olulisim on jäätmetekke vältimise programm. Eeldatakse, et kui programm 
realiseerub, siis lakkab seos majanduskasvu ja jäätmetekke ning selle kesk-
konnamõju vahel. Kuid siiski, kõrgeid eesmärke seadev riiklik jäätmehooldus 
realiseerub sedavõrd kuivõrd pragmaatilised ja täitmiseks jõukohased on 
jäätmehoolduse meetmed ja kas on saavutatav või siis hoitav jäätmekäitluse tase 
kohalikes omavalitsustes.  

Aastaid 2009-2013 käsitlevas Tapa valla jäätmekavas esitati meetmed jäätme-
hoolduse eesmärkide saavutamiseks, mis lähtusid eelmise kümnendi lõpuks 
väljakujunenud, tekkivaid jäätmemahtusid arvestavast käitlemise tasemest. 
Põhilisteks eesmärkideks olid korraldatud olmejäätmeveo rakendamine, 
jäätmejaama rajamine, kuid oli ka asukohaspetsiifiline eesmärk – likvideerida 
illegaalseid ladestuspaiku.  

Jäätmekava ajakohastamise metoodikaks oli mitte väga sügavale laskuv valla 
jäätmehoolduse audit, selle tulemuste analüüs ja nende alusel seatavad 
muudatused jäätmehoolduses, lähtuvalt riigi uue jäätmekava sesisukohtadest. 
Olukorda vaadeldi valla jäätmekava toimimise ajaaknas (2008-2012) kasutades 
andmeid riigi jäätmestatistikast ning 2001 a rahvaloendusel saadud tulemusi 

                                                 
 

1 Tapa valla Jäätmekava 2009-2013 
2 §-ga 44, lõige 3. 
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valla demograafilisest olukorrast. Jäätmekavas antud jäätmehooldusalaste 
õigusaktide sätteid enam ei deklareeritud. Ajakohastatud kavas on refereeritud 
ainult neid sätteid, mis eeldatavalt mõjutaksid edasisi tegevusi. On arvestatud 
sellega, et riigi uus jäätmekava pole muutnud eelmises jäätmekavas 
jäätmehooldusele seatud näitajaid ja tähtaegu. Näiteks biolagunevate jäätmete 
sisalduse alandamine kõrvaldatavates jäätmetes.  

Ülevaate saamisel selgusid edukohad ja aspektid-nähtused, mis vajaksid edasist 
korraldamist-arendamist eelseisvatel aastatel. Nagu enamuses valdkondades, 
jõutakse püstitatud eesmärkide täitmisele küll lähedale, kuid üht-teist jääb 
soovitud tulemusest sageli puudu. Valla jäätmehoolduse kontekstis on selliseks 
näiteks nüüdisaja tasemele arendatud jäätmejaama füüsiline puudumine, kuigi 
tema rajamise õiguslikud formaalsused on edukalt läbitud. Võimalik, et 
aktuaalseks muutub reovee settest saadud komposti turustamine. 

Ajakohastatud jäätmekava seab jäätmejaama valmimise igati vajalikuks 
arenduseks, kuna tema olemasolu ja funktsioneerimine aitab kohalikul tasandil 
kaasa riigi jäätmekavaga seatud eesmärkide saavutamisele. Kui mitte kõikide, 
siis vähemalt sellise jäätmekogumissüsteemi väljaarendamisele, mis suurendaks 
olmejäätmete ringlussevõttu, eriti olukorras, kus riigi eesmärk on tõsta 
biojäätmete ringlussehaaramist aastaks 2020 kaks ja pool korda. Tekiks 
võimalus lülitada jaam maakondlikku jäätmekogumisvõrgustikku aidates sellega 
kaasa Lääne-Viru Jäätmekeskuse potentsiaali ärakasutamisele. Tapa vald, kui 
MTÜ Lääne Viru Jäätmekeskus liige, peaks selle käitlusettevõtte toimimisest 
olema huvitunud. 

Kuna jäätmekava on omavalitsuse üksuse arengukava osa, siis on võimalik, et 
lähtuvalt uuendatud jäätmekava seisukohtadest, tuleb korrigeerida ka valla 
arengukava investeeringute kava. Seda kahel põhjusel:  

• jäätmehoolduses aastaks 2014 saavutatud taseme hoidmine nõuab ka 
edaspidi eelarvelisi kulutusi; näiteks teadlikkuse tõstmiseks kampaaniate 
korraldamine (tellimine), jäätmeregistri täiendamine, jäätmekäitlusalase 
tarkvara soetamine, jne.   

• ajakohastatud jäätmekava on ajaliselt võrreldes eelmisega ca 2 korda 
kestvam. Selle aja jooksul võib kohaliku tasandi jäätmehoolduses aset leida 
ka selliseid (ettenägematuid) muutusi, milledega kohanemine vajab rahalist 
katet.   
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2 JÄÄTMEKAVA AJAKOHASTAMISE TAUSTSÜSTEEM JA ULATUS 

2.1 Üldist 

Üldistatult on jäätmekava dokument jäätmehoolduse sh jäätmekäitluse ja 
jäätmekäitluse üle järelevalve korraldamiseks ning arendamiseks. Selles käsit-
letakse jäätmehoolduse olukorda kava sihtalas (riigis, kohalikus omavalitsuse 
üksuses, maakonnas, ettevõttes) jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise 
eesmärke ning meetmeid eesmärkide saavutamiseks. Sihtala alusel on kavad 
hierarhilised – riigi kava on juhindumiseks kohaliku omavalitusüksuse kavale; 
viimane omakorda seal tegutsevale jäätmetekitamise suurettevõtte kavale. 

Jäätmeseaduse 2. peatükk sätestab jäätmekavade koostamise, ajakohastamise ja 
menetlemise korra. Mis puutub kohalikku omavalitsusüksusesse, siis ei sea 
seadus üksuse jäätmekavale nn kehtivusaega; kuid sätestab § 44 lg 3 kaudu et, 
„kui riigi jäätmekava ajakohastamise käigus tehtud muudatused käsitlevad 
kohaliku omavalitsusüksuse jäätmekava, ajakohastatakse ka omavalitsusüksuse 
jäätmekava ühe aasta jooksul riigi jäätmekava kinnitamisest arvates“.  

Seisuga 2014 a algus on riigi jäätmekava ajakohastamisel mis kinnitatakse 
Vabariigi Valitsuses ka samal aastal. Riigi jäätmekava, pidades silmas 
jäätmetekke vähendamist, osundab seejuures Eesti omavalitsusüksuste panusele, 
sh kaudselt ka Tapa vallale. Teiseks, Tapa valla ja riigi jäätmekava ajalised 
ulatused on olnud senini kattuvad, seega ajakohastatud valla jäätmekava 
võimaldab tema jäätmehooldust sünkroniseerida riikliku jäätmehoolduse 
uuenenud seisukohtadega. 

2.1.1 Riigi Jäätmekava 2014-2020  

Dokument suunab ajahorisondini 2020 ulatuvat riiklikku jäätmehoolduse 
arendamist-toimimist, jäätmete tekke ning jäätmetest tuleneva tervise- ja kesk-
konnaohu vältimist, loodusvarade kasutamise tõhususe suurendamist ja piirab 
nende kasutamisel tekkinud ebasoodsat mõju. Kava eesmärk on aidata kaasa 
jäätmetekke vähendamisele3, nii palju kui võimalik jäätmeid ette valmistada 
korduskasutuseks, ringlusse võtmiseks ja võimalikult vähese jäätmekoguse 
prügilatesse ladestamise tagamiseks. Teave dokumendi kohta on koondatud 
Keskkonnaministeeriumi koduleheküljele4. 

On loetletud neli jäätmehoolduse tagamise meedet: jäätmetekke vältimise5 eden-
damine, jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine, jäätmetest tekkiva 
keskkonnariskide vähendamine ja jäätmearuandluse, järelevalve ning seire aren-

                                                 
 

3 Eesseisvat riigi jäätmepoliitika olemust on avalikkusele avanud keskkonnaminister: „tänavu 
valmib jäätmete vähendamise kava aastateks 2014-2020. Me suund on, et kord toodetud 
materjali ei kuhjataks kasutult mäkke, vaid taaskasutataks võimalikult suurel määral“ 
http://www.envir.ee/1204114.  

4 aadress: http://www.envir.ee/1189794.  
5 Euroopa Liidu jäätmete raamdirektiivi kohaselt on jäätmete vältimine ka aine, materjali või toote 
jäätmeteks muutumise eelne meede.  



TAPA VALLA JÄÄTMEKAVA AJAKOHASTAMINE 
 

9 

damine. Meetmed on kavandatud lähtuvalt jäätmehierarhiast ja nende tulemus-
likkust (eeldatavalt aastal 2020) hinnatakse kokkuleppeliste indikaatoritega.  

Näiteks, jäätmetekke vältimise edendamine (meede 1) osutub efektiivseks siis 
kui olmejäätmete tekke aastane kasv aastani 2020 protsentuaalselt jääb alla 
poole sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvust; pakendijäätmete tekkes aga 
aastane kasvuprotsent aastani 2020 jääb alla 2/3 sisemajanduse koguprodukti 
(SKP) kasvuprotsendist. 

Meetme 2 – jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamise indikaatorid on 
tabelis 1. 

Tabel 1. Jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamismeetme indikaatorid.  

Jäätmete kogumisega või taas-
kasutamismoodusega kaetud 

jäätmeliik  

Baastase Sihttase 

% Aasta % Aasta 

Olmejäätmete ringlussevõtt 
nende kogumassist 

27 2011 50 2020 

Pakendijäätmete ringlussevõtt 
nende kogumassist 

56 2010 60 2020 

Biojäätmete ringlussevõtt olme-
jäätmete kogumassist 

5 2011 13* 2020 

Ehitus-lammutusjäätmete taas-
kasutus jäätmete kogumassist 

50 2011 70 2020 

Elektroonikaromude kogumine 
jäätmete kogumassist 

50 2011 65 2020 

Kantavate patarei ja akujäätmete 
kogumine jäätmete kogumassist 

33 2011 45 2016 

 *) ei tähenda prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas biolagunevaid jäät-
mete massiprotsenti. 

Riigi tasandilt nähakse, et olmejäätmete tekke vältimise edendamisel on peami-
ne roll täita elanikkonnal, kelle teadlikkusest ja tarbimisharjumustest sõltub 
suuresti nii pakendijäätmete, toidujäätmete kui ka muude olmejäätmete tekke-
koguse vähendamine. Elanikkonna teadlikkuse tõstmisel, teabe levitamisel ja 
jäätmete vältimisele suunatud initsiatiivide toetamisel ning vastavate tingimuste 
loomisel (nt kasutatud toodete korduskasutuseks tingimuste loomine) on 
omakorda võtmeroll kohalikel omavalitsustel.  

Arenenud riikide kogemused näitavad, et tarbijate teavitamise ja jäätmetekke 
vähendamise meetmete rakendamisel saavutatakse parim tulemus omavalitsuste, 
ettevõtete ja jäätmetekke vältimisega tegelevate kolmanda sektori organi-
satsioonide piirkondliku koostöö tulemusel. Elanikel ja ettevõtetel 
(jäätmetekitajatel) peab olema senisest veel parem võimalus panustada 
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jäätmetekke vältimisse ja korduskasutusse. Omavalitsuste toetus ja abi 
ühiskondlike initsiatiivide (nt. kordus/taaskasutuskeskused) edukale toimimisele 
on hädavajalik. Sellest riigipoolne ootus, et jäätmetekke vältimisele aitavad 
meetmed on integreeritud omavalitsuste jäätmekavadesse.  

Kokkuvõtvalt: riigi jäätmekava esimesed meetmed osundavad omavalitsustele ja 
ootavad nendepoolset panust. Esimeses osas, tingimuste loomist elanikkonna 
jäätmetekke vältimisele suunatud initsiatiividele (paraku teadmata kellelt 
tulevad initsiatiivid) ja jäätmetekke vältimise teadlikkuse tõstmisele; teises osas 
aga, et jäätmetekke vältimise meetmed (liigitikogumine ja ringlussevõtt) 
integreeritaks kohalikesse jäätmekavadesse.  
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2.2 Õigusaktidega seonduv 
 

Jäätmetega ja jäätmehooldusega seonduvaid asjaolusid käsitlev Jäätmeseadus on 
jätkuvalt kohaliku omavalitsuse üksuse tasandil korraldatava jäätmehoolduse 
alusdokumendiks. Valla jäätmekava 2009-2013 a heakskiitmisest alates on Jäät-
meseadust muudetud mitmeti: on lisatud uusi paragrahve, tunnistatud kehtetuks 
rea paragrahvide lõikeid ja/või korrigeeritud nende sõnastust. Seaduse 
muudatused puudutavad nii materjalide-vahendite tootjaid, jäätmekäitlejaid, 
jäätmehoolduse korraldajaid kui ka jäätmetekitajaid ning -valdajaid.   

Lähtudes valla tasandilt on muutunud 4-nda peatüki, Kohaliku omavalitsusüksu-
se korraldatud jäätmehooldus, paragrahvid. Täpsustunud on jäätmehoolduse 
praktilist korraldust reguleerivad paragrahvid 66-69. Jäätmehoolduseeskirja sisu 
sätestavat paragrahvi 71 on täpsustatud mitmete juulis 2010 a jõustunud lõige-
tega. Näiteks, § 135 lõige 46 tähendab, et omavalitsus peab teadma ja jälgima 
olukorda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunute osas. Peab silmas pidama § 31 
lõiget 37, mis lähitulevikus (01.01.2015) tähendab riiklikku survet metalli-, 
plasti- ja klaasijäätmete liigitikogumiseks, lisaks väljaarendatud ja toimivale 
paberi- ja pakendjäätmete kogumisele. 

Jäätmekäitluses tegutsevatele ettevõtjatele on olulisim see, et nende tegevus on 
täpsustunud mõistete „edasimüüja ja vahendaja“8 kehtestamisega. Põhimõttelise 
olemusega on § 21 Jäätmete lakkamise staatus (jõustus 1.07.2013) ja § 29 
Jäätmehoolduse keskkonnamõju ja parim võimalik tehnika, eriti lõiked 2 - 4. 
Kuna jäätmehoolduses sisaldub ka järelevalve jäätmekäitluse üle, mida osaliselt  
peab teostama ka kohalik omavalitsusüksus, siis on vajalik selle paragrahvi sisu 
ja mõtte selgitamine omavalitsuste keskkonnaametnikele seaduse täiendamisega 
tegelenud juristide poolt.  

Pakendiseadust, mis sätestab pakendile ja pakendi kasutamisele esitatavad nõu-
ded, pakendi ja pakendist tekkivate jäätmete vältimise ja vähendamise meetmed, 
pakendi ja pakendijäätmete taaskasutussüsteemi korralduse, on antud perioodil, 
võrreldes jäätmeseadusega, muudetud-täiendatud vähemas ulatuses.  Pakendjäät-
mete osas puudutavad seaduse muudatused (§-d 17, 171) taaskasutusorganisat-
sioone. 2014 a jõustuvad rida Pakendiseaduse muudatusi, mis kohustavad  
pakendikäitlejaid arvestama toote määramisel pakendite hulka selgitavaid 
näiteid, mida sätestab I lisas Euroopa Komisjoni direktiiv 2013/2/EL, samuti 
suurendama kogumiskonteinerite arvu, eeldatavalt 10% võrra.  

 

                                                 
 

6 Jäätmevaldajad, kelle valla- või linnavalitsus on määratud tähtajaks lugenud korraldatud jäätme-
veoga mitteliitunuks, korraldavad jäätmekäitlust ise kuni valla- või linnavalitsuse määratud tähtaja 
lõpuni. 
7 Jäätmete sortimine.  Kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav, 
peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti- ning 
klaasijäätmete liigiti kogumise.  Lõige jõustub 1.01.2015. 
8 Paragrahvid 101 ja 102 vastavalt.  
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Tapa Vallavolikogu on muutnud 2007 a kehtestatud jäätmehoolduseeskirja kahel 
korral9, 2009-ndal ja 2010-ndal aastal. Jäätmehoolduseeskirja muutmine on 
olnud Jäätmekava seisukohtade-eesmärkide kohane. Näiteks, eeskirja VII 
peatükk, § 10. Biolagunevate jäätmete kompostimine ja ladustamine, (41) 
kehtestab: „võimalikult suure koguse olmejäätmete suunamine taaskasutusse 
materjaliringlusse võetuna“. Alates 01.02.2011 a kehtib vallavolikogu määru-
sega kehtestatud Tapa valla korraldatud jäätmeveo eeskiri. 

                                                 
 

9 Vallavolikogu määrused nr 116 14.05.2009 ja nr 18 09.09.2010 vastavalt. 
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3 JÄÄTMEKAVA AJAKOHASTAMISE ULATUS  
 

Valla jäätmekava ajakohastamine ei tähenda volikogus lähiminevikus heaks 
kiidetud ja omavalitsusüksuse arengukava osana toimiva dokumendi hülgamist. 
Argumendid jäätmekava käsitlusulatuse säilitamiseks ja dokumendi põhi-
mõtteliste seisukohtade/suuniste mittemuutmiseks on järgmised:  

• jäätmekavas on käsitletud jäätmehoolduse olukorda, on antud 
jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärgid ning meetmed 
nende saavutamiseks;  

• valla jäätmekava heakskiitmise järgselt pole ei Jäätmeseaduses ega 
Pakendiseaduses otseselt kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava 
käsitlevaid sätteid muudetud;  

• jäätmekava koostamisel on lähtutud valla arengukavast ja kavaga hõlma-
tud territoorium pole suurenenud; 

• arengukavas antud valla arengu ajaline ulatus kattub riigi uue jäätmekava 
ajalise ulatusega;   

• mingeid põhimõttelisi muutusi omavalitsusüksuse jäätmehoolduses ja 
kohalikul tasandil toimuva jäätmekäitluse suunamises riigi uus jäätme-
kava kaasa ei too.  

 
Käesolevalt on kava ajakohastamine riigi jäätmekavaga eesmärgistatud kahe 
esimese jäätmetekke vältimisele osundava meetme10 seadistamist Tapa valla 
võimalustele. See tähendab valla jäätmetekitajate jäätmealase teadlikkuse 
tõstmist (arusaamist kohtsortimise mõttekusest ja vajalikkusest, kesk-
konnahoidlike pakendimaterjalide valimisest jne) aga ka võimaluste parenda-
mist, tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud jäätmeliikide üleandmises. 

 

Tabelis 2 on lühianalüüs jäätmekavas ajakohastatavatest aspektidest lähtudes 
Jäätmeseaduse kolmest paragrahvist. 

                                                 
 

10 Jäätmetekke vältimine ja jäätmete kogumine, taaskasutamine ja edendamine 
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Tabel 2. Ajakohastatavad aspektid valla Jäätmekavas lähtuvalt Jäätmeseadusest 
 

Jäätmeseaduse paragrahvid Kajastatus valla Jäät-
mekavas 2009-2013 

Suhe ajakohasta-
misega 

§ 31 Jäätmete sortimine 
(3) Kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav, peab 
kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti- 
ning klaasijäätmete liigiti kogumise. 

On osaliselt 
kajastatud. 

On. Haakub riigi jäät-
metekavas jäätmete 
vältimise programmi 
meetmega 2. Konkre-
tiseerub § 42 (2)-ga. 

§ 39 Jäätmekava 
(3) Andmed kavaga hõlmatud territooriumil tekkivate jäätmete liigi, koguse ja 
päritolu kohta ning hinnang jäätmevoogude arengule tulevikus 

Olemas seisuga kuni 
2007 a 

On. Andmete uuenda-
mine 

Olemasolevate jäätmete kogumissüsteemide kirjeldus ning ülevaade suurematest 
kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatistest. 

Olemas seisuga kuni 
2007 a 

On. Andmete uuenda-
mine 

Ülevaade vanaõli, ohtlike jäätmete ja muude jäätmevoogude, mille kohta on 
Euroopa Liidu tasandil kehtestatud eraldi regulatsioon, käitlemisest 

Olemas, valla tasandil 
piisavalt kirjeldatud 

On. Andmete 
uuendamine 

Uute kogumissüsteemide, olemasolevate jäätmerajatiste sulgemise, täiendavate jäät-
merajatiste infrastruktuuri ja sellega seotud investeeringute vajaduse hinnang 

Täiendav jäätmerajatis 
- projektikohane jäät-
mejaam  

On. Andmete 
uuendamine 

Täiendava jäätmerajatiste infrastruktuuri loomise vajaduse korral andmeid tulevaste 
kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatiste asukoha ning nende võimsuse kohta 

Valla jäätmejaama 
kohta olemas 

On – seisuga 2014 on 
vastav teave jaama 
eelprojektis. 

Üldise jäätmekäitluspoliitika kirjeldust, sealhulgas kavandatavate jäätmekäitlusteh-
noloogiate ja -meetodite või poliitika ülevaadet nende jäätmete osas, mille 
käitlemiseks on vaja võtta erimeetmeid. 

Valla tasandil pole 
vajalik 

Valla tasandil pole 
kokkupuudet 

Jäätmekäitlusega seotud organisatsiooniliste aspektide ülevaadet, s.h. jäätmekäitlu-
sega tegelevate avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikute vahelise vastutuse jaotuse 
kirjeldus 

Valla tasandil pole 
kokkupuudet 

Valla tasandil pole 
kokkupuudet 

Üldsusele või kindlale tarbijarühmale suunatud teadvustamis- ja teavitamis- Valla tasandil  kirjel- Ei vaja ajakohastamist 
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kampaaniate kasutamise ülevaade. datud – säilivad jäätmekava 
seisukohad 

Andmeid minevikus saastunud jäätmekõrvaldamiskohtade ning nende korrasta-
miseks võetavate meetmete kohta 

Pole vajadust Alates 2009 kulgenud 
korrastamine on olnud 
tulemuslik – ei vaja 
ajakohastamist. 

Jäätmekava rakendamisest keskkonnale avalduva mõju kirjeldus. On kajastatud Ei vaja ajakohasta- 
mist; säilivad jäätme-
kava seisukohad 

§ 42 Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava 
(2) Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava jäätmeveo arendamist tema haldus-
territooriumil, sealhulgas korraldatud jäätmeveo piirkonna või piirkondade 
määramine 

On kajastatud  Ajakohastatav 

Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine koos tähtaegadega konkreetsete 
jäätmeliikide kaupa 

On kajastatud Ajakohastatav 

Jäätmehoolduse rahastamine On kajastatud Ajakohastatav 
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4 TRENDE TAPA VALLA ÜLDNÄITAJATES 

4.1 Üldist 

Jäätmekava koostamisel koguti valla kohta ja üldistati 2009 aastale eelnenud 
aastate mitmeid valdkondi iseloomustavaid andmeid. Kava vastuvõtmise järgselt 
on elu-olu mitmeski aspektis muutunud. Jäätmehooldust puudutasid nii  2008-
2009 a suur majanduslangus, kui ka muudatused seadusandluses. Prügilad, mis 
2009. aasta 16. juuliks ei vastanud kehtestatud nõuetele suleti jäätmete 
ladestamiseks ja prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas biolagunevate 
jäätmete osakaal ei või olla > 45 massiprotsendi alates 16. juulist 2010. a.   

Üldstatistilisi näitajaid valla kohta leidub mitmetes Eesti Statistikaameti välja-
annetes11. Tabelisse 2 on viites 10 allikast toodud mõned olulised näitajad. Kuigi 
andmeid ja näitajaid valla statistiliseks iseloomustamiseks on mitmeid, on 
nähtav, et 2011 a rahvaloenduse üldistatud tulemuste alusel ei eristu vald teistest 
maapiirkonna valdadest, ei mahajäämuses ega kiiretes edusammudes.  

Tabel 2. 2011 a rahvaloenduse andmete analüüsi  tulemusi.  

Näitaja Väärtus Kommentaar 

Elujõulisuse koondindeks (integree-
rib rahvastiku, töö ja toimetuleku, 
kohaliku omavalitsuse rahalised va-
hendid, oskused ja innovaatilisuse ja 
majandustegevuse mitmekülgsuse) 

93 Vabariigi tasandil keskmik; 
maakonnas samal tasemel 
kaheksa omavalitsusüksusega. 
(vt. Joonis 1). 

Demograafiline tööturusurveindeks 0,80 Vihje tööjõumahuka ettevõt-
luse perspektiivitusele. 

Äriühingute arv  171 Maakonna omavalitsusüksuste 
võrdluses tähelepanuväärselt 
positiivne. 

Äriühingute müügitulu milj. € 72,28 Maakonna omavalitsusüksuste 
võrdluses väga positiivne 

Netovõlakoormus 26 % Likviidsete varade mõningane 
allajäämine võlakohustustele. 
Maakonna omavalitsusüksuste 
võrdluses keskmine.   

                                                 
 

11 2011 a rahvaloenduse järgne e-väljaanne “Piirkondlik portree Eestist, Omavalitsusüksuste 
võrdlus“ (http://www.stat.ee/ppe), E.M. Tiidu ning M. Servinski „Rahva ja eluruumide loendus 
2011. Ülevaade Eesti maakondade rahvastikust“ ning kogumikud „Eesti piirkondlik areng 2013“ 
(http://www.stat.ee/65363) ja M. Servinski, M. Kivilaid ja G. Tichler „2011 Eesti piirkondlik 
areng“ (http://www.stat.ee/49533). 
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Joonis 1. Väljavõte kogumikust „Eesti piirkondlik areng. 2013“ omavalitsus-
üksuste elujõulisused ja nende muutus. (Sinise ellipsi sees Tapa vald). 
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4.2 Elanikkond 

Arvestatavaks asjaoluks kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduse kavan-
damisel/korraldamisel on elanikkonna suurus, paiknemine ja demograafilised 
näitajad (hõivatus, vanuseline jaotumine, jne).  

Elanikkond paikneb jätkuvalt Tapa linnas, Jäneda, Lehtse ja Moe asumites ning 
23-s külas. Lisades Tapa linnale, kus elab ca 72% valla elanikest Lehtse, Jäneda 
ja Moe asumite elanikkonna, elab tiheasustusega aladel 84% valla elanikest. 
Kuigi elanike keskmine tihedus vallas on 31 in/km2, osutub hajaasutusega aladel 
elanike tiheduseks vaid 5,3 in/km2, mis on lähedane Lääne- ja Hiiumaa valdade 
elanikkonna tihedusele. Kokkuvõtvalt: valla asustatuse omapäraks on,  et küm-
nendikul territooriumil elab neli viiendikku elanikkonnast12.  

Valla jäätmekava koostamise ajast kuni 2013 alguseni on elanikkond kahanenud 
8 %. Ka tööjõuealise elanikkonna osatähtsus on langenud13. Nähtused ei ole 
ainuomased Tapa vallale, vaid nad peegeldavad üldiseid trende Eesti demog-
raafias. Kuid ülalpeetavate määra kasv Tapa linnas, mis on tingitud elanikkonna 
vahemikus 15-64 a vähenemisest 26% võrra, on siiski märkimisväärne.  

Tabel 3.Muutusi valla demograafilises olukorras jäätmekava perioodil.  

Linn/Asula Moe Jäneda Lehtse Tapa 
Vallas 
kokku 

Elanikkond 2009 227 391 458 6419 8796 

Elanikkond 2013 211 351 405 5895 8130 

Kahanemine, % 7 10 11 8 8 

Ülalpeetavate määr 2009,% - - - 52,8 56,3 

Ülalpeetavate määr 2013,% - - - 62,5 59,3 

Ülalpeetavate kasv, % punkte - - - 9,7 3,0 

4.3 Ettevõtlus ja liikumine töö- ja elukohtade vahel 

Valla mitmekesises ettevõtluses on enamuses esindatud tertsiaarsektori ette-
võtted – kaubandus, teenidus ja sotsiaalhooldus. Primaar- ja sekundaarsektori 
ettevõtlus on koondunud Tapa linna; arvestatava suurusega tootmisettevõtted 
paiknevad ka Moel, Jänedal ja Saiakopli külas. Tapa linna ettevõtlust mõjutavad 
raudtee-ettevõtete ning Tapa tööstuspargi arendamine. Suurimad ettevõtted Tapa 

                                                 
 

12 Jäätmehoolduses on  hea eeldus segaolmejäätmetest tekkekohas kohtsorditud jäätmeliikide 
tulemuslikuks kogumisesk.  
13 Rahvaloendus 2011a andmebaas . http://pub.stat.ee/px-
web.2001/Dialog/varval.asp?ma=RV0282&ti=RAHVAARV+%28ARVESTATUD+R%C4NNET
%29+SOO%2C+VANUSER%DCHMA+JA+HALDUS%DCKSUSE+V%D5I+ASUSTUS%DC
KSUSE+LIIGI+J%C4RGI%2C+1%2E+JAANUAR&path=../Database/Rahvastik/01Rahvastikuna
itajad_ja_koosseis/04Rahvaarv_ja_rahvastiku_koosseis/&lang=2 
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vallas on Eesti Kaitseväe Kirde Kaitseringkond, AS EVR Cargo Tapa Depoo, 
Segers Eesti OÜ, Tapa Mill OÜ, AS Hagar Tapa Leivatehas ja Leonhard Weiss 
RTE AS. Valla tööhõive hoidmisele  (registreeritud töötus 2011 6,4%14) aitavad 
kaasa ka riiklikud asutused15, kus enamasti töötavad Tapa valla elanikud. 

Turismiettevõtlusega tegeletakse Jänedal – Jäneda Safarikeskus, Kõrveküla Puh-
kekeskus. Valla maapiirkondades tegutsevad põllumajandusettevõtted (Lemar 
LM OÜ, Jootme külas ), on ka füüsilise isikuna tegutsevaid talupidamisi. 

Kuigi Tapa vald on tõmbekeskus, töötab  mingi osa (hinnanguliselt kuni 30%) 
valla tööjõust väljaspool valda. Joonised 2 ja 3 näitavad elu-ja töökoha vahelist 
liikumist. Liiguvad töötajad vanuserühmadest 20-29 a ja 30 - 49 a.  Väljapool 
valda paiknevad suuremad tööandjad on AS Balti Spoon Grupp, Jeld-Wen Eesti 
AS, AS Rakvere Lihakombinaat, Loksa Laevatehase AS ja Rimi Eesti Food AS. 

                                                 
 

14 ESA väljaanne Eesti piirkondlik areng 2013. Lk 293. 
15 Kaitseväe Kirde ringkonna keskus, AS Hoolekandeteenused Imastu Koolkodu. 
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Joonis 2. Väljavõte kogumikust „Eesti piirkondlik areng. 2013“ 
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Joonis 3. Väljavõte kogumikust „Eesti piirkondlik areng. 2013“
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4.4 Valla sotsiaalsfäär 

Vallas tegutseb neliteist vallavalitsuse hallatavat asutust: 

• Tapa Lasteaed Pisipõnn 

• Tapa Lasteaed Vikerkaar 

• Tapa Gümnaasium 

• Tapa Vene Gümnaasium 

• Lehtse Kool 

• Jäneda Kool 

• Tapa Muusikakool 

• Tapa Kultuurikoda 

• Tapa Muuseum 

• Tapa Spordikeskus 

• Tapa Linnaraamatukogu 

• Tapa Päevakeskus 

• Tapa Hooldekodu  

• Lehtse Kultuurimaja 

Valla hallatavate asutuste asukohad Tapa linnas on veebiaadressil 
http://www.tapagymnaasium.ee/linn/tlhSite/Default.html. 

AS Hoolekandeteenused tegevuskohad Tapa linnas on Loode ja Põllu tänaval 
ning vallas Imastu külas. 
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5 TÄHELEPANEKUID JÄÄTMEHOOLDUSES  

5.1 Jäätmeteke 

Valla jäätmekava vastuvõtmisjärgsel perioodil on, lähtuvalt jäätmestatistikast16, 
vallas tekkinud keskmiselt 7000 tonni jäätmeid aastas, 50-60 jäätmenimistu 
kohast jäätmeliiki. Kuid aastate lõikes esineb tekkes kõikumisi (2009 a ja 2010 
a, vt joonis 4 ja tabel 4). 
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 Joonis 4. Perioodil 2008-2012 a tekkinud jäätmete protsentuaalne jaotumine. 

 Tabel 4. Perioodil 2008-2012 a Tapa vallas tekkinud jäätmete kogused.  

Aasta 
Pakendjäätmed, 
t 

Ohtlikud jäätmed, 
t Muud, t   

              
2008 190   49   7451   
2009 330   960   5190   
2010 273   93   10067   
2011 349   92   7126   
2012 435   107   3353   

                                                 
 

16https://jats.keskkonnainfo.ee/main.php?page=statquery2public&group_by_fields=%5B%5D&su
m_fields=%5B%22totalincrease%22%5D&query_level=municipality&srch_innumarray_asd__ye
ar%5B%5D=2009&srch_code_asd__county_code=59&srch_code_asd__municipality_code=791
&srch_code_c_ewc__hazardousness_code=-1&srch_code_c_ewc__bio_waste=-
1&srch_code_c_ewc__deposit_code=1&srch_code_c_ewc__metal=1&srch_code_c_ewc__weee=
-1&srch_ewccode_ewc_code=20&srch_code_c_ewc__oecd_code=&submit=Otsi. Eesti jäätme-
statistika võrdsustab kogutud jäätmete koguse jäätmetekkega. 
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95% tekkivatest jäätmetest on tavajäätmed. Ohtlike jäätmete osas on täheldatav, 
et kui valla tasandil on nende osakaal tekkivatest keskmiselt 3,6%, siis Tapa 
linnas on see näitaja juba 9,2%. Vaatlusalusel perioodil tekkis linnas igal aastal 
keskmiselt 70% valla ohtlikest jäätmetest, samas kui tavajäätmete tekkes oli 
linna osakaal vallas 30% tasemel. See, et Tapa linnas on ohtlike jäätmete teke 
suur, on tingitud jäätmeliikidest koodiga 13 01, 13 02, 13 07 ja 13 08, mis 
tekivad Eesti Kaitseväe Kirde kaitseringkonnas. Esineb nähtus, et Tapa linnas, 
kus elab ligikaudu ¾ valla elanikkonnast, tekib segaolmejäätmeid17 ainult 20% 
valla segaolmejäätmete kogusest. Keskkonnaagentuuril, kes haldab 
jäätmestatistikat, on selle kohta olemas adekvaatne seletus18 mis lubab väita, et 
tegemist on  statistiliselt moonutatud olukorraga. Seega, Tapa linn on ja jääb 
vallas segaolmejäätmete põhiliseks tekkekohaks. Tähelepanuväärne on ka 
jäätmeliigi 17 –ehitus- ja lammutuspraht (sh saastunud maa-aladelt eemaldatud 
pinnas) tekkekogus, mis on keskmiselt 3295 t/a.  

Korrektne pole olnud valla reoveepuhastitest tekkiva (kogutud) sette kajas-
tamine. Perioodi 2008-2012 a statistika näitab ainult jäätmeliiki koodinumbriga 
19 08 14, mis on Muud tööstusreovee puhastus setted, mida ei ole nimetatud 
koodinumbriga 19 08 13. Kuna settekogused on ainult mõned tonnid aastas, siis 
oletatavalt on jäätmestatistikast saada ainult puhastite võreprahi kogus. 

Valla jäätmekava annab olmejäätmete tekkeks elaniku kohta 2007 a seisuga 286 
kg/a. Viimase 5 aasta statistiline keskmine (183 kg-el/a) näitab ca 36 % 
madalamat taset (joonis 5), kuid 5 aastases aknas on teke kasvutrendiga. Kasvu 
on põhjustanud siiski suurenenud segaolmejäätmete kogused (2012 a teke 
võrreldes 2008 aastaga 28% suurem); mitte niivõrd elanikkonna vähenemine, 
mis on keskmiselt 8%/a.  

 

                                                 
 

17 Jäätmeliik koodinumbriga 20  -  olmejäätmed (kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed kau-
bandus-, tööstus- ja ametiasutusjäätmed), sealhulgas liigiti kogutud jäätmed. 
18 Jäätmearuandluse infosüsteemis ei kajastu 2005 a toimunud omavalitsusüksuste ühinemised. 
Süsteem on seotud 2003 a haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatoriga. Peale 2007 a ei näita paljud 
jäätmevedajad oma jäätmearuannetes Tapa linna Tapa vallast eraldi, kuid siiski mõni veel näitab.    
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Joonis 5. Perioodil 2008-2012 a segaolmejäätmete teke (kg/a) valla elaniku 
kohta. *) võrrandis x-i väärtus pole aastaarv, vaid punkti järjekorra nr graafikul. 

Tähelepanuväärne on pakendjäätmete kogumine (joonis 6). Tapa vallas, kui elu-
jõulisuse indeksilt nn omavalitsusüksuste keskmikul, on see näitaja viie aastaga 
peaaegu kolmekordistunud (5 a keskmine 46 kg*el/a). Toimiva pakendjäätmete 
kogumissüsteemi olemasolul (ja see on vallas olemas), peegeldab statistika kahte 
nähtust: 

 

1. asjade/ainete/toodete ülepakendatust; 

2. elanikkonna nn pakendjäätmealase käitlemise teadlikkuse tõusu. 
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Joonis 6. Perioodil 2008-2012 a kogutud pakendjäätmete kogus, kg elaniku 
kohta/a. (võrrandis x-i väärtus pole aastaarv, vaid punkti järjekorra nr graafikul). 
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5.1.1 Tavajäätmete koostis 

Jäätmetekkes on iseloomulik aastate lõikes kõikumine nii kogustes kui liigiti. Ka 
Tapa valla jäätmeteket-kogumist kirjeldavad iga-aastased andmed kinnitavad 
sama. Jäätmeliikide tekke võrdlus on adekvaatsem mitme (vähemalt 5) aasta 
keskmise kaudu. Omapärane on  ehitus-lammutusjäätmete kõrge osakaal 
tavajäätmetes (joonis 7), mis on eeldatavalt tekkinud renoveerimistööde 
tulemusena.   

7

4

44
22

22

12 metallide ja plastide töötlemisel

tekkinud

15 pakendijäätmed, nimistus mujal

nimetamata absorbendid

17 ehitus- ja lammutuspraht

20 segaolmejäätmed

ülejäänud - 02,03,16, 18,19

 Joonis 7. Tavajäätmetes jäätmeliikide sisaldus %-des, 2008-2012 a keskmine.  

5.2 Jäätmekäitlus 

5.2.1 Jäätmekäitlejad  

Keskkonnalubade infosüsteem näitab, et jäätmeluba omab Tapa vallas ainult 
kaks äriühingut, kelle tegevusalaks on EMTAKi järgi jäätmekogumine19, sh. 
metallijäätmete ja ehitus-lammutusprahi kogumine ning vedu.  Mõlemad 
äriühingud on loa hankinud jäätmekava heakskiitmise järgselt.   

Vähemalt kümme sama EMTAK koodiga20 registreerunud ja jäätmeluba omavat 
äriühingut on näidanud, kas otseselt või kaudselt oma tegevuskohaks või 
jäätmeveo piirkonnaks Tapa valda. Nende hulgas on nii tava-, pakend- ja ohtlike 
jäätmete kogujaid, vedajaid kui ka jäätmekäitluskohtade opereerijaid.  

OÜ Tapa Vesi veab reovee setet Tapa linna mitteametlikule jäätmeväljakule. 
Lisaks on samale väljakule veetud Tapa linna haljastujäätmeid kompostimiseks. 
Formaalselt on kompostimine illegaalne. 

                                                 
 

19 Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator i kood 38 
20 Kood nr 38 alla jääb ka jäätmetöötlus ja –kõrvaldus ning materjalide taaskasutusele võtmine 



TAPA VALLA JÄÄTMEKAVA AJAKOHASTAMINE 
 

27 

5.2.2 Jäätmekogumine ja - vedu 

Täpsed andmed puuduvad, kui palju vallas tekkivatest jäätmetest veetakse 
territooriumilt välja. Sada protsenti see olla ei saa, sest teadaolevalt 
käidelditeatud koguses aia-ja pargijäätmeid Tapa linnas; OÜ Peritex Auto 
jäätmeloas on lubatud jäätmete ladustamine (jäätmed võivad olla käitleja 
territooriumil kuni 3 aastat) ja OÜ Tapa Vesi kompostib reovee setet.  

Eelduslikult võib äraveetavate jäätmete kogus olla > 95% kogutust. See tase küll 
pärsib jäätmete illegaalset kuhjumist ja prahistatust, kuid ei välista viimast.   

Jäätmekogumise praktilis-tehnilise korralduse nõuded on kehtestatud valla jäät-
mehoolduseeskirjaga. Segaolmejäätmete kogumiskonteinerite arv ja summaarne 
maht on kujunenud vastavaks tekkivatele/kogutavatele jäätmetele ja nõutud veo 
regulaarsusele, mida on mõjutanud ainuõigust omava vedaja tehnilised võima-
lused (veokid ja veokitele sobilikud konteinerid). Tapa linnas on nelja jäät-
meliigi kogumiseks jäätmejaam, mis johtuvalt asukohast töötab ennekõike linna 
elanike tarbeks. Pidades silmas riigi jäätmekavas omavalitsustele antud suunist – 
tagada kasutatud toodete korduskasutuseks tingimuste loomine, on jäätmejaama 
potentsiaal, tulenevalt tema praegusest asukohast, realiseerimata. 

Pakendjäätmete ja vanapaberi kogumine kulgeb vastavalt jäätmekavas kirjel-
datule, s.o. tähistatud suuremahulised konteinerid paiknevad kaupluste ja kau-
banduskeskuste juures ning Tapal ka  suuremate korterelamute läheduses21.     

    

Joonis 6. Erinevate jäätmeliikide kogumiskonteinerid Tapa linnas, seisuga dets 
2013.. 

Vallavalitsuse poolt on algatatud ja jäätmevedajate poolt läbi viidud 
ehitus/lammutustööde käigus tekkinud eterniidi ja lehtklaasi puru, ohtlike jäät-
mete ja elektri ning elektroonikaromude kogumisaktsioone22. Jäätmed veetakse 
vedajate jäätmeloas määratud jäätmekäitluskohta. Näiteks AS Eesti 
Keskkonnateenused – Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse, AS Väätsa 
Prügila veab oma poolt paigaldatud kogumiskonteineritega köögi-, paberi ja-
pakendjäätmeid Väätsa prügilasse, AS Epler & Lorenzi poolt kogutud ohtlikud 

                                                 
 

21 Taaskasutusorganisatsioonide  24  kogumiskohta on loetletud  valla jäätmekavas, Tabel 4. 
22 Näiteks asjakohased teavitused valla lehes „Sõnumed“ – nr 10/334. 9.05. 2008, nr 7/355 
22.05.2009 jne. 
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jäätmed viiakse Tartusse, Lõuna Eesti Ohtlike jäätmete kogumiskeskusesse, 
metallijäätmed AS Kuusakoski lähimasse kogumispunkti (Rakvere) jne.  

Üldkasutatavate pakendikonteinerite paigaldamine ja tühjendamine on taaskasu-
tusorganisatsioonide poolt finantseeritud v.a 3 konteinerit, mis on paigaldatud 
valla sotsiaalmajade juurde ning on valla finantseeritud. Tapa linnas on pakendi-
konteinerid paigaldatud 15 asukohta, mujal vallas 8 asukohta. Konteinerite maht 
on enamasti 0,8 m3, suurematel aga 2,5 ja 4,5 m3. Paljudel korteriühistutel on 
sõlmitud otse AS-ga Väätsa Prügila pakendikonteinerite rendi ja tühjenduse 
leping, mille korral konteiner asub ühistu maa-alal.  

Üldkasutatavate paberikogumise konteinerite paigaldamine ja tühjendamine on 
valla poolt finantseeritud. Tapa linna on paigutatud 6 avalikku paberikonteinerit 
ja üks paberikonteiner ETO poolt. Lehtses, Moel ja Jänedal asuvad    
paberikonteinerid on samuti paigaldatud valla finantseerimisel. 

Vanametalli kokkuostuga tegeleb Tapa vallas ettevõte Kaiferos OÜ. Täiendav 
võimalus on metallijäätmeid viia Rakveres asuvasse AS Kuusakoski osakonda. 
Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumiskoht vallas puudub. Jäätmevaldajatele on 
reeglina ainus võimalus ehitus- ja lammutusjäätmeid ära anda kas Väätsa 
prügilas või Lääne-Viru jäätmekeskuses. 

Biolagunevatest jäätmetest kogutakse Tapa vallas (põhiliselt linnas) 
köögijäätmeid. Igal kevadel on Tapa vald kogunud elanikelt tasuta lehti ja oksi. 
OÜ Tapa Vesi alustas renoveeritud Tapa reoveepuhastil sette tahendamist 2013 
aastal, kuhu tuuakse ka Lehtse ja Jäneda reoveepuhastite setted.. Samal aastal 
alustati ka tahendatud sette kompostimisega Tapa linnas nn mitteametlikul 
jäätmeväljakul. 

5.2.3 Korraldatud jäätmevedu 

Tapa vald on aastast 2007 korraldatud olmejäätmeveo piirkond. Korraldatud 
jäätmevedu kohaldatakse vallas ainult segaolmejäätmetele (jäätmekoodiga 20 03 
01). Alates 01.02.2011 omab korraldatud jäätmeveo ainuõigust AS Eesti 
Keskkonnateenused (endise nimega AS Veolia Keskkonnateenused). Jäätmeveo 
näitajad on toodud tabelis 5. 

Tabel 5. Korraldatud olmejäätmeveo taseme näitajad23.  

Registrikohane 
jäätmevaldajate 

arv 

Elanikkonnast hõivatud 
korraldatud jäätmeveoga, 

% 

Jäätme-
kava ees-
märk, % 

Ajutiselt va-
bastatute  

%24 

Vabastuse 
kestvus 
kuudes 

2151 97,7 95 5,9 7 

                                                 
 

23 Keskkonnaministeeriumi poolt 2013 a korraldatud kohalike omavalitsuste küsitlus 
jäätmehoolduse kohta koondi põhjal.   
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1202429/KOV_kusitluse_koond_2013
%281%29.xlsx 
24 Protsent registris olevatest jäätmevaldajatest seisuga jaanuar 2014. Üldjuhul ei pruugi elanik-
konnast hõivatute protsendi ja ajutiselt vabastatute protsendi liitmine anda tulemuseks täpselt 100.  
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Korraldatud jäätmeveo tõttu on Tapa vallas oluliselt vähenenud jäätmeveo 
hinnad.  Korraldatud jäätmeveoga automaatne jäätmevaldajate liitumine on 
vähendanud oluliselt üksikelamute omanike arvu, kellel puudus jäätmeveo 
leping.  

 Moodustatud on jäätmevaldajate register. Registri pidamiseks võeti 2013 aastal 
kasutusele uus  spetsiaalne tarkvara. Registri baasandmed põhinevad maakatastri 
andmetel (aadressid ja krundipiirid). Jäätmevedajad edastavad oma veopiirkonna 
klientide (jäätmevaldajate) jäätmeveolepingute ning jäätmemahutite andmed. 
Registriandmeid töötleb volitatud töötleja. Registrisse kantud andmed on registri 
veebiliidese abil kättesaadavad isikutele, kellel on registri kasutajakonto. 
Register ei ole avalikus kasutuses. Korraldatud jäätmeveo piirkondades toimib 
andmevahetus jäätmevedajatega, registrisse on kantud andmed korraldatud 
jäätmeveost vabastatud jäätmevaldajate kohta. 

Jäätmeseaduse muudatusega kehtib alates 19. juulist 2010 varasemast rangem 
kord korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamisel. Jäätmeseaduse § 69 lg 4 
alusel võib kohalik omavalitsus (Tallinnas linnaosavalitsus) vabastada 
korraldatud jäätmeveoga liitumisest vaid erandkorras, kui ollakse veendunud, et 
kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Sealjuures tuleb § 69 lg 5 alusel 
esitada järgmise aasta 20. jaanuariks kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole aasta 
kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui kinnitust ei esitata või ei 
tõendata, loetakse jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks vastava aasta 
21. jaanuarist. Tapa valla jäätmehoolduseeskirjast tulenevalt on jäätmevaldajal 
võimalik taotleda perioodilist vabastust (1.oktoober – 1.mai), kui kinnistut 
kasutatakse ainult suveperioodil. Kohalikel omavalitsustel, kes on taganud 
erandi enam kui 2%-le jäätmevaldajate registrisse kuuluvale isikule, on kohustus 
kanda tavajäätmete ning nendest põhjustatud saastuse likvideerimise kulud 
(jäätmeseadus § 128 lg 6). Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise 
taotluses märgitakse liitumisest vabastamise alus (kinnistul ei elata või kinnistut 
ei kasutata) ja vabastamise periood. Tähtajaline vabastus antakse vallavalitsuse 
korraldusega. 

Probleemid: 

• Hajaasustuspiirkondade teedevõrk ei vasta kasutatavate prügiveoautode 
nõuetele. Kui avalike teede olukord on rahuldav, siis just üksikute 
elamuteni viivad kitsad ja teinekord ilma kõvakatteta pinnasteed, mis 
sügis -ja kevadperioodil on pehmed ja takistavad raskete jäätmeveokite 
ligipääsu elamutele. Talveperioodil toimub hajaasutuspiirkondades 
lumelükkamine tunduvalt väiksema intervalliga, kui linnatingimustes, 
mistõttu eeskätt nt suuremate lumesadude perioodil ei ole võimalik 
lähtuda jäikadest veograafikutest.  

• Jäätmevaldajate register vajab täiendamist ja korrastamist. 

• Vajalik tugevdada kontrolli jäätmeveost vabastatud kinnistute üle. 
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5.3 Valla kulutused jäätmehooldusele 

Jäätmekavas anti hinnang kava eesmärkide saavutamiseks vajaliku 16 tegevuse 
maksumuse kohta. Võimalike rahastamisallikaid loetleti neli. Enamikule, 12-le 
tegevusele, oli kavandatud kate valla eelarvest.  

On ideaalne, kui omavalitsusüksus kulutab eelarvelist raha jäätmehooldusele, 
s.o. valdkonna arendamisele, juhtimisele, saavutatud taseme hoidmisele, elanik-
konnale-, ettevõtlus- ja sotsiaal-kultuurilises sfääris tegutsejatele suunatud tea-
vituste ning ürituste korraldamisele või omavalitsustevahelise jäätmehoolduse 
koostöö tagamisele. Jäätmehoolduseks kasutatav eelarveline raha tekib jäätmete 
kõrvaldamisest laekunud saastetasust. Paraku on sageli nii, et omavalitsuse ük-
sus(ed), lähtuvalt erinevatest motiividest, on eelarvest katnud ka jäätmekäitlus-
kulusid25.  

Ülevaate kavandatud ja tehtud kulutustest annab Tabel 5. Jäätmekava nägi ette 
aastatel 2011-2012 finantseerida jäätmejaama rajamist, millele oli ette nähtud 
osaline kate eelarvest. Jäätmejaama rajamise kulutusi sel perioodil ettenähtud 
mahus ei tehtud. Seetõttu jäid valla eelarvelised kulutused rõhuvas enamuses 
jäätmete liigitikogumise aktsioonide korraldamise ja jäätmekäitluskohtade hal-
damise tarbeks.  

Tabel 6. Jäätmehoolduse kulutused perioodil 2009-2013. 

Aasta  2009 2010 2011 2012 2013 
 

Jäätmekavas kavanda-
tud 

15 658 42 246 174 926 173 775 19 365 

Sh jäätmejaama raja-
miseks, %  

0 61 91 92 0 

Tegelik eraldus valla 
eelarvest  

26 634 28 481 43 363 22 267 69 315 

Tegelikult kulutatud 26 634 26 618 40 804 20 859 32 905 

5.4 Jäätmehoolduse murekohad 

Valla jäätmekava koostamisel leiti ja loetleti seisuga 2008 a kohaliku jäätme-
hoolduse ja –käitluse probleemid. Nende mõju vähendamisele ja olukorra paren-
damisele olid suunatud jäätmekava ettepanekud. Jäätmekava nn toimimise ajal 
on vallas mitmeid saavutusi jäätmehoolduse korraldamisel – korraldatud 
jäätmeveo rakendumine, pakendijäätmete, vanapaberi ja biolagunevate jäätmete 
kogumisvõrgustiku välja arendamine, jäätmejaama projekti arendamine, vallale 
kuuluva äriühingu poolt reoveesette kompostimine. Kuid 2008. a kindlaks 

                                                 
 

25 Vastavalt põhimõttele saastaja maksab peaksid käitluskulud olema kaetud jäätmetekitajate 
poolt. Prahistatuse likvideerimise kulu on aga sageli võimatu, prahistaja mittetabamise tõttu,  
muul viisil kui eelarvest katta.   
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tehtud probleemide osas on seisuga 2014 a üht-teist veel alles jäänud; paraku on 
vahepealne aeg lisanud juurde uusi. Olukorra kirjeldus on tabelis 7.  
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Tabel 7. Tähelepanekuid valla jäätmehoolduses 
 

Jrk 
nr. 

Jäätmekava  koostamisel 2008 aastal 
fikseeritud 

Olukord 2013 a lõpus 

1 Puuduvad võimalused ehitus- ja lam-
mutusjäätmete üleandmiseks.. 

Pole muutunud. Jäätmetekitajal võimalus jäätmed ise prügilasse viia või tellida 
vedu.  

2 Elanikkonna vähene keskkonnatead-
likkus ja hoolivus põhjustab jäätmete 
hülgamise, millest tekib prahistatus 
nii maa-aladel kui metsades. 
Illegaalselt ladestatavad jäätmed ja 
nende ladestuspaigad. 

On täheldatav elanikkonna teadlikkuse tõus.  
Prahistamise põhjus ei pruugi olla vajak teadlikkuses, vaid teatud jäätmeliikide 
üleandmise ebamugavuses. „Teeme ära“ üritusel 2008 a mais oli positiivne tulem. 
Samas seisuga 2013 a lõpp leidub ikkagi prahistatust Tapa ümbruses.  
Tegutsevad ka illegaalsed jäätmevedajad, kellele üle antud jäätmed ei jõua tihti 
käitluskohta. 

3 Puudub selge ülevaade vallas reaal-
selt tekkivatest jäätmekogustest. 

Riiklik jäätmestatistika on usaldusväärne, kuid andmetes ilmneb veel Tapa linna ja 
lähivaldade ühinemise fenomen. Põhimõtteliselt ei ole probleem. 

4 Ebapiisav jäätmete sorteerimine ja lii-
gitikogutavate jäätmete konteinerite 
risustamine muu jäätmeliikidega 

Aeg-ajalt esinev. Ei ole omane vaid Tapa valla elanikele, sest on üle-eestiline näh-
tus. Seotud inimeste kultuursusega.  

5 Jäätmekava ajakohastamisel tähel-
datud murekohad.  

− Aia-haljastusjäätmete käitlemine on õiguslikult korraldamata – käitlejal puudub 
jäätmeluba. 

− Valla äriühingul OÜ Tapa Vesi puudub reoveesette veoks ja käitlemiseks jäät-
meluba.  

− Jäätmejaam Tapa linnas, Ülesõidu 8 ei ole piisava suurusega 
segaolmejäätmetest kohtsortimisega eraldatud jäätmeliikide kogumistaseme 
tõstmiseks.  

− Madal % jäätmehooldusele eelarvelisest rahast. Sisuliselt maksab valla maksu-
maksja jäätmetekitajatele peale. 

− Maakonna jäätmekäitluskeskuse nõrk side valla jäätmetekitajatega. 
− Vaatamata välja arendatud kogumisvõrgustikule on välja sorditud jäätmete 

osakaal veel väike. 
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6 JÄÄTMETE LIIGITI KOGUMISE JA SORTIMISE ARENDAMINE  

6.1 Üldhinnang tuleviku jäätmevoogudele 

Üldlevinud arusaam seob omavahel jäätmetekke ja sellest tekkivad jäätmevood 
ühiskonna(kogukonna) majandusliku jõukusega. Kui kasvab kogukonna jõukus, 
saadab kasvu tekkivate ja käitluskohta liikuvate jäätmete hulk. Ka jäätmeteke 
Tapa vallas (joonised 4-6), peegeldab omal moel riigi sisemajanduse kogu-
produkti (SKP) kasvu ja 2009 a majanduskriisi ning sellele järgnenud/järgnevat 
toibumist.  

Kuid jäätmevoogude (vähemalt segaolmejäätmed ja veepuhastusjäätmed) tule-
vikuhinnangutele on esile kerkimas uued asjaolud. Üks neist on depopulatsioon 
ja kogukonna vananemine, teine riigi uue jäätmekavaga jäätmetekke 
vähendamise programmi kaudu omavalitsuse üksuse „survestamine“ jäätmete 
kogumise ja taaskasutamise taseme tõstmiseks. On tõsiasi, et ka ilma jäätmekava 
ajakohastamiseta ja sellesse jäätmetekke vältimise meetmete integreerimiseta, 
on jäätmetekke vältimises üha enam kaasaaitavamaks meetmeks osutunud 
elanikkonna kahanemine ja vananemine. 

Projetseerides massi poolest kahe enim tekkinud  jäätmeliigi – ehitus-lammutus-
jäätmed (kood 17) ja segaolmejäätmed (kood 20 01) teket jäätmetekke vältimise 
programmi esimese meetme indikaatori26 taustale, ilmneksid alljärgmised prog-
nooskogused. Indikaatori osas on eeldatud, et perioodil 2014-2020 a kasvab riigi 
SKP keskmiselt 4% aastas, mis on optimistlik. Sel juhul on vallal jäätmeliikide 
osas juurdekasvu ressurssi ainult 2%/a. Kasutades juurdekasvu protsendi 
väljendamiseks 2013-ndale eelnenud viie aasta keskmisi jäätmekoguseid, 
vastavalt 3100 t/a ja 1530 t/a, siis ühtlasel iga-aastasel kasvul, oleks 2020 a 
tekkiv  ehitus-ja lammutusjäätmetekogus kusagil 3600 t/a ning sega-
olmejäätmete kogus 1800 t/a. Kasvu prognoos perioodile 15-17%. On põhi-
mõtteline erinevus nende kahe jäätmeliigi tulevikutekkes – ehitus-lammutus-
jäätmed peegeldavad kinnisvara arendusi, mis omakorda oleneb mitmest 
tegurist, samas segaolmejäätmete teke on olemuslikult stabiilsem. Seega, 
prognoostaset 3600 t/a tuleb võtta reservatsiooniga.  

Pakendijäätmete (nii ringlus- kui ka nn ühekorra pakendist) teke kasvab samuti 
kuna isegi madala elatustaseme kasvu korral „panustab“ pakendjäätmete 
tekkesse tootjatepoolne toodete (üle)pakendamine. Sellele lisandub kaubanduse 
poolne panus (kilekottide laod kaubanduskeskuste kassalintide all). Analoogne 
lähenemine pakendijäätmetele  (jäätmeliik koodinumbriga 15 01) annaks 
eelseisvale 6 aastasele perioodile tekke juurdekasvuks ca 20% 2008-2012 a 
keskmisest. Vallaelaniku kohta oleks 2020 aastal pakendjäätmete teke 48 kg/a. 
Kuid logistiliselt paremini paikneva uue jäätmejaama rajamisest ja 
ringluspakendi kogumiskonteinerite lisamisest on prognoositav, et 
pakendjäätmete kogumine-vedu pakendi taaskasutus organisatsioonidele tõuseb 
mõnevõrra – eelduslikult 60-70 kg*el/a.   

                                                 
 

26 Iga-aastane jäätmetekke kasv versus iga-aastane SKP kasv 



TAPA VALLA JÄÄTMEKAVA AJAKOHASTAMINE 
 

34 

Võib eeldada, et tekkivat jäätmekogust tulevikus mõjutab enim Tapa tööstusala 
arendamine ja areng. Juhul, kui Moel kävitatakse uuesti piirituse tootmine, 
mõjutab ka see tekkivat jäätmekogust. Millise jäätmeliigi osakaal kasvab/langeb 
või lisandub täiendavalt senisesse liigiliselt stabiliseerunud loetelusse, oleneb 
investori(te) poolt käivitatavast tootmisest-tegevusest. Kui tööstusalal ei tegeleta 
jäätmevaba tootmisega, kasvab ka tagasihoidlikul arendusel igal juhul tekkiv 
jäätmekogus. Kuid tööstusala arendamisega lisanduv jäätmeteke(kogus) ei 
kujune valla jäätmehooldusele probleemseks, sest: 

• Tapa linn paikneb jäätmeveo aspektist soodsalt – 100 km raadiuses on 
vähemalt neli piisava võimekusega jäätmekäitlusettevõtet; 

• valla jäätmehoolduseeskiri on üksikasjalik ja sätestab jäätmevaldaja ning 
territooriumi omaniku kohustused jäätmekäitlusele; 

• vallavalitsus saab ennetava meetmena nõuda kas ehitajalt või ettevõtjalt 
lahendusi ettevõtte ehitamisel ja tootmistegevuses tekkivate jäätmete 
käitlemistoimingute osas.  

 

6.2 Arendamine riigi jäätmekava meetme 2 indikaatoreid arvestavalt 

Meetme 2 – jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamise indikaatorid ja 
nende eeldatav suhe valla jäätmekavasse on tabelis 8. 
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Tabel 8. Jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamismeetme indikaatorid. 

Jäätmete kogumise või 
taaskasutamismoodusega 

kaetud jäätmeliik  

Eesti baastase Sihttase Sihttaseme tähendus Tapa valla 
jäätmekäitlusele. 

Selgitus 

% Aasta % Aasta 

Olmejäätmete ringlussevõtt 
nende kogumassist 

27 2011 50 2020 Kõrge sihttase – vt. Selgitus. 
Vajab pingutusi allloetletu osas: 

-teavitustöö tõhustamiseks vajalik 
läbi viia  küsitlused elanike seas 
ning selle põhjal koostada 
tegevukava 

- elanikkonnale ja büroo tüüpi 
asutustele tekkinud jäätmete koht-
sortimise vajalikkuse selgitamine; 

- vajadus jäätmejaama arenda-
misele, kus kohtsorditud plasti, 
klaasi, riiete, lagunenud mööbli 
(puit) äraandmise võimalus;  

- elanikele patareidest lahtisaamise  
võimaluse laiendamine; 

- vanapaberi kogumisringidega jät-
kamine. Koolides õpilaste kaasa-

Pole tõenäoline, et segaolmejäät-
mete teke jäätmeliigi 20 01 osas 
tulevikus oluliselt (>25%)27 kas-
vaks. Kui oletada, et ringlus-
sevõtt antud liigist oli 2011 a lä-
hedane riigi 2011 a tasemele e 
25%28, siis kogutava (tekkiva) 
segaolmejäätmete 17% -line 
juurdekasv tähendaks riigi poolt 
seatud sihttaseme saavutamisel 
seda, et valla segaolmejäätmetest 
peaks 2020 a ringlusse suunama, 
võrreldes viimase 5 aasta 
keskmisega, 2 korda enam juba 
tekkekohas eraldatud jäätmeid. 
See on tasemelt 84 t/a 160-le t/a. 

                                                 
 

27 Vt. 6.1 
28 Kui lisada Tapa valla eelmise viie aasta keskmisele mis oli 5,5%,Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses ja Väätsa prügilas läbiviidud ladestamiseelse 
sortimisega eelduslikult saavutatu. 
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mine kuni vanapaberi kogumis-
võistluseni (kg/õpilane õppe-
aastal). Võitja väärikas premee-
rimine jäätmehoolduseelarvest. 

Pakendijäätmete ringlus-
sevõtt nende kogumassist 

56 2010 60 2020 Vaatamata nii pakendiseaduses 
kui ka enamiku omavalitsuste 
jäätmehoolduseeskirjades 
sisalduvale kohustusele sortida 
pakendijäätmeid liigiti, ei ole 
hetkel võimalik omavalitsuse 
järelevalveametnikul (või 
jäätmevedajad, kes nendega 
koostööd teevad) kontrollida, kas 
olmejäätmete hulgast on pakend 
välja sorditud või mitte. 

Vallavalitsuse koostöö pakendi ja 
jäätmete taaskasutusorganisatsioo-
nidega. Pakendiseaduse muu-
datusest lähtuvalt, leida asukohti 
lisa jäätmekonteineritele.   

 

Kaaluda Jänedal ja Lehtses ohtli-
ke jäätmete (sh värvide, lakkide, 
ehitusvahtude ja -liimide paken-
did) kogumisel nn merekontei-
nerite paigaldamisega ohtlike 
jäätmete pakendite kogumisrin-
gide asendamist. 

Jätkata elanike teavitamist 
pakendijäätmete 
üleandmisvõimaluste kohta, sh 
populariseerida pakendikoti 
teenust. 

Tõhustada järelevalvet pakendite 
kogumise üle. 

Biojäätmete ringlussevõtt 
olmejäätmete kogumassist 

5 2011 13 2020 Joondudes sihttaseme saavutami-
sele kaaluda korraldatud jäätmeveo 
uuel perioodil jäätmeliigi 20 01 08 
korraldatud jäätmeveosse haara-
mist Tapa linnas, Jäneda ja Lehtse 
korrusmajadest. 

Biolagunevaid jäätmeid peab 
koguma, kui kinnistul on 
vähemalt 19 korterit. 
Üksikelamutes tuleb 
köögijäätmeid kompostida 
selleks ettenähtud, kahjurite eest 
kaitstud kompostimisnõudes 
(kompostrites). Aia- ja 



TAPA VALLA JÄÄTMEKAVA AJAKOHASTAMINE 
 

37 

 

 

haljastujäätmeid võib 
kompostida lahtiselt aunades. 

Viimase 3 a keskmine biojäät-
mete ringlussevõtt on olnud 39 
t/a. Koguselt küll märkimisväär-
ne, kuid elaniku kohta madal – 
50-60 g/nädal. Formaalselt on nn 
linnalise elanikkonnaga vallas 
riigi sihttasemele lähenemine 
mõeldav, kuid see vajab jäät-
meliigi 20 01 08, biolagundata-
vad köögi- ja sööklajäätmed, lü-
litamist korraldatud jäätmeveos-
se. Selles osas põhiline potent-
siaal Tapa linnal. 

 

Ehitus-lammutusjäätmete 
taaskasutus jäätmete kogu-
massist 

50 2011 70 2020 Tasemele lähenemine vajab ko-
gumiseks ja edasiseks suunami-
seks materjaliringlusse jäätmejaa-
ma. 

Puudub info taaskasutamise 
tasemest, seetõttu raske seada 
sihtarvu valla tasandil. 

Elektroonikaromude kogu-
mine jäätmete kogumassist 

50 2011 65 2020 Tapa valla tase  ca 6 %. Taseme 
tõstmine tulemuslikum, kui 
olemas jäätmejaam, mis lülitud 
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse 
võrgustikku. 

Jäätmejaam. Võttes teadmiseks 
valla kohta teadaolevat kasutu-
sest kõrvaldatud elektroonika-
seadmete (näiteks jäätmeliigid 
20 01 23* kloorfluorosüsi-
vesinikke sisaldavad seadmed, 
20 01 36 muud elektriseadmed) 
madalat teket, tuleb nende osas 
tekke kasv kõlbmatute seadmete 
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mugavama äraandmise võima-
luse juures kindlasti.  

Kantavate patarei ja aku-
jäätmete kogumine jäät-
mete kogumassist 

33 2011 45 2016 Lisa kogumiskastide paigaldami-
ne (kauplused, koolid, asutused).  

Taseme tõstmine, lisaks 
kogumisvõimaluste lisamisele, 
vajab kindlasti propagandat. 
Tõhus reklaam ja propaganda on 
kallis. 
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7 JÄÄTMEKAVA EESMÄRKIDE AJAKOHASTAMINE 

On asjakohane ajakohastada 2009 a Jäätmekava arenduseesmärke. Seda seepärast, 
et mõned eesmärgid on saavutatud ja need pole tulevikku silmas pidades enam 
aktuaalsed. Näiteks, enamus jäätmevaldajaid on haaratud korraldatud jäätmeveosse, 
on tihendatud pakendjäätmete kogumisvõrku, jne.  

Tulenevalt riigi uuest jäätmekavast, valla jäätmehoolduses juba saavutatust ja 
võimalustest ning eelarve väljavaadetest, oleksid ajakohastatud eesmärgid 
alljärgmised: 

1. olmejäätmetest kogutavate ja materjaliringlusse suunatavate jäätmeliikide 2012 
a taseme kahekordistamine aastaks 2020. Kuigi selle tulemusena vähenevad 
prügilasse ladestavad jäätmekogused ning ladestavates jäätmetes ka biolagu-
nevate jäätmete osakaal (liik 20 01 08), mis on keskkonnale positiivse väljun-
diga, on võimalik negatiivne mõju valla jäätmehoolduse rahastamisele (väheneb 
saastetasu laekumine valla eelarvesse); 
 

2. rea jäätmeliikide (ehitus-lammutusjäätmed, elektri- elektroonikaromud, 
vanarehvid, vanametall, ohtlikud jäätmed, sh puit ja ohtlike jäätmete pakendid, 
mineraalsed jäätmed, lehtklaas) kogumiseks-kohtkäitlemiseks vajaliku käitlus-
jõudlusega jäätmejaama rajamine ja selle edukaks toimimiseks operaatori 
leidmine. Jäätmejaama jõudluse järk-järguline väljaarendamine aastaks 2020, 
kus eelloetletud jäätmeliikide taaskasutamises saavutatakse tase, mis on riigi 
poolt seatud sihttasemest 80-90%; võimalusel Jänedal ja Lehtses ohtlike 
jäätmete kogumispunkti rajamine. 

 
3. lülitada valla jäätmejaam MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse nn võrgustikku. 

Vallavalitsusel kui mittetulundusühingu liikmel tuleb olla kaasatud võrgustiku 
toimimismudeli kujundamisse;  

 
4. koostöös pakendi taaskasutusorganisatsioonidega pakendijäätmete kogumisvõr-

gustiku tihendamine arvestades taaskasutamisorganisatsioonide huviga ja 2014 a 
ning edaspidi jõustuvate pakendiseaduse muudatustega. Soovitatavalt rakendada 
pakendikoti teenust tiheasustusega aladel 

 
5. tahendatud muda hakata üle andma vastavat luba omavale ettevõttele, 

kompostimisväljakut reoveesette kompostimiseks ei ole otstarbekas rajada. 
 

6. akude ja patareide kogumiskastide võrgu tihendamine. Kogutavatele patareidele-
akudele riigi poolt seatud sihttaseme 50%-line saavutamine 2020 aastaks. 

 
7. 2013-ndaks aastaks saavutatud taseme säilitamine korraldatud jäätmeveos ja  

selles uue jäätmeliigi (näiteks biolagunevad jäätmed) kogumise korraldamine 
veo ainuõiguse konkursi läbiviimise järgselt.  
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7.1 Ajakohastatud eesmärkide realiseerimisest 

Ajakohastatud jäätmehoolduse eesmärkide saavutamine vajab ressurssi. Lisaks 
tegevustele rahalise katte tagamisele on oluline pidev ja süstemaatiline 
korralduslik-metoodiline töö tegevuste elluviimisel. Sageli ei täitu eesmärgid-
ootused seetõttu, et sellelaadset tööd pole veel väärtustatud. 

Lähtuvalt ülalöeldust, on vaja ajakohastatud jäätmekava heakskiitmise järel üle 
vaadata valla ametnikkonna koosseis. Valla ametnikkonda arvuliselt suurendamata, 
on otstarbekas luua ja pidada aastani 2020 (incl). jäätmehoolduse spetsialisti kohta 
(palgafondi nappimisel vähemalt poolt kohta). Tema esmasteks tööülesanneteks 
oleks jäätmejaama uuendamise projekti jõuline edasiarendamine, jaama opereeri-
mismudeli koostamine ja operaatori leidmine, koostöö korraldamine maakonna 
jäätmejaamaga otseselt ja Eesti jäätmekäitluskohtadega laiemalt, vallas illegaalsete 
kaadamiskohtade ja koostöös politseiga prahistaja(te) tuvastamine; prahistatuse 
likvideerimise korraldamine, elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine jäät-
mekäitluse küsimustes, sh jäätmehooldusalaste propagandaürituste korraldamine 
või nende korraldamise organiseerimine. 
 
Valdkonna spetsialist peab olema aldis koostööks valla keskkonnaspetsialistiga ja 
hankespetsialistiga. 

 

8 JÄÄTMEHOOLDUSE EELSEISVAST RAHASTAMISEST 
 

Tabelis 8 on jäätmehoolduse taseme tõstmiseks ja riigi jäätmekavaga seatavate 
sihttasemeteni lähenemiseks vajalike tegevuste eeldatav rahastamiskava. 
Rõhuasetusi on kaks: esimene, nii raske kui see ka pole, tuleb leida kate valla 
eelarvest; teine – kulutada tuleb mitte niivõrd täiendavatesse rajatistesse ja 
tehnilistesse vahenditesse, kuivõrd eelseisval perioodil jäätmehoolduse osas süste-
maatilise korralduslik-metoodilise töö finantseerimisesse. Seda seepärast, et vallas 
on ja ka valla naabruses on jäätmekava rakendamise mõistes üht-teist taristute 
osas olemas, edaspidi tuleks suunata rahastamine jäätmehooldusesse sügavuti. 
Rahastamismahu prognoosimiseks arvestati andmetega Tabelis 6, rida Tegelik 
eraldus valla eelarvest ja põhimõttega, et eelarveline kulurida jääks tänase päeva 
seisuga enam-vähem samasse suurusjärku. 
 
Rahastamiskava ei vaatle enam 2014-ndat aastat, sest selleks aastaks on valla 
eelarve vastu võetud. Küll aga saab ajakohastatud jäätmekava heakskiitmise järel 
hakata planeerima eelarvest finantseerimist kuni 2020 aastani.  
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Tabel 9. Jäätmehooldusalaste tegevuste  eeldatav maksumus 

Eesmärk 
Eesmärgikohased 

tegevused 
Maksumus, € Rahasta-

mis- 
allikad 

Vastutaja 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Olmejäätmetest kogutavate ja ma-
terjaliringlusse suunatavate jäätme-
liikide 2012 a taseme 
kahekordistamine  

1.1 Kodussortimise 
propageerimine,küsit 
lused, tegevuskava 
koostamine 

 1600 1700  1800 1800 1900  1900 
Valla 

eelarve 
 

Vallavalitsus 
 1.2 Jäätmejaama 

opereerimine 
10 000 10 000 9000 9000 8000 8000 

1.3 vanapaberi-papi 
kogumisringid 

400 400 400 400 400 400 

2. Ehitus-lammutusjäätmete, elektri- 
elektroonikaromude, vanarehvide, 
vanametalli, ohtlike jäätmete  kogu-
mise, kohtkäitlemise taseme tõstmine  

Jäätmejaama 
opereerimine 

Vt 1.2 Vt 1.2 Vt 1.2 Vt 1.2 Vt 1.2 Vt 1.2 
Valla 

eelarve  
Vallavalitsus 

3. Koostöös pakendi taaskasutus-
organisatsioonidega pakendijäätmete 
kogumisvõrgustiku tihendamine  

Lisakonteinerid Tapa 
linna 

            
Ette-

võtted  
Vallavalitsus 

 4. Uue jäätmejaama rajamine      320 000  
 

KOV, 
KIK 

 

5. Akude ja patareide kogumiskastide 
võrgu tihendamine  

Kogutud patareid/akud 
vedu jäätmejaama 
vaheladustamisele 

500 500 500 500 500 500 
Valla 

eelarve 
Vallavalitsus, 
jäätmekäitleja 

6. 2013-ndaks a saavutatud taseme 
säilitamine korraldatud jäätmeveos. 

Jäätmetekitajate regis-
tri ajakohastamine seo-
ses  korraldatud 
jäätmeveo uue 
perioodiga 

   1000     
Valla 

eelarve 
Vallavalitsus 

7. Olemasolevate ja tekkivate ebaseaduslike ladestuskohtade 
likvideerimine 

3000 3000 2000 2000 1000 1000 
Valla 

eelarve 
Vallavalitsus 
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8. Aia- ja pargijäätmete kogumisringide korraldamine sügisel 
ja kevadel. Ühised koristuspäevad. 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Valla 

eelarve 
Vallavalitsus 

9. Lehtses ja Jänedal ohtlike jäätmete kogumispunkti rajamine   50 000 50 000   
KOV; 
KIK 

 

KOKKU 
 

16 500 
 

17 600 
 

64 700 
 

64 700 
 

332 800 
 

12 800 
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KOKKUVÕTE 

Jäätmehoolduse arendamine 2009 a heaks kiidetud Tapa valla jäätmekava kohaselt 
on andnud tulemusi. Põhimõtteliselt töötavad jäätmekava suunised ka edaspidi. 
Antud juhul ajakohastatakse kava lähtuvalt riigi jäätmekavas antud uutest suunistest 
kohaliku tasandi jäätmehoolduse valdkonna arendamisele. Suunised omakorda 
tulenevad riiklikul tasandil ajakohastatud jäätmehierarhiast.  

Riigi uus jäätmekava on seadnud eesmärgiks saavutada seda, et elanike olmest ja 
valla tertsiaarsektori ettevõtete majandustegevustest tekkivad jäätmed muutuksid 
eelseisva 6-7 aasta jooksul võimalikult „vaeseks“ prügilatesse kõrvaldamiseks ja 
jäätmepõletustehastesse saatmiseks. Segaolmejäätmete sortimisuuringud on näida-
nud, et prügilatesse läheb ikka veel ja Põhja-Eesti regioonis ka „ahju ajamiseks“ 
„rikas“ prügi ja/või segaolmejäätmed. Sellest ka riigi jäätmekavaga seatavad kõrged 
sihtasemed jäätmete kogumise ja taaskasutamismeetmete tulemuslikkuse hindami-
sel. Ehk kokkuvõtvalt – jäätmehierarhias teise astme eesmärgistatud tegevuste 
esiletõstmine. 

Ajakohastatud valla jäätmekava on arvestanud riigi huvi ja näidanud valla poolt 
kavandatavaid samme. Kuigi jäätmete liigiti kogumiste ja taaskasutamise siht-
tasemed jäävad vallas mõnevõrra madalamateks kui riigile keskmiselt, pole see 
taotluslik. Erinevus lihtsalt peegeldab valla jäätmetekkelist olukorda, mis omakorda 
tuleneb erinevustest demograafilises ja sotsiaal-majanduslikus olukorras.   

Jäätmekava ajakohastamisega ajakohastusid ka jäätmehoolduse eesmärgid: 

1. segaolmejäätmetest kogutavate ja materjaliringlusse suunatavate jäätmeliikide 
2012 a taseme kahekordistamine aastaks 2020.  

2. rea jäätmeliikide (ehitus-lammutusjäätmed, elektri- elektroonikaromud, vana-
rehvid, vanametall, ohtlikud jäätmed, sh puit ja ohtlike jäätmete pakendid, mine-
raalsed jäätmed, lehtklaas) kogumiseks-kohtkäitlemiseks vajaliku käitlusjõudlusega 
jäätmejaama rajamine ja selle edukaks toimimiseks operaatori leidmine. 
Jäätmejaama jõudluse järk-järguline väljaarendamine aastani 2020, kus eelloetletud  
jäätmeliikide taaskasutamises saavutatakse tase, mis on riigi poolt seatud 
sihttasemest 80-90%. Võimalusel Jänedal ja Lehtses ohtlike jäätmete 
kogumispunkti rajamine. 

3. lülitada valla  jäätmejaam MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus nn võrgustikku. 

4. koostöös pakendi taaskasutusorganisatsioonidega pakendijäätmete kogumis-
võrgustiku tihendamine arvestades taaskasutamisorganisatsioonide huviga ja 2014 a 
ning edaspidi jõustuvate pakendiseaduse muudatustega. 

6. akude ja patareide kogumiskastide võrgu tihendamine. Kogutavatele patareidele-
akudele riigi poolt seatud sihttaseme 50%-line saavutamine 2020 aastaks. 

7. 2013-ndaks aastaks saavutatud taseme säilitamine korraldatud jäätmeveos ja 
selles uue jäätmeliigina, näiteks biolagunevate jäätmete kogumise korraldamine veo 
ainuõiguse konkursi läbiviimise järgselt. 


