
 
 
 

1 
 

Keila linna 

Jäätmekava  

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keila linn 2016 
 



 
 
 

2 
 

Sisukord 

1. Taust…………………………………………………………………………………lk 3 

1.1 Üldine informatsioon…………………………………………………………..lk 3 

1.2 Keila linna sotsiaal-majanduslik ülevaade…………………………….lk 3 

1.3 Jäätmekava koostamise õiguslik taust………………………………….lk 4 

1.4 Riigi jäätmekavast 2014-2020………………………………………………lk 6 

2. Hetkeolukord…………………………………………………………………….lk 9 

2.1 Jäätmekogused…………………………………………………………………….lk 9 

2.1.1  Olmejäätmed…………………………………………………………………lk 9 

2.1.2 Paberi- ja kartongijäätmed……………………………………………..lk 10 

2.1.3 Suurjäätmed…………………………………………………………………..lk 12 

2.1.4 Pakendijäätmed……………………………………………………………..lk 13 

2.1.5 Ohtlikud jäätmed ja probleemtoodete jäätmed……………..lk 15 

2.1.6 Ehitus- ja lammutusjäätmed…………………………………………..lk 18 

2.1.7 Biojäätmed…………………………………………………………………….lk 19 

2.1.8 Tervishoiul tekkivad jäätmed………………………………………….lk 19 

2.1.9 Metallijäätmed……………………………………………………………….lk 19 

2.1.10 Muud jäätmed………………………………………………………………..lk 19 

2.2 Jäätmemajanduse korraldamine ja rahastamine…………………..lk 20 

3. Eesmärgid…………………………………………………………………………..lk 23 

3.1 Jäätmetekke vältimine ja vähendamine………………………………..lk 23 

3.2 Jäätmehoolduse eesmärgid (sh jäätmevood ja -allikad)…… ….lk 24 

3.3 Jäätmehoolduse keskkonnamõju………………………………………….lk 25 

Lisa 1. Keila linna jäätmehoolduse tegevused, indikaatorid ja 
tulemused 2016-2020………………………………………………………………………lk 26 

Lisa 2. Keila linna jäätmehoolduse rahastamine 2016-2020………………lk 28 

 

 

 

 

    

 

         

  



 
 
 

3 
 

 

1. Taust 

 

1.1 Üldine informatsioon  

          

Keila linna kehtiv Jäätmekava on vastu võetud Keila Linnavolikogu poolt 30.04. 2002. aastal seoses Keila linna 

Arengukava muutmisega. Olemasoleva Jäätmekava kehtimise perioodi ei ole paraku määratletud. Vahepealsetel 

aastatel on jäätmekäitlust käsitlevas seadusandluses toimunud terve rida muutusi, mistõttu on vajalik 

olemasolevat jäätmekava kaasajastada ja viia vastavusse toimunud muudatustega.  Ellu on viidud terve rida  

jäätmekäitluses planeeritud tegevusi.  Edukalt on suletud Tuula prügila, esimeste seas mindi üle jäätmete 

korraldatud veole, rakendunud on pakendite ja paberi-kartongi liigiti kogumine, avatud on nõuetele vastav 

ohtlike jäätmete kogumispunkt. 

Käesolev jäätmekava on osa Keila linna arengukavast ning püstitab jäätmehoolduse eesmärgid Keila linna 

haldusterritooriumil aastateks 2016-2020 ja toob välja eesmärkide elluviimise tegevuskava ning investeeringu 

vajaduse jäätmemajanduse arendamiseks Keila linnas. 

Mitmed jäätmealased õigusaktid on kiiresti muutuvad, mistõttu tuleb käesolevat dokumenti perioodiliselt üle 

vaadata ja ajakohastada. 

  

1.2 Keila linna sotsiaal-majanduslik ülevaade 

 

Keila on 11,25 km2 pindalaga väikelinn, olles Lääne-Harjumaa keskus. Elanike arv ca 10 000 inimest. Keila linna 

naabriteks on Harku, Saue, Keila ja Vasalemma vallad. Keila linna asustustihedus on keskmiselt 940 in/km2.  Keila 

pindalast peaaegu pool on kaetud looduslike heinamaade, metsade ja soodega. Olles Tallinna linnast  25 km 

kaugusel on Tallinna ja Keila vahel piisavalt intensiivne pendelmigratsioon.   

 

Keila linna läbivad raudtee Paldiski ja Riisipere suunal ning maanteetranspordi magistraalid Haapsalu ja Paldiski 

suunal. See omakorda on soodustanud tööstuse ja kaubanduse arengut linnas. Tööstuspiirkonnad asuvad Keila 

äärealadel, üks Keila lõunapoolses ja teine Uus-Paldiski maantee ja Ehitajate tee vahelises osas. Viimastel aastatel 

on hoogsalt arenenud kaubandus. Nii on Keilas Keila Tarbijate Ühistule kuuluv Rõõmu kaubamaja koos kahe 

kauplusega, Selver, Grossi toidukaubad, Säästumarket, Maxima, Bauhof, Stokker, Würth, Viigardi mööblikauplus.  

 

Miljöö ja elukeskkonna Keilas määrab raudtee kulgemine läbi linna ja linna keskel asuv raudteejaam. Raudteest 

lõuna pool asub aedlinn väikeelamutega, põhjapoole raudteed on ehitatud põhiliselt korruselamud. Linna lääne- 

ja loodepoolsesse ossa on viimastel kümnenditel rajatud uued väikeelamute piirkonnad. 

 

Jäätmekava koostamisel tuleb arvestada ka piirkonna geoloogilise eripäraga sh põhjavee kaitstusega. Keila linna 

territooriumil on pinnakate suhteliselt õhuke, ca 5m või ka vähem, ning piirkond jääb lubjakivide avanemisalale. 
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Seega põhjavee looduslik kaitse kohati praktiliselt puudub. Õhuke pinnakatte kiht ei kindlusta reostuse 

looduslikku puhastamist, mistõttu saastunud pinnase- ja sademevesi filtreeruvad vettkandvatesse lubjakividesse 

ja põhjavette. Ekspluatatsioonis olevate vedelkütuste ladustusalade (Neste Oil`i, Statoili, Alexela Group`i ja Euro 

Oil`i tanklad) ja reoveesette ladustusala (AS Keila Vesi) väljaehitamisel on arvestatud geoloogilisest eripärast 

tulenevate tingimustega.     

 

1.3 Jäätmekava koostamise õiguslik taust 

 

Jäätmevaldkonna strateegilised eesmärgid lähtuvad Euroopa Liidu ja Eesti üldisest keskkonnapoliitikast, kus 

jäätmepoliitika peaeesmärk on vältida jäätmeteket ja edendada taaskasutamist, sh korduskasutamist ja ringlusse 

võtmist. Eesti Vabariik rakendab jäätmemajanduse planeerimisel ja korraldamisel säästva arengu põhimõtteid 

ning arvestab keskkonnaalases seadusloomes Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidega. 

 

Käesoleva jäätmekava alusdokumendiks on Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusega 13. juunist 2014  nr. 256 heaks 

kiidetud „Riigi jäätmekava 2014-2020“. 

Lisaks Riigi jäätmekavale 2014-2020 on arvestatud ka järgmiste Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi jäätme- ja 

pakendialaste õigusaktide ja strateegiliste dokumentidega: 

 

o Jäätmekäitluse üldised põhimõtted, jäätmekäitluse hierarhia  

-       EL: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis 

käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid             

- EV: Jäätmeseadus (RT I 2004, 9,52) 

o Jäätmekategooriad ja jäätmeliigid 

- EL: Euroopa Komisjoni otsus, 2000/532/EÜ, 3. mai 2000, millega asendatakse otsus 

94/3/EÜ ja nõukogu otsus 94/904/EÜ 

- EV: Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu (RT I,  2004, 23, 155) 

o Jäätmeluba vajavad ettevõtted ja tegevused; tegevuste nimistu ja tootmismahud 

- EL: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ 

- EV: Jäätmeseadus (RT I 2004, 9, 52) 

o Pakendi taaskasutamise ülesanded 

-  EL: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 94/62/EÜ pakendi ja pakendijäätmete 

kohta 

- EV: Pakendiseadus (RT I 2004, 41, 278) 

o Majanduslikud hoovad ja abinõud pakendijäätmete taaskasutamiseks 

- EL: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 94/62/EÜ pakendi ja pakendijäätmete 

kohta 

- EV: Pakendiaktsiisi  seadus (RT I 1997, 5, 31) 

o Ohtlike jäätmete liigitamine 

-  EL: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19.november 2008, mis 

käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid. Euroopa 

Komisjoni otsus 2000/532/EÜ, 3. mai 2000, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ 

(millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva Nõukogu direktiivi 74/442/EMÜ artikli 1 
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punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja Nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega 

kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva Nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 

lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) 

- EV: Ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord (RT I, 16.05.2013, 1) 

o Reoveesette kasutamine 

- EL: Euroopa Nõukogu direktiiv 86/278/EMÜ keskkonna, eriti mulla kaitsmisest 

reoveesette kasutamisel 

- EV: Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise 

nõuded (RTL, 2003, 5, 48) 

o Romusõidukid 

- EL: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud 

sõidukite kohta 

- EV: Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale 

tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord (RT I 2010, 42, 

248) 

o Elektroonikaromud 

- EL: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja 

elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta 

- EV: Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale 

tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord (RT I 2009, 20, 

245) 

o Patarei- ja akujäätmed 

- EL: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ mis käsitleb patareisid ja 

akusid ning patarei- ja akujäätmeid 

- EV: Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning 

taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord (RT I 2008, 37, 221) 

o Vanarehvid 

- EL: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud 

sõidukite kohta (osaliselt) 

- EV: Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning 

taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord (RT I2010, 42, 249) 

o Kompost 

- EV: Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded (RT I, 10.04.2013,1) 

 

Alljärgnevalt on toodud kõik jäätmevaldkonna õigusaktides sätestatud uued sihid, mille saavutamine langeb 

perioodile 2014-2020. Uuel perioodil ja enne 2014 aastat jõustunud sihtarvude ja määrade täitmine ja hoidmine 

on Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi kohustus. 

Jäätmekava perioodil on olulised järgmised õigusaktidest tulenevad tähtajad ja sihtarvud: 

 alates 16. Juulist 2013 ei tohi prügilatesse ladestatavate biolagunevate jäätmete osatähtsus olla üle 30 

massiprotsendi; 

 kõik nõuetele mittevastavad suletud prügilad tuleb korrastada 31. detsembriks 2015; 

 alates 16.juulist 2020 ei tohi prügilatesse ladestatavate biolagunevate jäätmete osatähtsus 

olmejäätmete hulgas olla üle 20 massiprotsendi; 

 alates 1.jaanuarist 2020 tuleb taaskasutada korduskasutamiseks ettevalmistatuna ja ringlusse võetuna 

kodumajapidamisest pärinevad paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmed, muud liigiti kogutud 

kodumajapidamisest pärinevad jäätmed ning muudest allikatest pärinevad samalaadsed jäätmed (välja 
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arvatud tootmisjäätmed ja põllumajanduslikust tootmisest või metsandusest pärinevad jäätmed) 

vähemalt 50% ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastal; 

 alates 1,jaanuarist 2020 tuleb taaskasutada korduskasutamiseks ettevalmistatuna, ringlusse võetuna või 

muul viisil taaskasutatuna (sealhulgas kaeve õõnte täitmiseks) kasutatud ehitus- ja lammutusjäätmed, 

välja arvatud kivid ja pinnas, vähemalt 70% ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastal 

Keila linna jäätmekava 2016-2020 koostamisel on arvestatud ka järgnevaid Keila Linnavolikogu määrustega 

kehtestatud õigusakte: 

o Keila linna arengukava aastateks 2013-2025,  28.08.2012 nr.9 

o Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2015-2018,  

26.08.2014 nr.7 

o Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2016-2019, 25.08.2015 

nr.11 

o Jäätmeveo korraldamine Keila linnas, 30.01.2004 nr.24 

o Keila linna jäätmehoolduse eeskiri, 30.11.2004 nr. 23 

o Jäätmeveo teenustasu määramise kord, 29.01.2008 nr. 1 

o Jäätmeveo korraldamine Keila linnas, 28.06.2005 nr. 19 

o Keila linna jäätmevaldajate registri asutamine 28.09.2004 nr. 16 

 

1.4 Riigi jäätmekavast 2014-2020 

 

„Riigi jäätmekava 2014-2020“ (edaspidi riigi jäätmekava) on kogu jäätmevaldkonda  hõlmav arengudokument,  

milles kirjeldatakse olulisemaid jäätmevaldkonna arengu põhimõtteid ja meetmeid koos ettenähtava tegevusega 

järgmiseks seitsmeks aastaks, et kooskõlas teiste asjasse puutuvate valdkondade arengukavadega saavutada 

jäätmeseaduses püstitatud jäätmepoliitika eesmärgid. 

Riigi jäätmekava 2014-2020 ja selle rakendusplaan aastateks 2014-2017 kiideti heaks EV Valitsuse korraldusega 

13.juunist 2014 nr. 256. 

Riigi jäätmekava koostamisel on lähtutud järgmistest olulistest põhimõtetest: 

- jäätmekäitluse hierarhia järgimise põhimõte – vältida jäätmeteket niipalju kui 

võimalik, toetada korduskasutust, võtta jäätmeid ringlusse ja taaskasutada muul viisil 

ning  ladestada prügilasse võimalikult vähe; 

- põhimõte saastaja maksab – jäätmete keskkonda viimisega ja jäätmetest 

põhjustatud saastatusega seonduva kahju, sealhulgas jäätmete käitlemisega ja 

jäätmetest põhjustatud saastuse likvideerimisega seotud kulud, hüvitab jäätmed 

keskkonda  viinud isik; 

- laiendatud tootjavastutuse  põhimõte – tootja on kohustatud tagama tema turule 

lastud tootest tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise või nende 

kõrvaldamise ning omama selle kohustuse täitmiseks piisavat tagatist. Sealjuures 

võib tootja valida, kas ta täidab kohustused individuaalselt, annab need kirjaliku 

lepinguga üle tootjate ühendusele või ühineb tootjate ühendusega; 

- iseseisvuse ja läheduse põhimõte – jäätmehoolduse kavandamisel ja muus 

jäätmehooldust suunavas tegevuse juhinduvad haldusorganid põhimõttest, et 

jäätmekäitluskohtade võrgustik peab olema lõimitud nii, et oleks tagatud 

segaolmejäätmete käitlemine tekkekohale võimalikult lähedal, arvestades 
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jäätmekäitluse hierarhia põhimõtet, parimat võimalikku tehnikat, geograafilisi olusid 

ja vajadust spetsialiseeritud rajatiste järele seoses teatavate jäätmeliikidega. 

Euroopa Liidu ja Eesti üldise keskkonnapoliitika põhieesmärk on keskkonna ja inimese tervise kaitse. Selleks tuleb 

vältida ja vähendada jäätmete tekitamise ja käitlemise ebasoodsat mõju ning suurendada ressursside kasutamise 

tõhusust. Sealjuures tuleb tagada jäätmete käitlemine viisil, mis: 

 ei ohusta inimesi, vett, õhku, pinnast, taimi ega loomi; 

 ei põhjusta müra- ega lõhnahäiringuid; 

 ei kahjusta paikkonda ega erihuvi pakkuvaid paiku. 

Riigi jäätmekava koostamisel on silmas peetud ka teisi strateegilisi dokumente ja arengukavasid, nagu: 

- Euroopa seitsmes keskkonnaalane programm 

- Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 

- Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ 

- Säästev Eesti 21 

- Elektrimajanduse riiklik arengukava aastani 2018 

- Ida-Eesti, Lääne-Eesti ja Koiva vesikondade veemajanduskavad 

Riigi jäätmekava peaeesmärk on jäätmekäitluse hierarhiat järgiv säästev jäätmehooldus. Jäätmekäitluse 

hierarhiat silmas pidades on püstitatud kolm jäätmekava strateegilist eesmärki: 

I Strateegiline eesmärk – vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust. 

II Strateegiline eesmärk – võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil taaskasutada maksimaalsel tasemel. 

III Strateegiline eesmärk – vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades muuhulgas seiret ning 

järelevalvet. 

Iga strateegilise eesmärgi elluviimiseks on jäätmekavas esitatud meetmed ning meetme elluviimise hindamiseks 

mõõdikud. 

I strateegiline eesmärk on otseselt seotud riigi jäätmekava lisas oleva jäätmetekke vältimise programmiga. 

Jäätmetekke vältimise programmi järgselt tuleb katkestada jäätmetekke ja majanduskasvu vaheline seos s.o 

stabiliseerida aastaks 2020 jäätmeteke sõltumata prognoositud majanduskasvust. Olmejäätmete tekke 

kasvuprotsent peab jääma kuni aastani 2020 alla poole sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvuprotsendist. 

Jäätmete ohtlikkuse vähendamine s.t et taaskasutusprotsessis ei toodaks turule tagasi piiratud kasutusalaga või 

keelatud aineid. 

Jäätmetekke vähendamiseks aitab kaasa uute tehnoloogiate kasutusele võtmine, mis võimaldab teatud 

materjale, mida varem käideldi jäätmetena, käsitleda kõrvalsaadusena mis ei vaja kasutusele võtmiseks 

täiendavat töötlust ja mille järele on nõudlus. 

Olmes tekkivate jäätmete vältimisele aitab kaasa ka see, kuivõrd mugavaks on elanikele tehtud võimalus anda 

asjad ära n.ö teisele ringile (second hand). 

Arenenud riikide kogemused näitavad, et tarbijate teavitamise ja jäätmetekke vähendamise meetmete 

rakendamisel saavutatakse parim tulemus omavalitsuste, ettevõtete ja jäätmetekke vältimisega tegelevate 

kolmanda sektori organisatsioonide piirkondlikus koostöös. 

II strateegilise eesmärgi  elluviimisel peab taaskasutuse suurendamine toimuma ringlussevõttu eelistades. 

Riikliku jäätmekava järgselt peab 2020 aastaks olema saavutatud järgmine sihttase: 
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o Olmejäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete kogumassist – 50%; 

o Pakendijäätmete ringlussevõtu osakaal pakendijäätmete kogumassist – 60%; 

o Biolagunevate jäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete kogumassist – 13%; 

o Biolagunevate jäätmete osakaal ladestatavates olmejäätmete kogumassis – 20%; 

o Ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutuse osakaal nende jäätmete kogumassist – 75%; 

o Elektroonikaromude kogumise osakaal kolmel eelneval aastal turule lastud elektri- ja 

elektroonikaseadmete kogumassist – 65%; 

o Kantavate patareide ja akujäätmete kogumise osakaal  nende jäätmete kogumassist – 45%. 

Eelseisva perioodi (kuni 2020 aastani) üheks keerukamaks ülesandeks on olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvu 

täitmine. Selleks on vaja oluliselt suurendada olmejäätmetes sisalduvate biolagunevate jäätmete liigiti kogumist 

ja ringlusse suunamist. Biolagunevate jäätmete (eelkõige olmejäätmetes sisalduvate paberjäätmete ja 

biojäätmete) ringlussevõtu suurendamine eeldab nende jäätmete üleriigilise kogumisvõrgustiku loomist (praegu 

toimub biojäätmete süsteemne kogumine ainult üksikutes omavalitsustes). Jäätmete sortimise motiveerimiseks 

võimaldada omavalitsusel suuremates raamides otsustada kohustusliku jäätmeveo sageduse üle. 

Peale kogumisvõrgustiku arendamise tuleb luua nõuetele vastavad käitluskohad biolagunevate jäätmete (sh 

köögijäätmete) ringlussevõtuks kompostimistehnoloogiate ja kääritamise tehnoloogiate soetamise ja 

toidujäätmete eeltöötluskäitiste rajamise teel. 

Elanikkonnalt kogutavate tagatisrahata pakendijäätmete kogumissüsteem vajab edaspidi olulist täiendamist ja 

ühtlustamist, et saavutada avalike kogumiskonteinerite piisav arv vastavalt elanikkonna tihedusele nii linnades 

kui maapiirkondades. Oluline roll on siin kohalikel omavalitsustel, kes peavad välja selgitama pakendijäätmete 

kogumispunktide arvu, asukohad ja konteinerite kuju/arvu, saavutama selles osas kokkulepped 

taaskasutusorganisatsioonidega ning lisaks teostama ka järelevalvet. 

Samuti tuleb tootjatel ja/või tootjavastutusorganisatsioonidel optimeerida probleemtoodetest tekkinud 

jäätmete kogumiskohtade asukohad nii, et kõigile elanikele üle Eesti oleksid tagatud võrdselt mugavad 

võimalused nimetatud jäätmete äraandmiseks.  

III strateegilise eesmärgi ellu viimseks tuleb eelkõige parandada ohtlike jäätmete käitlusvõimalusi. 

Oluline on tagada ohtlike jäätmete riiklike käitluskeskuste järjepidevus (käitluskeskuste keskkonnanõuetele 

vastavuses hoidmine s.h vajalike seadmete remondi jms teel), et vältida ohtlike jäätmete käitlemisel 

keskkonnariski. 

On vaja tõhustada järelevalvet jäätmekäitluses keskkonnanõuetest kinnipidamise osas. 
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2.Hetkeolukord 

2.1 Jäätmekogused 

Lisaks olmejäätmetele kogutakse Keila linnas eraldi ehk liigiti järgmisi jäätmeliike: 

 pakendijäätmed 

 ohtlikud jäätmed 

 paberi- ja kartongijäätmed 

 elektri- ja elektroonika seadmetest tekkivad jäätmed 

 ehitus- ja lammutusjäätmed 

 aia- ja haljastusjäätmed 

 tervishoiul tekkivad jäätmed 

 suurjäätmed  

 

2.1.1 Olmejäätmed 

Vastavalt Jäätmeseadusele korraldavad olmejäätmete vedu kohalikud omavalitsused. 2009. aasta kevadel 

korraldas Keila Linnavalitsus avaliku konkursi soodsaima hinnaga jäätmevedaja leidmiseks korraldatud 

jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja käitlemiseks Keila linna territooriumil. Keila Linnavolikogu 26. 

aprilli 2011 otsusega nr 27 alusel on jäätmeveo ainuõigus antud järgnevaks viieks aastaks AS-le Veolia 

Keskkonnateenused (praeguse nimega AS Eesti Keskkonnateenused). 

Korraldatud jäätmeveoga Keila linnas on hõlmatud järgmised jäätmeliigid: 

1) segaolmejäätmed 

2) paberi- ja kartongijäätmed 

3) suurjäätmed 

Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud : 

- ühistranspordipeatustes, tänavatel, parkides ning haljasaladel paiknevate avalike prügikastide 

tühjendamine ja nendes asuvate jäätmete vedamine; 

- avalikel üritustel tekkivad jäätmed. 

Tulenevalt Eesti Vabariigi Jäätmeseadusest loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks kõik Keila linna 

haldusterritooriumil asuvad segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete ja suurjäätmete tekitajad  

(kodumajapidamised, tootmis- ja kaubandusettevõtted, kohaliku omavalitsuse asutused, õppe- ja 

kultuuriasutused, tervishoiuasutused jne.  
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Keila linnast kogutud olmejäätmed 2011-2013 (tonnides)  

 

     allikas: Keskkonnaagentuur 2015 

Keila linnast koguti viimastel aastatel olmejäätmeid alljärgnevalt: 

- 2011 aastal 2069 tonni 

- 2012 aastal 1759 tonni 

 -      2013 aastal 1755 tonni 

-       2014 aastal  1640 tonni 

2012. aastast on olmejäätmete kogused  oluliselt vähenenud ja kahel aastal stabiliseerunud. 

Aastatel 2012-2013 on Keila linnas iga elaniku kohta aastas tekkinud ca 176 kg olmejäätmeid (olmejäätmete 

kogus sisaldab kõikide jäätmetekitajate kogused Keila linna haldusterritooriumilt) ehk 0,5 kg päevas. Aastatel 

2006-2010 oli see ca 0,7 kg olmejäätmeid päevas, mis näitab mõningast olmejäätmete vähenemist. 

 

2.1.2 Paberi- ja kartongijäätmed 

 

Keila linnast kogutud paberi- ja kartongijäätmete kogused viimastel aastatel: 

- 2011 aastal 81,4 tonni 

- 2012 aastal 82,6 tonni 

- 2013 aastal 103,1 tonni 

- 2014 aastal 29,8 tonni 
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Keila linnast kogutud paberi- ja kartongijäätmete kogused 2011-2013 (tonnides) 

allikas: Keskkonnaagentuur 2015, Keskkonnateenused AS, Ragn-Sells AS 

 

Kolmest allikast saadud andmete põhjal on 2014 aastal paberi- ja kartongijäätmeid (jäätmekood 20 01 01)  

oluliselt vähem kogutud võrreldes eelmiste aastatega. 

Kui jäätmevedaja avastab paberi- ja kartongijäätmete konteinerist olmejäätmeid, läheb terve konteiner kirja 

segaolmejäätmetena. Kuigi 2014 aastal kogutud paberi- ja kartongijäätmete kolmekordne vähenemine võrreldes 

2013 aastaga on vähetõenäoline, võib ülalkirjeldatu olla osaliselt selle põhjuseks.  

Paberi- ja kartongijäätmete kogused koosnevad Keila linna haldusterritooriumil asuvate kodumajapidamiste ja 

kõikide ettevõtete-asutuste paberi- ja kartongijäätmetest. Seetõttu võib paberi- ja kartongijäätmete koguste  

suurenemine 2013 aastal olla tingitud nii kaubandus- ja tootmispindade suurenemisest kui ka jäätmete 

liigitikogumise intensiivistumisest. 

Paberi- ja kartongijäätmete kogumiseks kodumajapidamistest on kinnistutel, kus asub viie või enam korteriga 

elamu, kohustus omada eraldi paberi- ja kartongijäätmete konteinerit. Keila Linnavalitsuse initsiatiivil on linna 

paigaldatud kolm üldkasutatavat paberi- ja kartongijäätmete konteinerit: 

- SOS Lasteküla värava kõrval, Mudaaugul 

- Säästumarketi hoone tagusel platsil 

- Tuula teel, parklaalal 

Ettevõtetel-asutustel, kellel tekib 50 kg või rohkem paberi- ja kartongijäätmeid nädalas, on kohustus omada 

eraldi paberi- ja kartongijäätmete konteinerit. 
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2.1.3 Suurjäätmed 

Kolmas jäätmeliik mille äravedu toimub korraldatud jäätmeveo raames on suurjäätmed (olmes tekkinud jäätmed 

mis oma mõõtmetelt ei mahu kinnistul kasutatavasse olmejäätmete konteinerisse). Jäätmekäitleja veab 

olmejäätmete konteineri kõrvale asetatud suurjäätmed ära peale teate saamist. 

Keila linnast kogutud suurjäätmete kogused viimastel aastatel: 

- 2011 aastal 2,8 tonni 

- 2012 aastal 7,3 tonni 

- 2013 aastal 18,4 tonni 

- 2014 aastal 26,4 tonni 

Suurjäätmete, millest suurema osa moodustab kasutuks muutunud mööbel, kogused on suurenenud aastast 

aastasse. Tuleb arvata et nii linna elanikkond kui ka ettevõtted on asunud oma interjööre uuendama. Ilmselt 

järjest vähem kõlbmatuks muutunud mööblit ja kodutehnikat rändab ka omavoliliste veostena loodusesse. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Keila linnast kogutud suurjäätmed 2011-2013 (tonnides) 

 
allikas: Keskkonnaagentuur  2015 
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2.1.4 Pakendijäätmed 

 

Pakendi ringlussüsteemi tegevust suunab kohalik omavalitsus oma haldusterritooriumil, arvestades tootjate ja 

turustajate ning tarbijate seisukohti. Kohalik omavalitsus määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja 

pakendijäätmete kogumisviisid. 

Eestis, sh ka Keila, on kasutusel kaks kogumissüsteemi: 

- segapakendi kogumissüsteemis kogutakse pakendijäätmed kogumiskonteinerite võrgustikul põhineva 

kogumissüsteemi kaudu kokku; 

- tagatisrahasüsteemis kogutakse pandimärgistusega pakendid kokku kogumispunktide kaudu. 

Keila linnast kogutud pakendijäätmete kogused viimastel aastatel: 

- 2011 aastal 562 tonni 

- 2012 aastal 411 tonni 

- 2013 aastal 488 tonni 

- 2014 aastal 443 tonni 

Pakendijäätmed rühmitatakse müügipakenditeks, rühmapakenditeks ja veopakenditeks. Müügipakend (esmane 

pakend) on kauba müügikohas tarbijale üleandmiseks. Rühmapakend (teisene pakend) on teatud hulga 

müügiühikute rühmitamiseks. Veopakend (kolmandane pakend) on teatud arvu rühmapakendis kaupade 

käsitsemiseks ja veoks. 

Keila linnas kogutakse kõiki pakendeid. Kaubandus- ja tootmisettevõtetes põhiliselt rühma- ja veopakendeid, 

vähesel määral  ka müügipakendeid. Elanikkonnalt kogutakse põhiliselt müügipakendeid. 

Kokkuleppel Keila Linnavalitsusega on tootjavastutusorganisatsioonid MTÜ Tootjavastutusorganisatsioon ja MTÜ 

Pakendiringlus  paigaldanud üldkasutatavad pakendikonteinerid Keila linna järgmiselt: 

- Keskväljak 15 majatagusel platsil 

- Raeapteegi tagusel platsil 

- SOS Lasteküla värava ees Mudaaugul 

- Tuula teel, parklaalal 

- Säästumarketi hoone tagusel platsil  
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Keila linnast kogutud pakendijäätmed 2011-2013 (tonnides)

allikas: Keskkonnaagentuur 

 

Suurema osa Keila linnas pakendijäätmetest moodustavad kaubandus- ja tootmisettevõtetest kogutud rühma- 

ja veopakendi jäätmed.  

Kodumajapidamistes tekkinud müügipakendijäätmete kogumiseks on lisaks üldkasutatavatele pakendijäätmete 

konteineritele paigutatud MTÜ Tootjavastutusorganisatsioon poolt kortermajade juurde 34 pakendijäätmete 

konteinerit. 

AS Ragn-Sells on Keila linnas  juurutanud ka nn „rohelise koti teenuse“ (jäätmekäitleja kogub klientidele antud ja 

pakendijäätmetega täidetud  rohelised kilekotid kinnistute väravast kokku), millega on liitunud ca 400 

ühepereelamut. 

Tulenevalt seadusest on kõik pandimärgistusega pakendites kaupu müüvad kauplused kohustatud 

pandimärgistusega pakendid tagasi ostma. Keilas on selliste kaupluste hulgas Rõõmu Kaubamaja, Selveri 

kaubanduskeskus, Maxima kauplus, Säästumarket,  Grossi toidupood ja mõned väiksemad. 
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2.1.5 Ohtlikud jäätmed ja probleemtoodete jäätmed 

Ohtlike jäätmete äraandmiseks on Keila Linnavalitsusel kokkulepe BAO Ohtlike Jäätmete OÜ-ga, kelle konteinerid 

asuvad Makrokapital OÜ-le kuuluval kinnistul Tehase tn 5. 

 

                                         Ohtlike jäätmete kogumispunkt Tehase tn 5 

 

Juriidilised isikud on kohustatud oma ohtlikud jäätmed andma üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale 

jäätmekäitlejale. 

Kodumajapidamistes tekib piisavalt ohtlikke jäätmeid, mis tänu elanikkonna väikesele keskkonnateadlikkusele 

või ükskõiksusele satuvad suures osas olmejäätmete või ehitus- ja lammutusjäätmete hulka. Ohtlike jäätmete 

tekitaja vastutab tegelikult nende ohutu hoidmise eest kuni  jäätmete üleandmiseni jäätmeluba ja ohtlike 

jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. 

Riikliku statistika järgi on ohtlike jäätmete kogused Eestis suurenenud, mida võib selgitada sellega, et üha enam 

pannakse rõhku ohtlike jäätmete eraldi kogumisele ja nad ei satu enam muud jäätmete hulka. 

Ohtlike jäätmete koguseid suurendab sageli ka jääkreostuse objektidelt välja veetav saastunud pinnas mis samuti 

on ohtlik jääde. 

2013 aastal veeti Tuula tee 5 kinnistult välja 574 tonni saastunud pinnast, mistõttu tekkis ohtlike jäätmete 

koguste hüppeline tõus. 

Viimastel aastatel koguti Keila linnast ohtlikke jäätmeid alljärgnevalt: 

- 2011 aastal 191 tonni 

- 2012 aastal 123 tonni 

- 2013 aastal 770 tonni 

- 2014 aastal 141 tonni 
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Keilas kogutud ohtlikud jäätmed 2011-2013 (tonnides) 

allikas: Keskkonnaagentuur 2015 

Tootja peab rajama kodumajapidamises kasutatavatest elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 

kogumispunktid igasse Eesti maakonda, võttes arvesse rahvastiku tihedust ning nõuet, et elektroonikaromude  

üleandmine oleks jäätmete valdajale võimalikult mugav. Rajada tuleb igale üle 3500 elanikuga kohaliku 

omavalitsuse territooriumile vähemalt üks  elektroonikaromude kogumispunkti.   

Keila ohtlike jäätmete kogumispunktis asub ka MTÜ-le Eesti Elektroonikaromu kuuluv konteiner, kuhu on 

elanikkonnal võimalik tuua elektri- ja elektroonika jäätmeid. Keila Linnavalitsuse ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu 

vahel on sõlmitud koostööleping mille põhjal konteinerit tühjendatakse vastavalt täituvusele ning konteineri rent 

ja tühjendamine on tasuta. 

 

 

                                        Elektri- ja elektroonikaromu konteiner Tehase tn 5 
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Aastatel 2011-2013 koguti Keila linnast elektri- ja elektroonika romusid: 

- 2011 aastal 14,0 tonni 

- 2012 aastal 6,4 tonni 

- 2013 aastal 80,6 tonni 

- 2014 aastal 82,3 tonni  

Allikas: Keskkonnaagentuur 2015 

Tehase tn 5 asuvas ohtlike jäätmete kogumispunktis on elanikkonnal võimalik ära anda ka vanarehve. Keila 

Linnavalitsuse ja MTÜ Eesti Rehviliit vahel on sõlmitud koostööleping mille põhjal kogutud vanarehvide äravedu  

MTÜ Eesti Rehviliit poolt määratud jäätmekäitleja poolt on tasuta. 

Lisaks elanikkonna poolt ohtlike jäätmete kogumispunkti viidud vanarehvidele kogutakse Keila linnas oluline osa 

vanarehve  Keila autoremonditöökodades  ning kahes Keila linnas asuvas autolammutustöökojas (Pakiautokeskus 

- Tomesko OÜ ja KMV Autokeskus AS). 

Autolammutustöökodade põhilised jäätmed on vanade mootorsõidukite ja nende osade käitlemise tulemusel 

tekkinud autoromud ja nende osad. 

Keila linnas aastatel 2011-2013 kogutud vanarehvid: 

- 2011 aastal 47,5 tonni  

- 2012 aastal 15,5 tonni 

- 2013 aastal 37,1 tonni 

- 2014 aastal 24,1 tonni 

Allikas: Keskkonnaagentuur 2015 

 

 

Allikas: Keila Linnavalitsus 
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Keila linnas on kaheteistkümnes patareide ja väikeakude müügiga tegelevas ettevõttes välja pandud kasutatud 

patareide ja väikeakude kogumiskastid. 

Elektri- ja elektroonikaromud, vanarehvid, autoromud ja nende osad ning kasutatud patareid ja väikeakud on 

jäätmed mis tekivad probleemtoodete ära viskamisel. Probleemtoodetele rakendub tootjavastutuse põhimõte, 

mille kohaselt peab tootja tagama tema turule lastud probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise ja nende 

taaskasutamise, korduskasutamise või nende kõrvaldamise. Nende tegevustega seotud kulud kannab tootja. 

2.1.6  Ehitus- ja lammutusjäätmed 

Ehitus- ja lammutusjäätmed koosnevad erinevatest materjalidest - mineraalsed materjalid (pinnas, kivid, betoon, 

kipsil põhinevad materjalid, klaas jne), puit, metall, papp, eterniit, soojustusmaterjal.  

Keila linnast kogutud ehitus- ja lammutusjäätmete kogused viimastel aastatel: 

- 2011 aastal 488 tonni 

- 2012 aastal 1465 tonni 

- 2013 aastal 984 tonni 

- 2014 aastal 5308 tonni (sealhulgas 4776 tonni looduslikke kive ja pinnast) 

Arvestades Keila linnas toimuvat pidevat arendus- ja ehitustegevust on tekkiv ehitus- ja lammutusjäätmete hulk 

piisavalt suur. 

Keila Linnavalitsusel on suuline kokkulepe Keila vallaga, mille kohaselt linna elanikkond  võib kasutada Keila vallas 

asuvat Karjaküla jäätmejaama ehitus- ja lammutusjäätmete ning eterniidi ära andmiseks piiratud kogustes. See 

toimub tasulise teenusena vastavalt Karjaküla jäätmejaama poolt kehtestatud hinnakirjale. Lisaks võetakse 

ehitus- ja lammutusjäätmeid vastu ka Tallinnas, OÜ Slops poolt hallatavas Kopli ehitusjäätmete käitluskohas (ka 

eterniiti) Maleva tn 4 ning Väo paekarjääris OÜ Ati Grupp poolt hallatavas ehitusjäätmete käitluskohas. 

Probleemiks kujuneb sageli eraisikute poolt ehitus- ja lammutusjäätmete viimine olmejäätmete konteinerisse 

(kipsplaadi tükid, silikaatkivid, katteplaadid jne.). 

Keila linnast kogutud ehitus- ja lammutusjäätmed 2011-2013 (tonnides) 

allikas: Keskkonnaagentuur 
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Biojäätmetest kogutakse Keila linnas eraldi aia- ja haljastusjäätmeid. Aia- ja haljastusjäätmete kogumine linna 

haljasaladelt toimub reeglipäraselt kevadel ja sügisel. Aia- ja haljastusjäätmeid (ka elanikkonnal) on võimalik üle 

anda AS Keila Vesi kompostimisplatsile, kus koos reovee setetega valmistatakse haljastuses kasutatavat 

kompostmulda.  

Biojäätmete hulka kuuluvad kodumajapidamistes tekkivad toidu- ja köögijäätmed ei ole liigiti kogutuna Keila 

linnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud. 

Keila linna lõunaosas, kus asuvad põhiliselt kinnistud ühepereelamutega, kasutatakse aia- ja pargijäätmeid ka 

kompostmulla valmistamiseks. Kui toitlustus- ja kaubandusasutustes, kus tekib suuremas koguses toidu- ja 

köögijäätmeid, toimub nende üleandmine jäätmekäitlejale, siis kodumajapidamistes tekkivad toidu- ja 

köögijäätmed visatakse reeglina olmejäätmete konteinerisse.  

 

2.1.8 Tervishoiul tekkivad jäätmed  

Tervishoiul tekkivate spetsiifiliste jäätmete, s.o nii inimeste kui ka loomade tervishoiu, ravimise ja hooldusega 

seotud asutustes tekkivate jäätmete kogumine  toimub tervishoiu- ja veterinaarasutuste sisemiste juhiste järgi.  

Keila Perearstikeskusel, Keila Loomakliinikul, Hooldus- ja taastusravihaiglal  ning eraldi praktiseerivatel arstidel 

on sõlmitud kokkulepped spetsiifiliste jäätmete üleandmise kohta jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi 

omavatele jäätmekäitlejatele. 

 

2.1.9 Metallijäätmed 

Metallijäätmete vastuvõttu Keila linnas ei toimu. Metallijäätmeid saab ära anda Metamex OÜ kogumispunktis 

Tutermaal või AS Kuusakoski kogumispunktis Paldiskis. 

  

2.1.10 Muud jäätmed 

 Keila linna territooriumile on Keila Linnavalitsuse poolt paigaldatud 83 tänavaprügikasti, mida Keila linna parkide 

ja haljasalade aastaringse hooldamise lepingu raames tühjendab  OÜ Stiges. Lepingujärgselt toimub 

tühjendamine kaks korda nädalas. 2012. aastal läbiviidud Keila linnaelanike rahulolu uuringus oli üks välja toodud 

probleemidest sõnastatud – „palju prahti ja prügi kuna liiga vähe prügikaste“. 
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                         Näide Keila linnas olevatest tänavaprügikastidest 

 

Keilas omavad jäätmeluba või jäätmete registreerimise tõendit mitmed ettevõtted. Jäätmeluba annab jäätmeid 

käitlevale isikule õiguse mitmeteks jäätmekäitlustegevusteks, kusjuures jäätmeluba ei nõuta füüsiliselt isikult kes 

käitleb ise oma kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid (Jäätmeseadus § 73). 

 Jäätmeluba on nõutav ka mitmesuguste jäätmete tekitajalt, sealhulgas tegutsemisel järgmistes valdkondades: 

metallide töötlemine, toiduainetetööstus, mineraalsete materjalide töötlemine ja puidutööstus (Jäätmeseadus 

§ 75). Ülaltoodud nõuetest tulenevalt on Keila linn territooriumil tegutsevatest ettevõtetest jäätmeluba näiteks 

AS Keila Vesi (olmereovee puhastatud sette kompostimine – 220 tonni aastas), Tomesto OÜ - Pakiautokeskus 

(sorteeritud jäätmeid romusõidukitelt – 200 tonni aastas).  

 

2.2 Jäätmemajanduse korraldamine ja rahastamine 

Keila Linnavolikogu 28. Septembri 2004.a määrusega nr 16 asutati tänaseni toimiv jäätmevaldajate register ja 

kehtestati selle pidamise kord. Tulenevalt Jäätmeseadusest on Keila Linnavalitsusel õigus saada Keila linnas 

tegutsevalt jäätmevedajalt tasuta teavet jäätmevaldajate registri kohta. 

Jäätmeseaduse § 71 lõige 2 punkt 2 järgi peab tiheasustusaladelt olmejäätmete äravedu toimuma vähemalt üks 

kord nelja nädala jooksul. Muud äraveo intervallid või tühjendussagedused kehtestab kohalik omavalitsus. 

Tulenevalt Keila Linnavolikogu 30. Novembri 2004.a määrusest nr 24 „Jäätmeveo korraldamine Keila linnas“ 

kehtivad järgmised konteinerite tühjendussagedused: 

- paberi ja kartongijäätmete konteinerid – vähemalt üks kord kolme kuu jooksul 

- olmejäätmete konteinerid kortermajade juures – vähemalt kaks korda kuus 
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- olmejäätmete konteinerid üksikelamute juures – vähemalt üks kord kuus 

Paljud linnakodanikud on esitanud Keila Linnavalitsusele avalduse olmejäätmete konteinerite 

tühjendusintervallide muutmiseks ja seda suurendamise suunas. Põhjendusteks on kas liiga suur konteiner mis 

ei täitu määratud aja jooksul (majas on üksik pensionär) või tänu paberi- ja kartongijäätmete ning 

pakendijäätmete liigiti kogumisele ei teki piisavas koguses olmejäätmeid või kompostitakse olmejäätmete hulgas 

olevad biojäätmed (toidu- ja köögijäätmed). Kui põhjendused on tõestust leidnud siis avaldused ka rahuldatakse. 

Kohalike omavalitsuste ülesandeks on kampaaniate ja teavitustöö läbiviimine mis propageerivad jäätmetekke 

vältimist ja vähendamist. Samuti jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamise suurendamisele suunatud tegevust. 

Keila Linnavalitsuse poolt on korraldatud infopäevi erinevatele sihtrühmadele (korteriühistud, ettevõtted, 

koolilapsed). Ilmunud on infovoldikud eri liiki jäätmete sorteerimise võimaluste kohta. Kõikidesse postkastidesse 

ilmus Keila Keskkonnaleht, milles teavitatakse inimesi erinevatest võimalustest keskkonda säästva eluviisi 

jätkamiseks. 

Keskkonnajärelevalve seaduse § 3 lõige 1 järgi on kohalik omavalitsusorgan või asutus üks keskkonnajärelevalve 

teostajatest. Kohalik omavalitsusüksus kas rakendab seaduses sätestatud abinõusid ebaseadusliku tegevuse 

tõkestamiseks ja kohustuslike keskkonnakaitseabinõude elluviimiseks või teavitab Keskkonnainspektsiooni 

keskkonda kahjustavast või ohustavast õigusvastasest tegevusest (Keskkonnajärelevalve seadus § 6 lg 3). 

Viimane tõsisem jäätmealane õigusrikkumine toimus 2011 aastal Keila lõunaosas paiknevas tööstuspiirkonnas.  

Ettevõte, kelle põhitegevuseks on ehitus- ja remonditööd, ladustas oma territooriumil suures koguses jäätmeid. 

Ettevõttel puudus jäätmete käitlemiseks jäätmeluba. Antud juhtum edastati  Keskkonnainspektsioonile edasiseks 

menetlemiseks. 

Keskkonnatasude seadus määrab saastetasude rakendamise jäätmete kõrvaldamisel. Saastetasu ei rakendata 

jäätmetele mis suunatakse ringlusesse või taaskasutusse, samuti põletamisele või kompostimisele suunatud 

jäätmetele. Seega saastetasu rakendatakse prügilale ladestatud jäätmetele (Keskkonnatasude seadus § 18). 

Keskkonnatasude seaduse § 21-ga on kehtestatud saastetasude määrad. Nii on tavajäätmete kõrvaldamise 

saastetasu 2011 aastal 14,38 € ühe tonni kohta, alates 2012 aasta 1. Jaanuarist  17,25 € ühe tonni kohta, alates 

2013 aasta 1.jaanuarist 20,77 € ühe tonni kohta, alates 2014 aasta 1.jaanuarist 24,86 € ühe tonni kohta ja alates 

2015 aasta 1.jaanuarist 29,84 € ühe tonni kohta. 

Keskkonnatasude seaduse § 15 lõige 2 määrab laekunud saastetasude jaotumise: 

- 25 % kantakse riigieelarvesse 

- 75 % jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks 

 

 Eesti Energia Iru jäätmepõletusploki käiku andmisega, jäätmekütuste valmistamise suurenemisega ning 

jäätmete liigiti kogumise suurenemisega on oluliselt vähenenud prügilale ladestatud jäätmete hulk ning 

kahanenud ka saastetasu laekumine. Seda näitab  Keila linnaeelarvesse laekunud saastetasu viimastel aastatel: 

- 2011 aastal 13 656 eurot 

- 2012 aastal 6 670 eurot 

- 2013 aastal 413 eurot 

 

 

 

Keila linnaeelarvesse laekunud saastetasu 2011-2013 (eurodes) 
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allikas: Keila Linnavalitsus 2015 

 

 

Eraldised Keila linnaeelarvest jäätmehoolduse ja jäätmekäitluse arendamiseks aastatel 2011 kuni 2013 on olnud 

stabiilselt ca 15 000 eurot aastas. 

 

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2011 2012 2013



 
 
 

23 
 

3. Eesmärgid 

  

3.1 Jäätmetekke vältimine ja vähendamine 

Kuigi jäätmetekke vältimine on juba aastaid olnud Euroopa Liidu jäätmepoliitika tähtsaim eesmärk on sellele 

suunatud meetmete praktikas rakendamine paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides sh ka Eestis olnud pigem 

tagasihoidlik. Eesti ei ole käesoleva ajani jäätmetekke vältimist eraldi käsitlenud ei riigi ega omavalitsuste, sh ka 

Keila jäätmekavades. 

Jäätmetekke vältimise võimalused sõltuvad paljudest teguritest nagu majandusolukord, tarbijate teadlikkus, 

jäätmetekke vältimise rakendamise ulatus ettevõtetes jms. 

Möödunud kogemused näitavad, et kõige rohkem mõjutab jäätmeteket majandusolukord ja tarbimise tase. 

Seetõttu on Eestis jäätmetekke üldine vähendamine eeldatava majanduskasvu ja ostujõu suurenemise oludes 

tunduvalt raskem kui Euroopa arenenud riikides, kus on tänaseks saavutatud majanduskasvu/tarbimise ja 

jäätmetekke vahel teatud tasakaal. 

Jäätmetekke vältimine on võimalik üksnes siis, kui toote olelusringi kõikidel etappidel suudetakse mõjutada 

praktilisi otsuseid: seda, kuidas toode kujundatakse, valmistatakse, tarbijale kättesaadavaks tehakse ja 

kasutatakse. Olmejäätmete teket mõjutab ka otseselt tarbijate käitumine, mis on seotud teadlikkuse, 

sissetulekute, ühiskonna sotsiaalstruktuuri ja jõukusega. Seega võrreldes jäätmekorraldusmeetmetega (nt 

jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamise edendamisega) peavad jäätmetekke vältimisele suunatud meetmed 

hõlmama palju laiemat huvirühmade ringi (riik, kohalik omavalitsus, ettevõtted ja tarbiv elanikkond) ning 

jäätmetekke vältimisega tuleb tegeleda kõikidel tasanditel. 

Suur osa Keila tööstusettevõtteid tarnib lõpptoodete valmistamiseks märkimisväärses koguses pooltooteid, mis 

piirab osaliselt tootearendust, kuid ei välista keskkonnahoidliku lõpptoote valmistamist ning jäätmetekke 

vähendamist. Küll on ettevõtetel, eriti toidukaupu müüvatel kaubandusettevõtetel võimalik optimeerida 

kaubakoguste tellimuste kaudu jäätmetekke vähendamist. Kaubandusettevõtetel tuleb intensiivsemalt 

propageerida paberist kotte, et vältida looduses mittelagunevate kilekottide kasutamist. Kaubandusettevõtted 

peavad rohkem propageerima tagatisraha märgistusega varustatud korduv kasutatavate pakendite tagastamist. 

Arenenud riikide kogemused näitavad, et tarbijate teavitamise ja jäätmetekke vähendamise meetmete 

rakendamisel saavutatakse parim tulemus omavalitsuste, ettevõtete ja jäätmetekke vältimisega tegelevate 

kolmanda sektori organisatsioonide piirkondlikus koostöös. 

Keila Linnavalitsusel on võtmeroll elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmisel ja selleks tingimuste loomisel. 

Elanikkonna teadlikkusest ja tarbimisharjumustest sõltub suuresti nii pakendijäätmete, toidujäätmete kui ka 

muude olmejäätmete koguse vähendamine. Koostöös ettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonidega tuleks 

Keila Linnavalitsusel korraldada soovitatavalt kord kvartalis infotunde või ümarlaudu jäätmetekke vältimise või 

vähendamise teemadel erinevatele sihtrühmadele. Elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ja 

teavitamiseks tuleb kaasata Keila Leht, huvi tõstmiseks algatada diskusioone jäätmetekke vältimise ja 

vähendamise teemadel. Vajadusel väljastada infolehti elanike tarbimisharjumuste suunamiseks. Nii saab 

jäätmeid oluliselt vältida eelistades vastupidavaid tooteid (riided, tehnika, mööbel), mitte ostes toitu mille 

tarbimises sa kindel ei ole, vältides ühekordseid pakendeid (kilekotid) ja toidunõusid, tellides Omnivalt 

postkastile kleebise „Aadressita reklaami mitte panna“ jne.  

 Keila Linnavalitsuse toetus ja abi ühiskondlike initsiatiivide (toidupank; kasutatud rõivaste ning muude 

riideesemete, mööbli, toidunõude ja töötava tehnika korduskasutuspunkti asutamine; elektroonika 

pisiparanduse korraldamine jne) edukale alustamisele või toimimisele on vajalik. 
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Jäätmetekke vältimise ja vähendamise programmi rakendamise tulemusel: 

- tekivad ettevõtjatel vahendid/pädevus ressursitõhususe ja jäätmetekke vältimise ning vähendamise 

põhimõtete rakendamiseks, 

- tarbijad on teadlikud ning soovivad ja saavad panustada jäätmetekke vältimisse ja vähendamisse. 

 

3.2 Jäätmehoolduse eesmärgid (sh jäätmevood ja -allikad) 

Keila linna jäätmehoolduse eesmärkide seadmisel on lähtutud Riigi Jäätmekavast aastateks 2014-2020. 

28.04.2015 allkirjastas Eesti Vabariigi keskkonnaminister olmejäätmete sortimist ja liigitamist reguleeriva 

määruse muudatuse mis jõustub 1. jaanuaril 2016 aastal. Määruse muudatuse raames on täpsustatud 

jäätmeliikide nimekirja, mis tuleb tekkekohas liigiti koguda. Tekkekohas liigiti kogutud jäätmete nimekirja 

lisanduvad biolagunevad köögi- ja toidujäätmed, klaasijäätmed, plastjäätmed (jäätmed mis ei kuulu pakendite 

hulka, näiteks plastämbrid, plastkelgud jne) ja metallijäätmed (väikesemõõdulised ja väikestes kogustes, mida ei 

ole otstarbekas viia vanametalli kokkuostu punkti). Keskkonnaministri määruse muudatusega kehtestatakse 

olmejäätmete liigitikogumise üldised nõuded, mille täpsustatud rakendused määrab kohalik omavalitsus. 

Olmejäätmete kogumiseks ja üleandmiseks on Keilas läbi viidud korraldatud jäätmeveo hange, mis kehtib 1. 

augustist 2016- 31. juuli 2021. a. Jäätmeliikideks, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu on: 

a) segaolmejäätmed; 

b) paber ja kartong; 

c) biolagunevad söökla- ja köögijäätmed; 

d) suurjäätmed. 

Pakendijäätmete kogumisvõrgustikku tuleb arendada ja seda eelkõige konteinerite arvu suurendamisega 

vastavalt vajadusele. Iga ekspluatatsiooniantava uue kortermaja juurde on vajalik ka pakendijäätmete konteiner. 

Erinevate elanike hulgas läbiviidud küsitluste (Saue vallas läbiviidud küsitlus) põhjal selgub, et maksimaalne 

kogumispunkti kaugus elukohast mida elanikud on valmis kasutama, ei ületa 200 m. Vajalik on pakendijäätmete 

konteineri tühjendamine mõistliku sagedusega ja seda kokkuleppel vedajaga. Väikeelamute piirkonnas tuleb 

jätkata nn „rohelise koti“ teenuse propageerimist. Mida rohkem on võimalusi pakendijäätmete üleandmiseks, 

seda aktiivsemalt inimesed tegutsevad. 

Elektri- ja elektroonikaromude ning vanarehvide kogumist tuleb jätkata ohtlike jäätmed kogumispunkti kaudu. 

Ohtlike jäätmete kogumissüsteemi tuleks jätkata senisel kujul, laiendades samas ohtlike jäätmete vastuvõtupunti 

territooriumil jäätmete nomenklatuuri. 

Tingituna jäätmeseaduse muutmisest, elanike teadlikkuse kasvust ja linna soovist jäätmemajandust paremini 

korraldada on päevakorral Keila linna vajadusi arvestava jäätmejaama rajamine. Jäätmeseaduse § 31 lõike 3 

kohaselt peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi- ja papi-, metalli-, plasti- ja 

klaasijäätmete liigiti kogumise, ning lisaks ka biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete, biolagunevate köögi- ja 

sööklajäätmete ning jäätmekoodide 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04 ning 15 01 07 määratud pakendijäätmete liigiti 

kogumise. Alates 1. jaanuarist 2020. a tuleb taaskasutada korduskasutamiseks ettevalmistatuna ja ringlusse 

võetuna kodumajapidamisest pärinevaid paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmeid, muid liigiti kogutud 

kodumajapidamisest pärinevaid jäätmeid ning muudest allikatest pärinevad samalaadseid jäätmeid, v.a 

tootmisjäätmed ja põllumajandustootmisest või metsandusest pärinevad jäätmed, vähemalt 50% ulatuses nende 

jäätmete kogumassist kalendriaastas. 
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Jäätmejaam on koht, kuhu Keila linna elanikud saavad viia mistahes teisest tooret ning ka ohtlikke jäätmeid. Aiaga 

piiratud, mehitatud ja kõige vajalikuga varustatud jäätmejaam on avatud kindlatel kellaaegadel. 

Arvestades Tallinna linna lähedust tuleb ehitus- ja lammutusjäätmed viia Tallinna ehitus- ja lammutusjäätmeid 

käitlevatesse ettevõtetesse (OÜ Slops, OÜ Ati Grupp). Väikeses koguses ehitus- ja lammutusprahti on võimalik 

viia ka Tallinna Pääsküla jäätmejaama ja Keila valla Karjaküla jäätmejaama. Keila ohtlike jäätmete kogumispunktis 

on võimalik korraldada piiratud kogustes ehitus- ja lammutusjäätmete vastuvõtt linna kodanikelt. 

Soodustada tuleb aia- ja haljastusjäätmete üleandmist AS-le Keila Vesi, komposti valmistamiseks koos reovee 

settega.  

Keskkonnaagentuuri laekub informatsioon Keila linnas tekkivatest jäätmekogustest, jäätmete liigilisusest, 

taaskasutusest jne. Linnavalitsuse ülesandeks on kord aastas seda informatsiooni analüüsida et vajadusel viia 

muudatused jäätmekavasse. 

3.3 Jäätmehoolduse keskkonnamõju  

Jäätmekäitluse mõju keskkonnale võib olla nii otsene (loodusliku keskkonna reostamine, inimese tervise 

kahjustamine) kui kaudne (prügilate ja käitluskohtade ümbruses maa hinna langus). Keila territooriumil puudub 

prügila, mistõttu inimeste tervist ja heaolu mõjutavad jäätmete teke, kogumine ja transport kui ka ohtlike 

jäätmete kogumispunkti asukoht ja ekspluateerimise olukord. 

Ohtlike jäätmete kogumispunkt asub lõuna Keila tööstuspiirkonnas ja on rajatud kõiki keskkonnanõudeid 

arvestavalt. 

Jäätmete tekke ja kogumise keskkonnamõju suurus oleneb jäätmete hulgast ja kogumisviisist. Jäätmetekke 

kogused sõltuvad olulisel määral elanikkonna ja ettevõtete teadlikkusest säästvalt tarbida. Mida rohkem 

tekkinud jäätmetest kogutakse liigiti ja taaskasutatakse, seda rohkem suudetakse vähendada jäätmete 

käitlemisest tekkivat negatiivset keskkonnamõju. Sorteerimise käigus eraldatakse taaskasutatav materjal ja 

ohtlikud  jäätmed, mis võimaldab kokku hoida tarbitavaid ressursse ja vältida ohtlike ainete keskkonda sattumist. 

Seetõttu on oluline säästva tarbimise ja jäätmete taaskasutamise alase teavitustöö tegemine Keila Linnavalitsuse 

poolt.  

Jäätmeveo peamisteks keskkonnamõjudeks on jäätmeveokite poolt tekitatavad mõjud – heitgaas ja müra, mis 

muu transpordikoormusega võrreldes on marginaalsed. Keila Linnavalitsuse ülesandeks on jälgida, et jäätmeid 

veo ajal ei satuks keskkonda (konteinerite ületäitumus, konteinerite ümbruse prügistamine, linnaruumi 

prügistamine omavoliliste ladestuskohtade tekitamisel) ja et jäätmeveoga ei kaasneks haisu levik. Korraldatud  

jäätmevedu Keilas võimaldab jäätmete kogumist logistiliselt paremini organiseerida ja vähendada jäätmeveokite 

poolt läbitavaid vahemaid ning transpordist tingitud keskkonnamõju. 

Lagunenud või kasutusest väljalangenud tööstusehitised põhjustavad keskkonnariske või negatiivset mõju 

keskkonnale, maastikule ja inimese tervisele. Keila linnas on sellised ehitised kesklinnas, Jaama tänav 16A asuv 

veetorn ja Jaama tänav 8 asuv endine vabrikuhoone, samuti endise osaühingu Harko  õliladu Jõe tänava, Kaare 

tänava ja Linnamäe tee vahelisel maa-alal, Pae tänav 2 asuva Vikerkaare lasteaia Sipsiku maja katlamaja, Paldiski 

mnt 28f asuv ladu. Tuleb taotleda ja korraldada nimetatud ehitiste rekonstrueerimine või lammutamine. 

Keila Linnavalitsusel tuleb igati soodustada jäätmemajade ehitamist, et vältida lendprahi tekkimist ja parandada 

linna välisilmet.  

Et vältida keskkonnareostust tuleb suurendada tänaval asuvate prügikastide arvu. Sellist soovi on avaldanud ka 

Keila linna elanikud (Keila linnaelanike rahulolu uuring 2012) 
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Lisa 1. Keila linna jäätmehoolduse tegevused, indikaatorid ja tulemused  

2016-2020 

Jrk 
nr 

Meede Tegevus Aeg Indikaator Tulemus Vastutaja 

1 Jäätmehoolduse 
korraldamise 
pikaajaline 
planeerimine 

Keila linna jäätmekava  
ajakohastamine ja linna 
jäätmehooldust 
reguleerivate õigusaktide 
uuendamine. 

Igal aastal 
linna 
jäätmekava 
kehtimise 
perioodil. 

Vastavad dokumendid 
on ajakohastatud, vastu 
võetud ja kehtestatud. 
Vastav teave on  
avalikustatud. 
 

Uuendatud dokumentide  
olemasolu.  

Keila Linnavalitsus 
(edaspidi Keila LV) 

2 Seire- ja järelevalve- 
süsteemi tõhustamine 

Keila Linnavalitsus korraldab 
süstemaatilist kontrolli  
jäätmevaldajate ja  
jäätmekäitlejate üle ning  
teeb aktiivset koostööd  
keskkonnainspektsiooni ja  
teiste KOV üksustega. 

Pidev Kontrollimiste arv aastas  
sh koostatud menetlused  
vms. 

Väike rikkumiste arv, jäätme- 
valdajate huvi töö  
nõuetekohaseks  
läbiviimiseks. 

Keila LV 

  Keila linn teostab  
järelevalvet korraldatud  
jäätmeveo toimimise üle. 

Pidev Järjepideva teabe  
olemasolu. 
Jäätmevaldaja registri  
täitmine. 

Ülevaate olemasolu Keila  
linna korraldatud jäätmeveo  
üle. Analüüsitav statistika. 

Keila LV keskkonna- 
nõunik koostöös 
Keskkonnaagentuuriga 

  Olemasolevate ja   
tekkivate omavoliliste 
ladestuskohtade 
likvideerimine. 

Pidev Koristatud prügi kogus. 
Ebaseaduslike  
ladestamiskohtade 
puudumine. 

Prügistunud alade 
likvideerimine. Inimeste  
jäätmekäitlusalaste 
harjumuste muutumine. 

Keila LV koostöös  
elamuühistute,  
maaomanike ja 
jäätmevaldajatega. 

  Jäätmestatistika kogumine 
korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunud 
jäätmevaldajate kohta.  

Pidev Ülevaate olemasolu. 
Mitteliitumise põhjuste 
väljaselgitamine. 

Andmebaas probleemsetest 
elamutest ja selle alusel 
võimalused küsimuste  
lahendamiseks.  

Keila LV 

3 Elanike keskkonna- 
teadlikkuse tõstmine, 
soodustuste ja  
 regulatsioonide 
arendamine  
jäätmetekke  
vähendamiseks ning  
jäätmekäitluse 
arendamiseks 

Elanike keskkonnaalase  
teadlikkuse tõstmine: 
-infokampaaniad (näiteks 
ukselt uksele, prospektid ja 
infolehed jms), 
-keskkonnaalane koolitus, 
-meediakanalite kasutamine 
riiklikul ja kohalikul tasandil 
-jäätmealaste kampaaniate 
korraldamine erinevatele 
sihtgruppidele (lapsed, 
täiskasvanud, firmad jm). 

Pidev Inimeste huvitatus, 
süsteemne ja hooliv  
tegevus jäätmetekke  
vältimisel, jäätmete  
sorteerimisel ja  
üleandmisel. Teavituste ja 
koolituste arv ning sisu. 

Jäätmetekke vähenemine,  
sorteeritud jäätmete 
osatähtsuse kasv. 

Keila LV 

  Linna heakorrakuu 
 korraldamine. 

2016-2020 Elanike huvitatuse kasv      
ümbruse heakorrastamise 
vastu. 

Omavoliliste prügi 
mahapanekukohtade 
vähenemine, elanike  
teadlikkuse kasv. 

Keila LV 

  Sobiva mahuga konteinerite 
kasutamine, ühiste  
konteinerite kasutamine. 

Pidev Elanike huvitatuse kasv 
jäätmete liigiti kogumise 
 vastu. 

Sorteeritud jäätmete 
osatähtsuse kasv. 
Tühisõitude vähenemine. 
Vähenenud risk prügistamiseks 
ja jäätmete kodus  
põletamiseks. 

Keila LV 
Jäätmevedaja 

  Liigiti kogutud pargi- ja 
haljastusjäätmete  
üleandmine reoveepuhastile 

Hooajaline Üleantud pargi- ja 
Haljastusjäätmete kogus. 

Väheneb segaolmejäätmete 
kogus. Suureneb 
kompostitavate jäätmete hulk.  

Keila LV 
AS Keila Vesi 

  Keila linna kodulehe  
keskkonnaalase rubriigi 
järjepidev uuendamine ja 
jäätmealase teabe 
avaldamine. 

Pidev Edastatava teabe kogus ja 
ajakohasus. 

Keila linna kodulehe kasutajate 
pidev informeeritus. 

Keila LV 

            Ettevalmistus klaasi-, plasti- 
Ja metallijäätmete 
sorteeritud ja liigiti 
kogumiseks ohtlike jäätmete 
vastuvõtu punktis. 

2016 Klaasi-, plasti- ja 
metallijäätmete kogused. 

Valmisolek sorteeritud ja liigiti 
kogutud klaasi-, plasti- ja 
metallijäätmete vastuvõtuks 
Ohtlike jäätmete  
vastuvõtupunktis. 

Keila LV 

  Ettevalmistus toidu- ja 
köögijäätmete liigiti 
kogumiseks elanikkonnalt 

2016 Toidu-ja köögijäätmete  
kogused. 

Valmisolek toidu- ja 
köögijäätmete liigiti 
kogumiseks. 

Keila LV 
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4 Jäätmehooldustaristu 
uuendamine ja 
arendamine 

Korraldatud jäätmeveo 
tingimuste ülevaatamine. 

Regulaarne Tingimuste sobivus Keila 
Linnavalitsusele ja 
korraldatud jäätmeveoga 
haaratud jäätmevaldajale. 

Sorteeritud jäätmete osakaalu 
suurenemine, keskkonnaohu 
vähenemine ja jäätmeveo 
logistika paranemine. 

Keila LV 

  Avalike tänavaprügikastide 
võrgu arendamine. 

2016-2020 Prügikast vähemalt 200 m 
ulatuses. 

Prügistamise vähenemine 
linnaruumis ning kokkuhoid 
prügikoristuskuludelt. 
 

Keila LV 

  Kokkuleppe sõlmimine 
Karjaküla jäätmejaama 
kasutamiseks. 

2016-2020 Üleantavate jäätmete 
kogus. 

Tulemuslikum jäätmete 
taaskasutus. 
 
 

Keila LV 
Keila Vallavalitsus 

  Pakendijäätmete 
kogumisvõrgustiku  
arendamine ja haldamine. 
 

2016-2020 Piisava täituvusega 
konteinerid logistiliselt 
õigetes kohtades. 

Pakendijäätmete üleandmise 
lihtsustumine. 

Keila LV 
Tootjavastutusorgani- 
satsioonid  

  Nn „rohelise koti” teenuse 
propageerimine pakendite 
kogumiseks ühepereelamute 
piirkonnas. 
 

2016-2020 Teenuse tarbijate arvu 
suurenemine. 

Pakendijäätmete kogumise ja 
üleandmise lihtsustumine. 

Keila LV 
Jäätmevedaja 

  Paberi- ja kartongijäätmete 
kogumisvõrgustiku 
arendamine. 
 

2016-2020 Täiendavad kogumiskohad 
Sobivaimate asukohtade 
leidmine konteineritele. 

Paberi- ja kartongijäätmete 
üleandmise lihtsustumine. 

Keila LV 
Jäätmevedaja  

  Ohtlike jäätmete 
kogumispunkti teenuse 
kvaliteedi säilitamine ja 
arendamine sh lahtioleku 
aegade suurendamine. 
 

2016-2020 Kogutud jäätmete hulk.  
Kogutud jäätmete 
nomenklatuuri  
laiendamine.  

Keskkonnaohtliku saaste 
vähendamine, ohtlike  
jäätmete üleandmise 
lihtsustamine. 

Keila LV 

  Elanike aedadest ning linna 
parkidest ja haljasaladelt 
kogutud aia- ja  
haljastusjäätmete 
äraandmise võimaldamine 
Keila reoveepuhastisse. 
  

Regulaarselt  
sügiseti. 

Kogutud aia- ja 
haljastusjäätmete kogus. 

Väheneb aia- ja 
haljastusjäätmete sattumine 
olmejäätmete hulka.  
Korrastatum koduümbrus. 

Keila LV 
AS Keila Vesi 

  Jäätmearuannete baasil 
Keila linnas tekkivate  
jäätmete, sh nende liigiti 
kogumise, hulga ning 
liigilisuse jälgimine ja 
analüüs edasise tegevuse 
kujundamiseks. 
  

Regulaarne Korrektne statistiline 
ülevaade. 

Andmebaasi olemasolu edasise 
jäätmealase tegevuse  
planeerimiseks, puuduste 
kõrvaldamiseks ja kavandatu 
täiendamiseks. 

Keila LV koostöös 
Keskkonnaagentuuriga  

 Jäätmehooldustaristu 
uuendamine ja  
arendamine 

Keila linna jäätmejaama  
rajamine 

2016- 
2020 

Jäätmete üleandmise 
lihtsustamine 

Saaste vähendamine, 
Sorteeritud jäätmete 
Osatähtsuse kasv 

Keila LV 
Koostöös 
KIK`iga 

5 Koostöö 
naaberomavalitsustega 

Tingimuste koostamine ja  
kirjaliku kokkuleppe  
sõlmimine Keila  
Vallavalitsusega Karjaküla 
jäätmejaama kasutamiseks. 

2016-2020 Kokkulepe  Korrastatum ja sihipärasem 
jäätmekäitlusalane tegevus. 

Keila LV 
Keila Vallavalitsus 

6 Lagunenud või kasutu- 
sest väljalangenud 
tööstusehitiste lammu- 
tamine ja maa-ala korrastamine 

Tondilosside lammutamine  
ja jäätmete käitlemine 

2016-2020 Lammutatud hoonete arv Linnapildist on kadunud 
tondilossid ja kasutusest väljas- 
olevad hooned, linnakeskkond 
on paranenud 

Keila LV koostöös 
KIKiga 

                  

  



 
 
 

28 
 

 

Lisa 2. Keila linna jäätmehoolduse rahastamine 
2016-2020 

 

Jrk 
nr 

Meede Tegevus 2016 
(€/a) 

2017 
(€/a) 

2018 
(€/a) 

2019 
(€/a) 

2020 
(€/a) 

Rahastamise 
allikas 

Märkused 

1 Jäätmehoolduse 
korraldamise 
pikaajaline 
planeerimine 

Keila linna jäätmekava ajakohastamine ja linna 
jäätmehooldust reguleerivate õigusaktide  
uuendamine. 

0 0 0 0 0 Keila LV Ametnike 
palgakulud 

2 Seire- ja järele- 
süsteemi 
tõhustamine 

Keila Linnavalitsus teeb süstemaatilist kontrolli 
jäätmevaldajate ja jäätmekäitlejate üle koos 
Keskkonnainspektsiooni ja naaberomavalitsustega. 
 

0 0 0 0 0 Keila LV Ametnike 
palgakulud 

  Keila Linnavalitsus teeb järelevalvet korraldatud 
jäätmeveo toimimise üle. 
 

0 0 0 0 0 Keila LV Ametnike 
palgakulud 

  Omavoliliste prügistamiskohtade likvideerimine 
Keila linna territooriumilt. 

2500 2500 2000 1800 1600 Keila LV, 
maaomanik, 

jäätmetekitaja 
 

 

  Menetlustoimingud korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunud jäätmevaldajatega. 
 

0 0 0 0 0 Keila LV Ametnike  
palgakulu 

3 Elanike 
keskkonna- 
teadlikkuse 
tõstmine, 
soodustuste ja 
regulatsioonide 
arendamine 
jäätmetekke 
vähendamiseks 
ning 
jäätmekäitluse 
arendamiseks 
 

Elanikkonna keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine: 
-infokampaaniad (ukselt uksele, prospektid, 
infolehed jms), 
-keskkonnaalane koolitus, 
-meediakanalite kasutamine riiklikul ja kohalikul 
tasandil (televisioon, raadio, sotsiaalmeedia, 
ajaleht,  jms),  
-jäätmealaste kampaaniate korraldamine 
erinevatele sihtrühmadele (õpilased, täiskasvanud, 
ettevõtted, korteriühistud jm). 

1200 1200 1200 1200 1200 Keila LV  

  Linna heakorrakuu korraldamine koos 
prügikoristustalgutega ning linna pargi- ja 
haljastusjäätmete üleandmine Keila 
reoveepuhastile. 
 

700 700 700 700 700 Keila LV  

  Keila linna kodulehe keskkonnaalase rubriigi 
järjepidev uuendamine ja jäätmealase teabe 
avaldamine.  
 

0 0 0 0 0 Keila LV Ametnike 
palgakulu 

4 Jäätmehoolduse 
taristu 
uuendamine ja 
arendamine 
 

Korraldatud jäätmeveo tingimuste ülevaatamine. 0 0 0 0 0 Keila LV Ametnike 
palgakulu 

  Avalike tänavaprügikastide võrgustiku arendamine. 
 

500 500 500 500 500 Keila LV  

  Ohtlike jäätmete kogumispunkti kaudu kogutavate 
jäätmete nomenklatuuri laiendamine (plastmass, 
klaas, metall). 

4000 5200 5200 5200 5200 Keila LV  

 


