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1. SISSEJUHATUS 
 

Järvakandi valla jäätmekava aastateks 2016- 2021 (edaspidi jäätmekava) koostamisel on lähtutud 

jäätmeseaduse § 39 lõikest 3, § 42 ja § 43 lõikest 1. Nimetatud sätete kohaselt võetakse kohaliku 

omavalitsusüksuse (edaspidi KOV) jäätmekava koostamisel arvesse riigi jäätmekavas sätestatut ning 

jäätmekava on osa KOV üksuse arengukavast, mis käsitleb valla jäätmehooldusearendamist. 

 

Jäätmekava põhieesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine, kavandamine ja korraldamine 

omavalitsuse tasandil, järgides seejuures säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid.  

 

Jäätmekava sisaldab järgmisi teemasid: 

 jäätmehoolduse olemasoleva olukorra kirjeldus; 

 jäätmehoolduse arengu ülevaade 2010- 2014, jäätmehoolduse käsitlus ja jäätmetekke 

prognoos; 

 jäätmetekke vältimine; 

 jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale; 

 jäätmehoolduse planeeritav rahastamine; 

 jäätmehoolduse eesmärgid ning tegevused. 

 

Jäätmekava koostamisel on lähtutud järgmistest olulistest põhimõtetest: jäätmehierarhia järgimise 

põhimõte (vältida jäätmeteket nii palju kui võimalik, toetada taaskasutust, võtta jäätmeid ringlusesse 

ja taaskasutada muul viisil ning ladestada prügilasse võimalikult vähe jäätmeid), saastaja maksab 

põhimõte, laiendatud tootjavastutuse põhimõte, iseseisvuse ja läheduse põhimõte. 

 

 

2. JÄRVAKANDI VALLA ÜLDISELOOMUSTUS 
 

Asukoht 

Järvakandi vald asub Rapla maakonna lõunaosas Tallinnast 76 km, Raplast 26 km, Kehtnast 22 km ja 

Kergust 14 km kaugusel. Valda ümbritseb rõngasvallana Kehtna vald. Järvakandi valla moodustab 

tiheasustusega Järvakandi alev pindalaga 4,85 km
2
. 

 

Järvakandi valda ja selle ümbruskonda teenindavad kool, lasteaed, kultuurihall, raamatukogu, 

kauplused, postkontor, hambaarst, politsei, päästeamet jt. Järvakandi vallas on arenenud ettevõtlus, 

kus leiavad tööd peale vallaelanike ka inimesed väljaspool Järvakandit. Valla arengut mõjutab elu 

teda ümbritsevates paikkondades ja vastupidi. 

 

Rahvastik ja elamumajandus 

Seisuga 1.08.2015 elas Järvakandi vallas 1290 elanikku. Rahvastiku tihedus on 266 inimest /km². 

 

Järvakandi vallas on 133 eramut, 68 2-10 korterilist elamut ja 8 11-75 korterilist elamut. 

(ehitisregistri andmed seisuga 31.08.2015). 

 

Ettevõtlus 

Järvakandi vallas on Registrite ja Infosüsteemide keskuse andmetel seisuga 1.09.2015 registreeritud 

104 ettevõtjat. Valla majandus on iseloomult tööstuslik. Majanduse osalisele monofunktsionaalsusele 

(klaastaara tootmine) vaatamata on esindatud ka teised majandusharud: puiduettevõtlus, 

pakenditöötlus, transport, kaubandus, teenindus jm. Väikeettevõtjate tegevusamplituud on lai. 

Järvakandi vallas tegutseb 2 ettevõtet, mis tegelevad jäätmete taaskasutusega. O-I Production Estonia 
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AS tegeleb aastast 1991 (esialgse nimega Järvakandi Klaas AS) klaastaara tootmisega ja osaliselt 

kasutatakse tooraineks klaasijäätmeid. 2015. aastal lõppes Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

rahalise toe saanud projekt „O-I Production Estonia AS klaasijäätmete kasutamine tootmisprotsessis“. 

Projekti raames ehitati uus klaasivann- ahi koos juhtimissüsteemi ning lisaseadmetega, milleks olid 

klaasipurusti, kaks vannitoitjat, klaasipuru konveierliinid koos kaalumisseadmetega ning  

õhufiltersüsteem koos korstnaga.  

Projekti eesmärgid: 

1) suurendada jäätmetest valmistatud klaasipuru osakaalu värvilise klaasi tootmisprotsessis kuni 

60%-ni ja kirka klaasi tootmisprotsessis vähemalt 30%-ni; 

2) vähendada tootmisprotsessis tekkivate jäätmete osakaalu ca 2% võrra; 

3) vähendada keskkonda paisatava CO2 kogust vähemalt 25% võrra; 

4) vähendada tootmisprotsessi energiakulusid vähemalt 30% võrra; 

5) vähendada loodusvarade kasutamist toorainena. 

 

2015. aasta jaanuaris käivitus Järvakandis Poola emaettevõttele Krynicki Recycling kuuluv Krynicki 

Glass Recycling OÜ klaasijäätmete sorteerimise tehas, kus töödeldakse tunnis keskmiselt 12 tonni 

klaasijäätmeid. Sorteerimisprotsessi tulemusena saadud valget (kirgast) klaasipuru kasutab tootmises 

ära O-I Production Estonia AS Järvakandi tehas, ülejäänud klaasijäätmed viiakse Leetu ja Poola. 

Sorteerimismaterjal (klaaspakendijäätmed) tuuakse Järvakanti kogu Baltikumist ja ka Soomest. 

 

3. ÕIGUSAKTID JA ÜLDINE JÄÄTMEHOOLDUSE KORRALDUS 
 

3.1 Euroopa Liidu õigusaktid 

Seni on Euroopa Liidu ja ka liikmesriikide jäätmealased õigusaktid põhinenud kahel raamdirektiivil: 

 

1. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/12/EÜ jäätmete kohta 

2. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete kohta 

3. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ jäätmete korduskasutuse ja jäätmete 

ringlussevõtu kohta, et vähendada prügilates jäätmeid ja neist tekkivaid kasvuhoonegaase 

 

Pakendi ja pakendisüsteemi õigusaktide aluseks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 

94/62/EÜ pakendi ja pakendijäätmete kohta. Direktiivi on hiljem täiendatud (2004/12EÜ ja 

2005/20EÜ). 

 

3.2 Eesti õigusaktid 

Käesoleva jäätmekava aluseks on jäätmeseadus, milles on püstitatud üleriigilised 

jäätmekäitluspraktika piirangud ja jäätmehoolduse arendamise eesmärgid. 

 

Pakendiseadus sätestab pakendile ja pakendi kasutamisele esitatavad üldnõuded, pakendi ja pakendist 

tekkivate jäätmete vältimise ja vähendamise meetmed, pakendi ja pakendijäätmete 

taaskasutussüsteemi korralduse ning vastutuse kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest. 

 

Pakendiaktsiisi seadusega maksustatakse pakendiaktsiisiga Eestis turule lastud kauba pakend, teisest 

Euroopa Liidu liikmesriigist soetatud ja imporditud pakend. 

 

Riigi jäätmekava 2014- 2020 on kogu jäätmevaldkonda hõlmav arengudokument, milles kirjeldatakse 

olulisemaid jäätmevaldkonna arengu põhimõtteid ja meetmeid koos ettenähtava tegevusega, mis on 

aluseks ka omavalitsuse jäätmekava koostamisel. 
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3.3 Strateegilised dokumendid 

Keskkonnastrateegia aastani 2030 on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub Eesti 

säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21" põhimõtetest ja on katusstrateegiaks kõikidele 

keskkonna valdkonna alavaldkondlikele arengukavadele, mis peavad koostamisel või täiendamisel 

juhinduma keskkonnastrateegias toodud põhimõtetest. Keskkonna valdkond hõlmab nii sisult, 

ulatuselt, kui ka spetsiifikalt väga erinevaid alavaldkondi, seetõttu on nende sihipärase arengu 

kavandamiseks vastavate alavaldkondade koostamine vajalik ja põhjendatud ka keskkonnastrateegia 

kui üldisema raamdokumendi olemasolul. 

"Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030" eesmärgiks on määratleda pikaajalised arengusuunad 

looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest majandus- 

ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele. 

 

Keskkonnastrateegia põhimõtted on säästev areng, keskkonnakahjustuste ennetamine ja vältimine, 

jäätmehoolduse integreerimine teiste eluvaldkondade ja loodusvarade kasutamisega.  

 

Jäätmekäitlusmeetmed võib reastada sellisesse pingeritta: 

1. jäätmetekke vältimine;  

2. tekkivate jäätmekoguste ja nende ohtlikkuse vähendamine; 

3. jäätmete taaskasutamise laiendamine; 

4. jäätmetest tuleneva keskkonna saastamise vähendamine; 

5. jäätmete keskkonnaohutu ladestamine. 

 

Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ kohaselt tuleb jätkusuutliku majanduskasvu saavutamiseks 

jätkata senisest ressursitõhusama, loodussäästlikuma ja konkurentsivõimelisema majandussüsteemi 

arendamist. Selleks tuleb erilist tähelepanu pöörata roheliste tehnoloogiate arendamisele ka 

jäätmekäitluses. Kava „Eesti 2020“ järgi on prioriteetideks endiselt jäätmetekke vältimine, 

korduskasutus ja ringlussevõtt. 

 

3.4 Omavalitsuse tasand 

Üle Eesti ühtselt toimiva jäätmehoolduse ning käitlussüsteemi toimimise eelduseks on kõigi 

omavalitsuste omavaheline koostöö. Kohalikul tasandil jäätmehoolduse planeerimisel on tähtis 

määratleda täpselt omavalitsusele erinevate jäätmehooldusalaste õigusaktidega antud õigused ning 

pandud kohustused. 

 

Järvakandi vald ei ole üle läinud korraldatud jäätmeveo süsteemile. Vastavalt jäätmeseaduse § 135 

lõikele 2 ei laiene KOV üksusele, mille haldusterritooriumil elab vähem kui 1500 inimest, 

korraldatud jäätmeveo korraldamise kohustus. Järvakandi valla elanikel on võimalik lisaks Raplamaal 

tegutsevate jäätmeveoks jäätmeluba omavate ettevõtetega lepingulises suhtes olemisele, oma 

majapidamises tekkivad olmejäätmed ja muud jäätmed ära anda 2008. aastal Järvakanti Energia tn 1a 

rajatud jäätmete kokkukandepunkti. 

 

Jäätmekäitlusalast tegevust Järvakandi vallas reguleerivad järgmised kohaliku tasandi õigusaktid: 

1. Järvakandi valla arengukava 2015 -2025 (kinnitatud Järvakandi Vallavolikogu 21.02.2005 

määrusega nr 4 ja viimati muudetud 24.09.2014 määrusega nr 7) 

2. Järvakandi valla jäätmehoolduseeskiri (Järvakandi Vallavolikogu 30.04.2008 määrus nr 8) 

3.5 Ettevõtte tasand 

Ettevõtte tasandil reguleerivad jäätmekäitlust jäätmeluba, jäätmekäitleja registreerimistõend ja ohtlike 

jäätmete käitluslitsents. Keskkonnakompleksloa puhul ei ole vaja eraldi jäätmeluba, sest 
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kompleksloaga sätestatakse nõuded ka jäätmete käitlemisele. 

 

Kohaliku omavalitsuse üksus võib nõuda oma haldusterritooriumil tegutsevalt isikult, asutuselt ja 

tootjate ühenduselt jäätmeseaduse § 39 lg 3 vastava jäätmekava koostamist oma kulul ning esitamist, 

kui see on vajalik kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava koostamiseks või ajakohastamiseks. 

3.6  Kodumajapidamine 

Kodumajapidamise tasandil on olulised järgmised tegevused: olmejäätmete sortimine tekkekohas, 

pakendi ja pakendijäätmete eraldi kogumine, ohtlike jäätmete eraldamine ja nende viimine 

kogumispunkti; biolagunevate jäätmete eraldikogumine; liitumine jäätmeveoga jm.  

 

4. JÄÄTMEHOOLDUSE OLULISEMAD MUUDATUSED 2010- 2014 

 

2010. aastal kehtestatud jäätmekava määratles järgnevaks viieks aastaks jäätmekäitluse arengusuunad 

ja eesmärgid. Peamine neist oli, et elanike ja ettevõtjate poolt toodetud jäätmete hulk väheneks ning 

elanike ja ettevõtjate teadlikkus jäätmete kogumise võimalustest ja kohustustest suureneks. 

 

Tabel 1  Ülevaade perioodiks 2010- 2015 püstitatud eesmärkide täitmisest 

Nr Tegevuse / projekti nimi Täitmine Märkused 

1 

Elanikkonna keskkonnateadlikkuse 

tõstmine ja KOV jäätmehoolduse 

korraldus 

   Täidetud 

1.1 

Infovoldikute koostamine ja 

levitamine ning valla lehes ning 

elektroonilisel kodulehel 

jäätmehooldusalaste artiklite 

avaldamine 

Täidetud 

Infovoldikuid pole, kuid 

elanikkonda on teavitatud 

vajaduse tekkimisel 

koheselt artiklite 

avaldamisega valla lehes, 

valla kodulehel ja avalikel 

kuulutustetahvlitel 

1.2 

Keskkonna ja jäätmehooldusalaste 

projektide läbiviimine kooliõpilastele 
Täidetud 

Vanapaberi kogumise 

kampaaniad AS Väätsa 

Prügila poolt, 

keskkonnateadlikkuse 

projektid lasteaias ja koolis 

1.3 
Jäätmekava uuendamine Täidetud 

Jäätmekava uuendamisega 

alustati 2015 

1.4 

Jäätmehoolduse korraldamiseks 

seadusandlike aktide ettevalmistamine 
Täidetud Puudus vajadus 

2 

Ohtlike jäätmete kogumine Jäätmete 

kokkukandepunktis  
Täidetud  Vastuvõtt järjepidev 

3 

Muude taaskasutatavate jäätmete 

kogumine 
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3.1 

Orgaaniliste jäätmete 

kogumiskonteinerite võrgustiku 

paigaldamine kortermajade (enam kui 

15 korterit majas) juurde 

Täitmata 

Korteriühistutel puudub 

huvi, kuna paljudel on 

olemas aiamaa biojäätmete 

kompostimiseks 

3.2 

Papp -ja paberpakendite 

kogumiskohtade arendamine 
Täidetud 

Jäätmeid võimalik ära anda 

tasuta kahes kohas 

3.3 

Ehitusjäätmete kogumisvõimaluste 

rajamine 
Täidetud 

Vastuvõtt tasu eest 

Jäätmete 

kokkukandepunktis 

4 

Prügilate ja ebaseaduslike 

jäätmeladestuspaikade sulgemine ja 

korrastamine 

    

4.1 

Suletud Tupiku prügila järelseire 

teostamine 
Täidetud 

Analüüside väga headel 

tulemustel 2015 aastast 

alates seire edaspidi vaid 

kord aastas 

4.2 

Järvakandi valla ebaseaduslike 

ladestuspaikade korrastamine 
Täidetud 

Likvideeritud üksikuid 

prügikoldeid. 

5 

Järvakandi valla jäätmevaldajate 

registris andmete uuendamine 

Pidev 

tegevus 
  Pidev tegevus 

 

5. JÄRVAKANDI VALLA JÄÄTMEKÄITLUSE ÜLEVAADE  

 

Järvakandi valla jäätmekava ajakohastamisel on kogutud ja käideldud jäätmeliikide ja koguste 

hindamise aluseks võetud riikliku jäätmestatistika andmeid ja muid asjakohaseid materjale. 

 

Jäätmekäitluse aruandlus põhineb ettevõtete poolt jäätmeseaduse alusel esitatavatel iga- aastastel 

jäätmearuannetel. Jäätmearuandeid on kohustatud esitama jäätmeluba või komplekslube omavad, 

samuti jäätmekäitlejatena registreeritud isikud. Tõepärase informatsiooni eelduseks on, et kõik 

tekkivad jäätmevood fikseeritakse kas tekitajate endi või siis aruandekohuslaste jäätmekäitlejate 

poolt, kellele jäätmeid käitlemiseks üle antakse. Usaldusväärsete koondandmete saamiseks on 

esmatähtis korrektse ettevõttesisese jäätmearvestuse pidamine, mis on jäätmearuandluse aluseks. 

 

Riikliku jäätmestatistika puhul tuleb arvestada, et selles võib esineda ebatäpsusi. Paljud 

jäätmekäitlejad teenindavad mitut omavalitsust korraga ning jäätmed satuvad jäätmekäitluskohta koos 

ilma, et oleks täpselt eristatud kui palju jäätmeid kogutakse Järvakandi vallast ja kui palju mõnest 

teisest omavalitsusest. Samuti põhjustab ebatäpsusi asjaolu, et ettevõtted ja prügilad on esitanud 

erinevaid andmeid prügilas vastu võetud jäätmekoguste kohta. 

 

Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada 

nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Sortimisel eraldatakse taaskasutatavad jäätmed 
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ning ohtlikud jäätmed ülejäänud jäätmetest, kui see on tehniliselt teostatav ja sellega ei kaasne 

ülemääraseid kulutusi. 

 

Järvakandi vallas on elanikel võimalik tegeleda jäätmete liigiti sorteerimisega, kasutades selleks 

pakendikonteinereid, kompostides biolagundatavaid jäätmeid aiamaale või andes need üle jäätmete 

kokkukandepunkti ja kasutades Järvakandi Jäätmete kokkukandepunkti teenuseid. Täiendavat 

tähelepanu vajab infrastruktuuri alaselt pakendikonteinerite park ja nende asukohtade parendamine.  

5.1 Järvakandi Jäätmete kokkukandepunkt 

Järvakandi Jäätmete kokkukandepunkt avati 2008. aastal asukohaga Järvakandi alev, Energia tn 1a. 

Jäätmete kokkukandepunktis on loodud tingimused elanikel ära anda järgnevad liigiti kogutud 

jäätmed: 

 pakendijäätmed  

 vanapaber 

 ohtlikud jäätmed 

 elektroonikajäätmed 

 vanarehvid 

 puidujäätmed 

 taaskasutatavad riided, jalanõud 

 lehtklaas 

 suurjäätmeid 

 biolagundatavad jäätmed v.a köögijäätmed 

 ehitus- ja lammutussegapraht 

 eterniit/asbestjäätmed 

 Segaolmejäätmed 

 

1.08.2015. aasta seisuga on Järvakandi vallas segapakendite avalikke kogumispunkte 17 ja 

vanapaberi ja papi kogumispunkte 2. 

 

Pandipakendit on võimalik viia taaraautomaatidesse ja avalikesse pakendikonteineritesse. 

 

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (ainult lehed, oksad, niidetud hein) on soovitatav kompostida 

oma kinnistul, kui kinnistu suurus seda lubab. Suuremates kogustes haljastusjäätmeid saab viia 

jäätmete kokkukandepunkti. 

 

5.2 Suletud prügila ja jääkreostusobjektid 

Järvakandi valla territooriumil asuv Tupiku prügila on jäätmete ladustamiseks suletud 2003. aastal. 

Prügila on nõuetekohaselt korrastatud. Maa- ala on kattunud tiheda taimestikuga ning peale on 

istutatud harilikud männid. Pärast prügila sulgemist on lepingu alusel aktiivset seiret teostanud OÜ 

Järvakandi Kommunaal. Korrastatud aladele prügistamist ei ole täheldatud. Täiendavaid meetmeid 

korrastamiseks ei ole vaja kasutusele võtta. 

Järvakandi valla territooriumil ei asu ühtegi jääkreostusobjekti ning sulgemist vajavaid prügilaid. 
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5.3 Järvakandi vallas hinnanguliselt tekkivad jäätmed 

5.3.1 Segaolmejäätmed 

Segaolmejäätmete kogus sõltub eelkõige piirkonnas valdavast elamutüübist (korrusmajad, 

individuaalelamud) ja tarbimisharjumistest ning kaubandus- ja teiste teenindusettevõtete lähedusest. 

Peale selle mõjutab prügilasse ladestatavate jäätmete kogust see, kui hästi on piirkonnas korraldatud 

jäätmete (paber-kartongpakendite, segapakendijäätmete ja biojäätmete) liigiti kogumine. 

 

Jäätmearuandluse infosüsteemi (edaspidi JATS) andmete järgi tekkis Järvakandi vallas 2013.a kokku 

10999,01 tonni jäätmeid, millest olmejäätmed (koodiga 20) oli 432,943 tonni. 

Järvakandi vallast prügilasse ladestatud segaolmejäätmete kogused vähenemistendentsi ei näita. Oma 

roll on selles tööstuse arengus ning jäätmeveoga liitumise kohustuslikkusest arusaamises nii elanike, 

kui ka ettevõtete seas. Mõistagi ei saa välistada seda, et elanikkonna madalad sissetulekud ei pea 

sammu tõusvate jäätmekäitlemishindadega ning see vastuolu võib tuua kaasa valla ümbruse 

prügistamist ja ebaseaduslike prügikohtade tekkimist, kuid seni pole Järvakandi valla territooriumil 

ega selle lähiümbruses avastatud suuremaid ebaseaduslikke prügilaid. 

 

Tabel 2 Järvakandi vallast prügilatesse ladestatud segaolmejäätmete kogused aastatel 2010-2013 

tonnides (JATS) 

Jäätmekood Jäätmeliik 2010 2011 2012 2013 

20 03 01 Segaolmejäätmed 91,931 93,331 149,238 98,443 

 

Jäätmearuandlusest jäävad välja jäätmeveoga haaramata jäätmetekitajad, tekkekohas kompostitavad 

ja põletatavad jäätmed ning illegaalselt ladestatavad jäätmed. 

Segaolmejäätmete tekke kogus sõltub sellest, kui tõhusalt toimib jäätmete liigiti kogumise süsteem. 

Juhul kui Järvakandi vallas liigiti kogumise süsteem muutub tõhusamaks, võib eeldada, et ka 

segaolmejäätmete kogused edaspidi vähenevad. Vastasel juhul segaolmejäätmete kogused suurenevad 

olmejäätmete üldise tekkekoguse suurenemisega paralleelselt (mõõduka majanduskasvu põhiselt 

keskmiselt 1-1,5% aastas kuni aastani 2020). 

Olmejäätmete tekke osas on eesmärgiks vähendada jäätmetekke seost majanduskasvuga nii, et 

aastaks 2020 oleks võimalik olmejäätmete aastane tekkekogus stabiliseerida sõltumata prognoositud 

majanduskasvust. Olmejäätmete tekke iga-aastane kasvuprotsent kuni aastani 2020 peab jääma alla ½ 

SKP kasvuprotsendist. Eeldades, et lähiaastatel jätkab Eesti majandust (SKP) mõõdukat kasvu 

(ligikaudu 3% aastas), võib prognoosida, et Järvakandi vallas tekib aastal 2020 kokku ligikaudu 121 

tonni olmejäätmeid. 

 

Prügilasse ladestatud segaolmejäätmete koostise analüüsimiseks on Eestis erinevate meetodite alusel 

tehtud ainult üksikuid piirkondlikke ja valdavalt lühiajalisi uuringuid. Viimane põhjalikum 

Raplamaad puudutav  segaolmejäätmete sortimisuuring viidi läbi üleeestiliselt 2007- 2008. aastal. 

Sortimisuuringu eesmärk oli analüüsida Eesti eri piirkondades ja asulatüüpides tekkivate ning 

prügilasse ladestatavate segaolmejäätmete ainelist koostist. Olmejäätmete koostist uuriti Tallinna, 

Paide ja Jõhvi linnade ning Pärnumaa, Ida-Virumaa ja Raplamaa piirkondades.  

Viimane põhjalik sortimisuuring viidi läbi üleeestiliselt 2012- 2013 (SEI uuring 2012- 2013), mille 

käigus uuriti olmejäätmete koostist Tallinnas Lasnamäe, Kesklinna ja Nõmme linnaosade, väikelinna 

piirkondadest Pärnu ja Jõhvi linnu ning maapiirkondadest Järvamaad. 
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Tabel 3 Segaolmejäätmete sortimisuuringud 2008 ja 2012-2013 (SEI uuringute andmed 2008 

Raplamaa ja 2012-2013 Järvamaa) 

 
 

Võrdlustabelist võib näha, et segaolmejäätmete hulka satub märgatavalt vähem orgaanilisi jäätmeid ja 

puitjäätmeid, kuid rohkem võib prügist leida tekstiilijäätmeid ning muud põlevat materjali (nt 

mähkmed, hügieenisidemed, jalanõud, kumm, vatt, tolmukotid, põrandakatte rullmaterjal jms). 

Positiivse poole pealt tuleks märkida, et tagatisraha alla kuuluvate joogipakendite osakaal oli uuritud 

proovides väga väike. See viitab asjaolule, et tagatisrahasüsteem toimib hästi. 

5.3.2 Pakendijäätmed 

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba toormest kuni 

valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitlemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu 

tsükli vältel tootjast tarbijani. 

 

Olmejäätmete koostisesse kuuluvatest jäätmeliikidest on liigiti kogumisse kõige laialdasemalt 

haaratud pakendijäätmed, mille käitlemine põhineb taaskasutusorganisatsioonide korraldatud 

pakendijäätmete kogumisvõrgustikul. 

 

SEI- Tallinn uuringutulemuste põhjal arvutatud Eesti keskmine pakendijäätmete sisaldus prügilasse 

ladestatavates segaolmejäätmetes on 28,5%. Pakendijäätmetest moodustab kõige suurema osa 

plastpakend. Plastpakendist moodustab enamuse (keskmiselt 65%) nn pehme plast (kilekotid, 

pakkekile jms) ja kõva plastpakend (plastpudelid, -karbid, -kaaned, -korgid jms). Kuna 

pakendijäätmed moodustavad suure osa olmejäätmetest, siis on olmejäätmete taaskasutamise 

suurendamisel oluline keskenduda esmajoones pakendijäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamise 

süsteemi arendamisele. 

 

Pakendiseadusest tulenevalt on omavalitsustel pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteemis 

koordineeriv roll. KOV peab kindlaks määrama oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete 

kogumisviisid ning sätestama need oma jäätmehoolduseeskirjas. 

Tagatisrahaga kaetud pakendite kogumissüsteemi korraldab ja finantseerib pakendiettevõte või 

pandiorganisatsioon. Kogumiskohaks on müügipunkt. 

Pandiettevõte või taaskasutusorganisatsioon korraldab pakendite vastuvõttu müügi- või 

kogumispunktides, korraldab tagatisraha liikumise ning katab kaubandusettevõtete tehtud kulutused 
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pakendite vastuvõtule (vastavalt omavahelisele kokkuleppele). 

Tarbija tagastab müügikohta sealt ostetud või samalaadse, tagatisrahaga kaetud, pakendi ning saab 

tagasi kauba soetamisel makstud tagatisraha. Pakend peab olema säilinud vormiliselt algsel kujul. 

Süsteemis osalemine on vabatahtlik. 

 

Segapakendi kogumissüsteemi korraldab ja finantseerib pakendiettevõte või pakendiorganisatsioon. 

Kogumiskohaks on müügikohas, elamugruppides, jäätmekogumispunktis asuvad kogumiskonteinerid.  

Pakendiettevõte või taaskasutusorganisatsioon korraldab pakendijäätmete kogumist ja taaskasutamist 

paigaldades selleks ette nähtud kohtadesse pakendikonteinerid, peab arvestust pakendite ja 

pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise üle ning esitab kord poole aasta jooksul KOV-le 

andmed kogutud pakendikoguste ja –liikide kohta. 

KOV määrab kindlaks pakendikonteinerite täpsed asukohad ning korraldab nende paigaldust 

ettenähtud kohtadesse (administratiivne korraldus – kokkulepped maaomanikega jne). 

Tarbija kasutab pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteemi vabatahtlikkuse alusel ning tarbija 

kasutab konteinerit tasuta ja sihipäraselt. 

 

Ohtlike ainetega saastunud pakendid saab tarbija tasuta üle anda jäätmete kokkukandepunkti selleks 

ette nähtud eraldi konteinerisse. Pakendiettevõte paigaldab ohtlike jäätmete kogumiskonteinerisse 

täiendavad pakendijäätmete kogumiskonteinerid ning kannab nende jäätmete käitlemise kulud. 

Jäätmekäitlusettevõte kogub ohtlike ainetega saastunud pakendijäätmed koos teiste ohtlike jäätmetega 

ning suunab ohtlike jäätmete käitlussüsteemi ja annab taaskasutusorganisatsioonile aru kogutud 

pakendijäätmete koguste ning liikide kohta. 

 

Ettevõtte pakendi kogumissüsteemi korraldab ja finantseerib pandiettevõte või 

taaskasutusorganisatsioon. Pakend kogutakse ettevõtte territooriumil.  

Ettevõtte all mõeldakse kõiki Järvakandi vallas tegutsevaid tootmis- ja teenindusettevõtteid, kes oma 

tegevuses kasutavad erinevat liiki pakendeid ning kus pakendatakse kaupu. Ettevõtete ehk tarbija 

kasutatud pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja taaskasutamine toimub tarbija ja 

pakendiettevõtte vahelisel kokkuleppel, arvestades pakendiseaduses reguleeritud pakendiettevõtte 

kohustusi. Pakendiseaduse § 16 kohaselt on pakendiettevõttel kohustus kokku koguda ja taaskasutada 

enda pakendatud või imporditud kauba pakendid ja nendest tekkinud pakendijäätmed ning kanda 

eelnimetatud tegevusega seotud kulud. 

 

Pakendiseaduse kohaselt peab asustustihedusega alla 500 elanikku ühe ruutkilomeetri kohta alal 

olema vähemalt üks kogumiskoht 500 elaniku kohta. 

 

Järvakandi valla territooriumile paigaldatud segapakendi konteinerid jaotuvad 1.09.2015.a seisuga 

taaskasutusorganisatsioonide vahel järgnevalt: 

1) Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ 5 x 0,8 m
3
  ja 1 x 2,5 m

3
; 

2) MTÜ Eesti Pakendiringlus 1 x 4,5 m
3 

, 5 x 3,0 m
3
 ja 1 x 2,5 m

3
 ; 

3) OÜ Tootjavastutusorganisatsioon 5 x 0,8 m
3
. 

 

Konteinerid on paigutatud hajusalt nii kortermajade ja elamurajoonide juurde, kui ka keskasulasse. 

Pakendiorganisatsioonid on vastu tulnud soovile muuta konteinerite asukohta või mahtu. 

Pakendikonteinerite park vajab värskendamist ning enamuse konteinerite asukohta tuleb rajada 

korrektsed alused. Konteinerite hulk on piisav. 

 

2013. aastal tekkis 189,37 tonni pakendijäätmeid, millest suurema osa moodustasid segapakendid  

(46,7%) ja neile järgnesid kokkukogutud mahu poolest üsna võrses osas plastpakendid (25,2%) ning 

paber- ja kartongpakendid (24,0%). 
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Tabel 4 Järvakandi  vallas pakendijäätmete teke aastatel 2010-2013, tonnides (JATS) 

Jäätmekood Jäätmeliik 2010 2011 2012 2013 

15 01 02 Plastpakendid 53,296 7,517 33,174 47,723 

15 01 04 Metallpakendid 1,268 2,12 2,198 1,81 

15 01 06 Segapakendid 55,859 56,132 15,749 88,388 

15 01 07 Klaaspakendid 2,75 3,998 5,139 5,897 

15 01 01 
Paber- ja 

kartongpakendid 
73,832 5,694 43,16 45,552 

  KOKKU 187,005 75,461 99,42 189,37 

 

Tuginedes sortimisuuringu tulemustele ja jäätmearuandluses esitatud liigiti kogutud pakendijäätmete 

kogustele, võib välja arvutada pakendijäätmete hinnangulise kogutekke. Nii võib öelda, et Järvakandi 

vallas tekkis 2013. aastal kokku ligikaudu 217,43 tonni pakendijäätmeid.  

5.3.3 Biolagunevad jäätmed 

Käesolevas punktis käsitletakse olmelise tekkega biolagunevaid jäätmeid nagu paber- ja papijäätmed 

(vanapaber), haljastusjäätmed, biolagundatavad toidujäätmed v.a vedelad köögijäätmed ja reoveesete. 

Need jäätmed moodustavad olulise osa segaolmejäätmetest. SEI (2012- 2013) läbiviidud uuringu 

tulemuste kohaselt moodustas biojäätmete sisaldus segaolmejäätmetes Eestis keskmiselt 31,8%. 

Sealjuures enamuse moodustasid köögijäätmed 26,9%, järgnesid aia- ehk haljastusjäätmed 3,8% ja 

muud biojäätmed 1,1%. 

 

Paberi- ja papijäätmed (k.a pakend) on eraldi kogutuna kergesti taaskasutatavad. Vanapaberi 

taaskasutamiseks tuleb see eraldada muudest jäätmetest ning vältida selle kvaliteedi langemist. Antud 

jäätmete koguste vähendamine on võimalik eelkõige korterelamutes kogumisvõrgustiku rajamise abil. 

Vanapaberi konteinereid on seisuga 1.09.2015 Järvakandis 2 tükki. 

 

Haljastusjäätmetest saab eristada nii koduaedades, kui ka ühiskondlikel aladel (pargid, kalmistu) 

tekkivaid haljastusjäätmeid ja puidumaterjali. Haljastustuses ja koduaedades tekkivaid suuremaid 

puidujäätmeid kasutatakse kütteks. Ühiskondlike haljasalade hooldamisel tekkivad haljastusjäätmed 

taaskasutatakse üldjuhul kompostimise (lähima parkmetsas või haljasalal oleva madalkoha 

täitematerjalina) teel. Koduaedades tekkivate haljastusjäätmete koguste vähendamiseks tuleb 

propageerida nende kohapealset kompostimist või kasutada jäätmete kokkukandepunkti biojäätmete 

konteinerisse jäätmete ladustamise võimalust. 

 

Biolagundatavate toidujäätmete iseloom on teistest jäätmetest veidi erinev (üldjuhul hakkavad kiiresti 

haisema, määrivad, talvel külmuvad kiiresti jms). Väikeelamute, aga ka selliste korterelamute puhul, 

kus korterite arvu ja krundi suuruse suhe võimaldab keskkonnahäiringuteta kompostimist, on 

soovitav biolagundatavad jäätmed kompostida oma territooriumil. Kompostrite paigaldamise kulud 

katavad jäätmetekitajad ise. 

 

Järvakandi vallas on biolagundatavate toidujäätmete teistest jäätmeliikidest eraldi kogumise nõue 

korterelamutes, milles on üle 20 korteri. Vastava nõude täitmise üle tõhustatakse kontrolli 

omavalitsuse poolt. 
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Reoveesete. 

Järvakandi alevi reoveepuhasti Aerotank Celpox 955 (puhastamise aste III bioloogiline + biogeenide 

ärastus) ehitati 1977. aastal ning rekonstrueeriti aastatel 1998 ja 2006. Puhasti projektivõimsus on 

arvestatud vooluhulgale 1400 m
3
/ööpäevas ja reostuskoormusele 125kg BHT

7
/ööpäevas. Reoveesete 

tahendatakse kottfiltris ja stabiliseeritakse kompostimise meetodil aunas, tugiaineks kasutatakse 

hakkpuitu ja turvast. Töödeldud sete taaskasutatakse alevi haljasaladel. 

Puhasti biotiike on 2 mahuga a´ 1225 m
3
. 

Heitvee suublaks on Vihakuoja (suubla kood VEE1113101). 

 

Tabel 5 Reoveesette tekke ja taaskasutuse mahud Järvakandi vallas aastatel 2010-2014 tonnides 

(Järvakandi Kommunaal OÜ andmed) 

Reoveesette liikumine 2010 2011 2012 2013 2014 

teke 3,5 3,1 4,2 4,2 4,3 

taaskasutamine  3,2 3,3 4,3 4,3 4,2 

5.3.4 Ohtlikud jäätmed 

Jäätmeseaduse § 65 lõike 2 kohaselt kohustub kohalik omavalitsus oma haldusterritooriumil 

korraldama kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja üleandmist jäätmekäitlejatele. 

 

Ohtlikke jäätmeid tekib nii majapidamistes kui ettevõtetes. Majapidamistes jääb üle peamiselt vanu 

akusid, patareisid, värvijäätmeid, ohtlikke pakendeid, vanu ravimeid, päevavalguslampe jms. 

Ettevõtetes tekib nii spetsiifilisi tootmisjääke, kui majapidamisega sarnaseid ohtlikke jäätmeid. 

Ohtlikke jäätmeid peab eraldama nende tekkekohas, kuna need kujutavad ohtu nii inimese tervisele, 

kui ka looduskeskkonnale. 

 

Elanikud saavad ohtlikke jäätmeid tasuta üle anda Järvakandi Jäätmete kokkukandepunkti. 

 

Ettevõtjad peavad oma ohtlikud jäätmed üle andma mõnele jäätmeluba ja ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlejale. Ohtlikke jäätmeid tekitavad ettevõtted peavad rajama või 

leidma ohtlike jäätmete kogumiseks spetsiaalse koha, mis on vastavalt märgistatud. Kasutada tuleb 

spetsiaalset jäätmetaarat. Samuti peavad eelnimetatud ettevõtted vastu võtma ettevõttesisesed 

jäätmekäitluseeskirjad. Jäätmete üleandmise tõestamise aluseks on ohtlike jäätmete saatekiri. 

 

Tervishoiuasutuste jäätmete käitlemise täpsed tingimused sätestatakse jäätmehoolduseeskirjas. 

 

Jäätmearuandluse infosüsteemi andmetel koguti Järvakandi vallas 2013. aastal ohtlikke jäätmeid 

kokku 19,263 tonni, milles kogusest suurima mahu moodustasid õli sisaldavad jäätmed (16 07 08*). 

Alltoodud tabel sisaldab ka elanikelt kogutud ohtlikke jäätmete koguseid. 
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Tabel 6 2013.a Järvakandi vallas kogutud ohtlike jäätmete hulk tonnides ja liigitus (JATS) 

Jäätmekood Jäätmete nimetus 

Koguteke  

(sh kogutud) 

20 01 21* Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 0,052 

20 01 26* Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 0,18 

20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 2,056 

20 01 33* 

Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 06 03 nimetatud  

patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid,  

mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 0,046 

20 01 35* 

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja  

elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud  

koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 0,076 

20 01 98* Sortimata ravimikogumid 0,034 

15 02 02* 

Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud,  

filtermaterjalid (sh nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) 

ja kaitseriietus 2,869 

16 06 01* Pliiakud 0,157 

20 01 19* Pestitsiidid 0,022 

20 01 35 03* 

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia-  

ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud  

koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*  0,34 

20 01 35 04* 

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele  

määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 

01 21* ja 20 01 23*  0,49 

15 01 10* Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid 0,321 

20 01 23 01* 

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud  

suured kodumasinad 1,06 

16 07 08* Õli sisaldavad jäätmed 11,56 

  Kokku: 19,263 

 

Elanike poolt jäätmete kokkukandepunkti toodud ohtlike jäätmete hulk 2013. aastal kokku oli 2,354 

tonni ja 2014. aastal 3,464 tonni, millest enamuse moodustasid mõlemal aastal vanad värvid, lakid, 

lahustid (20 01 21*). 

 

Tabel 7 Elanike poolt Järvakandi jäätmete kokkukandepunkti toodud ohtlike jäätmete kogused 

tonnides  2013-2014 (OÜ Kesto  poolt esitatud andmed)  

Jäätmekood Ohtlike jäätmete nimistu 2013 2014 

13 02 08* Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid - 0,65 

20 01 27* Vanad värvid, lakid, lahustid 2,056 1,92 

20 01 21* Luminestsentslambid - - 

16 06 01* Pliiakud - - 

16 06 02* Ni- Cd akud - - 

20 01 33* Patareid ja väikeakud - 0,18 
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15 01 10* Ohtlik pakend 0,242 0,511 

18 01 06* Kemikaalid - 0,203 

20 01 19* Taimekaitsevahendid 0,022 - 

20 01 98* Ravimid 0,034 - 

KOKKU 2,354 3,464 

 

Tabel 8 2010- 2013.a Järvakandi vallas kogutud ohtlike jäätmete hulk tonnides (JATS) 

Jäätmeliik 2010 2011 2012 2013 

Ohtlikud jäätmed 51,209 50,564 30,058 19,263 

 

Kuigi ülaltoodud tabelist on näha, et Järvakandi vallast aastate lõikes kokku kogutud ohtlike jäätmete 

hulk langeb, võib eeldada, et ohtlike jäätmete kogus majanduskasvu ja suureneva tarbimise valguses 

edaspidi pigem suureneb. Loodetavasti suureneb samavõrra ka elanikkonna teadlikkus ohtlike 

jäätmete eraldi kogumise ja kogumiskohta üleandmise vajalikkusest. 

 

5.3.5 Suurjäätmed 

Suurjäätmed on suuregabariidilised esemed, näiteks mööbliesemed, vaibad, madratsid, kraanikausid, 

WC-potid jm. Suurjäätmetena ei käsitleta autoromusid ja -rehve, elektri- ja elektroonikaseadmete 

jäätmeid, sh külmikud, pesumasinad, telerid. 

 

Tabel 9  Järvakandi vallas kogutud suurjäätmete hulk aastatel 2010-2013 (JATS) tonnides 

Jäätmekood Jäätmeliik 2010 2011 2012 2013 

20 03 07 Suurjäätmed - 1,48 - - 

 

Võib eeldada, et tegelik suurjäätmete teke on sellest kogusest suurem, kuna jäätmearuandluse andmed 

kajastavad ainult eraldi kogutud suurjäätmete kogust. Mõningane osa äravisatud suurjäätmetest satub 

muude jäätmete hulka (nt ehitus või segaolmejäätmed) ja siiski ka looduskeskkonda. Eeldatavasti 

suureneb elanikkonna teadlikkus, mistõttu hakatakse suurjäätmeid rohkem tooma kogumiskohta. 

 

Järvakandi vallas on võimalik suurjäätmeid tasu eest ära anda jäätmete kokkukandepunktis. 

5.3.6 Ehitus- ja lammutusjäätmed (edaspidi ehitusjäätmed) 

Ehitusjäätmed on ehitus-, remondi- ja lammutusjäätmed, mittekasutatav väljaveetud pinnas, puidu, 

metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sh need, mis 

sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid, mis tekivad ehitamisel ja remontimisel ning mida 

ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata. 

 

Ehitusjäätmete käitlemise küsimused tuleb lahendada juba ehitise projekteerimise etapis. Ehitise 

vastuvõtmisel tuleb muude dokumentide hulgas esitada õiend jäätmete nõuetekohase käitlemise 

kohta. Ehitusjäätmete käitlust reguleerib Järvakandi valla jäätmehoolduseeskiri, mille alusel vastutab 

ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise eest jäätmevaldaja kuni nende taaskasutamiseni või 

üleandmiseni jäätmevedajale. Ehitus- ja lammutustöödel saab jäätmeid vältida ja vähendada mõistliku 

töökorraldusega jäätmete tekkekohas. Kindlasti tuleb ehitus- ja lammutusjäätmeid sorteerida 

tekkekohas liikidesse, et võimaldada nende laiaulatuslikku korduv- ja taaskasutamist.  

 

Elanikud saavad ehitusjäätmed tasu eest üle anda jäätmete kokkukandepunkti. 



 16 

Nimetatud jäätmete tekke kogused sõltuvad otseselt majanduslikust olukorrast. Mida kiirem on 

majanduslik kasv, seda enam toimub uute ehitiste rajamine ning vanade lammutamine. Ilmselt sõltub 

ehitus- ja lammutusjäätmete kogus ka tulevikus investeeringutest, uute ettevõtete tekkest ja 

kinnisvara arengust, millega võivad lisanduda täiendavad jäätmekogused.  

 

Tabel 10  Järvakandi vallas ehitusjäätmete teke aastatel 2010-2013 (JATS) 

Jäätmekood Jäätmeliik 2010 2011 2012 2013 

17 09 04 Ehitus- ja 

lammutussegapraht 

33,66 8,08 12,98 4,16 

 

5.3.7 Probleemtoodete jäätmed 

Eestis kehtiv jäätmeseadus kehtestab nn probleemtoodetele tootjavastutuse põhimõtte, mis tähendab, 

et tootja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtootest 

tekkivate jäätmete kokku kogumise ja nende taaskasutamise või kõrvaldamise. Probleemtooted on 

kõik tooted, mille jäätmed võivad põhjustada kõrgendatud riske inimese tervisele ja keskkonnale. 

Siiani on reguleeritud probleemtoodete käitlust koos teiste ohtlike jäätmetega, kuid nende 

kõrgendatud riskist tulenevalt tuleb nende käitlemisele täiendavat tähelepanu pöörata. 

 

Probleemtooted on: 

1. patareid ja akud; 

2. mootorsõidukid ja nende osad; 

3. elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad; 

4. rehvid; 

5. põllumajandusplast, mida käesolevas jäätmekavas ei käsitleta. 

 

Tabel 11  Probleemtoodete teke aastatel 2010- 2013, kogus tonni/aastas (JATS) 

Jäätmekood Jäätmeliik 2010 2011 2012 2013 

16 06 01* Pliiakud 1,16 0 0,026 0,157 

20 01 33* Patareid, akud 0 0,099 0 0,046 

16 01 03 Vanarehvid 0 10,36 0 4,4 

16 01 04* Romusõidukid 0 0 0 0 

20 01 23* 

Elektri- ja 

elektroonikaseadmed 
4,44 4,38 6,402 3,406 

20 01 35* 

20 01 36 

02 01 04 Plastijäätmed 0 0 0 0 

  KOKKU 5,6 14,839 6,428 8,009 

 

Patareid ja akud 

Tootja on kohustatud kantavate patareide ja akude ning mootorsõidukite patareide ja akude jäätmed 

tarbijalt turustaja müügikohtade kaudu tagasi võtma tasuta, sõltumata sellest, kas tarbija kavatseb osta 

uue patarei või aku või mitte. Tootja varustab turustajat kogumiseks vajaliku kogumismahutiga. 

 

Tootja on kohustatud patareide ja akude turustajalt, kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku 

omavalitsuse jäätmete kokkukandepunkti lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt patarei- ja 

akujäätmed tasuta tagasi võtma. 
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Patareide ja akude tootjavastutuse kohustusega tegeleb MTÜ EES-Ringlus ja MTÜ Eesti 

Elektroonikaromu. 

 

Mootorsõidukid ja nende osad 

Mootorsõidukite ja nende osade (sh rehvide) tagasivõtmise peavad tootjavastutuse põhimõttel ellu 

rakendama ja finantseerima tootjad ning turustajad, kes võivad selle ülesande delegeerida 

jäätmekäitlejatele. Romusõidukeid on võimalik üle anda vastavale lammutuskojale või kogumiskohta, 

millele on selleks tegevuseks väljastatud vastav luba. Romusõidukeid ei saa Järvakandi Jäätmete 

kokkukandepunkti üle anda. 

 

Vanarehvide kogumiseks on MTÜ Eesti Rehviliit loonud tootjavastutussüsteemi. Rehvitöökodade 

kliendid nii eraisikud, kui firmad, võivad rehvitöökotta, mis on sõlminud lepingu rehviliiduga anda 

oma rehvid tasuta üks ühe vastu. Üks ühe vastu vastuvõtmine tähendab, et iga ostetud rehvi kohta 

saab rehvitöökotta jätta ühe samatüübilise rehvi.  Elanikud saavad rehve tasuta ära anda Järvakandi 

Jäätmete kokkukandepunktis.  

 

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed 

Lähtuvalt asjaolust, et Järvakandi vallas elektri- ja elektroonikaseadmete müügiga tegelevaid 

ettevõtteid ei ole, võetakse neid vastu Järvakandi Jäätmete kokkukandepunktis.  

 

Probleemtoodete kogumise ja käitlemise korraldavad probleemtooteid tootvaid ettevõtteid ühendavad 

organisatsioonid MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus ning MTÜ Eesti 

Elektroonikaromu. 

 

6. JÄÄTMETEKKE VÄLTIMINE 

Jäätmetekke vältimine on jäätmehierarhia kõige prioriteetsem tase, mida tuleb arvestada ja eelistada 

jäätmekäitluse korraldamisel. Jäätmetekke vältimise alla loetakse: 

 otsest vältimist – mõistlik tarbimine, keskkonda ja ressursse säästev tootmine 

 korduskasutust – toote uuesti kasutamine esialgsel otstarbel 

 korduskasutuseks ettevalmistust – remontimine, ümberdisainimine, kontrollimine jne. 

 

Jäätmetekke vältimise võimalused sõltuvad paljudest teguritest nagu majandusolukord, tarbijate 

teadlikkus, ressursitõhususe ja jäätmetekke vältimise meetmete rakendamise ulatus jne. 

 

Olmejäätmete tekke vältimise edendamisel on peamine roll täita elanikkonnal, kelle teadlikkusest ja 

tarbimisharjumustest sõltub suuresti nii pakendijäätmete, toidujäätmete kui ka muude olmejäätmete 

tekkekoguse 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. Oluline on 

arvesse võtta, et elanikel ja ettevõtetel peab olema võimalus panustada jäätmetekke vältimisse ja 

korduskasutusse. 

 

7. KESKKONNATEADLIKKUSE TÕSTMINE 
 

Jäätmekavaga püstitatud eesmärkide elluviimine eeldab elanike kaasamist ja vastavat selgitustööd. 

Jäätmete tekke vähendamine, jäätmete sorteerimine ja käitlemine tekkekohas sõltub suurel määral 

elanike valmisolekust jäätmekäitlust edendada. Valmisolek on omakorda seotud motiiviga vähendada 

jäätmekäitluse maksumust, parandada elukeskkonda tervikuna jne. 
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Pideva selgitustöö ja teavituse aluseks on eesmärgistatud info edastamine. Info edastamise viisideks 

on teabe edastamine vahetult inimeselt inimesele nt koolis-lasteaias mängud, konkursid, õppetunnid, 

elanikele teabepäevad või info edastamine paberkandjal nt kohalik ajaleht, kuulutused, bukletid jms. 

Üheks võimaluseks on kasutada internetti. Jäätmekäitlusalane selgitustöö ja teavitamine peab olema 

üldise säästliku eluviisi propageerimise kontekstis ja haakuma teiste valdkondadega. 

 

Järelevalvet jäätmekäitluse üle teostavad keskkonnainspektsioon ja vallavalitsus. 

 

8. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENDAMISE RAHASTAMINE 
 

Jäätmehoolduse arendamisel on kolm põhieesmärki, milleks on jäätmehoolduse süsteemi 

korrastamine, infrastruktuuri arendamine ja haldamine ning järelevalve ja jäätmehoolduse suunamine. 

Peamised rahalised kulutused on seotud infrastruktuuri arendamisega ja jäätmekäitluse igapäevaste 

haldamiskulutustega. 

 

Jäätmeseadusega on sätestatud põhimõtted, et jäätmekäitluse kulud kannab jäätmetekitaja. 

Jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja tasub jäätmeveo teenustasu, mis peab katma 

jäätmekäitluskohtade rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo ja veo 

ettevalmistusega seotud kulud. Keskkonnapoliitika põhimõtted „saastaja maksab“ ja „tootja vastutus“ 

tähendab seda, et jäätmekäitluse kulud maksab kinni lõpptarbija. Elektroonikajäätmete ja 

pakendijäätmete käitlemise puhul maksavad otseselt kulud kinni tootja ja 

taaskasutusorganisatsioonid, kaudselt aga ka lõpptarbija (jäätmekäitluskulud lisatakse toote hinnale). 

 

Jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamise ja haldamise käigus tuleb ellu viia järgnevaid tegevusi: 

 Pakendijäätmete liigiti kogumise tagamine jätkamine tekkekoha lähedal. Alates 1.01.2015 

hakkas kehtima pakendiseaduse muudatus, mille kohaselt peavad tegevusluba omavad 

taaskasutusorganisatsioonid muutma pakendijäätmete kogumist, et iga 

taaskasutusorganisatsioon on kohustatud paigaldama avalikkusele mõeldud 

pakendikonteinerid iga pakendiliigi kohta eraldi. Igas kogumiskohas peab olema tagatud 

kõikide pakendimaterjalide liikide sh klaaspakendi, plastpakendi, paber- ja kartongpakendi, 

metallpakendi, puitpakendi ja muu pakendi kogumine. Kogumisvõrgustiku paigaldamist 

rahastavad tootjavastutusorganisatsioonid. 

 Ohtlike jäätmete kogumise jätkamine Järvakandi Jäätmete kokkukandepunktis. 

 Jäätmete kokkukandepunkti tegevuse jätkamine ja võimalusel tingimuste parendamine. 

 Biolagundatavate jäätmete taaskasutamise eesmärgil on majanduslikult otstarbekam lisaks 

jäätmete kokkukandepunktis vastavate jäätmete ära andmisele ka kortermajade juures 

kompostrite kasutuselevõtt. 

Järvakandi valla jäätmehoolduse arendamine toimub Järvakandi valla eelarvelistest vahenditest ja 

sihtotstarbelistest projektipõhistest tuludest.  

 

Tabel 12  Järvakandi valla kulutused jäätmehooldusele 2010- 2014 eurodes 

Aasta Laekunud saastetasu  Kulutused/investeeringud jäätmehooldusele  

2010 643 11 763 

2011 411 14 715 

2012 560 15 169 

2013 70 7 893 

2014 37 12 798 
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9. JÄÄTMEKAVA RAKENDAMISE MÕJU KESKKONNALE 
 

Käesoleva jäätmekavaga seotud eesmärgid ning nende täitmiseks toodud tegevuste eesmärk on 

eelkõige tervikliku jäätmekäitlussüsteemi loomine, mille juures on arvestatud ka keskkonna- ja 

terviseaspekte. 

 

Jäätmekavaga planeeritavad tegevused seisnevad peamiselt jäätmete kogumise korraldamises ning 

liigiti kogumise tõhustamises. Jäätmekava toob välja, et jäätmekäitluse arengut planeerides on vajalik 

lähtuda eelkõige jäätmehierarhiast. Seega olenemata võimalikest jäätmekäitluse alternatiividest, tuleb 

igal juhul jätkata jäätmete liigitikogumist. See aitab kaasa jäätmete lõppkäitlemise keskkonnamõjude 

vähendamisele, samuti väheneb taastumatute loodusvarade kasutamine ja omakorda sellest tulenev 

mõju keskkonnale. 

 

Mõju keskkonnale avaldab paratamatult ka jäätmete kokku kogumine (müra, õhu saaste). Negatiivset 

mõju (hais) võib tekkida ka jäätmekonteinerite tühjendusvajadusele mittevastav graafik. 

 

Keskkonna reostamisega kaasneb tihti sotsiaalne mõju nt kinnisvara hinna langus, atraktiivsuse 

vähenemine turismi seisukohalt jm. 

 

Täites jäätmekavas esitatud eesmärke, on keskkonnamõjud valla territooriumil suhtelised väikesed. 

 

Jäätmekava rakendamisega ja jäätmeveoga liitumisega väheneb jäätmete illegaalne ladestamine. 

 

10.  JÄÄTMEHOOLDUSALASED EESMÄRGID  
 

Järvakandi valla üldisteks jäätmehoolduse arendamise eesmärkideks on suurendada elanikkonna 

keskkonnateadlikkust, mõjutada tarbimisharjumusi ning muuta jäätmehooldus jäätmevaldajatele 

igapäevaelu loomulikuks osaks.  

 

Tegevused: 

1. Keskkonna ja jäätmehooldusalaste projektide läbiviimine kooliõpilastele. 

2. Kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete kogumise edendamine. 

3. Paberi- ja papijäätmete kogumisvõrgustiku optimaalne arendamine. 

4. Biolagunevate jäätmetele eraldikogumise kohustuse täitmine kortermajades. 

5. Propageerida korduvkasutatavate ja vähem ohtlikke aineid sisaldavate materjalide 

kasutamist ehitustegevuses. 

6. Tavajäätmetest ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel jäätmete taaskasutamise 

eelistamine jäätmete kõrvaldamisele. 

7. Jäätmeveoteenusega mitteliitunud jäätmevaldajate üle järelevalve tõhusamaks muutmine. 

8. Omavalitsuse jäätmealaste õigusaktide kaasajastamine ja info jagamine jäätmevaldajatele. 
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Tabel 13 Tegevuskava eesmärkide realiseerimiseks 

Nr 
Tegevuse / projekti 

nimi 

Teostamise 

aeg 

Teostaja, 

rahastaja 

Eeldatav 

maksumus 
Kommentaar 

1 ELANIKKONNA KESKKONNATEADLIKKUSE TÕSTMINE  

1.1 

Infovoldikute 

koostamine ja 

levitamine ning valla 

lehes ning 

elektroonilisel 

kodulehel 

jäätmehooldusalaste 

artiklite avaldamine 

2016-2021 KOV 

Maksumus 

selgub 

edaspidi 

Vajaduse tekkimisel. 

Eelarvelistest vahenditest. 

Võimalusel leida 

projektipõhiseid 

kaasrahastajaid 

1.2 

Keskkonna ja 

jäätmehooldusalaste 

projektide 

läbiviimine lastele 

2016-2021 KOV 

Maksumus 

selgub 

edaspidi 

Lastelaagrite, ekskursioonide, 

talgute ja muude sarnaste 

ürituste läbiviimine projektide 

raames 

1.3 

Korduskasutuse 

propageerimine läbi 

jäätmete 

kokkukandepunkti 

2016-2021 KOV 

Maksumus 

selgub 

edaspidi 

  

2 OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMINE 

2.1 

Ohtlike jäätmete 

vastuvõtmine 

jäätmete 

kokkukandepunktis 

2016-2021 KOV   
Teostab KOV oma 

eelarvelistest vahenditest 

3 MUUDE TAASKASUTATAVATE JÄÄTMETE KOGUMINE 

3.1 

Vanapaberi ja 

pakendite 

kogumissüsteemi 

parendamine 

2016-2021 

KOV, 

ETO, 

EPR, 

TVO, 

  

Teostavad ja rahastavad 

tootjavastutusorganisatsioonid 

ja KOV oma eelarvelistest 

vahenditest  
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3.2 

Biolagundatavate 

jäätmete 

kompostimise 

edendamine 

2016.-2021 KOV    

KOV kohustab oma 

õigusaktides biojäätmeid 

eraldi koguma ning tagab 

järelvalve nõude täitmise üle 

3.3 

Segapakendikontein

erite ja nende 

asukohtade 

korrastamine 

2016-2017 

KOV, 

ETO, 

EPR, 

TVO, 

  

Teostavad ja rahastavad 

tootjavastutusorganisatsioonid 

ja KOV oma eelarvelistest 

vahenditest  

4 JÄÄTMEHOOLDUSE KORRALDUS JA JÄRELEVALVE 

4.1 

Suletud Tupiku 

prügila järelseire 

teostamine 

2016-2021 KOV 200 € 

KOV. Peamiselt veeproovide 

ja analüüside teostamine 

kolme aasta tagant (2017 ja 

2021) 

4.2 

Järvakandi valla 

ebaseaduslike 

ladestuspaikade 

korrastamine 

vajadusel KOV   
Maksumused selguvad 

olukorra tekkimisel 

4.3 

Järvakandi valla 

jäätmevaldajate 

registris andmete 

uuendamine 

2016-2021 KOV 

  

KOV eelarvelistest 

vahenditest 

4.4 

Jäätmekava ja 

jäätmehoolduseeskir

ja ajakohastamine 

vajadusel KOV 

  

KOV eelarvelistest 

vahenditest 

 

 

 
 

Marko Matson  

Volikogu esimees 

 


