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SISSEJUHATUS 

Jäätmeseadusega pannakse kohalikule omavalitsusele mitmeid kohustusi jäätmehoolduse 

korraldamisel ja arendamisel, seega mängib kohalik omavalitus väga olulist rolli 

olmejäätmete käitlussüsteemi arendamisel. 

Jäätmekäitlussüsteemi korraldamisel ja kavandamisel (sh jäätmekäitluslahenduste valikul) on 

väga tähtis, et kohalik omavalitsus omab ülevaadet jäätmete tekkekogusest ja koostisest ning 

jäätmekäitlustehnoloogiate arengutest nii regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. Siiani on 

Eestis olmejäätmete käitlemine põhinenud prügilakesksetel jäätmekäitluslahendustel. 

Õigusaktidest tulenevate nõuete tõttu on olmejäätmete käitlemine suunatud aga üha enam 

taaskasutamise suunas. 

Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on koostada jäätmehoolduse arendamiseks Jäätmekava. 

Käesoleva jäätmekava koostamisel on lähtutud Jäätmeseaduse § 42, mille kohaselt on 

kohaliku omavalitsuse koostatud jäätmekava kohaliku omavalitsusüksuse arengukava osa, 

mis puudutab põhjalikumalt jäätmehoolduse arendamist. 

Jäätmekava eesmärgiks on uuendada aastal 2009 (02.06.2009 määrus nr 10) kehtestatud  

Kunda linna jäätmekava 2009-2013. Uus jäätmekava sisaldab üldist  ülevaadet linnas. 

Analüüsitakse piirkonna jäätmehoolduse olukorda, vaadatakse üle eelmisel perioodil 

püstitatud eesmärkide ja ülesannete täitmine, määratletakse seadusandlusest tulenevad 

kohustused ja eesmärgid ning töötatakse välja Kunda linna üldised jäätmehooldusalased 

eesmärgid ja tegevuskava aastateks 2015–2020 

Jäätmekava on koostatud juhindudes Jäätmeseadusest, Riigi jäätmekavas 2014-2020 

sätestatust ning lähtudes muudest kehtivatest  jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest.  
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1. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUSUUNAD RIIKLIKUL TASANDIL 

1.1. Eesti keskkonnastrateegia ja keskkonnategevuskava 

Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 on riigi keskkonnalase tegevuse kavandamise ja 

rahvusvahelise koostöö arendamise aluseks. Selle strateegia eesmärgiks on määratleda 

pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas 

keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest 

ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele. 

Jäätmete osas on Eestil järgmised suundumused: 

 Kasutada üha enam keskkonnasõbralikke ning lihtsalt taaskasutatavaid materjale. 

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

sorteerimise ja taaskasutamisega, on prügilatesse ladestatavate jäätmete kogus 

stabiliseerumas ning pigem hakkab see järk-järgult vähenema; 

 Efektiivsemate põlevkivi põletustehnoloogiate ja alternatiivsete energiatootmise 

viiside rakendamine toob kaasa põlevkivijäätmete tekke vähenemise; 

 Inimeste keskkonnateadlikkuse suurenemine aitab kaasa jäätmete sorteerimise 

tõhusamale rakendamisele, mis vähendab ka jäätmete ohtlikkust;  

 Väheneb ehitus- ja lammutusjäätmete ladestamine prügilasse, kuna majanduslikku 

kokkuhoidu silmas pidades on püsijäätmetele leitud muid rakendusi; 

 Toodetes kasutatakse üha enam keskkonnasõbralikke ning lihtsasti taaskasutatavaid 

materjale; 

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

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

nõuetele, suletakse lõplikult ning uute ehitamisel kasutatakse keskkonnahoidlikke 

tehnoloogiaid. 

Jäätmete osas on strateegias püstitatud järgmised eesmärgid: 

1. Aastal 2030 on tekkivate jäätmete ladestamine vähenenud 30% (oluliselt on 

vähendatud tekkivate jäätmete ohtlikkust ning ohtlike ainete sisaldust jäätmetes, mis 

ühtlasi väldib jäätmete käitlemisel õhku, vette ja pinnasesse sattuvate heitkoguste 

suurenemist). 

2. Oluliselt on suurendatud jäätmete sortimist, taaskasutamist, sh ringlusse võttu, et 

vähendada kõrvaldatavate jäätmete kogust miinimumini. 

Keskkonnastrateegia  põhimõtted: 

säästev areng, keskkonnakahjustuste ennetamine ja vältimine, jäätmehoolduse integreerimine 

teiste eluvaldkondade ja loodusvarade kasutamisega.  

Keskkonnastrateegias püstitatud eesmärkide täitmiseks rakendatavad meetmed ja tegevuste 

prioriteedid on toodud Eesti Keskkonnategevuskavas. 
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1.2. Eesti jäätmekäitluse lähiminevik 

Periood 2006-2012 on jäätmehoolduse arengus olnud mitmel tasandil väga kiire. Sihipäraselt 

on suletud kõik keskkonna nõuetele mittevastavad prügilad ning oluliselt on kasvanud 

jäätmete taaskasutuse osakaal. Jäätmete taaskasutusvõimalused on mitmekesistunud, arenev 

kogumistaristu aitab kaasa kvaliteetse toorme kogumisele ning näha on, et erasektor tunneb 

valdkonna vastu järjest kasvavat huvi. Seetõttu oli uue jäätmekava koostamisel oluline viia 

läbi taaskasutamisvõimalusi analüüsiv olelusringi analüüs, mis selgitaks välja ühe või 

teisetaaskasutusviisi eelistamisel kaasneva mõju. 

Jäätmete masspõletus ja jäätmekütuse tootmine on kujunemas kaheks peamiseks 

segaolmejäätmeid taaskasutavaks toiminguks. Huvi ringlusse võtu ning korduskasutuse vastu 

on jäänud väheseks või on panuse osakaal jäätmekoguste mõistes suhteliselt madal. Märkida 

tuleb, et segaolmejäätmed moodustavad Eestis tekkivast jäätmekogusest vaid kuni 3 %. 

Ligikaudu 70 % jäätmeid tekib tegelikult põlevkivitööstuses ning tekkiva aheraine ja tuha 

taaskasutamise osakaal on jätkuvalt väga väike. 

 

1.3. Riigi jäätmekava 

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

Jäätmekava on üks osa Eesti keskkonnapoliitikast ja see haakub otseselt Eesti 

keskkonnastrateegia alusel koostatud keskkonnategevuskavaga, samuti teiste riiklike 

strateegiliste dokumentidega. Riigi jäätmekava 2014 – 2020 peaeesmärk on jäätmehoolduse 

kestva arengu tagamine vastavalt jäätmepoliitikas seatud sihtidele.  

Hõlmates kogu riigi territooriumi käsitleb riigi jäätmekava jäätmevoogude ja jäätmete 

kogumissüsteemide ülevaadet, hinnangut selle arengule, täiendavate jäätmerajatiste taristu ja 

sellega seotud investeeringute vajadusele, üldise jäätmekäitluspoliitika kirjeldust, 

jäätmekäitluse riikidevahelist optimeerimist ja jäätmealast koostööd. Riikliku jäätmekava  

strateegiline eesmärk on jäätmehierarhia põhimõtte rakendamine järgmises prioriteetsuse 

järjekorras:  

1) jäätmete tekke vältimine; 

2) jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine; 

3) jäätmete ringlusesse võtmine; 

4) jäätmete muu taaskasutamine; 

5) jäätmete kõrvaldamine. 

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

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

muul viisil taaskasutada, et ladestada prügilasse võimalikult vähe jäätmeid. 

Jäätmehierarhia põhimõtte rakendamisel kehtestatavad meetmed peaksid olema suunatud 

majanduskasvu ja jäätmetekke vahelise otsese seose ning sellega kaasneva keskkonnamõju 

kõrvaldamisele. Jäätmehierarhia kohaldamisel tuleb rakendada meetmeid, mis  keskkonna 

seisukohast omavad parimat tulemust. Keskkonnamõju seisukohalt on seega kõige 

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

ning ülejäänud olmejäätmed suunatakse energiaefektiivsesse masspõletusse ja jäätmekütusena 

tsemenditööstusesse. 

Üleriigiline jäätmekava on alus kohalike omavalitsuste jäätmekavade koostamiseks.  

Koostatava jäätmekava strateegiline eesmärk on jäätmehierarhia põhimõtte rakendamine. 

Sealjuures on rõhk eelkõige jäätmetekke ja majanduskasvu omavahelise seose katkestamiseks 

vajalike meetmete välja töötamine. Jäätmete vältimise programmiga kehtestatavad meetmed 

peaksid olema suunatud majanduskasvu ja jäätmetekke vahelise otsese seose ning sellega 

kaasneva keskkonnamõju kõrvaldamisele. 
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2. JÄÄTMEKÄITLUST REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID  

2.1. Euroopa Liidu direktiivid 

Eesti Vabariik rakendab jäätmemajanduse planeerimisel ja korraldamisel säästva arengu 

põhimõtteid ning arvestab keskkonna-alases seadusloomes Euroopa Liidu direktiivide 

soovitustega. Seni on Euroopa Liidu ja ka liikmesriikide jäätmealased õigusaktid põhinenud 

kahel raamdirektiivil: 

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ jäätmete kohta. Direktiivi 

eesmärk on edendada jäätmete korduskasutust ja jäätmete ringlusse võttu, et 

vähendada prügilates jäätmeid ja neist tekkivaid kasvuhoonegaase; 

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

Pakendi ja pakendisüsteemi õigusaktide aluseks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 

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

2005/20/EÜ). 

Oluline jäätmekäitlust reguleeriv raamdirektiiv on Nõukogu direktiiv 2010/75/EL 

tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne välimine ja kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010)  

 

2.2. Eesti õigusaktid 

Eesti Vabariik rakendab jäätmemajanduse planeerimisel ja korraldamisel säästva arengu 

põhimõtteid ning arvestab keskkonna-alases seadusloomes Euroopa Liidu direktiivide 

soovitustega. Jäätmemajandust Eestis reguleerib peamiselt Riigikogus 28.01.2004 vastu 

võetud Jäätmeseadus.  

Jäätmeseadus seletab lahti mõisted jäätmete valdkonnas, sätestab üldnõuded jäätmetekke 

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

järelevalve ja vastutuse piirid. Jäätmeseadusega määratud eesmärkide saavutamiseks ja 

jäätmemajanduse planeerimiseks koostatakse riigi ning kohaliku omavalitsuse üksuse 

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

jäätmehooldusega seonduvas. 

Lisaks jäätmeseadusele reguleerivad jäätmehooldust Eesti Vabariigis: 

Pakendiseadus, mis kehtestab pakendile ja pakendi kasutamisele esitatavad üldnõuded, 

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

pakendijäätmete taaskasutussüsteemi korralduse ning vastutuse kehtestatud nõuete täitmata 

jätmise eest.  

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus kehtestab eeldatava 

keskkonnamõjude hindamise õiguslikud alused ja korra, keskkonnajuhtimis- ja keskkonna 

auditeerimissüsteemi korralduse ning ökomärgise andmise õiguslikud alused eesmärgiga 

vältida keskkonna kahjustamist ning kehtestab vastutuse seaduse nõuete rikkumise korral.  

Keskkonnatasude seadus, mis sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, 

saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest 

riigieelarvesse laekuva raha kasutamise alused ja sihtotstarbe. Seaduse ülesandeks on 
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majanduslike abinõudega piirata saasteainete ja jäätmete sattumist looduskeskkonda  ning 

saada täiendavaid vahendeid saastekahjustuste kompenseerimiseks ja keskkonnakaitse 

finantseerimiseks.  

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

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

projekteerimisel, ehitamisel ja ehitiste kasutamisel lähtuvalt loodus- ja tehiskeskkonna 

säilitamise ja selle kvaliteedi parandamise eesmärgist.  

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

ökoloogilise tasakaalu tagamine. Seadu  kehtestab nõuded jäätmete uputamiseks ja heitmiseks 

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

Välisõhu kaitse seaduse põhieesmärk on välisõhu kvaliteedi säilitamine piirkondades, kus 

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

sätestatud nõuetele. Seadus kehtestab nõuded jäätmete põletamisel. Jäätmete põletamiseks 

peab paikse saasteallika valdaja taotlema erisaasteloa.  

Loomatauditõrje seadus sätestab loomatuditõrje meetmed ja reguleerib nende rakendamist, 

samuti loomataudist põhjustatud kahjude hüvitamist. Seadus annab aluse loomsete jäätmete 

liigitamiseks, käitlemise veterinaarnõueteks ning loomsete jäätmete käitlejate tunnustamiseks. 

Keskkonnajärelevalve seadus määratleb keskkonnajärelevalve olemuse ja kehtestab 

keskkonnajärelevalvet teostavate, samuti keskkonnajärelevalvele allutatud isikute ning 

asutuste õigused ja kohustused ning järelevalvetoimingute korra. 

Säästva arengu seadus, mis sätestab looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku 

kasutamiserahvusliku strateegia alused ja tugineb ÜRO Keskkonna - ja Arengukonverentsi 

otsusetele.  

 

2.3. Kunda linna õigusaktid 

Kohaliku omavalitsuse erinevate õigusaktidega täpsustatakse jäätmehoolduse arendamise 

erinevaid aspekte. 

Kõige olulisem kogu Kunda linna territooriumi ja kõiki elualasid hõlmav arengudokument 

kohalikul tasandil on Kunda linna arengukava 2013 - 2025, vastu võetud 14.10.2013 

määrusega nr 8, (muudetud 15.09.2014 nr 11; 13.10.2014 nr 14)  

Jäätmekäitluse korraldamisel on olulisim õigusakt Kunda linna jäätmehoolduse eeskiri, 

vastu võetud linnavolikogu 11.06.2012 määrusega nr 5. Kunda linna jäätmehoolduse eeskiri 

sätestab jäätmehoolduse üldnõuded, jäätmevaldaja ja territooriumi haldaja kohustused 

jäätmekäitlusel, jäätmete kogumise (sh vanapaber ja - papp, pakendid ja pakendijäätmed, 

ohtlikud jäätmed, tervishoiu- ja veterinaarjäätmed, ehitusjäätmed), jäätmete veo, korraldatud 

jäätmeveoga seonduva, jäätmete kõrvaldamise, biolagunevate jäätmete kompostimise, 

jäätmekäitluse tehnilised nõuded ja vastutuse.  

Kunda linnavolikogu 11.06.2012 määrusega nr 6 on kehtestatud Korraldatud jäätmeveo 

korraldamise kord. Nimetatud määrusega on kehtestatud: 1) korraldatud jäätmeveo 

piirkond; 2) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid; 3) korraldatud jäätmeveo 
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sagedus ja aeg; 4) korraldatud jäätmeveoga liitumine ja jäätmekäitlusleping; 5) korraldatud 

jäätmeveoga liitumisest vabastamise kord; 6) teenustasu, jäätmeveo teenustasu muutmine; 7) 

jäätmeveo teenustasudest teavitamise kord; 8) jäätmevedaja valik ja korraldatud jäätmeveo 

teenuse osutamise õigus; 9) jäätmevedajalt ainuõiguse ennetähtaegne äravõtmine. Kunda  

Linnavolikogu 31.03.2005 määrusega nr 4 on vastu võetud Kunda linna jäätmevaldajate 

registri pidamise põhimäärus. Kunda linna jäätmevaldajate register on kohaliku 

omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on tagada arvestus 

Kunda linnas korraldatud olmejäätmete veoga liitunud ja mitteliitunud jäätmevaldajate, nende 

poolt tekitatud jäätmekoguste, jäätmete käitlusviiside ja tekkekohtade üle.  

Oluline on Kunda linna heakorra eeskiri, vastu võetud linnavolikogu 01.07.2008 

määrusega nr 17, (muudetud 06.01.2009 nr 1, 06.10.2009 nr 16) 

Jäätmekava koostamisel on eelnimetatud materjale arvestatud niivõrd, kuivõrd nende täpsus 

seda võimaldab. 

 

2.4. Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused jäätmemajanduse 

planeerimisel 

Jäätmeseadus on kooskõlas Euroopa Liidu jäätmealase seadusandlusega. Vastavalt 

Jäätmeseadusele on jäätmekäitluse planeerimine ja suunamine oma haldusterritooriumil 

omavalitsuste ülesanne. Jäätmeseadusega on kohalikele omavalitsustele kehtestatud järgmised 

õigused ja kohustused: 

2.4.1 Jäätmehoolduse arendamise korraldamine oma haldusterritooriumil (JS § 12 lg 2). 

Jäätmehoolduse arendamine on jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja 

jäätmehoolduse kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada 

jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset (JS § 12 lg 1); 

2.4.2 Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise korraldamine ja edendamine, et võimaldada nende 

taaskasutamist võimalikult suures ulatuses (§ 31); 

2.4.3 Kohaliku omavalitsuse jäätmekava koostamine ja vajaliku teabe andmine üleriigilise 

jäätmekava koostamiseks (§ 39 lg 1); 

2.4.4 Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava 

osa, mis käsitleb valla jäätmehoolduse arendamist (§ 42 lg 1, lg 2); 

2.4.5. Jäätmekava koostamise käigus kogutud teabe säilitamine seaduses sätestatud korras (§ 

44 lg 5); 

2.4.6. Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava eelnõu esitamine enne selle vastuvõtmist 

arvamuse avaldamiseks Keskkonnaametile ning maavanemale (§ 55 ); 

2.4.7 Kohaliku omavalitsuse jäätmekava avalikustamine, avaliku väljapaneku ja avaliku 

arutelu korraldamine (§ 56-57); 

2.4.8. Jäätmekava avaliku väljapaneku ja avaliku istungi tulemuste avaldamine kohalikus 

ajalehes (§ 58); 
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2.4.9. Kui riigi jäätmekava ajakohastamise käigus tehtud muudatused käsitlevad kohaliku 

omavalitsuse üksuse jäätmekava, ajakohastatakse kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava 

ühe aasta jooksul ajakohastatud riigi jäätmekava kinnitamisest arvates (JS § 43 lg 3); 

2.4.10. Kohalik omavalitsus võib nõuda oma haldusterritooriumil tegutsevalt ettevõtjalt 

äriseadustiku tähenduses, mittetulundusühingult, sihtasutuselt ja seaduse alusel asutatud muult 

asutuselt jäätmekava koostamist oma kulul ning esitamist, kui see on vajalik KOV üksuse 

jäätmekava koostamiseks või ajakohastamiseks (JS § 44 lg 4); 

2.4.11. Kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise korraldamine, v.a. 

probleemtoodete puhul tootja vastutuse rakendumisel (§ 65 lg 2); 

2.4.12. Korraldatud olmejäätmeveo organiseerimine oma haldusterritooriumil, mis hõlmab 

olmejäätmete veo ja kogumise korraldamist. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka muid 

jäätmeid, kui seda tingib oluline avalik huvi (JS § 66 lg 2); 

2.4.13. Korraldatud jäätmeveo tingimuste kehtestamine (korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 

jäätmeliikide määramine, korraldatud olmejäätmeveo piirkondade määramine, vedamise 

sageduse ja aja määramine, jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestamine) (JS § 66 lg 4); 

2.4.14. Korraldatud olmejäätmeveo konkursi korraldamine iseseisvalt või koostöös teiste 

omavalitsustega riigihangete seaduse alusel kehtestatud korras (JS § 67 lg 1 ja 2); 

2.4.15. Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise korra kehtestamine (§ JS 71
1
 lg 

1); 

2.4.16. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise 

korraldamine. Kohaliku omavalitsuse organ võib korraldada ka muude jäätmete 

taaskasutamist või kõrvaldamist (JS § 70); 

2.4.17. Kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja kehtestamine (JS § 71); 

2.4.18. Arvamuse avaldamine jäätmeloa taotlustele (JS § 79); 

2.4.19. Jäätmeseaduse rikkumistest tulenevate väärtegude kohtuväline menetlemine (JS § 127 

lg 2); 

2.4.20. Kui kohaliku omavalitsuse organ ei ole korraldanud oma haldusterritooriumil 

korraldatud jäätmevedu, kuigi tal oli vastav kohustus ja sellest tulenevalt on tekkinud 

keskkonnasaastus, kannab jäätmete ning nendest põhjustatud saaste likvideerimise kuludest 

poole kohaliku omavalitsuse organ (§ 128 lg 6);  

2.4.21. Korraldatud jäätmevedu rakendus Eestis alates 2005. aasta 1. jaanuarist (§ 135). Eesti 

Vagariigis kehtiva Keskkonnajärelevalve seaduse järgselt on kohalik omavalitsusorgan või 

asutus üks keskkonnajärelevalve teostajatest (§ 3 lg 1). 

Kohalik omavalitsuseüksus: 

  rakendab seaduses sätestatud abinõusid ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks ja 

kohustuslike keskkonnakaitse abinõude elluviimiseks; 

 teavitab Keskkonnainspektsiooni keskkonda kahjustavast või ohustavast 

õigusvastasest tegevusest või loodusressursi kasutamisega seotud õiguspärasest 

tegevusest, kui sellinetegevus seab ohtu inimeste elu, tervise või vara, ning Maa–
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ametit maakasutuse, maakorralduse, maa– arvestuse ja maareformi toimingute nõuete 

rikkumise juhtumitest (§ 6lg 3). 

Pakendiseaduse kohaselt on omavalitsuse ülesanne määrata kindlaks oma haldusterritooriumil 

pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid (§ 15 lg 1). Kohaliku omavalitsuse 

üksusejäätmekavas peab olema eraldi käsitletud pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja 

taaskasutamise korraldamine, väljaarendamine ja seatud eesmärkide saavutamise meetmed 

(§15 lg1- 2). 

 

2.5. Kunda linna jäätmekava seos üleriigilise jäätmekavaga 

Nii nagu Riigi Jäätmekava, on ka Kunda linna jäätmekava piiratud ulatusega ning käsitleb 

neid jäätmeliike, mis on Jäätmeseaduse reguleerimisalas, seega nii ohtlikud jäätmed kui ka 

tavajäätmed (s.h püsijäätmed). 

Jäätmekava ei hõlma jäätmeid, mis ei kuulu jäätmeseaduse § 1 lõike 2 kohaselt jäätmeseaduse 

reguleerimisalasse: 

 välisõhku heidetavad saasteained ja heited; 

 reovesi ja koos reoveega käitlemisele kuuluvad või keskkonda heidetavad jäätmed, 

välja arvatud reovee käitlemise tulemusel tekkivad jäätmed; näiteks reoveesetet, 

võreprahti jm 

 radioaktiivsed jäätmed; 

 lõhkematerjali jääkidest koosnevad ja lõhkematerjale sisaldavad jäätmed; 

 loomsete jäätmete ja kõrvalsaaduste, sealhulgas loomakorjuste käitlemine; 

 mullaviljakuse parandamiseks või mujal põllumajanduses taaskasutatud sõnnik  ning 

muud mullaviljakuse suurendamiseks taaskasutatud põllu- või metsamajanduses 

tekkivad loodusomased biolagunevad tavajäätmed; 

 maavarade uuringute, kaevandamise, töötlemise ja ladestamise tulemusena tekkivad 

jäätmed ning karjääride tootmisjäägid; 

 

Jäätmekava üheks osaks on pakendiseadusega reguleeritavad pakendijäätmed ja nende 

käitlemine. 
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3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

3.1. Asukoht  

Kunda linn asub Lääne-Viru maakonna põhjarannikul Soome lahe ääres. Põhja poolt piirab 

teda Toolse ja Letipea neemede vahel asuv Kunda laht, kuhu suubub ka Kunda jõgi. Muus 

osas piirneb linn Viru-Nigula vallaga. Lähimaks linnaks on maakonnakeskus Rakvere 

kaugusega 26 km mööda maanteed. Kundat ühendab Rakverega laiarööpmeline kaubaraudtee 

(19 km). Kaugus Peterburi maanteest on Rakvere suunal 15 km. Linna pindala on 9,85 km
2
. 

Kunda kaugus:  

Tallinnast 109 km 

Narvast 98 km  

Kiviõlist 34 km  

Tapalt 55 km 

 

 

Joonis 3.1. Kunda linna paiknemine (Allikas: Maa-amet) 

 

3.2. Rahvastik ja elamumajandus 

Kunda elanike hulk on viimaste aastatega vähenenud. Seisuga 01.01.2015 on 

Rahvastikuregistri andmetel Kunda linna elanike arv 3311. Kunda elanike rahvuslikus 
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koosseisus on ca 55,51% eestlasi, 29,8% venelasi ja umbes 5,83 % muust rahvusest elanikke. 

8.85 % elanike rahvusliku kuuluvuse kohta puudub registris teave. 

Andmed Kunda linna rahvastiku dünaamika kohta viimastel aastatel on esitatud tabelis 1. 

Tabel 3.1 

Kunda elanike arv aastatel 2008 – 2014 ja elanikkonna ealine jagunemine 

Aasta  Rahvastik 

kokku 

Eeltööealised Tööealised Pensioniealised 

(0-15 

aastased) 

(16-55/60 

aastased) 

(56/61-... 

aastased) 

2008 3791 597 2137 1057 

2009 3789 584 2160 1045 

2010  3755  570  2126  1059 

2011  3680  547  2065  1068 

2012 3609   533  2018  1058 

2013 3509  500  1955  1054 

2014 3360  479  1827  1054 

 

Aastatel 2015 – 2020 kõige tõenäolisemalt oodata linna rahvaarvu aeglase languse püsimist, 

või paremal juhul, sõltuvalt uute töökohtade loomisest, ka stabiliseerumist praeguse taseme 

lähedal (s.o. ~ 3300 inimest). Rahvastiku tihedus on ca 330 inimest ruutkilomeetril. 

Tabel 3.2 

Korruselamud Kunda linnas 

Korterite arv 

Korruselamute 

arv Elanike arv 

2-4 5 24 

5-10 24 280 

11-15 2 33 

16-20 15 468 

21-25 8 198 

31-40 4 176 

41-50 1 78 

51-60 15 1701 

61-70 1 85 
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Kunda linna elanikkonnast umbes 83 % elab korterelamutes ja 17 % ühepereelamutes. 

Ühepereelamute arv Kunda linnas on ca 200. Korruselamute arv veopiirkonnas vastavalt 

korterite arvule on toodud tabelis 2 (2013.a. andmed, elanike arv võib erineda tegelikkusest): 

 

3.3. Tööstus ja ettevõtlus 

Linna käekäik sõltub piirkonnas paiknevate ettevõtete majandustulemustest, riiklikust 

poliitikast ja kohalikul tasandil tehtud otsustest. Piisavalt erinevat rakendust pakkuvad 

ettevõtted kujundavad piirkonna tööhõive, inimeste elatustaseme ja avalike teenuste 

osutamiseks vajaliku tulubaasi. Riik  loob raamid, mis võimaldavad (toetava) stabiilse, 

keskkonnasõbraliku ja efektiivse majandamise ja jätkusuutliku ühiskonna toimimise. Kohalik 

omavalitsus korraldab kohaliku elu küsimusi lähtudes riiklikest regulatsioonidest ja kohalikest 

oludest.  

Ettevõtlus on kohaliku majanduselu aluseks. Ettevõtete rohkus ja hästitasuvate töökohtade 

olemasolu tagavad omavalitsuse tulubaasi suurenemise laekuvate maksude näol ning 

inimestele kõrgeid sissetulekuid ja sellest tingitud elatustaseme tõusu tarbimistaseme ja 

maksujõudluse põhjal.  

MTÜ Partnerid uuringu põhjal on maakonnas kõige väiksem ettevõtlusaktiivsus (arvestades 

aktiivselt tegutsevaid äriühinguid ja FIE-sid) Kunda linnas.- 44 ettevõtet 1000 elaniku kohta , 

kusjuures maakonna keskmine näitaja on 66, Eesti keskmine 86. Ilmselgelt on see seotud 

asjaoluga, et linna territooriumil tegutsevad suurettevõtted tööstusliku tootmise, transpordi ja 

logistika valdkonnas. 

Kunda linnas suurima aktsia- või osakapitaliga firmad MTÜ Partnerid ettevõtluse uuringu 

2015 põhjal on: AS Kunda Nordic Tsement, AS Estonian Cell, AS Kunda Trans, PK 

TERMINAL OÜ, AS Baltic, AS Baltic Tank, AS LAJOS. 

Olulised ettevõtted ja asutused linnas on ka: gümnaasium, lasteaed, raamatukogu, 2 apteeki, 2 

vanurite hooldekodu, perearstipunktid, spordikeskus, klubi, 2 majutusasutust, 5 

toitlustusettevõtet, kauplused Konsum ja OG Elektra toidukaubad.  

 

AS Kunda Nordic Cement ja Kunda sadam 

AS Kunda Nordic Tsement peamiseks tegevusalaks on klinkri ja erinevate tsementide 

tootmine ning turustamine. Lisaks toodab ettevõte ehituskillustikku, turustatakse 

lubjakivikillustikku ja sõelmeid, savi ning happeliste muldade lupjamiseks kasutatavat 

mullaparandusainet. Tsemendi toormena kasutatavat lubjakivi ja savi kaevandab ettevõte ise. 

Aastal 2014 põletati 720 tuhat tonni klinkrit ja jahvatati447 tuhat tonni tsementi. 

Tsemenditehase renoveerimise tulemusena aastatel 1993 - 1997 on linna peamise saastaja – 

klinkritolmu emissioon vähenenud varasemaga võrreldes 90 % ulatuses. 1999. a. avati elektrit 

ja soojust tootev kombijõujaam. Lisaks tootmistegevusele on AS Kunda Nordic Tsement üks  

oluline osa riigi jäätmekäitlussüsteemist. Tsemenditehase pöördahjudes taaskasutati aastal 

2014 koostöötlemise meetodil üle 78 tonni materjalina taaskasutamiskõlbmatuid tava- ja 

ohtlikke jäätmeid. Otseselt tehas pakub tööd 220 inimesele, koos teenindavate ettevõtetega 

ligi 450 inimesele. 
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Ettevõtte põhitegevuste hulka kuulub ka sadamateenuste osutamineKunda sadamas. Sadamat 

teenindavad ettevõtted on: Palgardi Kraana OÜ, Baltic Tank AS, PK Terminal OÜ. Sadam 

koos teenindavate ettevõtetega pakub tööd 60 inimesele. 

AS Estonian Cell  

AS Estonian Cell on Kundas asuv pleegitatud kemo-termo-mehaanilist haavapuitmassi 

(BCTMP) tootev tehas, mis alustas tootmist 2006. aasta aprillis. Tehase omanikuks on Austria 

kontsern Heinzel Holding GmbH. 

Tehase tootmisvõimsus on ligikaudu 160 000 tonni puitmassi aastas, mis on erinevate 

kvaliteetpaberite - trükipaberi, pehmepaberi, kartongi, erikasutusega paberi - tooraineks. 

Toodang eksporditakse, peamiselt Lääne-Euroopasse. Suuremad kliendid asuvad, Saksamaal, 

Prantsusmaal ja Itaalias. Euroopasse müüdi kogumahust 75 % ja Aasiasse 25 % . Tehase 

käive 2014. aastal oli 69,1 MEUR. Tehases töötab kokku 85 inimest, kellest enamus töötab 

vahetult tootmisprotsesside juhtimisel.  

Tehases tekib põhiliselt viite tüüpi jäätmeid: biopuhasti jääkmuda, puukoor, sõelmed, 

olmejäätmed ning ohtlikud jäätmed. Enamuse jäätmemahust moodustab biopuhasti jääkmuda. 

Tekkiva biomuda kogus sõltub otseselt reoveepuhastisse tuleva vee kontsentratsioonist, mis 

omakorda sõltub tootmises oleva toote spetsifikatsioonist ja tootmismahust. 2014 aastal 

alustati  reovee anaeroobse töötlusega, mille abil vähendatakse jääkmuda kogust kuni kaks 

korda. 

Ettevõtte tegevuse tulemusena tekkivaid jäätmeid sorteeritakse võimalikult suures ulatuses, et 

suurendada taaskasutavate jäätmete koguseid ja vähendada prügilasse ladestatavate jäätmete 

koguseid.  

3.4. Teedevõrgustik 

Kunda linna tänavate kogupikkus on 32 704 m. Neist on enamik, ca 30 000 m on 

omavalitsuse hallatavad, ülejäänud erateed. Enamik tänavatest – 23 800 m on mustkattega, 5 

585 m killustik või kruusakattega ja 592 m pinnasekattega teed.  

Kunda linna tänavate seisukord on teehoiu (talihoole, teetruupide jt teerajatiste uuendamine, 

teede profileerimine, teekatete taastamine materjali lisamisega, liikluskorraldusvahendite 

tellimine ja paigaldamine jne) alafinantseerimise tõttu jätkuvalt negatiivses arengus. Täiesti 

ebarahuldav katend on linna läbival 3500 m pikkuse teelõigu (Selja tee, Rakvere mnt, Jaama 

tänav) Jaama tänava osal, eriti võrreldes linnast väljuvate riigimaanteede katenditega. 

 

3.5. Haridus ja kultuur 

Haridusasutustest tegutsevad linnas Kunda Ühisgümnaasium, Kunda Lasteaed Kelluke ja 

Kunda Muusikakool. 

Kultuuriasutustest tegutsevad: Kunda Linna Klubi (klubi ja noortekeskus), Kunda 

Linnaraamatukogu, Kunda Tsemendimuuseum, Eakate Päevakeskus ja Seltside Maja. 

Igakülgseid sportimisvõimalusi pakub Kunda linna spordikompleks oma ujula ja erinevate 

saalidega. Sinna juurde kuuluvad ka täismõõtmetes staadion (vajab rekonstrueerimist) ja 
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scate-park. Kunda supelrannas on liivakattega võrkpalliväljakud, võimalik on harrastada 

tervisesporti. 

 

3.6. Sotsiaalsfäär ja tervishoid  

Statistikaameti andmetel oli LääneVirumaal leibkonnaliikme keskmine netosissetulek 2013. 

aastal 387,5 eurot kuus. Registreeritud töötuid seisuga 31.02.2015 oli Kunda linnas 68. 

Tegelikult võib töötute osakaal olla suurem, kuna osa inimesi ei registreeri end töötutena. 

Tööhõive ja sissetulekud on näitajaid, mis mõjutavad ka jäätmehoolduse arengut, sest madala 

sissetulekuga piirkondades ei suuda elanikud kanda kaasaegse jäätmehooldusega kaasnevaid 

kulusid. Kunda linna keskmine töötute arv ajavahemikul 2012 – 2014 on välja toodud tabelis 

3.3. Viimastel aastatel on registreeritud töötute arv Kunda linnas vähenenud. 

Tabel 3.3. 

Kunda linnas registreeritud töötute arv 

Aasta 2012 2013 2014 

Registreeritud 

töötute arv 

86 83 58 

 

Kunda linnas on kaks perearstipraksist: perearst Merike Siiak – Pargi 26 ja perearst Arsen 

Maisurjan – Ehitajate 8. 

Lisaks tegutsevad järgmised arstipraksised: naistearst Maie Kõiva – Ehitajate 8, hambaarst 

Malle Mägi – Ehitajate 8. 

Lähim statsionaarne raviasutus on AS Rakvere Haigla. Aadressil Pargi 26 paikneb AS Karell  

kiirabibrigaad. 

2015. aasta alguse seisuga tegutseb Kundas linnas 2 apteeki: Kunda apteek aadressil Pargi 26 

ja Kunda apteegi haruapteek aadressil Kasemäe 12. 

Kundas on kaks eakatele mõeldud hooldekodu: Kunda Hooldekodu aadressil Ehitajate 9 ja 

Villa Alfred, aadressil Kasemäe 7. 

 

3.7. Looduskeskkond 

Kunda linn paikneb Lääne-Virumaa maakonnas klindiastangu serval Soome lahe ääres, 

looduskauni reljeefiga paekaldal. Toolse ja Letipea neemed moodustavad endi vahel Kunda 

lahe, kuhu suubub Kunda jõgi. Viimane läbib linna mitme kilomeetri pikkuses sügavas 

paekivi kanjonis ja on Põhja-Eesti üks pikemaid ja veerikkamaid. 

Tänane Kunda on väike suhteliselt roheline tööstus- ja sadamalinn. Linna läbib roheline 

koridor, mille moodustavad linnaäärsed metsad, mis on erineva puistute liigilise koostise ja 

kahjustusastmega. Haljasvöönd kulgeb linna põhjaosas mööda klindiserva ja piki Kunda jõge, 

saades alguse idapoolsetest metsadest klindi serval ja rusukalde all, jätkudes jõeorus, läbides 

Kunda linnapargi ja mitmeid teisi parkmetsi kuni Kronkskaldani välja. Linna piiresse jäävad 
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veel väiksemad mitmesuguse koostisega metsa- ja rohumaad ning linna edelaosas olev 

männienamusega metsapark. Need on taimkattekogumid, mis talitlevad kultuurmaastikus 

kompensatsioonialana ning mida saab kasutada rekreatsiooniks. Vaene on haljastuse poolest 

linna tööstuslik lõunaosa, kus rohelus on levinud vaid piki jõekaldaid. Tööstusmaastik hõlmab 

ligi veerandi linna pindalast. 

Linna territooriumil leidub loodusressurssidest savi, kruusa, põhja- ja pinnavett. Põhja-Eesti 

fosforiidimaardlad paiknevad osaliselt linna territooriumil ning ulatuvad lõunas Assamallani 

ning edelas Tapani. 

Maavaradest on Kunda linnas aktiivselt kasutuses Mereäärne savikarjäär, kust kaevandatakse 

tsemendi tootmiseks toorainet. Tsemendi tootmiseks vajalikku liiva kaevandatakse väljaspool 

linna territooriumi Toolse ja paekivi Aru karjääris. 

 

3.8. Kaitsealused loodusobjektid 

Kunda linna territooriumilt võib leida nii kaitstavaid looduse üksikobjekte kui ka vääris-

elupaikadena kaitse alla võetud alasid. Kokku on linnas looduskaitsealust pinda 48 ha, mis 

moodustab 4,8% linna pindalast. Kaitsealuseid liike on 11 (Keskkonnainfo andmetel). 

Suuremad hoiualad on: 

Kunda linnapark – kaitsealune park 10,9 ha - looduskaitseala 1971. aastast. 

Toolse looduskaitseala (osaliselt) 31,6 ha - moodustatud 1978. aastal. 

Kunda jõe hoiuala - Natura 2000 6.5 ha - hoiuala aastast 2005. 

Vääriselupaikadena on registreeritud järgmised kasvukohad: Laane-segametsa tüüp, 

pangametsa tüüp, laialehise salumetsa tüüp (seal kasvavad karulauk ja mets-kuukress), salu-

haaviku tüüp, laane-kuusiku ja kuuse segametsa tüüp, järsu jõe ja järve kalda tüüp. 

Vääriselupaikade kooslus peab säilima, lamapuitu ei koristata. 

Toolse looduskaitseala  

Looduskaitseala piire on laiendatud, kaitseala piiranguvöönd jääb osaliselt Kunda linna 

territooriumile. Linna territooriumile jääb kaitseala idaserv. Kaitsealune ala koosneb 

mereäärsest roostikust ja kronkskalda kaldapealsest servast.  

Kaitse-eesmärk on:  

1. Kirde-Eestis ainulaadse soovikutammiku, väärtuslike metsakoosluste, 

merelinnustikule olulise puhke- ja toitumisala ning kaitsealuste liikide kaitse; 

2. EÜ nõukogu direktiivis 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetatud 

rändlinnuliikide - soopardi ehk pahlsaba-pardi (Anas acuta ), rääkspardi (Anas 

strepera), suur-laukhane (Anser albifrons), hallhane ehk roohane (Anser anser), 

rabahane ( Anser fabalis), kühmnokk-luige (Cygnus olor) kaitse; 

3. EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku 

ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - väikesaarte ning laidude 

(1620), jõgede ja ojade (3260), vanade loodusmetsade (9010*), rusukallete ja 
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jäärakute metsade (pangametsade) (9180*) ning II lisa liigi vasakkeermese pisiteo 

(Vertigo angustior) elupaiga kaitse. 

 

 

Joonis 3.1. Kunda linna territooriumil paiknevad kaitsealad. (Allikas: Maa-amet) 

Kunda jõe hoiuala 

Kunda jõe veestik on Natura 2000 hoiualana kaitse all. 

Kaitse-eesmärk on: 

Kunda jõe hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud 

elupaigatüübi - jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liikide - hariliku võldase ( 

Cottus gobio), hariliku hingi (Cobitis taenia), lõhe (Salmo salar) ja paksuseinalise jõekarbi 

(Unio crassus) elupaikade kaitse. 

Pangametsa vääriselupaik paikneb Estonian Cell-i kinnistul. Seal kasvavad iidsed tammed 

jäid ehitusalast välja ja kuuluvad säilitamisele 

Täpsemat infot kaitsealade ja objektide kohta saab keskkonnaregistrist aadressil: 

www.register.keskkonnainfo.ee 

 

  

http://www.register.keskkonnainfo.ee/
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4. JÄÄTMEHOOLDUSE ÜLEVAADE 

4.1. Korraldatud jäätmevedu 

Kunda linnas on korraldatud olmejäätmete vedu alates 2001. aastast. 2001 – 2013 aastani 

vedas olmejäätmeid AS Ragn-Sells. Alates 1. jaanuarist 2014 teostab Kunda linnas 

jäätmevedu AS Eesti Keskkonnateenused. Leping ettevõttega on sõlmitud viieks aastaks 

kehtivusega 31. detsembrini 2018. Korraldatud olmejäätmete veoga on hõlmatud kogu linna 

territoorium, moodustades ühe jäätmeveo piirkonna 

Korraldatud jäätmeveoga loetakse automaatselt liitunuks kõik jäätmevaldajad ning nad on 

kohustatud tasuma jäätmeveo eest ka juhul, kui kirjalikku jäätmeveo lepingut jäätmete 

käitlejaga pole sõlmitud. 

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid: 

Segaolmejäätmed (jäätmekood 200301) 

Paber ja kartong (jäätmekood 200101) 

Korraldatud jäätmeveoga on liitunud elanikkond ning linna territooriumil paiknevad 

olmejäätmeid omavad ettevõtted. Kompleksluba omavad suurettevõtted (AS Kunda Nordic 

Tsement ja AS Estonian Cell) korraldavad oma jäätmete käitlemise ise. 

Linnavalitsusel on õigus erandkorras vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest 

kinnistute omanikud, kus ei toimu äri- ega elutegevust. Võimalik on taotleda ühiskonteineri 

kasutamist naaberkinnistuga või perioodilist vabastust (nt talveperioodiks). 

Seisuga veebruar 2015 on registrisse kantud 482 jäätmevaldajat, ajutise vabastuse on saanud  

51 kinnistut. 

Pakendite kogumiseks on lisaks suurelamute juurde (TVO OÜ poolt) paigaldanud tasuta 

konteinerid. 

 

4.2. Kunda linna Jäätmejaam ja ohtlike jäätmete kogumispunkt 

Aastal 2012 rajati Kunda linnas aadressil Lähta 1 Jäätmejaam. 

Maaüksuse pindala on ca 4100 m². Kinnistu on piiratud aiaga ja kogu plats asfalteeritud, 

samas paikneb ka olmehoone. Asfalteeritud ala on mõeldud rohejäätmete kompostimiseks ja 

kogutavate jäätmete konteinerisüsteemi paigaldamiseks. Olmehoones on lisa- hoiuruumiks 

planeeritud kütteta ruum ja avatud katusealune. Hoones on elektri- ja veesüsteem ning 

kanalisatsioon.  

Konteineripark koosneb 6-st konteinerist: (4.5, 4.5, 7, 7, 12, 30 m3). Olemas on elektrooniline 

platvormkaal, mõõtevõimega kuni 1500 kg. Olemas on oksapurusti kuni 10 cm läbimõõduga 

okste purustamiseks  

Jäätmejaama teenused on mõeldud Kunda linnas elavate eraisikute teenindamiseks. Teenused 

on linnaelanikele tasuta. Rohejäätmeid võetakse tasuta vastu nii eraisikutelt kui ka 

korteriühistutelt ja linnas heakorrateenuseid pakkuvatelt firmadelt.  

Vastu võetakse järgmiseid jäätmeid:  
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vanapaber- ja papp - mõeldud eeskätt elanikele, kus puuduvad ühiskonteinerid 

lehtklaas - purunenud aknaklaas, puhas 

ehitusjäätmed - vannitoaplaadid, wc –potid, kraanikausid, põrandakatted jm pisiremondi 

jäägid (võetakse vastu kuni 100 kg ühelt inimeselt) 

suuremõõtmelised jäätmed - vana mööbel, kapid, madratsid, töödeldud puit jmt 

Kompostimiseks sobivaid rohejäätmeid - niidetud rohi, puulehed, kuni 10cm läbimõõduga 

oksajäätmed jne. 

Kokku kogutud jäätmed suunatakse Lääne-Viru Jäätmekeskusesse. 

Ohtlike jäätmete kogumiseks on sõlmitud leping AS-ga Epler & Lorenz. Aadressil Koidu 55 

parklas on avatud kogumispunkt. Vanaõli ja patareisid saab viia ka Selja tee 7 Raktoomi 

tanklas paiknevasse konteinerisse. Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu linnakodanikelt tasuta. 

Juriidilisi isikuid Jäätmejaam ja ohtlike jäätmete kogumispunkt ei teeninda. 

 

4.3. MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus 

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus avati 03.aprill 2012. Kunda Linnavalitsus osaleb Lääne –Viru 

MTÜ Lääne – Viru Jäätmekeskuse töös. MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus on Lääne-Viru 

maakonna omavalitsuste poolt loodud mittetulundusühing maakondliku jäätmekeskuse 

väljaehitamiseks (aadressiga Vinni vald, Piira küla) ning maakonna jäätmekäitluse 

koordineerimiseks. 

Tulenevalt Jäätmeseadusest suleti senine ladestusala (Rakvere Ussimäe prügila) 16. juuliks 

2009. Lähtuvalt EU ja EV õigusaktidest tuleb jäätmekäitluses juhinduda 

keskkonnasäästlikkusest ning võimalusel jäätmeid taaskasutada. Peale Iru Soojuselektrijaama 

nõuetekohast valmimist viiakse Lääne-Viru Jäätmekeskusest kokku pressitud jäätmeid 

(segaolmejäätmed) Iru Soojuselektrijaama soojatootmiseks. 

 

4.4. Jäätmekogused Kunda linnas aastatel 2011 – 2013 

Kunda linna eripära on, et siin asub mitu suurt ettevõtet, kelle tegevuse käigus tekib palju 

erinevaid jäätmeid (KNC, Est Cell) ja kes ka ise jäätmeid käitlevad. 

Aastatel 2011 - 2013 kogutud tavajäätmete kogused jäätmeliikide kaupa on esitatud tabelis 

4.1. Andmed pärinevad Keskkonnaagentuurilt (KAUR).  

 



Tabel 4.1 

Jäätmete kogused Kundas 2011 -2013 

Tavajäätmete kogumine Kunda linnas jäätmearuannete põhjal (andmed Keskkonnaagentuurilt). Kogused tonnides 

 

 Jäätme nimetus jäätmekood 2011 2012 2013 

20 Olmejäätmed (kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed kaubandus-, 

tööstus- ja ametiasutusjäätmed), sealhulgas liigiti kogutud jäätmed 

 

    

 Prügi (segaolmejäätmed) 20 03 01 

 

1013,727 

 

751,56 736,418 

 Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured 

kodumasinad 

20 01 23 01* 1,98 1,219 1,346 

 Kasutuselt kõrvaldatud kodumasinad,  mida ei ole nimet. Koodiga 200121’ …  20 01 36 01 0,493 0,918 0,653 

 Koodiga 160601, 160602, 160603 nimetatud patareid ja akud ning sortimata 

patareid ja akud 

20 01 33* 0,435 0,03 0,114 

 Paber ja karong 20 01 01 49,296 46,536 38,542 

 Mujal nimetamata/  segatavajäätmed 20 03 99 13,5 25,8 19,06 

 Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 20 01 21* 0,243 0,283 0,223 

 kasutuselt kõrvaldatud elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodiga 

2001… 

20 01 36 0,493 0,00 0,00 

 Fotokemikaalid 20 01 17* 0,024 0,00 0,00 

 Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikeseadmed, 

mida ei ole nimetatud … 

20 01 35* 0,428 0,041 0,00 

 Suurjäätmed 20 03 07 27,54 3,12 6,56 

 Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* 0,683 0,605 0,527 

 Pestitsiidid 20 01 19* 0,013 0,003 0,003 

 Sortimata ravimikogumid 20 01 98* 0,006 0,007 0,022 

 Õli ja asv, mida ei ole nimetatud numbriga  20 01 26* 84,04 0,042 0,126 

 Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud tarbijatelemääratud seadmed 

mida ei ole… 

20 01 35 04* 3,001 2,822 3,429 

 Ohtlikke osi sisaldavadkasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasina, mida ei 

ole nimetatud … 

20013502* 0,00 0,198 0,00 
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 Metallid  200140 0,00 254,38  403,96 

 Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia ja 

kommunikatsiooniseadmed 

20013503* 0,00 0,406 0,337 

 Pinnas ja kivid 200202 0,00 0,00 7,98 

 Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 200129 0,00 0,00 0,002 

17 Ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas saastunud maa-aladelt 

eemaldatud pinnas) 

 

    

 Plii 17 04 03 0,757 0,059 4,209 

 Vask, pronks, valgevask 17 04 01 0,00 3,946 2,938 

 Raudteerööpad 17040501 6,574 0,00 0,00 

 Raud ja teras 17 04 05 427,777 1069,178 575,631 

 Klaas  17 02 02 13,56 0,00 0,00 

 Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodiga 170503 17 05 04 17,1 81,260 0,00 

 Ehitus- ja lammutuspraht, mida ei ole nimetatud koodiga 170901, 170902, 

170903 

17 09 04 1357,694 1678,325 1102,459 

 Puit  17 02 01 18,8 0,00 1,3 

 Plast 17 02 03 22,7 0,00 0,00 

 Alumiinium  17 04 02 0,359 6,571 1,61 

 Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 170605* 0,00 2,56 0,36 

 Metallisegud  170407 0,00 15,52 50,8 

 Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas 170503 0,00 0,114 0,00 

 Tsink  170404 0,00 0,00 0,002 

13 Õli- ja vedelkütusejäätmed (välja arvatud toiduõlid ning jaotistes 05, 12 ja 19 

nimetatud jäätmed) 

 

    

  13 03 07* 

 

27,34 

taaskasutus 

0,00 0,00 

 Sadamas vastuvõetud pilsivesi 13 04 02* 242,47 163,02 148,1 

 Õlipüünises lahustatud õline vesi 13 05 07* 29,45 114,86 206,36 

 Muud mootori, käigukasti ja määrdeõlid 13 02 08* 11,155 12,224 13,76 
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 Õlipüünisesetted  13 05 02* 37 0,00 6,00 

 Mineraalõlipõhised kloorimata mootori, käigukasti ja määrdeõlid 13 02 05* 11,6 5,3 4,9 

15 Pakendijäätmed nimistus mujal nimetamata absorbendid, puhastuskaltsud, 

filtermaterjalid ja kaitseriietus 

klaaspakend 

    

 Puitpakend  150103 0,00 10,24 6,88 

 Klaaspakend  15 01 07 

 

11,978 

 

11,188 4,895 

 Paber ja kartongpakendid 15 01 01 8,961 6,126 20,638 

 Segapakend 15 01 06 624,52 83,236 48,924 

 Metallpakend  15 01 04 4,704 4,709 1,662 

 Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid 15 02 02* 52,359 50,151 28,236 

 Plastpakend  15 01 02 14,579 16,834 11,984 

 Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid 15 01 10* 2,75 2,699 2,967 

19 Jäätmekäitlusettevõtete, ettevõtteväliste reoveepuhastite ning joogi- 

ja tööstusvee käitlemisel tekkinud jäätmed 

 

    

 Võrepraht 19 08 01 8,44 0,00 9,38 

16 Nimistus mujal nimetamata jäätmed 

 

    

 Muud vanarehvid, shhaagiste rehvid, mida ei ole nimet koodinr 20010301/16 

… 

16 01 03 02 10,4   

 Ohtlikke aineid sisaldavad elektri- ja elektroonikaseadmete välised juhtmed 16 02 15 10* 0,12 0,00 0,00 

 Vanarehvid  16 01 03 4,905 0,00 4,68 

 Õlifiltrid  16 01 07* 0,654 0,217 0,646 

 Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eelnevalt eemaldatud osad, mida ei ole 

nimet k-nrga 160215* 

16 02 16 2,37 0,00 1,097 

 Elektri- ja elektroonikaseadmete trükiplaadid 16 02 15 09* 0,065 0,00 0,00 

 Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 16 01 14* 0,005 0,007 0,00 

 Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid 16 05 06* 0,111 0,08 0,16 

 Pliiakud 16 06 01* 0,152 0,162 1,279 
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 Õli sisaldavad jäätmed 16 07 08* 472,632 381,499 334,005 

 M1 ja N1 kategooria romusõidukid 16 01 04 01* 6,87 1,19 3,235 

 Muud kasutuselt kõrvald seadmed ja aparaadid, mida ei ole nimetm nr 160297 16 02 98 0,862 0,00 11,181 

 Romusõidukid 16 01 04* 0,00 7,1 6,135 

 M2, M3 N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite vanarehvid 16 01 03 03 0,00 0,00 4,2 

 M1 ja N1 kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi 16 01 06 01 0,00 0,00 80,736 

 Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi 16 01 06 0,00 0,00 6,194 

 Segametallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud nr 

16030306 

16 03 04 06 0,00 0,00 0,235 

2 Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja 

kalapüügil ning toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed 

 

    

 Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalid 02 01 08* 0,044 0,00 0,00 

 Metsamajandusjäätmed  02 01 07 0,00 719,6 1438,0 

10 Termilistes protsessides tekkinud jäätmed 

 

    

 Valmistussegude jäätmed enne termilist töötlemist 10 13 01 

 

231,76 

 

394,8 575,16 

 Ohtlikke aineid sisaldavad või aluselised tahked gaasipuhastusjäätmed 10 13 12* 

 

54 997,5 

 

38 868,640 49 429,8 

 Kübemed ja tolm (101312 ja 101313 välja arvatud) 10 13 06 3 538,34 2 150,43 2 717,54 

7 Orgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed 

 

    

 Nimistus mujal nimetamata jäätmed 07 01 99 

 

0,085 

 

0,025 0,015 

 Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emavedelikud 07 07 04* 

 

4,292 

 

0,00 0,00 

3 Puidu töötlemisel, plaatide ja mööbli ning tselluloosi, paberi ja kartongi 

tootmisel tekkinud jäätmed 

 

    

 Puukoore- ja puidujäätmed 03 03 01 28 347 26 686,55 31 000,0 
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 Reovee puhastussetted, mida ei ole nimetatud nr 030310 03 03 11 

 

15 000,0 

 

45 376 35 000 

 Puukoore ja korgijäätmed 03 01 01 

 

1064 

 

0,00 

 

189,146 

      

8 Pinnakatete (värvide, lakkide ja klaasjate emailide), liimide, hermeetikute ja 

trükivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel 

tekkinud jäätmed 

    

 Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11* 

 

0,566 

 

0,00 0,22 

12 Metallide ja plastide mehhaaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja 

mehhaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed 

    

 Metalliviilmed ja treilaastud 12 01 01 25,67 40,24 39,25 

18 Inimeste ja loomade tervishoiul või sellega seonduvatel uuringutel tekkinud 

jäätmed (va köögi- ja sööklajäätmed) 

    

 Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete 

kohaselt 

18 01 03* 0.00 0,05 0,00 

 Sortimata ravimikogused 18 01 98* 0,00 0,004 0,00 

      

      

      

 

 



Kunda linnas paikneb üks prügila: 

Kunda tsemenditehase tööstusjäätmete prügila (Prügila kood 0345 02 )  

Prügilasse ladustatud jäätmete kogused on järgmised: 

2011 -   27 135,440;   2012 -   15 051,300;   2013   20 238,00   tonni (KAUR) 

 

4.5. Kunda linnas tekkivad jäätmeliigid 

Varasem periood 2006 - 2013 on jäätmehoolduse arengus olnud mitmel tasandil väga kiire. 

Sihipäraselt on suletud kõik keskkonnanõuetele mittevastavad prügilad ning oluliselt on 

kasvanud jäätmete taaskasutuse osakaal. Olmejäätmete taaskasutusvõimalused on 

mitmekesistunud, arenev kogumistaristu aitab kaasa kvaliteetse toorme kogumisele. 

Jäätmekäitlusest on kujunenud lühikese ajaga konkurentsitihe majandusharu. Jäätmete 

masspõletuse ja jäätmekütuse tootmise arendamine on hetkel kujunemas kaheks peamiseks 

segaolmejäätmete taaskasutusviisiks. 

Kunda linnas ei ole uuritud olmejäätmete koostist, seega tuleb siinkohal tugineda teistele 

Eestis korraldatud uuringutele. Prügilasse ladestatud segaolmejäätmete koostise 

analüüsimiseks on Eestis erinevate meetodite alusel tehtud ainult üksikuid piirkondlikke ja 

valdavalt lühiajalisi uuringuid. 

Ulatuslikum olmejäätmete koostise uuring Eesti erinevates piirkondades viidi läbi 2008. aastal 

Säästva Eesti Instituudi poolt Tallinna eri linnaosades, Paides, Jõhvis ning maapiirkondadest 

Pärnumaal, Ida-Virumaal ning Raplamaal. 

Uuringu tulemused on toodud ära tabelis 5 ning seda saab üldistada ka Kunda linna kohta. 

Tabel 4.2 

Segaolmejäätmete koostis aastatel 2001 - 2009 

Maapiirkond 

 

Jäätmeliik 

Ida- 

Virumaa 

Pärnumaa Raplamaa Eesti 

keskmine 

1.  Plast 20,36 23,24 19,01 18,63 

2.  Klaas 6,07 11,62 5,53 8,32 

3.  Metall 2,37 3,36 2,73 2,58 

4.  Paber ja papp 13,86 12,25 16,27 17,53 

5.  Biojäätmed kokku 40,91 32,39 36,99 36,65 

5.1. Köögijäätmed 35,53 27,88 32,11 30,00 

5.2.Aiajäätmed 3,55 2,83 3,48 5,27 

5.3.Muud biojäätmed 1,83 1,68 1,40 1,38 

6.  Puit 0,23 0,24 0,38 0,44 

7.  Ohtlikud jäätmed 0,24 0,27 0,28 0,22 

8.  Elektroonikaromu 0,85 0,26 0,67 0,58 

9.  Muu põlev materjal 7,28 8,09 9,82 6,34 

10. Tekstiil ja rõivad 4,09 4,18 4,04 4,43 

11. Muu mittepõlev materjal 3,73 4,08 4,29 4,28 
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Olmejäätmeid tekkis aastail 2001 – 2009 keskmiselt 400 kg elaniku kohta. Liigiti kogutud 

olmejäätmetest moodustab enamiku vanapaber ja papp, järgnevad klaasi-, metalli- ja 

puidujäätmed ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed. Liigiti kogutud olmejäätmete 

osakaal on aastail 2003 – 2007 moodustanud stabiilselt 11% olmejäätmete kogutekkest. 

Olmejäätmete ladestamine prügilatesse vähenes ajavahemikul 2001–2009 oluliselt. 

Ladestamisele lähevad peamiselt segaolmejäätmed, mida on enne osaliselt sorditud. 

Viimane põhjalikum segaolmejäätmete sortimisuuring viidi läbi üle- Eestiliselt aastatel 2012 - 

2013. ( joonis 4.1.). Eurostati andmetel tekkis Eestis 2012. aastal olmeprügi ühe elaniku kohta 

298 kg. 

       

Joonis 4.1.  Eesti keskmine segaolmejäätmete liigiline koostis (SEI uuring 2012-2013 

Olmejäätmete taaskasutamine on suurenenud, enamiku sellest moodustab pinnasetöötlus 

ja bioloogiline ringlussevõtt (eelkõige kompostimine). Olmejäätmetest sorditakse välja ka 

pakendijäätmeid, iseäranis pandimärgistusega joogipakendeid. 

4.5.1. Segaolmejäätmed 

Ülevaate Kunda linnast aastatel 2011 – 2013 korraldatud jäätmeveo raames kogutud 

segaolmejäätmetest saab tabelist 4.3. 

2014. aastal koguti Kunda linnast segaolmejäätmeid kokku 582,610 t, sealhulgas elanikelt 

462,800 t. Seega tekib Kunda linnas ühes kuus ca 50 t kõrvaldamist vajavaid 

segaolmejäätmeid. Osa jäätmetest taaskasutatakse või kompostitakse tekkekohas. 
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Tabel 4.3 

Korraldatud olmejäätmete veo käigus kogutud segaolmejäätmete kogused 

Aasta  Jäätmekood 200301 

 

 Kodumajapidamised  Ettevõtted  

2011 540,886  * 339,170 * 

2012 432,502  * 268,437 * 

2013 441,432 * 217,517 * 

2014 462,800 ** 119,810 ** 

*    AS Ragn-Sells andmed, 

**  AS Eesti Keskkonnateenused  (ei sisalda kompleksluba omavate ettevõtete andmeid 

Tänu prügi sorteerimisele on vähenenud segaolmejäätmete osatähtsus. 

4.5.2. Paberi- ja papijäätmed 

Paberi- ja papijäätmed moodustavad olmejäätmete hulgast keskmiselt 19%. Seejuures on 

ahikütte või kaminaga elamutes paberi osakaal väiksem ja kaugküttega elamutes suurem. 

Reaalselt tekkivad paberijäätmete hulgad on suuremad kui 19% olmejäätmetest, seda nii 

põletatava kui eraldi kogutava vanapaberi arvelt. Suur osa vanapaberist on taaskasutatav uue 

paberi tootmiseks, kui materjal puhta ja kuivana kokku koguda. 

Kunda linna jäätmehoolduse eeskirja kohaselt tuleb vanapaberit ja pappi koguda eraldi. 

Kunda linnas on paberi- ja papijäätmete kogumine seotud korraldatud jäätmeveoga. Enam kui 

8 korteriga elamu on kohustatud omama vastavat konteinerit. Eramute ja väiksemate majade 

elanikel on võimalik viia paberi- ja papijäätmed linna Jäätmejaama. 

Ülevaate Kunda linnas aastatel 2011 – 2013 korraldatud jäätmeveo raames kogutud paberi- ja 

papijäätmetest saab tabelist 4.4 (AS Ragn-Sells andmed). 

Tabel 4.4 

Korraldatud jäätmeveo raames kogutud paberi- ja papijäätmed 

Aasta  Jäätmekood 200101 

 Kodumajapidamised  Ettevõtted  

2011 18,694 30,602 

2012 18,578 27,918 

2013 15,404 23,018 

 

Paberi- ja papijäätmete kogumise konteinerite asukohad seisuga jaanuar 2015 on toodud 

tabelis 4.5. 
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Tabel 4.5 

Paberi- ja papijäätmete konteinerite asukohad  

nr Asukoht Konteineri 

tüüp 

Maht 

L   

Arv 

tk  

Operaator Tellija 

1 Aia 3, Mäe 7 Paber, papp 660  1 AS Eesti Keskkonnateenused KÜ 

2 Eha 4 Paber, papp 660  1 AS Eesti Keskkonnateenused KÜ 

3 Ehitajate 3 Paber, papp 660  1 AS Eesti Keskkonnateenused KÜ 

4 Kasemäe 11 Paber, papp 660  1 AS Eesti Keskkonnateenused KÜ 

5 Kasemäe 13 Paber, papp 660  1 AS Eesti Keskkonnateenused KÜ 

6 Kasemäe 15 Paber, papp 660  1 AS Eesti Keskkonnateenused KÜ 

7 Kasemäe 17 Paber, papp 660  1 AS Eesti Keskkonnateenused KÜ 

8 Kalda 14/ 18 Paber-papp 660 1 AS Eesti Keskkonnateenused KÜ 

9 Koidu 34/36 Paber-papp 660 1 AS Eesti Keskkonnateenused  

10 Koidu 38/40 Paber-papp 660 1 AS Eesti Keskkonnateenused  

11 Koidu 69 Paber-papp 660 1 AS Eesti Keskkonnateenused  

12 Koidu 71/73 Paber-papp 660 2 AS Eesti Keskkonnateenused  

13 Koidu 81/83/ 85 Paber-papp 660 2 AS Eesti Keskkonnateenused  

14 Koidu 87 Paber-papp  660 1 AS Eesti Keskkonnateenused  

15 Loode 4 Paber-papp  660 1 AS Eesti Keskkonnateenused  

16 Mäe 12/14 Paber-papp  660 1 AS Eesti Keskkonnateenused  

17 Mäe 15 Paber-papp  660 1 AS Eesti Keskkonnateenused  

18 Mäe 16/20 Paber-papp  660 1 AS Eesti Keskkonnateenused  

19 Mäe 18/22 Paber-papp 660 1 AS Eesti Keskkonnateenused  

20 Pargi 2 Paber-papp  660 1 AS Eesti Keskkonnateenused  

21 Pargi 4 Paber-papp  660 1 AS Eesti Keskkonnateenused  

22 Pargi 8 Paber-papp  660 1 AS Eesti Keskkonnateenused  

23 Pargi 10 Paber-papp  660 1 AS Eesti Keskkonnateenused  

24 Pargi 18 Paber-papp 660 1 AS Eesti Keskkonnateenused  

25 Tammiku põik 2 Paber-papp 660 1 AS Eesti Keskkonnateenused  

26 Jäätmejaam 

Lähta 1 

Paber-papp 4500 1 Tellimisel  Kunda 

LV 
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Soovi korral saab paberi- ja papijäätmed viia ka Lääne-Viru Jäätmekeskusse. Sorteeritud ja 

puhtad paberi- ja pakendijäätmed võetakse vastu tasuta. 

4.5.3. Pakend ja pakendijäätmed 

Pakendite käitlemisele pööratakse jäätmehoolduse korraldamisel järjest enam tähelepanu. 

Suurem osa pakendijäätmetest on ühekorrapakendid, mille taaskasutamise süsteem ei ole veel 

lõplikult välja kujunenud. 

Pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteem toimib paremini aktsiisimaksuga koormatud 

pakendite osas (peamiselt alkoholi ja karastusjookide ühekorra-  ja ringluspakend), mis 

sorteeritakse elanike poolt välja ning kogutakse (ostetakse kokku) nn. tagatisrahaga 

koormatud pakendite tagastuskohtades. 

Kunda linnas on loodud head võimalused pakendite kogumiseks ja kasutuselevõtuks. Samuti 

on inimeste harjumuste ja teadlikkuse paranemine võimaldanud pakendite kogumise 

efektiivsuse järk- järgulist tõusu. Samas ühekordseks kasutamiseks mõeldud pakendite 

kogused samuti jätkuvalt suurenevad. Seepärast moodustavad olmejäätmetest jätkuvalt väga 

suure osa pakendijäätmed. 

Pakendijäätmeid iseloomustab väike tihedus - olmejäätmete massist moodustavad nad umbes 

30%, mahust aga kuni 60%. Kõige rohkem tekib paber- ja papp-pakendit, mis moodustab 

poole kõigist olmejäätmete koostises olevatest pakendijäätmetest. Palju tekib ka klaas- ja 

plastikpakendeid. Klaaspakend moodustab peaaegu 100% olmejäätmete hulgas olevast 

klaasist ja plastpakend 80% olmejäätmete hulgas olevast plastikust. Vähem tekib komposiit-, 

metall- ja puitpakendeid. 

Ülevaate Kunda linnast aastatel 2011 – 2013 kogutud pakendijäätmetest saab tabelist 4.6 (AS 

Ragn-Sells andmed). 

Tabel 4.6 

Pakendijäätmete kogused 

  2011 2012 2013 

Pakendi-liik 

 

Jäätme

-kood 

Kodu-

maja-

pida-

mised 

Ette-

võtjad  

Kodu-

maja-

pida-

mised 

Ette-

võtjad  

Kodu-

maja-

pida-

mised 

Ette-

võtjad  

Paber- ja 

kartong-

pakend 

150101 0,568 8,393  6,126  0,98 

Plast-

pakend 

150102  1,223  3,608  3,44 

Puit-pakend  150103  2,6  10,24  0,00 

Sega-pakend 150106 24,877  20,277 2,319 22,658 1,078 
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Tabel ei anna tegelikku ülevaadet tekkinud pakendijäätmete kogustest. Siin ei kajastu ETO 

poolt kogutud segapakendite kogused. 

Kunda linnal on koostöölepingud pakendijäätmete kogumiseks MTÜ-ga Eesti 

Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-ga (TVO). Ühe 

korteriühistu juures on MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR) konteiner.  

Pakendijäätmete kogumissüsteem Kunda linnas on rahuldavalt välja arendatud. 

Olemasolevate konteinerite asukohad seisuga märts 2015 on toodud tabelis 4.7. 

Tabel 4.7 

Pakendikonteinerite asukohad 

Konteineri asukoht Konteineri 

maht 

Konteinerite 

kogus 

Teenuse pakkuja 

Lähta 1 2.5 1 ETO 

Võidu tn bussijaam 2.5 1 ETO 

Kalevi 11 2.5 1 ETO 

Tammiku põik korterelamu  2.5 1 ETO 

Lontova ja Sadama tee ristmik 2.5 1 ETO 

Toolse tee ja Laane tn ristmik 2.5 1 ETO 

Jõe 13 vastas 2.5 1 ETO 

Koidu 13 2.5 1 ETO 

Koidu 55 parkla 1.5 1 TVO 

Mäe 33 turuplats 1.5 1 TVO 

Eha 3 0.6 1 TVO 

Kasemäe 11 0.6 1 TVO 

Kasemäe 15 0.6 1 TVO 

Kasemäe 17 0.6 1 TVO 

Koidu 34/ 36 0.6 1 TVO 

Koidu 69 0.6 1 TVO 

Koidu 71/ 73 0.6 1 TVO 

Koidu 81/ 83/ 85 0.6 1 TVO 

Koidu 87 0.6 1 TVO 

Loode 4 0.6 1 TVO 

Mäe 12/ 14 0.6 1 TVO 

Mäe 15 0.6 1 TVO 
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Mäe 16/ 20 0.6 1 TVO 

Mäe 18/ 22 0.6 1 TVO 

Pargi 18 0.6 1 TVO 

Pargi 2 0.6 1 TVO 

Pargi 4 0.6 1 TVO 

Kasemäe 13 0.66 2 EPR  

ETO – Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ 

TVO – Tootjavastutusorganisatsioon OÜ 

EPR – MTÜ Eesti Pakendiringlus 

Tagatisrahaga koormatud pakendite vastuvõtmine toimub kaupluste baasil (OG Elektra Kunda 

kaulus, Kunda Konsum). 

4.5.4. Biolagunevad jäätmed  

Biolagunevad jäätmed on aeroobselt või anaeroobselt mikroorganismide toimel lagunevad 

jäätmed, nagu toidujäätmed, haljastusjäätmed, reoveesete, paber ja papp.Kodumajapidamistes 

tekkivat biolagunevate jäätmete koostist (Allikas: Riigi jäätmekava 2008-2013) iseloomustab 

joonis 4.2  

           

Joonis 4.2 Kodumajapidamises tekkivate biolagunevate jäätmete koostis 

Biolagunevate jäätmete hulgast üle 40 % moodustavad köögijäätmed. Riigi Jäätmekavas 

2014-2020 on toidujäätmete vähendamine eraldi eesmärgi ja märksõnana välja toodud. Seni 
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puuduvad piisavalt usaldusväärsed andmed toidujäätmete tekke kohta. SEI uuringu (Uuring 

kodumajapidamiste ja toitlustusasutuste toidukao kohta, SEI Tallinn, 2014) kohaselt: 

Leibkonnad tekitasid keskmiselt toidujäätmeid 130 kg aastas (2,5 kg nädalas), millest 

moodustas raisatud toit 36%. Leibkond raiskab toitu keskmiselt 47 kg aastas (0,9 kg 

nädalas).Keskmine leibkond viskab toidukaona aastas ära ca 120 euro väärtuses toitu (lastega 

leibkond isegi ca 200 eurot aastas). 

Kõige enam tekitavad toidujäätmeid suuremad leibkonnad (kolme ja enama lapsega 

perekonnad), kuna nad tarbivad ka kõige enam toitu. Kõige vähem tekitasid toidujäätmeid 

üksikud inimesed. Samas ühe leibkonnaliikme kohta arvestatuna tekitasid üksikud inimesed ja 

ka teised väikesed leibkonnad (1-3 liiget) rohkem toidujäätmeid kui suuremad leibkonnad.  

Joonisel 4.3 on toodud toidukadu erinevate toiduainete lõikes (SEI, Tallinna uuring) 

 

Joonis 4.3 Kodumajapidamised - toidukadu erinevate toiduainete lõikes 

Olemasoleva jäätmestatistika järgi ei ole võimalik hinnata Kunda linnas tekkivate biolagunevate 

jäätmete koguseid. Kuid lähtudes erinevatest segaolmejäätmete koostise uuringutest, siis 

hinnanguliselt võib ulatuda biolagunevate jäätmete osakaal segaolmejäätmete hulgas kuni 60 %. 

Ligi 83% Kunda linna elanikest elab kortermajades, kus puuduvad kompostimisvõimalused. 

Toidujäätmed pannakse segaolmejäätmete konteinerisse. Biolagunevate toidujäätmete 

kogumist ei ole seni liidetud korraldatud olmejäätmete veoga. 

Segaolmejäätmete konteineritesse on keelatud ladustada haljastuses tekkivaid rohejäätmeid. 

Rohejäätmeid (niidetud rohi, puulehed) ja kuni 10cm läbimõõduga oksajäätmed võetakse 

vastu Kunda Jäätmejaamas, kuhu on rajatud kompostimisväljak Muid biolagunevaid jäätmeid 

Jäätmejaamas vastu ei võeta. 

Eramajades on lubatud biojäätmeid kompostida kui on täidetud Kunda linna jäätmehoolduse 

eeskirja nõuded. 

4.5.5. Suurjäätmed 

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

jäätmekonteinerisse, nagu vanad mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, töödeldud 

puit jmt. Kunda linna elanikud saavad oma suuremõõtmelised jäätmeid ära anda Kunda 



Kunda linna jäätmekava 2015- 2020 

35 

 

Jäätmejaama, kus on vastav konteiner. Teenus on linnakodanikele tasuta. Kunda Linnavalitsus 

korraldab jäätmete üleandmise Lääne-Viru jäätmekeskusesse. 

Aastal 2014 veeti Lääne-Viru jäätmekeskusesse 20 tonni suurjäätmeid. 

4.5.6. Ehitus- ja lammutusjäätmed 

Igasugune ehitus- ja lammutustegevus toob kaasa jäätmete tekke. Ehitus- ja 

lammutusjäätmetes sisalduvat plasti, metalli, klaasi, paberit, puitu on võimalik taaskasutada 

nagu segaolmejäätmetes olevatki. Potentsiaalselt võivad ehitusjäätmed sisaldada ka ohtlikke 

aineid nagu asbest, keemiliselt töödeldud puit jne. 

Tegelikkuses tekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete koguste kohta linnas puudub ülevaade. 

Kunda Jäätmejaamas võetakse linnakodanikelt (korraga  kuni 100 kg ühelt inimeselt) vastu 

ehitus- ja lammutusjäätmeid (pisiremondi jäägid - vannitoaplaadid, wc –potid, kraanikausid, 

põrandakatted jmt). Teenus on elanikele tasuta, Kunda linnavalitsus korraldab jäätmete veo 

Lääne-Viru Jäätmekeskusesse. 

Aastal 2014 veeti Lääne-Viru Jäätmekeskusesse 56 tonni ehitusjäätmeid. Tegelikud kogused 

on ilmselgelt suuremad. 

Kogu tekkivat ehitus- ja lammutusjäätmete kogust ei suunata prügilasse, märkimisväärne osa 

neist taaskasutatakse või käideldakse muudel viisidel (näiteks kasutatakse kohapeal täitena, 

puitu kasutatakse kütusena, metall ning ohtlikud jäätmed antakse üle käitlejatele). Osa 

ehitusjäätmetest (eterniiti ja puitu) töötleb ka Lääne-Viru Jäätmekeskus. Ehitustöödel 

tekkinud pinnast kasutatakse ehituspiirkonna läheduses olevate pinnaebatasasuste täitmiseks. 

4.5.7. Ohtlikud jäätmed 

Ohtlikke jäätmeid tekib valdavalt kahes majandatavas üksuses – kodumajapidamistes ja 

tootmisprotsessides (vähesel määral teeninduses, meditsiinis jm). Kunda linna suurettevõtetel 

on olemas keskkonna kompleksload, mis hõlmavad kõiki jäätmeliike, ka ohtlikud jäätmed. 

Ettevõtetes tekkivate ohtlike jäätmete käitluskulud kannavad ettevõtted ise. 

Kohalik omavalitsus tegeleb elanikelt kogutavate ohtlike jäätmete käitlemise korraldamisega 

Kogutavate ohtlike jäätmete struktuur on kodumajapidamistes sarnane. Valdavalt on tegemist 

olmesfäärile iseloomulike ohtlike jäätmetega (elektri- ja elektroonikaseadmed, värvi- ja  

lakijäägid, vanaõlid, akud, patareid, vanad ravimid). Kahjuks tekib kodumajapidamises 

hulgaliselt ohtlikke jäätmeid, mis tänu elanikkonna väikesele keskkonnateadlikkusele satub 

osaliselt tavajäätmete hulka ja koos nendega prügimäele. 

Kõige põhjalikumalt on uuritud kodumajapidamistes tekkivate olmejäätmete koostist ja 

koguseid Tallinna linnas. Arvestuslikult on leitud, et ohtlikke jäätmeid tekib ~ 2 kg elaniku 

kohta aastas. 

Kunda linnast elanikelt kogutud ohtlike jäätmete kogused aastatel 2011 – 2013 on toodud 

tabelis 4.8 (Epler & Lorenz andmetel). 
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Tabel 4.8 

Ohtlike jäätmete kogused 

Jäätmete nimetus Jäätmekood  Kogus  

tonnides 

  2011 2012 2013 

Ohtlikke aineid sisaldavad 

põllumajanduskemikaalijäätmed 

02 01 08* 

 

0,440 0,0 0,0 

Ohtlikke aineid sisaldavad või 

nendega saastunud pakendid 

15 01 10* 

 

0,070 0,070 0,202 

Õlifiltrid 16 01 07* 0,003 0,001 0,041 

Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 16 01 14* 0,005 0,007 0,0 

Fotokemikaalid 20 01 17* 0,024 0,0 0,0 

Pliiakud 16 06 01* 0,028 0,144 0,079 

Pestitsiidid 20 01 19* 0,013 0,003 0,003 

Luminestsentslambid ja muud 

elavhõbedat sisaldavad jäätmed 

20 01 21* 

 

0,065 0,087 0,042 

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad 

kasutuselt kõrvaldatud suured 

kodumasinad 

20 01 23 01* 

 

1,980 1,219 1,346 

Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud 

koodinumbriga 20 01 25 

20 01 26* 

 

0,040 0,042 0,126 

Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, 

trükivärvid, liimid ja vaigud 

20 01 27* 

 

0,683 0,565 0,367 

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 

20 01 33* 

 

0,041 0,011 0,114 

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt 

kõrvaldatud väikesed kodumasinad, 

mida ei ole nimetatud 

koodinumbritega 20 01 21* ja 

20 01 23*  

20 01 35 02* 

 

0,005 0,198 0,359 

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt 

kõrvaldatud tavatarbijatele määratud 

seadmed, mida ei ole nimetatud 

20 01 35 04* 

 

3,001 2,542 3,429 
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koodinumbritega 20 01 21* ja 

20 01 23*  

Sortimata ravimikogumid 20 01 98* 0,006 0,007 0,022 

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja 

elektroonikaseadmed 

20 01 36 

 

0,493 0,0 0,0 

Jäätmed, mida peab nakkuse 

vältimiseks koguma ja kõrvaldama 

erinõuete kohaselt 

18 01 03* 

 

0,0 0,005 0,0 

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt 

kõrvaldatud infotehnoloogia- ja 

kommunikatsiooniseadmed, mida ei 

ole nimetatud koodinumbritega 

20 01 21* ja 20 01 23*  

20 01 35 03* 

 

0,0 0,406 0,337 

Elektri- ja elektroonikaseadmed 20 01 36 01 0,0 0,918 0,653 

Plastpakendid 15 01 02 0,0 0,0 0,018 

Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 20 01 29* 0,0 0,0 0,002 

KOKKU  6,501 6,225 7,14 

 

2013 a koguti Kunda linna elanikelt 7,140 t ohtlikke jäätmeid, seega keskmiselt 2,2 kg 

inimese kohta aastas. 

Ohtlikke jäätmeid saavad Kunda linna kodanikud ära anda aadressil Koidu 55 parklas 

asuvasse kogumispunkti. Vanaõli ja akusid saab viia ka Raktoomi tanklas paiknevasse 

konteinerisse. 

LääneVirumaal on võimalus ohtlikke jäätmeid  viia ka Lääne-Viru Jäätmekeskusesse. 

Ohtlike jäätmete käitlusluba on antud firmadele AS Ragn-Sells, AS Eesti Keskkonnateenused, 

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus,  Elper & Lorenz AS, OÜ Portlif Grupp, AS Lajos, Ekoservis 

Teenused OÜ, Kesto OÜ. 

4.5.8. Metallijäätmed 

Metallijäätmed on põhikoostiselt mustmetallidest või värvilistest metallidest või nende 

sulamitest koosnevad jäätmed. Metallijäätmete täpsustatud nimistu on kehtestatud 

keskkonnaministri määrusega. Metallijäätmete kogumissüsteem on Eestis seni hästi toiminud. 

Metallijäätmete kokkuostuhinnad on olnud piisavalt motiveerivad nende üleandmiseks 

vastavate jäätmete kogumisega tegelevatele ettevõtetele. Võib öelda, et metallijäätmete 

kogumine toimib “iseseisvalt“, sest metallijäätmete kogumine ja edasimüük teisese toorme 

kasutajatele on majanduslikult tasuv tegevus. Metallijäätmetega tegeleb Kuusakoski OÜ ja 

Refonda OÜ.  
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4.5.9. Tervishoiuasutuste jäätmed 

Tervishoiuasutuste jäätmed võib jagada nelja põhilisse rühma – riskijäätmed (risk nakkusohu 

tõttu), bioloogilised jäätmed inimestelt ja loomadelt, ravimijäätmed ja muud ohtlikud jäätmed 

ning tavalised olmejäätmed ja muud jäätmed. Tervishoiul tekkivaid riskijäätmeid võib 

defineerida kui jäätmeid, mille vahetu kontakti puhul on käitlemisel teatud risk – teravad 

torkivad jäätmed, nakkusohtlikud jäätmed ning üldjuhul ka bioloogilised jäätmed (Riiklik 

juhendmaterjal. Tervishoiul tekkivate jäätmete käitlus. DANCEE, 2001). 

Tervishoiuasutustes tekkivad ohtlikud jäätmed jagunevad – ravimijäätmed ja muud ohtlikud 

jäätmed (viimaste hulka kuuluvad näiteks mitmesuguste kemikaalide jäägid, kasutatud 

ilmutid, kinnitid, filmid, elavhõbedalambid, patareid  jne).  

Tervishoiujäätmeid tekib Kundas perearstipunktides Pargi 26 ja Ehitajate 9, Kunda linna 

Tervise- ja hooldekeskuses, hooldekodus Villa Alfred, apteekides aadressidel Kasemäe 12 ja 

Pargi 26. Tervishoiuasutustes tekkivad ohtlikud jäätmed ja riskijäätmed kogutakse 

olmejäätmetest eraldi ja antakse üle vastavat litsentsi omavale ettevõttele. 

Peamise osa tervishoiuasutustes tekkivatest jäätmetest moodustavad olmejäätmed. 

Olmejäätmed antakse üle korraldatud jäätmeveo korras. 

 

4.6. Jäätmetekke prognoos 

Olmejäätmed  

Olmejäätmete tekke vähenemist lähiajal ei ole ette näha, sest suurenev tarbimine ja elanike 

ostujõu tõus soodustavad tekkivate jäätmekoguste suurenemist. Võib öelda, et viimaste 

aastate põhjal on täheldatud olmejäätmete üleandmise stabiliseerumist, mis on tekkinud 

olmejäätmete parema sorteerimise tagajärjel. Lõppladestamisele suunatavad jäätmekogused 

saavad hakata vähenema vaid siis, kui järjest rohkem jäätmeid suunatakse taaskasutusse. 

Selleks annab võimalusi 2015. aasta pakendijäätmete kogumissüsteemi parem rakendumine ja 

teiste jäätmeliikide kohtsortimise arendamine.  

GeoBaltica OÜ konsultantide poolt jäätmekäitlusfirmades läbiviidud küsitluse tulemusena 

jõuti järeldusele, et tiheasustusega piirkondades tekitab inimene keskmiselt 275 kg 

segaolmejäätmeid aastas. Seega aastatel 2015-2020 peaks Kunda linna elanikkonnal tekkima 

hinnanguliselt ~ 900 tonni segaolmejäätmeid aastas. 2014. aastal anti korraldatud jäätmeveo 

korras jäätmekäitlejale üle ~ 462,8 tonni sorteerimata segaolmejäätmeid. 

Oluline on olmejäätmete sortimine kohapeal. 

Lähtudes Euroopa Liidu liikmesriikide olmejäätmete tekkekoguste hinnangust, eeldati, et 

olmejäätmete kogus suureneb keskmiselt 3% aastas kuni aastani 2013. Eeldada võib, et 

olmejäätmete koguse kasv edaspidi väheneb vastavalt majanduskasvu stabiliseerumisega. 

Pakendijäätmed 

Kõige suurema osa majapidamistes tekkivatest olmejäätmetest moodustavad pakendijäätmed 

ja nende osatähtsus ajas kasvab. Hinnanguliselt arvestatakse Eestis pakendijäätmete mahuks 

ca 100 kg inimese kohta aastas. Järgmise kuue aasta perspektiivis on oodata pakendijäätmete 

koguste jätkuvat kasvu, seda seoses paberpakendite asendumisele plastikpakenditega, 
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elanikkonna harjumuse kujunemisega pakendeid eraldi koguda ja ka tagatisrahaga pakendite 

kogumissüsteemi toimimisega ja täiustumisega. Kunda linna prognoos oleks 330 tonni aastas 

Biolagunevad jäätmed 

Olemasoleva jäätmestatistika järgi ei ole võimalik täpsemalt hinnata tekkivate biolagunevate 

jäätmete kogust. Kui lähtuda Tallinna kodumajapidamistes tekkivate olmejäätmete koostise ja 

koguste uuringust, siis tekitab inimene keskmiselt 101 kg biolagunevaid jäätmeid aastas, 

seega tõenäoliselt tekitavad Kunda linna elanikud ca 300 t biolagunevaid jäätmeid aastas.  

Eramajaomanikud komposteerivad biolagunevaid jäätmeid oma aedades. 

Rohejäätmed kompostitakse Jäätmejaamas. Seega kogumisele minevad kogused 

(köögijäätmed) on tunduvalt väiksemad. 

Ehitusjäätmed  

Ehitusjäätmete tekke maht oleneb üldisest majandusseisust (investeeringute võimalused), 

konkreetsetest suurematest investeeringutest ja elanikkonna ostujõust. Ehitus- ja 

lammutusjäätmete teke sõltub järgmistest asjaoludest: ehitusmaterjalide tootjatest ja 

tehnoloogiast; ehitus- ja kinnisvaraturust, tööstus- ja tsiviilehituse mahust; elamufondi 

seisundist ja selle rekonstrueerimisest; mittevajalike hoonete ja rajatiste lammutamisest. 

Suuremad jäätmekogused tekivad lammutamisel ja rekonstrueerimisel, vähem tekib jäätmeid 

uute hoonete ehitamisel. Toetudes teiste maade kogemustele ja uuringutele tekib 

rekonstrueerimisel (renoveerimisel) 1 m
2
 pinna kohta keskmiselt 60 kg jäätmeid. 

Lammutamisel võib see kogus keskmiselt olla 900 kg/m
2
 kohta. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete kogused on olnud ajas stabiilsed. Erinevus kümne aasta taguse 

perioodiga on see, et prügilates ladustamine on asendunud ehitusjäätmete eelneva sortimisega 

ja taaskasutusvõimalust omavate materjalide suunamisega taaskasutusse või 

ümbertöötlemisele. 

Ehitusjäätmete tekke vähendamise ja taaskasutusse suunamise edukus sõltub suuresti tööde 

organiseerimisest – ehitusprahi ja purunenud materjalide koguste vähendamine, materjalide 

ladustamise tingimused, jäätmete kohtsortimine, ohtlike jäätmete eraldamine jne. Ehitus ja 

lammutusjäätmete käitlemise suunamisel on oluline roll ka kohalikul omavalitsusel. Kohalik 

omavalitsus saab ehitusjäätmete käitlust suunata, nõudes projekteerimistingimuste 

väljastamisel jäätmete käitlemise osa ehitusprojekti koosseisus. 

Ohtlikud jäätmed 

Ohtlike jäätmete tekkekoguse arvestamisel on kasutatud „Tallinna kodumajapidamistes 

tekkivate olmejäätmete koostise ja koguse uuringut”, mille sorteerimisjuhendi kohaselt on 

ohtlikud jäätmed akud, patareid, õlid, ravimid, küünelakid, lahustid, värvid, 

päevavalguslambid, kraadiklaasid, liimid, happed, fotokemikaalid, värvikemikaalid, tolmavat 

asbesti sisaldavad materjalid, ilutulestiku- ja signaalraketid ning erinevad süütematerjalid. 

Uuringu andmetel tekib kodumajapidamises keskmiselt 2,11 kg ohtlikke jäätmeid aastas 

elaniku kohta (kg/in/a) (aritmeetiline keskmine leitud Põhja-Tallinna, Pirita ja Nõmme 

linnaosade andmetest). Seega eeldatavasti tekib Kunda linna kodumajapidamistes ca 7 tonni 

ohtlikke jäätmeid aastas. 
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4.7. Kunda linnas tegutsevad jäätmekäitlejad 

 Korraldatud olmejäätmete veoks Kunda linnas on sõlmitud leping AS-ga Eesti 

Keskkonnateenused. Leping kehtib kuni31. detsembrini 2018. 

 Kunda linna Jäätmejaama haldab linna Majanduskeskus, korraldab jäätmete veo 

Lääne-Viru Jäätmekeskusesse. 

 Linnakodanikele mõeldud ohtlike jäätmete kogumispunktide teenindamiseks on 

sõlmitud leping AS-ga Epler & Lorenz. 

 Pakendijäätmete kogumine: Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO); Eesti 

Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO); MTÜ Eesti Pakendiringlus. Pakendite 

kogumist teostavad ettevõtted tellivad pakendikonteinerite tühjenduse teistelt 

jäätmekäitlusettevõtetelt. 

 

Kunda linna suurimateks jäätmekäitlejateks on: 

AS Kunda Nordic Tsement, kes kasutab oma tootmisprotsessis põletamiskõlbulikke 

jäätmeid. 2014 aastal käitles AS Kunda Nordic Tsement 78 tuhat tonni põlevjäätmeid 

(jäätmekoodiga 19 12 10).  

Ettevõttes tekkinud jäätmed antakse üle litsenseeritud koostööpartnerile, kelleks on Ragn-

Sells AS. 

AS Estonian Cell, kus tekib tekib põhiliselt viite tüüpi jäätmeid: biopuhasti jääkmuda, 

puukoor, sõelmed, olmejäätmed ning ohtlikud jäätmed. Enamuse jäätmemahust moodustab 

biopuhasti jääkmuda. Tekkiva biomuda kogus sõltub otseselt reoveepuhastisse tuleva vee 

kontsentratsioonist, mis omakorda sõltub tootmises oleva toote spetsifikatsioonist ja 

tootmismahust. 2014 aastal alustati  reovee anaeroobse töötlusega, mille abil vähendatakse 

jääkmuda kogust kuni kaks korda. Ettevõtte tegevuse tulemusena tekkivaid jäätmeid 

sorteeritakse võimalikult suures ulatuses, et suurendada taaskasutavate jäätmete koguseid ja 

vähendada prügilasse ladestatavate jäätmete koguseid. 

Ettevõttes tekkinud jäätmed antakse üle litsenseeritud koostööpartnerile, kelleks on Ragn-

Sells AS. 

 

4.8. Jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine, jäätmekäitluseks vajalik 

loodusvara 

Jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed või neis sisalduv aine või 

materjal võetakse kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia tootmisel, või 

seda ettevalmistav tegevus. Jäätmete taaskasutamiseks tuleb need kohapeal liigiti koguda või 

hiljem liikide kaupa sorteerida. Kohapeal liigiti kogutud materjalide kvaliteet on parem ja 

võimaldab efektiivsemat taaskasutust. Tulemuseks on jäätmete kasutamine otstarbekalt 

selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks kasutatud teatava funktsiooni 

täitmiseks või jäätmete ettevalmistamine selle funktsiooni täitmiseks kas tootmises või 

majanduses laiemalt.  
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Jäätmete taaskasutamisse suunamiseks kasutatakse erinevaid majandusmeetmeid, näiteks 

saastetasusid, mis mõjutavad jäätmeid mitte enam nii kergekäeliselt ladestama. Seetõttu on 

viimastel aastatel taaskasutuse osakaal tõusnud. Taaskasutada saab puidujäätmeid, 

kaevandamis- ja pinnasejäätmeid, metalli- ja ehitusjäätmeid, paberi- ja pakendijäätmeid, 

ohtlikke jäätmeid jms.  

Eesti keskkonnastrateegia üheks eesmärgiks on jäätmete taaskasutamise suurendamine otseses 

ringluses, materjaliringluses, bioloogilistes protsessides ja energiakasutuses. Eeldatavasti 

põletatakse eramajapidamiste küttekolletes ära suur osa taaskasutatavast paberist ja papist. 

Samuti võib eeldada, et toimub teatav biolagunevate jäätmete taaskasutamine(kompostimine 

tekkekohas), samuti pakendi ja pakendijäätmete taaskasutamine taaskasutusorganisatsioonide 

ja probleemtoodete jäätmete taaskasutamine tootjavastutusorganisatsioonide poolt. Suurimad 

probleemid siinkohal on, et palju taaskasutatavaid jäätmeid ladestatakse prügilasse 

olmejäätmete koosseisus ning järelevalve jäätmete taaskasutamise üle on nõrk. 

Jäätmete kõrvaldamine on nende keskkonda viimiseks (ladestamine) või selle 

ettevalmistamiseks tehtav toiming. Jäätmete keskkonda viimine võib toimuda selleks ette 

nähtud kohtades (prügilates).  

2009. aastaks suleti Eestis kõik nõuetele mittevastavad prügilad. Tuleb arvestada sellega, et 

vastavalt Jäätmeseadusele tuleb jäätmed vedada, läheduse põhimõtet rakendades, lähimasse 

nõuetele vastavasse prügilasse või maakondlikusse jäätmejaama, kus toimub edasine jäätmete 

töötlemine  

Sõltuvalt piirkonnas tegutsevate jäätmekäitlejate logistikast võivad majanduslikult  

otstarbekaks osutuda Uikala prügila, Lääne-Viru Jäätmekeskus või Tallinna (Jõelähtme) 

prügila. 

Jäätmekäitluseks vajaliku loodusvara all on Jäätmeseadusest tulenevalt mõeldud vee, turba, 

savi ja pinnase kasutamise mahu hinnangut. Kunda linna olmejäätmete prügila on suletud. 

Selle juures olulist loodusvarade vajadust enam ei ole. Vähesel määral võivad erinevad 

loodusvarad leida kasutust jääkreostuste likvideerimisel või maa-ala korrastamisel pärast 

ebaseaduslike prügi mahapaneku kohtade koristamist.  

Kasutatavate loodusvarade mahtu ei saa praegu täpselt hinnata, see selgub juba konkreetsete 

tegevuste kavandamise ning projekteerimise käigus  

Kunda linna territooriumile jääb AS Kunda Nordic Tsement kuuluv tööstusjäätmete prügila, 

mis vastab keskkonnaministri 29. aprilli 2004. aasta määrusele nr 38 Prügila sulgemise, 

rajamise ja kasutamise nõuded. AS Kunda Nordic Tsement tööstusjäätmete prügila 

sulgemisel kasutatavate loodusvarade täpsem maht selgub tegevuste kavandamise ning 

projekteerimise käigus. 
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5. JÄÄTMEHOOLDUSE EESMÄRGID 

5.1. Eelmisel perioodipüstitatud eesmärgid ja nende täitmine 

Kunda linna senisele jäätmehooldusele hinnangu andmisel ning uute eesmärkide püstitamisel 

on oluline vaadata, millised olid eelmise Jäätmekavaga seatud eesmärgid ja kuidas neid 

suudeti täita. 

Tabelis  5.1 on toodud Kunda linna jäätmekavas 2009 – 2013 püstitatud eesmärgid ja nende 

täitmine või mittetäitmine. 

Tabel 5.1 

Jäätmekavaga 2009 – 2013 püstitatud eesmärkide ja tegevuste täitmine 

Eesmärk/ tegevused Täitmine 

1.Korraldatud jäätmeveo korraldamine  

1.1.Jäätmehoolduseeskirja täiendamine või 

uuendamine 

Jäätmehoolduse eeskiri on uuendatud aastal 

2012 

1.2.Korraldatud jäätmeveo määruse 

uuendamine 

Korraldatud jäätmeveo korraldamise kord 

2012 

1.3. Jäätmevaldajate registri andmebaasi 

uuendamine 

Scarabeus uuendatud 2013 enne riigihanke 

väljakuulutamist 

1.4. Korraldatud jäätmeveo konkursi 

läbiviimine 

Riigihange kontsessiooni andmiseks 2013, 

1.5. Korraldatud jäätmeveo rakendamine Rakendatud 2014 - 2018 

1.6. Elanike teavitamine korraldatud 

jäätmeveoga seonduvast 

Elanike teavitamine jooksvalt erinevate 

teabeallikate kaudu 

2.Jäätmejaama rajamine koos 

kompostimisalaga 

 

2.1.Jäätmejaama rajamine Jäätmejaam koos kompostimisalaga valmis 

aastatel 2010 -2011, konteinerpark 2012 

2.2.Jäätmejaama hooldus Jäätmejaam teenindab linnakodanikke 

täismahus aastast 2013 

3. Pakendijäätmete eraldikogumine  

3.1.Pakendijäätmete kogumissüsteemi 

arendamine koostöös 

taaskasutusorganisatsioonidega 

Koostööleping ETO ja TVO-ga, 

Kaupluste juures taaraautomaadid 

3.2.Pakendite kogumissüsteemi haldamine Taaskasutusorganisatsioonid haldavad 

3.3.Elanikkonna teavitamine 

pakendijäätmete kogumissüteemist  

Elanike teavitamine toimub jooksvalt 
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4.Vanapaberi ja papi eraldikogumine  

4.1.Vanapaberi kogumissüsteem Korraldatud jäätmeveo raames 

kogumiskonteinerid suurelamute juures, 1 

konteiner Jäätmejaamas 

5.Biolagunevate jäätmete eraldi 

kogumine ja käitlemine 

 

5.1.Rohejäätmete kompostimisväljaku 

rajamine koos jäätmejaamaga 

Rajatud kompostimisala Jäätmejaama 2012 

5.2.Avalikel haljasaladel tekkivate 

biolagunevate jäätmete kompostimine 

Rohejäätmed viiakse  Jäätmejaama 

kompostimisalale alates 2012 

5.3.Elanikkonna teavitamine biolagunevate 

jäätmete kompostimisvõimalustest eramutes 

Elanikke teavitatakse jooksvalt erinevate 

teabeallikate kaudu 

6.Reoveesette käitlemine  

6.1.Kompostimisväljakute rajamise 

otstarbekuse hindamine ja asukoha valik 

Reoveesette käitlemisega tegeleb OÜ Kunda 

Vesi 

6.2.Vajadusel kompostimisväljaku rajamine OÜ Kunda Vesi omab kompostimisväljakut 

7.Ohtlike jäätmete käitlemine  

7.1.Elanikkonna teavitamine ohtlike 

jäätmete üleandmise võimalustest 

Elanikke teavitatakse jooksvalt 

7.2.Ohtlike jäätmete kogumispunkti 

haldamine 

Kogumispunkti haldab Epler & Lorenz 

8. Ehitus- ja lammutusprahi käitluse 

korraldamine 

 

8.1.Elanikkonna teavitamine ehitusjäätmete 

käitlusnõuetest ja sorteerimisvõimalustest 

Väikeremondi jäätmeid võimalik viia 

Jäätmejaama, elanikke teavitatakse jooksvalt 

9. Suurjäätmete käitlemine  

9.1. Suurjäätmete üleandmisvõimaluste 

loomine 

Suurjäätmeid võimalik viia Jäätmejaama 

aastast 2013 

9.2. Elanike teavitamine suurjäätmete 

üleandmise võimalustest 

Elanikke teavitatakse jooksvalt erinevate 

teabeallikate kaudu 

10. Suletud prügila järelhooldus  

10.1. Neutraliseerimisjaama ja biotiikide 

hooldus (sh saastetasu) 

Neutraliseerimisjaama ja biotiikide hooldus 

on pidev, nõrgvee koostise kontroll pidev 

10.2. Heakorratööd Hooldus pidev, rajatud vaateplatorm 

11. Jäätmekäitlusinfo jagamine ja 

keskkonnateadlikkuse tõstmine 
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11.1. Teavitusprojektide läbiviimine Jäätmekäitluse alast infot jagatakse 

jooksvalt vastavalt vajadusele 

12. Maakondliku jäätmekeskuse rajamine 

ja hooldus 

 

12.1. osalemine Rajatud Lääne-Viru Jäätmekeskus, mis 

toimib 

13. Jäätmekäitluse kavandamine ja 

järelevalve korraldamine 

 

13.1. jäätmekava regulaarne ülevaatamine ja 

täiendamine 

2014 - 2015 

13.2.Jäätmehoolduse kavandamine lähtuvalt 

jäätmekavast 

Rakendatud  

13.3. Jäätmevaldajate registri pidev 

täiendamine ja haldamine 

Rakendatud  

13.4.Eraisikute ja ettevõtete jäätmekäiluse 

kontrollimine, vajadusel rikkujate 

karistamine 

Rakendatud 

Linnas olemas järelevalve ametnik 

 

Hinnang eelmise perioodi jäätmekava tegevuste täitmisele:  

Jäätmekavaga  2009 – 2013 püstitatud eesmärgid on täidetud. Korraldatud jäätmevedu toimib, 

rajatud on jäätmejaam koos kompostimisväljakuga. Enamuse eesmärkide osas nähakse uue 

jäätmekava rakendusperioodil ette  tegevusi peamiselt rakendatud meetmete tõhustamiseks. 

Senisest enam tuleb tähelepanu pöörata elanike teavitamisele ja selgitustööle, tõhustada liigiti 

kogumist. Uuendamist vajab jäätmevaldajate register. 

 

5.2. Uue perioodi eesmärgid 

Kunda linna jäätmekava eesmärkide püstitamisel jälgitakse: 

 Kunda linna jäätmehoolduse olemasolevat olukorda ja perspektiive; 

 Eesti Keskkonnastrateegias antud jäätmehoolduse suundi ja õigusaktides antud 

nõudeid; 

 Üleriigilist jäätmekava 2014-2020 ning Kunda linna arengukava  

 Koostöövõimalusi jäätmekäitlusettevõtete ja naaberomavalitsustega. 

Kunda linna jäätmemajanduse arendamisel on üldisteks eesmärkideks: 

 Jäätmetekke stabiliseerimine; 

 Ladustatavate jäätmete koguse osatähtsuse vähendamine; 

 Jäätmete sorteerimisele ja taaskasutamisele suunamine: olmejäätmete tekkekohas 

liigiti kogumise soodustamine, eri liiki jäätmete kogumismahutite olemasolu 
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kindlustamine avalikes kohtades ja taaskasutatavate jäätmete üle andmine 

taaskasutamiseks; 

 Biolagunevate jäätmete suunamine; 

 Ohtlike jäätmete ja probleemtoodete jäätmete eraldi kogumine ja üleandmine; 

 Korraldatud jäätmeveo tõrgeteta toimimine jäätmeveopiirkonnas; 

 Jäätmejaama tegevuse arendamine, vastuvõetavate jäätmete nimistu laiendamine. 

 Illegaalse jäätmekäitluse minimeerimine; 

 Suletud prügila järelevalve (nõrgvete puhastisüsteemi parendamine) 

 Elanike ja ettevõtete teadlikkuse arendamine;  

 Koostöö teiste organisatsioonidega ja omavalitsustega;  

 Jäätmemajandusalase statistika korrastamine; 

 Jäätmekäitluse regulaarne korraldus ja järelevalve; 

5.2.1. Jäätmekoguste vähendamine, taaskasutamine 

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 vett, õhku, pinnast, taimi ega loomi; 

 ei põhjusta müra- ega lõhnahäiringuid; 

 ei kahjusta paikkonda ega erihuvi pakkuvaid paiku. 

Jäätmehoolduses tuleb juhinduda jäätmehierarhiast, mis on järgmine: 

 jäätmetekke vältimine; 

 jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine; 

 jäätmete ringlussevõtt; 

 jäätmete muu taaskasutamine nagu energiakasutus; 

 jäätmete kõrvaldamine. 

Jäätmekoguseid saab vähendada otseselt, näiteks tootmistehnoloogia või tarbimisharjumuste 

muutmise läbi. Tootmises on jäätmete ja nendest põhjustatud kahjulike mõjude 

minimeerimine võimalik siis, kui seda on arvestatud tootmisprotsessi kavandamisel. Toodete 

valmistamisel ja sisseveol tuleb kasutada eeskätt selliseid tooteid, mis on pikaealised ja 

korduvalt kasutatavad ning mille kõrvaldamisel tekkivad jäätmed on taaskasutatavad 

võimalikult suurel määral. 

Ettevõtluse puhul on eesmärkideks: 

 uute ja rekonstrueeritavate ettevõtete puhul heal tasemele jäätmemajanduse 

rakendamine ning parimate võimalike tehnoloogiate kasutamine; 

  kõikide ettevõtete puhul jäätmekäitlussüsteemi parem korraldatus. 
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Olmesfääris tekkivate jäätmete koguste vähendamine on võimalik eelkõige läbi nõustamise ja 

inimeste keskkonnateadlikkuse tõusu (sh jäätmete korduskasutuse osas) ja samuti piisava 

koguse kogumismahutite olemasolu taaskasutusse suunatava materjali paigutamiseks. Samuti 

on siin abiks korraldatud olmejäätmeveo rakendamine, mis Kunda linnas käivitus aastal 2001 

ja on siiani toimiv.  

Olmesfääris on eesmärkideks: 

 elanikkonna teavitamine; 

 loogilise ja elanikkonnale arusaadava stabiilse kogumissüsteemi toimimine. 

Tegevused eesmärkide täitmiseks:  

 info jagamine läbi Kunda linna kodulehe www.kunda.ee ning Kunda linnalehe Meie 

Kodu; 

 koostöö naaberomavalitsustega ja Lääne-Viru Jäätmekeskusega; 

 jäätmejaama arendamine, taaskasutusse suunatavate jäätmete kogumissüsteemi 

arendamine (Kasutatud mööbli ja rõivaste taaskasutamise korraldamine).   

 

Olmejäätmed  

Jäätmeseaduse kohaselt ei tohi prügilasse ladestada sortimata olmejäätmeid. 

Eesmärgid: 

 kodumajapidamistes ja asutustes olmejäätmete koguste vähendamine (see on otseses 

seoses tootmises rakendatavate uute, keskkonda vähem koormavate põhimõtete 

rakendamisega); 

 kodumajapidamistes ja asutustes tekkivate ohtlike jäätmete kohtsortimine ja 

sorteeritud ohtlike jäätmete nõuetekohase käitlemisele suunamine; 

 biolagunevate jäätmete eraldamine jäätmete tekkekohas: nende kompostimine ja/või 

taaskasutamine, toidujäätmete kogumine; 

 pakendi ja pakendijäätmete kohtsortimine ja sorteeritud jäätmete nõuetekohane 

käitlemine. 

Abinõud ja tegevused eesmärkide saavutamiseks: 

 tekkekohas sortimine ja ohtlike jäätmete, pakendijäätmete ja biolagunevate jäätmete 

eraldamine olmejäätmetest ning nende nõuetekohase käitlemise tõhustamine, 

 elanikkonnale info jagamine läbi Kunda linna kodulehe www.kunda.ee ning Kunda 

linnalehe Meie Kodu; 

 info jagamine olmejäätmete sorteerimise vajalikkusest tekkekohas; olmejäätmete 

sortimise põhimõtetest, et tagada taaskasutusnõuetele vastava materjali kvaliteet; 

 info jagamine sorteeritud jäätmete üleandmise võimalustest ning kohtadest, selgitada, 

millistel eesmärkidel ja kuhu on võimalik viia sorteeritud jäätmed. 

Jäätmete taaskasutamisel on omad piirid, millede ületamine tõstab tunduvalt investeeringute 

vajadust ja töökulu. Paratamatult on vaja mittekasutatav osa kas põletada, ladustada või 

kompostida. Riiklikul tasandil on eesmärgiks tekkivate olmejäätmete taaskasutamine  

vähemalt 50% ulatuses 2020. aastaks. 
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Pakendijäätmed 

Pakendi- ja pakendijäätmete osas tuleb eelistada ja luua võimalusi nende taaskasutusse 

suunamiseks. Pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteem saab toimida edukalt üksnes juhul 

kui toimub nende sorteerimine tekkekohas, mille tulemused sõltuvad elanikkonna kaasamise 

määrast. 

Eesmärk: 

 sorteeritud pakendijäätmete koguste suurendamine taaskasutamise eesmärgil. 

Tegevused eesmärgi täitmiseks: 

 kohapeal pakendijäätmete väljasortimise hoogustumine; 

 olemasolevate pakendikonteinerite arvu säilitamine; 

 võimalusel eriliigiliste pakendikonteinerite paigaldamine; 

 info pakendikonteinerite asukoha ja sorteerimise kohta linna kodulehele 

www.kunda.ee. 

Tõhustamaks pakendite taaskasutust on vajalik pakendikonteinerite piisav arv linna 

haldusterritooriumi. 2014 aasta situatsioonist lähtudes on Kunda linnas piisavalt 

pakendikonteinereid ja otsest vajadust uute järele ei ole. Riiklikul tasandil on eesmärgiks 

suunata aastaks 2020 taaskasutusse 60% pakendijäätmete kogumassist. 

Alates 01 jaanuarist 2015 hakkas kehtima pakendiseaduse (edaspidi PakS) muudatus, mille 

kohaselt peavad tegevusluba omavad taaskasutusorganisatsioonid muutma pakendijäätmete  

kogumist selliselt, et iga taaskasutusorganisatsioon on kohustatud paigaldama avalikkusele 

mõeldud pakendikonteinerid iga pakendiliigi kohta eraldi. PakS § 17´1 lõige 5 kohaselt peab 

igas kogumiskohas olema tagatud kõikide pakendimaterjalide liikide st klaaspakendi, 

plastpakendi, paber- ja kartongpakendi, metallpakendi, puitpakendi ja muud pakendi (n 

tekstiil) kogumine. Kogumiskohtade tihedus on toodud PakS § 17´1 lg 1 p 1-3. Loodame, et 

nimetatud seaduse muudatus soodustab ka paremat pakendijäätmete üleandmist. 

 

Biolagunevad jäätmed 

Biolagunevad jäätmed moodustavad olulise osa olmejäätmetest. Biolagunevate jäätmete 

koguste vähendamisel on oluline osa taaskasutusel massipõletusena ja kompostimisel. 

Orgaanilise aine rikkad on ka reoveesette, loomsete ja taimsete kudede jäätmed, 

puidujäätmed, sõnnik jne. Käesolevas punktis käsitletakse olmelise tekkega biolagunevaid 

jäätmeid: paber, köögijäätmed, haljastusjäätmed. 

Paberi- ja papijäätmed on eraldi kogutuna kergesti taaskasutatavad. Vanapaberi 

taaskasutamiseks on tarvis see eraldada muudest jäätmetest ning vältida selle kvaliteedi 

langemist. Kunda linnas on paberi- ja papijäätmete kogumine seotud korraldatud 

olmejäätmete veoga. Tänase seisuga on linn kaetud vajaliku hulga kogumiskastidega. 

Paljud eramajade omanikud kasutavad  paberi-  ja papijäätmeid oma tarbeks (kütteks) ära. 

Eesmärk: 
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 paberi- ja papijäätmete suunamine võimalikult suures ulatuses taaskasutusse. 

Tegevused eesmärgi täitmiseks: 

 papi- ja paberijäätmete eraldamine tekkekohas; 

 elanikkonna teadlikkuse tõstmine; info jagamine linna kodulehel.  

Haljastusjäätmed saab tinglikult jagada kaheks: pargi ja aiajäätmeid, mis tekivad avalikus 

kasutuses olevatel haljasaladel ja kalmistutel; pargi ja aiajäätmeid mis tekivad koduaedades. 

Alates 1.01.2008 on haljastusjäätmete panek olmeprügi hulka keelatud. 

Üldkasutatavate haljasalade hooldamisel tekkivate rohejäätmete käitlemisel on eesmärgiks 

suunata jäätmed vähemalt 80% ulatuses taaskasutusse (kompostida). Ka korteriühistute 

haljasjäätmed viiakse enamuses jäätmejaama.  

Koduaedades tekkivate haljastusjäätmete koguste vähendamiseks tuleb propageerida nende 

kohapealset kompostimist. Keskkonnaministri 08.04.2013 määruses nr 7 on toodud 

biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded. 

Eraldi kogutud köögijäätmete suuremahuliseks edasiseks käitlemiseks käesoleval ajal  

vajadus puudub. Parimad võimalused lokaalseks taaskasutuseks on eramajapidamistes, kus on 

võimalik kompostimise teel taaskasutada suurem osa tekkivatest köögijäätmetest.  

Koostööst  Lääne-Viru Jäätmekeskusega saaks tulevikus luua võimalused köögijäätmete 

käitluseks ja rakendada kogumissüsteem köögijäätmete kogumiseks korterelamute juures. 

Siinkohal tuleb arvestada nii reaalse vajaduse kui ka majandusliku põhjendatusega 

(biojäätmete konteinerite paigaldamine toob elanikele kaasa hinnatõusu, mistõttu 

majanduslikult ei ole see tänasel päeval mõttekas ja tasuv). 

Eesmärk: 

 biolagunevate jäätmete osakaalu vähendamine olmejäätmetes. 

Tegevused eesmärgi täitmiseks: 

 biolagunevate jäätmete eraldamine olmejäätmetest tekkekohas; 

 majapidamistes aiajäätmete kompostimine kohapeal (oma kinnistul); 

 Jäätmejaama kompostimisväljaku intensiivne  kasutamine. 

Riiklikul tasandil on eesmärgiks seatud olmes tekkinud biolagunevatest jäätmetest 

taaskasutusse suunata 13% 2020. aastaks. Praegu piisab jäätmejaama võimalustest täielikult. 

Praegu jäätmejaama loodud võimalus haljasjäätmete üleandmiseks paralleelselt. 

kompostimisega kinnistutel on piisav ja ei vaja täiendavaid kulutusi uue kompostimisväljaku 

rajamiseks ja haldamiseks. 

Biolagunevaid jäätmeid on võimalik viia ka MTÜ Lääne- Viru Jäätmekeskuse poolt 

hallatavale kompostimisväljakule. 

 

Ehitus- ja lammutusjäätmed 
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Ehitus-  ja lammutusjäätmete kogus sõltub otseselt majanduslikust olukorrast. Mida  soodsam 

on majanduslik situatsioon, seda intensiivsem on ehitustegevus. 

Eesmärgid:  

 eraldada tekkekohas erinevad taaskasutatavad materjalid; 

 suurendada korduvkasutatavate materjalide osakaalu ehitusmaterjalide valikul. 

Tegevused eesmärkide täitmiseks: 

 taaskasutamine tekkekohas täitematerjalina ( täitepinnas, tellised); 

 ehitusmaterjali hulgast väljasorteeritud immutamata ja värvimata puidu kasutamine 

kütteks; 

 ehitusmaterjalide hulgast väljasorteeritud ohtlike jäätmete nõuetekohane käitlemine; 

 laiendada Kunda linna jäätmejaama teenuseid ehitusjäätmete liikide osas. 

Jäätmejaamas võetakse vastu pisiremondi jääke kuni 100 kg ühelt inimeselt. Suuremad 

jäätmekogused, mida ei saa taaskasutada tuleb Lääne-Viru Jäätmekeskusesse või anda üle 

vastavat litsentsi omavale ettevõttele edasiseks nõuetekohaseks käitlemiseks. 

Riiklikul tasandil on eesmärgiks 2020. aastaks viia ehitus-lammutusjäätmete taaskasutuse 

osakaal 70%-ni jäätmete kogumassist. 

 

Ohtlikud jäätmed 

Peamiseks ohtlike jäätmete tekke vältimise ja koguste vähendamise abinõuks on tootmises 

ohtlike ainete kasutamise järk- järguline asendamine keskkonnaohutute materjalidega. 

Kõikide ohtlike ainete puhul ei ole see aga võimalik, teatavatel juhtudel võib väheohtlike 

materjalide kasutamisel langeda ka toodangu kvaliteediomadused. Jäätmete ohtlikkuse 

vähendamisel ning jäätmekäitlusest tuleneva keskkonnaohu minimeerimisel on esmatähtis 

koguda ohtlikud jäätmed tavajäätmetest eraldi ning viia nende kogumiskohta või üle anda 

vastavat tegevusluba omavale ettevõttele. 

Ettevõtluses ning kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumis- ning 

üleandmissüsteem on erinev. Riiklikul tasandil on eesmärgiks 2016. aastaks vähendada 

kantavate patarei ja akujäätmete osakaal kogumassist 45%. 

Vastavalt Jäätmeseadusele on kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja 

üleandmise süsteemi korraldajaks kohalik omavalitsus.  

Eesmärk: 

 ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kokku kogumine ja suunamine edasiseks 

nõuetekohasele käitlemisele. 

Tegevused eesmärgi täitmiseks: 

 elanikkonna teavitamine ohtlike jäätmete kogumise võimalustest ja kohtadest linna 

kodulehel www.kunda.ee 
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 elanikkonna teavitamine ohtlike jäätmete kogumispunktides vastu võetavatest 

jäätmetest ja lahtioleku aegadest linna kodulehel  

Ettevõtluses tekkinud ohtlikud jäätmed tuleb jäätmetekitajal anda käitlemiseks üle ohtlike 

jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Jäätmetekitaja peab tasuma üle antud jäätmete 

käitluskulud. 

Ettevõtluses tekkivate ohtlike jäätmete käitluse seisukohalt on eesmärkideks: 

 saavutada kontroll kõikide ohtlike jäätmeid tekitavate ettevõtete üle, kaasa arvatud 

väikeettevõtlus; 

 tagada ohtlike jäätmete kogumisel tervise- ja keskkonnakaitseliste nõuete täitmine; 

 vajadusel rajada ettevõtete sisesed ohtlike jäätmete kogumispunktid; 

 jääkreostuskollete ohtlikkuse välja selgitamine ja vajadusel saneerimine. 

 

Probleemtooted 

Mootorsõidukid ja nende osad (sh vanarehvid) ning elektri- ja elektroonikaseadmed on 

tulenevalt Jäätmeseadusest probleemtooted. Probleemtoodete tootjad on kohustatud tagama 

tema valmistatud, edasimüüdud või sisse veetud probleemtoodetest tekkinud jäätmete kokku 

kogumise ja nende taaskasutamise või kõrvaldamise. Vanarehvide käitlemise korraldamiseks 

on moodustatud tootjavastutusorganisatsioon MTÜ Rehviliit. 

Riiklikul tasemel on eesmärgiks 2020. aastaks viia elektroonikaromude kogumise osakaal 

65%-ni jäätmete kogumassist. 

Kunda linna ohtlikke jäätmete kogumispunktis on võimalik linnakodanikel ära anda ohtlikke 

osi sisaldavad elektroonikaromud (külmkapid, televiisorid). Jäätmejaam probleemtooteid 

vastu ei võta. Lähim koht, kus probleemtooteid üle anda on Lääne-Viru Jäätmekeskus.  

 

Kunda linna Jäätmejaam 

Eesmärk: 

 säilitada vastuvõetavate jäätmete üleandmisvõimalused ja võimalusel laiendada 

vastuvõetavate jäätmete sortimenti (nt ohtlikud jäätmed, eterniit). 

Tegevused eesmärgi täitmiseks: 

 jäätmejaama haldamise korraldamine; 

 elanikkonna informeerimine jäätmejaama lahtioleku aegadest ja vastuvõetavatest 

jäätmetest linna kodulehel; 

 naaberomavalitsustega koostöö arendamine; 

 võimalusel vastuvõetavate jäätmete sortimendi laiendamine. 



Kunda linna jäätmekava 2015- 2020 

51 

 

5.2.2. Jäätmete keskkonnaohutu kõrvaldamine 

Kunda linnas on järk-järgult parandatud jäätmete nõuetekohase kogumise ja hoidmise 

võimalusi. Rajatud on jäätmejaam ja ohtlike jäätmete kogumispunktid erinevate jäätmete 

esmaseks kokku kogumiseks. Uueks perioodiks laiendatakse võimalusel jäätmejaamas 

pakutavaid teenuseid. 

Jäätmed antakse üle vastavat õigust omavale ettevõttele. 

Maakondlikul tasandil on jäätmete keskseks käitlejaks maakonna kohalike omavalitsuste 

ühisprojektina rajatud Lääne-Viru Jäätmekeskus, mis on spetsialiseerunud taaskasutatavate ja 

ohtlike jäätmete kogumisele, liigiti kogutud jäätmete järelsortimisele ning jäätmete 

pressimisele ja pakendamisele. 

Loomsete jäätmete käitlemise, sh. kõrvaldamisega, tegelevad ettevõtted peavad olema 

tunnustatud Veterinaar- ja Toiduameti poolt. Eri riskiastmega loomsed jäätmed antakse 

käitlemiseks Väike-Maarjas AS Vireen loomsete jäätmete käitlemise tehasesse. 

5.2.3. Korraldatud olmejäätmevedu 

Alates 2001.aastast toimub Kunda linnas korraldatud olmejäätmevedu. On tekkinud toimiv 

ühtne jäätmete kogumise süsteem. See võimaldab jäätmevedajal jäätmete kogumist  

logistiliselt paremini organiseerida ja on vähendanud jäätmeveokite poolt läbitavaid vahemaid 

ning transpordist tingitud keskkonnamõjusid ( heitgaas, müra, hais). Kunda linn on 

ajavahemikuks 01.01.2013 – 31.12.2018 sõlmitud kontsessiooni leping AS-ga Eesti 

Keskkonnateenused. 

Korraldatud jäätmeveoga on haaratud nii olmejäätmed kui ka paberi- ja kartongijäätmed. 

Elanike arv veopiirkonnas seisuga 01. jaanuar 2015. on 3311. Kodumajapidamistes 

(eraisikutel) tekkivate ja käitlemiseks üle antavate segaolmejäätmete kogus 

jäätmeveopiirkonnas oli 2014.a jäätmearuannete kohaselt 169 tonni (AS Eesti 

Keskkonnateenused andmetel). 

Tulevikus võib kaaluda võimalust koostöös Viru-Nigula vallaga korraldada ühine korraldatud 

olmejäätmete veo hange. 

Linna piiril asuvatele eramutele muudab korraldatud jäätmeveoga liitumise keeruliseks teede 

halb olukord. Uue teenuste kontsessiooni korraldamisel võib kaaluda võimalust kehtestada 

nõue kergemate jäätmeveokite kasutamiseks rasketes oludes ja kitsastel tänavatel. 

Eesmärgid:  

 Jäätmeveokite poolt tekitatud mõjude (heitgaas, müra, hais, koormus teele) 

vähendamine; 

 olmejäätmete kogumise eest võetava tasu kontrolli all hoidmine ja parima hinna 

saamine. 

Tegevused eesmärkide täitmiseks: 

 kõikide kinnistute haaramine korraldatud olmejäätmeveoga, millel asub elamu, äri või 

tootmishoone (v.a. kinnistud, kuhu raske jäätmeautoga puudub juurdepääs ja 

kinnistud, mida ajutiselt ei kasutata; 
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 järelevalve tõhustada; 

 elanike teavitamine korraldatud jäätmeveoga seonduvast valla veebilehe 

www.kunda.ee ja jäätmevaldajatele saadetud kirjadega. 

5.2.4. Jäätmehoolduse korraldamine ja muud eesmärgid 

Kunda linnas toimub jäätmehoolduse korraldamine jooksva tegevusena. Toimub pidev 

jäätmekava ja muude õigusaktide ajakohastamine. 

Kunda linnas nagu ka teistes Lääne-Virumaa omavalitsustes, on oluliseks probleemiks 

omavolilised jäätmete mahapaneku kohad linna jäätmaadel ja metsaservades. 

Lähimas tulevikus tuleb kavandada suletud prügila nõrgvete puhastussüsteemi kontroll ja 

vajadusel rekonstrueerimine. 

Eesmärgid: 

 toimiv ja pidev jäätmehoolduse korraldamine; 

 ebaseaduslikult jäätmete keskkonda viimise ärahoidmine; 

 kontroll tekkivate jäätmevoogude üle; 

 koostöö Viru-Nigula vallaga jäätmekäitluse korraldamisel; 

 jäätmealase järelevalve tõhustamine; 

 Kunda prügila puhastisüsteemi kontroll ja korrastamine. 

Tegevused eesmärkide täitmiseks: 

 olmejäätmeveo korraldamine vastavalt seadusandlusele; 

 jäätmetekitajate maksimaalne haaramine korraldatud jäätmekäitlussüsteemi, sest kui 

elanikud on jäätmeveoga liitunud ja prügikonteiner olemas, ei teki põhjust jäätmete 

keskkonda viskamiseks;  

 linna jäätmealaste õigusaktide ajakohastamine kui muutuvad jäätmemajandust 

reguleerivad riiklikud õigusaktid;  

 elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi teavitamise linna kodulehel 

www.kunda.ee ja linnalehe Meie Kodu; 

 omavoliliste prügi mahapanekukohtade likvideerimine; 

 raha taotlemine KIK-ist ja muudest keskkonnakorraldust toetavatest programmidest. 
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6. JÄÄTMEKÄITLUSE MÕJU KESKKONNALE 

Käesoleva jäätmekava rakendamine omab positiivset mõju keskkonnale, eelkõige jäätmete 

taaskasutamise ja jäätmetest tekkiva negatiivse mõju vähenemise näol. 

Jäätmekäitluse mõju keskkonnale avaldub mitmest aspektist, mõju keskkonnale võib olla nii 

otsene (loodusliku keskkonna reostamine, inimese tervise ja heaolu kahjustamine) kui kaudne 

(prügilate ümbruses maa hinna langus, prügilate sulgemisega kaasnev loodusressursi 

kulu).Kunda linna jäätmekava rakendamine aitab kaasa loodusressursside kasutamise 

vähendamisele. Mida rohkem jäätmeid sorteeritakse ja taaskasutatakse, seda vähem kulub 

ressursse. Oluline on vähem  jäätmeid ladestamisele suunata ja rohkem taaskasutada 

(täpsemad eesmärgid ja meetmed on toodud käesoleva jäätmekava peatükis 5.2), seejuures on 

üheks võimaluseks jäätmete energiakasutus. 

Tekkivate jäätmete kogused sõltuvad olulisel määral elanikkonna ja ettevõtete teadlikkusest ja 

harjumustest. Seetõttu on oluline säästva tarbimise alase teavitustöö tegemine. 

Kodumajapidamiste küttekolletes võib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning 

kiletamata paberit või pappi. Plastide kodus põletamist tuleks täielikult vältida. Vähestes 

kogustes on lubatud kodus põletada polüetüleenkilest ja polüpropüleenist (näiteks leivakotid) 

pakendeid (tähistatud ka vastavate märkidega). Suures koguses seguplastide põletamine, seda 

just madalal temperatuuril ja puuduliku tõmbega, on ohtlik, sest osa plaste ei põle ära, vaid 

need aurustuvad ja võivad kondenseeruda korstnas. Tagajärjeks on suitsulõõri ummistumine, 

mis omakorda võib kaasa tuua tulekahju puhkemise. Samuti ohustab plastide põletamine meie 

kõigi tervist, sest plastide mittetäielikul põlemisel paiskub õhku mitmeid mürgiseid ühendeid. 

Näiteks dioksiine, mille puhul on tegemist ühe kõige mürgisema ühendiga, mida inimene on 

suuteline tekitama – ja neid tekib eriti just kodusel jäätmepõletusel. Seega – mõne üksiku 

kilekoti või nn komposiitpakendi (papp ja kile) kõrgel temperatuuril põletamine ei oma olulist 

keskkonnamõju, muu plastmaterjali kodus (ahjus, kaminas, lõkkes) põletamise korral on aga 

tegemist otsese keskkonna mürgitamisega, mis ohustab ka inimesi. 

Vältimaks jäätmete sattumist keskkonda läbi omavoliliste prügi mahapaneku kohtade ja 

hoidmaks ära keskkonna risustamist jäätmetega, tuleb tagada tekkivate jäätmete kokku 

kogumine. 

Olmejäätmete kogumist aitab kontrolli all hoida korraldatud jäätmevedu, mis haarab jäätmete 

kogumissüsteemi enamiku jäätmetekitajatest. 

Tähtis on pakkuda elanikele liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks mugavad võimalused, mis 

omakorda suurendab jäätmete liigiti kogumist ja vähendab ladestatavate jäätmete hulka. 

Oluline on piisavas koguses erinevate jäätmeliikide kogumiskonteinerite olemasolu kui ka 

Jäätmejaamas pakutavate teenuste laiendamine. 

Jäätmete kogumisel avaldab keskkonnamõju eelkõige köögi- ja sööklajäätmete ning muude 

orgaaniliste jäätmete kogumine, nimetatud jäätmed hakkavad kogumisnõude harva 

tühjendamise korral roiskuma, põhjustades nii haisu kui jääkvedelike teket. Biolagunevate 

jäätmete anaeroobsel kompostimisel tekivad kasvuhoonegaasid (metaan), seetõttu tuleks 

eelistada aeroobset kompostimist. 
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Ohtlike jäätmete kogumise ja hoiustamisega kaasneb ebaõigete lahenduste kasutamisel mõju 

eelkõige töötajate tervisele ja tööohutusele ning ümbritsevale keskkonnale. 

Kodumajapidamistes toimub paratamatult teatav kogutavate jäätmete kohapealne 

kompostimine ja põletamine. Korrektse käitumise korral ei oma teatavate jäätmeliikide 

kohapealne taaskasutamine või kõrvaldamine olulist negatiivset mõju. 

Vaatamata eeltoodule esineb jäätmete ebaseaduslikku ladestamist. Ebaseaduslike jäätmete 

mahapaneku kohtades tuleb tugevdada järelevalvet. 

Jäätmeveo keskkonnamõju on üldjuhul tagasihoidlik ning sarnane muu transpordist tuleneva 

keskkonnamõjuga – müra, transpordivahendite heitgaasid jm. Jäätmete kogumine ja vedu 

tuleb korraldada kindla perioodilisusega, et vältida jäätmete roiskumist, ning jälgida 

kogumismahutite ja veokite tehnilist seisukorda, et vältida jäätmete maha valgumist ja 

laialikandumist. 

Kokkuvõte: 

Reeglina ei oma kohaliku tähtsusega jäätmekäitlustegevused olulist keskkonnamõju. Kunda 

linnas korraldatav jäätmekäitlus seisneb peamiselt jäätmete kogumise ja veo korraldamises. 

Jäätmekäitluse negatiivsete keskkonnamõjude minimeerimiseks on vaja rakendada käesolevas 

jäätmekavas loetletud tegevusi, mis aitavad korrastada jäätmekäitlust, suurendada jäätmete 

sortimist ja taaskasutust, vähendada prügilatesse ladestatavate jäätmete koguseid ning seega 

ka ohtlike jäätmete sattumist keskkonda. Eesmärk on suurendada taaskasutatava materjali 

ringlust ning vältida selle ladestamist looduskeskkonda. 

 

7. JÄÄTMEHOOLDUSE KORRALDUS JA RAHASTAMINE 

7.1. Jäätmekäitluse kavandamine 

Kunda linna jäätmehoolduse kavandamisel on aluseks linna jäätmekava. Jäätmekava peab 

olema kooskõlas kehtivate õigusaktide ning üleriigilise ja maakondliku jäätmekavaga ning 

arvestama jäätmemajanduse reaalse olukorraga. Selle tagamiseks tuleb jäätmekava 

perioodiliselt üle vaadata ning vajadusel täiendada. 

Jäätmekäitluse korraldamisel on märksõnaks integreeritud jäätmekäitlus. Jäätmekäitluse 

integreerimise all mõistetakse jäätmekäitluse toimingute ühendamist ja koostoimimist. 

Integreeritud jäätmekäitlus hõlmab korraga kõiki jäätmete alternatiivseid käitlusviise nagu 

taaskasutamine, kompostimine, põletamine ja ladestamine prügilasse. 

Integreerimise vajadus on seotud püstitatud majandus-, sotsiaal- ja keskkonnakaitse 

eesmärkide saavutamise efektiivsusega. Integreerimine on võimalik nii teatud 

jäätmekategooria või -liigi, näiteks olmejäätmete, käitlemisel kindla eesmärgiga kui ka 

erinevate jäätmeliikide kooskäitlemisel. 

Integreeritud jäätmekäitluse eeltingimuseks on, et kõik osapooled (omavalitsused, 

maavalitsused, riigiasutused, jäätmekäitlejad, ettevõtted) on hõlmatud ühtsetel alustel 

toimivasse käitlussüsteemi. 
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7.2. Teadlikkuse tõstmine ja järelevalve tõhustamine 

Kaasaegse jäätmekäitluse arendamisel ei ole üksnes tehniline, vaid ka sotsiaalne eesmärk. 

Jäätmekavaga püstitatud eesmärkide elluviimine eeldab elanike kaasamist ja vastavat 

selgitustööd. Jäätmete tekke vähendamine, jäätmete sortimine ja käitlemine tekkekohas sõltub 

suurel määral elanike valmisolekust jäätmeid nõuetekohaselt käidelda. Valmisolek omakorda 

on seotud motivatsiooniga. Kui on loodud piisavalt kättesaadavaid ja loogilisi võimalusi 

jäätmetest vabanemiseks, aitab see parandada elukeskkonda tervikuna, vähendada 

jäätmekäitluse maksumust jne. 

Elanike kaasamisel tehtava selgitustöö saab jagada kaheks: 

 asjakohase teabe olemasolu ja levitamine, s.h. ka kõikidele sihtgruppidele suunatud 

säästva jäätmekäitluse selgitustöö; 

 võimaluste loomine jäätmete võimalikult suures ulatuses kogumiseks nõuetekohasele 

käitlemisele suunaliseks. 

Iga konkreetse programmiga seotud teavitamine ja selgitustöö peab käivituma tunduvalt 

varem, enne tehnilise teostamise juurde asumist. Sõltuvalt käivitatava programmi iseloomust 

ja teostamiskohast võivad sihtgrupid olla järgmised: kinnistute omanikud, kortermajade 

elanikud, koolilapsed, ettevõtjad jne. 

Teadlikkuse tõusu saab kiirendada ka järelevalve tõhustamise kaudu. Jäätmekäitluse üle 

teostavad järelevalvet Keskkonnainspektsioon ja tema maakondlikud bürood. 

Keskkonnainspektsiooni Lääne-Virumaa büroo asub Rakveres (Kunderi 18, 44307 Rakvere; 

telefon 32 58 417, faks 32 58 418). 

Keskkonnajärelevalve seaduse järgi on ka kohalik omavalitsus järelevalveasutus, kellel on 

oma territooriumil Keskkonnainspektsiooniga samasugused õigused ja kohustused. 

Järelevalve tõhustamise abinõud on järgmised: 

 parem koostöö Keskkonnainspektsiooni ja omavalitsuse vahel; 

 avalikkuse kaasamine risustamisest ja jäätmete  seadusevastasest ladestamisest 

teatamisele. 

 

7.3. Tegevuskava ja rahastamine 

Jäätmehoolduse rahastamine Kunda linnas on toimunud järgmiselt: 

Jäätmehoolduse rahastamisel kehtib põhimõte, et jäätmetekitaja maksab oma jäätmete 

käitlemise eest ise. Jäätmevaldaja (-tekitaja) maksab jäätmete veo eest teenustasu, mis peab 

olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduse 

kulud ning jäätmete veokulud. Ettevõtted katavad ise kõik jäätmekäitlusega seotud kulutused. 

Linna eelarvest rahastatakse: 

 kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete kogumist ja käitlemist; 

 avalikesse kohtadesse paigutatud prügikonteinerite hooldamist; 
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 jäätmemajanduse arendamist; 

 teisi jäätmehoolduse arendamisega seotud tegevusi. 

Võimalikud jäätmekäitluse finantseerimise allikad on järgmised: 

 jäätmetekitaja; 

 ettevõtete vahendid; 

 omavalitsuse eelarve; 

 riiklikud vahendid (RIP – riiklike investeeringute programm); 

 Keskkonnainvesteeringute Keskus; 

 laenud;  

 abirahad – EL struktuurifondid, Ühtekuuluvusfond. 

 

Jäätmekäitlusega seotud tegevused Kunda linnas on plaanis korraldada tabelis 9.1 toodu 

alusel. 

  



Tabel 9.1 

Kunda linna jäätmekäitluse tegevuskava aastateks 2015-2020 (tegevuse maksumused eurodes)  

Tegevused 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Märkused Rahastamise 

allikad 

(teostajad) 

1. Korraldatud jäätmeveo 

korraldamine 

        

1.1. Linna jäätmehooldust reguleerivate 

õigusaktide kehtestamine ja 

ajakohastamine 

 

  

  

  

   

  

vajadusel (LV) 

1.2. Uue jäätmeregistri soetamine  

1920  

     EVALD (LV),  LE 

1.4. Korraldatud jäätmeveo teenuse 

osutaja leidmiseks kontsessiooni 

korraldamine 

    

  

   (LV) 

1.5. Elanike teavitamine korraldatud 

jäätmeveoga seonduvast 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Kartaalselt/ 

perioodiliselt 

(LV),  (JV), 

LE,  JV 

2. Jäätmejaama haldamine ja 

arendamine 

        

2.1. Haldamine ja vastavalt kujunevale 

nõudlusele teenuste paketi laiendamine 

16 000 16 000 18 000 18 000 19 000 19 000 pidev (LV),  LE 

2.2. Ohtlike jäätmete kogumispunkti 

ületoomine 

  

  

    Epler & 

Lorenz 

(LV), LE 

3. Pakendijäätmete eraldi kogumine         

3.1. pakendite kogumissüsteemi 

haldamine 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

pidev 

(TO) 

3.2. Elanikkonna teavitamine 

pakendijäätmete kogumissüsteemist ja 

korduskasutamisest 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Kvartaalselt/ 

perioodiliselt 

(LV),  (TO)  

3.3. Koostöös taaskasutus-

organisatsioonidega otstarbekaima 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

pidev (LV),  (TO),  

TO 
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pakendikonteinerite jaotuse  tagamine 

4. Biolagunevate jäätmete eraldi 

kogumine ja käitlemine 

        

4.1. Elanikkonna teavitamine 

rohejäätmete üleandmise võimalusest 

Jäätmejaamas 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Kvartaalselt/ 

perioodiliselt 

(LV) 

4.2. Elanike teavitamine biolagunevate 

jäätmete kompostimisvõimalustest 

eramajapidamises 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Kvartaalselt/ 

perioodiliselt 

(LV) 

4.3. Avalikel haljasaladel, parkides ja 

kalmistutel tekkivate rohejäätmete 

kompostimise jätkamine 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

pidev (LV),  LE 

4.4. Köögijäätmete kogumise 

arendamine koostöös Lääne-Viru 

Jäätmekeskusega 

    

 

 

  

 

  

vajadusel (LV),  F,  

JVT 

5. Ohtlike jäätmete ja probleem- 

toodete eraldikogumine ning 

käitlemine 

        

5.1. Ohtlike jäätmete kogumispunkti 

üleviimine Jäätmejaama 

  

  

     (LV),  LE 

5.2. Elanikkonna teavitamine ohtlike 

jäätmete ja probleemtoodete 

eraldikogumisest ja üleandmise  

võimalustest 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Kvartaalselt/ 

perioodiliselt 

(LV) 

5.3. Ohtlike jäätmete kogumise 

korraldamine 

2400 2400 2450 2450 2500 2500 pidev (LV),  (JV),  

LE 

6. Ehitus- ja lammutusprahi 

käitlemise korraldamine 

        

6.1. Elanikkonna teavitamine 

ehitusjäätmete käitlusnõuetest ja 

üleandmise võimalustest 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Kvartaalselt/ 

perioodiliselt 

(LV),  LE  
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6.2. Ehitus- ja lammutusprahi käitlemise 

korraldamine  

5 000 5 000 5 000 5 050 5 005 5 100 pidev  

6.3. Eterniidi kogumise korraldamine 

Jäätmejaamas 

   

  

 

  

 

  

 

  

 (LV),  LE 

7. Suurjäätmete käitlemise 

korraldamine 

        

7.1. Elanikkonna teavitamine 

suurjäätmete käitlemise nõuetest ja 

üleandmise võimalustest 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Kvartaalselt/ 

perioodiliselt 

(LV),  LE 

7.2. Suurjäätmete käitlemise 

korraldamine 

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000   

7.2. Vanamööbli taaskasutusse 

suunamise arendamine Jäätmejaamas 

   

  

 

  

 

  

 

  

vajadusel (LV) 

8. Suletud prügila järelhoolduse 

korraldamine 

        

8.1. Neutraliseerimisjaama ja biotiikide 

hooldus (sh saastetasu) 

 

30 000 

 

30 000 

 

30 000 

 

31 000 

 

31 500 

 

32 000 

pidev (LV),  LE 

8.2. Nõrgvee puhastussüsteemi tõhususe 

tõstmine 

  

  

 

  

    (LV);  F,  LE 

8.3. Heakorratööd  

2 500 

 

2500 

 

3 500 

 

3 500 

 

4 000 

 

4 500 

pidev (LV),  LE 

9. Osalemine maakondliku 

jäätmekeskuse juhtorgani töös 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 (LV),  LE 

10. Jäätmekäitluse kavandamine ja 

järelevalve korraldamine 

        

10.1. Jäätmekava regulaarne 

ülevaatamine ja täiendamine 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

vajadusel (LV) 

10.2. Jäätmehoolduse korraldamine 

lähtuvalt jäätmekavast 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

pidev (LV) 

10.3. Jäätmevaldajate registri pidev 

täiendamine ja haldamine 

 

380 

 

350 

 

350 

 

350 

 

350 

 

350 

pidev (LV),  LE 
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10.4. Jäätmekäitlusalase tegevuse 

koordineerimine ja järelevalve  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

pidev (LV) 

 

LEGEND:     •    - teostamise aasta märge 

(JV)     – teostajaks konkursi korras valitud jäätmevedaja F         – finantseerimine keskkonnafondidest projektipõhiselt 

(LV)    – teostajaks linnavalitsus  (T)      – teostajaks tootjavastutusorganisatsioonid  

JVT     – finantseerimine jäätmeveo teenustasust ET      – ettevõtete erakapitali investeering 

LE       – finantseerimine linnaeelarvest  (TO)   – teostajaks taaskasutusorganisatsioon 

 

  



KOKKUVÕTE 

Kunda linna jäätmekava 2015 – 2020 koostamisel on analüüsitud jäätmemajanduse 

hetkeolukorda Kunda linnas. Samuti on välja toodud eelmise jäätmekava perioodi (2009-2013) 

püstitatud eesmärgid ja nende täitmine. Kokkuvõtlikult võib öelda, et Kunda linn on täitnud 

eelmise jäätmekavaga võetud kohustused. 

Sellest lähtuvalt on välja toodud jäätmemajanduses valitsevad probleemid, püstitatud 

jäätmemajanduse arendamiseks vajalikud eesmärgid ning töötatud välja uus tegevuskava 

püstitatud eesmärkide ellu rakendamiseks. 

Kunda linna jäätmekava 2015 – 2020 koostamise juures on arvestatud hetkel kehtivatest 

seadusandlikest aktidest tulenevate nõuete ja kohustustega. Lisaks on arvestatud riiklikul 

tasemel sisse viidud jäätmekäitlusalaste muudatustega, eeskätt Riigi jäätmekavast 2014 -2020, 

Jäätmeseadusest ning Pakendiseadusest lähtuvalt. 

Jäätmekavas seatud eesmärkide täitmiseks on oluline elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine 

ja sortimisharjumuste juurutamine ning jäätmete kohtsorteerimise edendamine, sorteeritud 

jäätmete üleandmisvõimaluste loomine, taaskasutuse suurendamine ning järelevalve 

tõhustamine jäätmekäitluse üle. 

Olmejäätmete kogumist aitab kontrolli all hoida korraldatud jäätmevedu, mis haarab jäätmete 

kogumissüsteemi enamiku jäätmetekitajatest. 

Tähtis on pakkuda elanikele liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks mugavad võimalused, mis 

omakorda suurendab jäätmete liigiti kogumist ja vähendab ladestatavate jäätmete hulka.  

Oluline on piisavas koguses erinevate jäätmeliikide kogumiskonteinerite olemasolu kui ka 

Jäätmejaamas pakutavate teenuste laiendamine. 


