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SISSEJUHATUS 
 
 
Käesolev jäätmekava hõlmab Jõgeva linna haldusterritooriumit. Jäätmekava on omavalitsuse 
jäätmekäitlust korraldav ja suunav dokument, mis määrab jäätmekäitluse arengusuunad 
aastani 2020.  
 
Jäätmekava üldine eesmärk on Jõgeva linna jäätmehoolduse korrastamine, st 
keskkonnaohutuma, majanduslikult põhjendatud ja korralduslikult tagatud jäätmekäitluse 
edendamine. Jäätmekava eesmärkide seadmisel on lähtutud Riigi jäätmekavas 2008-2013 
ning kehtivates jäätmemajandust reguleerivates õigusaktides seatud eesmärkidest.  
 
Jõgeva linna jäätmekava hõlmab jäätmemajanduse olukorra kirjeldust ning ülevaadet 
jäätmemajandusega seotud probleemidest. Jäätmekava püstitab jäätmehoolduse eesmärgid 
aastateks 2013-2020 ja toob välja eesmärkide elluviimise tegevuskava ning 
investeeringuvajaduse jäätmemajanduse arendamiseks. Jäätmekava käsitleb kõiki jäätmeliike, 
olenemata nende tekkesfäärist ja ohtlikkusest, mis kuuluvad Jäätmeseaduse (edaspidi JäätS) 
(RT I 2004, 9, 52) reguleerimisalasse.  
 
Jäätmekava realiseerimine sõltub lisaks Jõgeva linnas toimuvatele arengutele ka laiemast üle-
eestilisest jäätmekäitluse arengust ja üldisest majandusarengust. Seetõttu tuleb käesolevat 
dokumenti perioodiliselt üle vaadata ja ajakohastada. 
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1. OLEMASOLEV OLUKORD 
 
Jõgeva linn asub Jõgeva maakonnas, piirnedes igast küljest Jõgeva vallaga (joonis 1.1.). Linna 
pindala on 3,86 km² ning elanike arv seisuga 01.01.2012 oli 5756. Seega on asutustihedus 
1491 el/km2 kohta. Suure asustustiheduse tingib eelkõige suur  korterelamute arv. Jõgeva 
linnas on ca 572 väikeelamut, 22 ridaelamuboksi, 61 alla kahekümne korteriga elamut ning 37 
üle kahekümne korteriga elamut.  
 

 
Joonis 1.1. Jõgeva linna (haldusterritoorium piiritletud punasega) paiknemine Jõgeva valla 
keskel (Maa-ameti kaardiserver, 2012).  
 
Jõgeva linnas asub kaks lasteaeda („Rohutirts” ja „Karikakar”) ning kaks üldhariduskooli: 
Jõgeva Gümnaasium ja Jõgeva Ühisgümnaasium. Seisuga 01.01.2010 oli Jõgeva linnas 
registreeritud 252 äriühingut. Suurimad ettevõtted tegutsevad peamiselt 
põllumajandusvaldkonnas (Jõgeva linna arengukava, 2010).  
 
Esmatasandi tervishoiuteenust pakuvad Jõgeva linna inimestele viis perearsti. SA Jõgeva 
Haigla osutab ambulatoorset ja statsionaarset arstiabi. SA Jõgeva Haigla osutab ka 
rehabilitatsiooniteenust ning haiglas töötab hooldusosakond. Jõgeva linnas tegutseb kaks 
apteeki, ühel neist on lisaks ka filiaal. Linnas ei asu kalmistut.  
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1.1 Jõgeva linna jäätmekava 2004 - 2010 täitmine  
 
Jõgeva linna eelmine jäätmekava võeti vastu 2004. aastal ning lähtudes Jääts-est ja 
Pakendiseadusest (edaspidi PakS) keskendus jäätmekava peamiselt omavalitsuse 
haldusterritooriumil sorteerimisvõimaluste parandamisele ja korraldatud jäätmeveo 
rakendamisele. Tabel 1.1. iseloomustab Jõgeva linna jäätmekava 2006 – 2010 olulisemaid 
eesmärke, samuti on antud hinnang eesmärkide täitmise tulemusele.  
 
Tabel 1.1. Ülevaade Jõgeva linna jäätmekava 2006-2010 täitmisest. 
Tegevus Kokkuvõtlik hinnang eesmärgi täitmisest 

1. Jäätmete koguste ja koostise väljaselgitamine 

1.1. Käideldavate segajäätmete 
koostise ja erikaalu uuring 

Eesmärk on täidetud riiklikul tasandil: riigi jäätmekava 
koostamiseks on SEI poolt 2008. a teostatud Eestis tekkinud 
olmejäätmete (sh pakendijäätmete ja biolagunevate jäätmete) 
koostise ja koguste analüüsi erineva suurusega omavalitsustes. 
Jõgeva Linnavalitsus teostas oma allasutuste jäätmekäitluse 
uuringu 2010.a, 

1.2. Elanikkonna 
tarbimisharjumuste ning 
jäätmetekke uuring 

Eesmärk on täidetud: riiklike uuringute (SEI) ja Mainori 
Kõrgkooli üliõpilase poolt on Jõgeva linnas viidud läbi 
jäätmekäitlusuuring teemal „Tarbija hoiakud jäätmekäitluse 
suhtes ja nende muutmise võimalikud viisid Jõgeva linna näitel“.  

1.3. Nõuda jäätmekava koostamist 
ettevõtetelt 

Eesmärgina mittevajalik, see on jäätmeseadusest tulenev õigus, 
mida tuleb rakendada vajadusel, mitte üldiselt, omaette 
eesmärgina. Jäätmekavade koostamist ettevõtetelt ei ole nõutud, 
kuna vastavat vajadust ei ole tekkinud. Keskkonnanõuetest 
tulenevalt suuremad ettevõtted omavad ISO 
keskkonnasertifikaate, nendes on ka jäätmekäitluse korraldust 
hõlmav osa. Keskkonnalubasid nõudvate tegevuste korral on 
lubades ka esitatud ka jäätmekäitluse regulatsioon. 

1.4. Määratleda pakendi ja 
pakendijäätmete kogumisviisid. 

Eesmärk on täidetud: pakendikogumiskohad on kindlaks 
määratud, Jõgeva Linnavalitsusel on sõlmitud koostöölepingud 
kõikide pakendi taaskasutusse suunamisega tegelevate 
akrediteeritud ettevõtetega. 2009. aastal alustati pakendi 
kohtkogumisega väikeelamute kinnistutelt (rohelise kilekoti 
süsteem). 

1.5 Jäätmetekitajate registri loomine Eesmärk on täidetud: jäätmevaldajate register on asutatud ja 
toimib. 

2. Jäätmete sortimine kohapeal 
2.1. Vanapaberi konteinerite arvu 
suurendamine 

Eesmärk on täidetud: vanapaberi konteinerite arvu on 
suurendatud. Pikemalt on käsitletud üleandmisvõimalusi ptk 
3.5.1. 

2.2. Pakendi ja pakendijäätmete 
kogumisvõrgustiku välja 
arendamine 

Eesmärk on täidetud: pakendi ja pakendijäätmete 
kogumisvõrgustik on välja arendatud. Pikemalt on käsitletud 
üleandmisvõimalusi ptk 3.4. 

2.3. Taaskasutatavate jäätmete 
lahuskogumine ettevõtetes 

Eesmärk on täidetud: ettevõtetes toimib taaskasutatavate 
jäätmete liigiti kogumine. 

2.4. Elektri ja elektroonika-jäätmete 
lahuskogumise võimaluste loomine 

Eesmärk on täidetud: elektri ja elektroonikajäätmete 
lahuskogumine toimib, üleandmisvõimalus on olemas 
jäätmejaamas. Pikemalt on käsitletud üleandmisvõimalusi ptk 
3.1.3. 

2.5. Suuremõõtmeliste jäätmete Eesmärk on täidetud: suuremõõtmeliste jäätmete eraldikogumine 
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Tegevus Kokkuvõtlik hinnang eesmärgi täitmisest 
kogumine oli korraldatud jäätmeveo koosseisus 2007-2009.a. Käesoleval 

ajal on üleandmisvõimalus olemas jäätmejaamas. Pikemalt on 
käsitletud üleandmisvõimalusi ptk 3.9. 
 

3. Ohtlike jäätmete kogumine ja transport 
3.1. Ohtlike jäätmete kogumine 
elanikkonnalt 

Eesmärk on täidetud: paranenud on ohtlike jäätmete 
üleandmisvõimalus seoses jäätmejaama tegevusega..  

3.2. Patareide ja akude 
lahuskogumine 

Eesmärk on täidetud, lahuskogumine toimub, üleandmisvõimalus 
on olemas jäätmejaamas ja kauplustes ja Jõgeva linna 
raamatukogus.  

3.3. Ohtlike jäätmete nõuetekohane 
kogumine ja üleandmine ettevõtetes 

Ohtlikud jäätmed antakse üle vastavat luba omavale 
jäätmekäitlejale, nõuet täidetakse 

4. Ehitus- ja lammutusjäätmed 
4.1. Jäätmekäitlusnõuete sidumine 
ehitusdokumentatsiooniga 

Ehitusprojektides on olemas jäätmekäitluse osa. Spetsiaalse 
jäätmeõiendi kohustust ei ole. 

5. Biolagunevad jäätmed 
5.1. Biojäätmete kompostimise 
propageerimine eramajadele; 
juhendmaterjali levitamine 

Asjakohane teave Jõgeva Linna Lehes ja linna veebilehel. 
Infomaterjale on levitatud ka Ragn-Sells AS-i poolt. Nõuded 
sortimiseks on toodud  jäätmehoolduseeskirjas, linna 
koduleheküljel on sortimisjuhis ja detailne tabel. 

5.2. Biojäätmete (ka 
haljastujäätmete) lahuskogumine ja 
käitlemine või suunamine edasiseks 
käitlemiseks Torma prügilasse 

Eesti esimene väikelinn, kes iseseisvalt alustas biolagunevate 
söökla- ja köögijäätmete liigitikogumist, kuid käesoleval ajal on 
kogumine peatatud seoses väga kõrgete veo-ja 
üleandmiskuludega. Aia- ja haljastujäätmed väikeelamute 
kinnistutel enamasti kompostitakse tekkekohas. Linna 
haljasalade jäätmed veeti Torma prügila või Aarlapalu 
kompostimisväljakutele, 2012.a II poolaastast alates Jõgeva linna 
reoveepuhasti kompostimisväljakule. Pikemalt on käsitletud 
üleandmisvõimalusi ptk 3.5. 

6. Jäätmete kogumine ja transport 
6.1. Korraldatud olmejäätmeveo 
rakendamine 

Eesmärk on täidetud: KOJV on rakendunud alates 1.01.2007.a.  

6.2. Jäätmejaama rajamine Eesmärk on täidetud:  jäätmejaama I etapp tegutseb alates 
01.08.2008.a . 

7. Jäätmete  kõrvaldamine 
7.1 Jäätmete suunamine Torma 
prügilasse 

Eesmärk on täidetud: enamus Jõgeva linnas kogutud olme- ja 
suurjäätmetest suunatakse Torma prügilasse, ülejäänud osa 
taaskasutusse 

7.2. Jäätmete ebaseaduslike 
mahapanekukohtade 
likvideerimine 

Jäätmete ebaseaduslikud mahapanekukohad on likvideeritud. 
Episoodiliselt tekkinud kuhjumid likvideeritakse esimesel 
võimalusel. 

8. Jäätmehoolduse regulaarne kavandamine; koolitus, korraldus 
8.1 Jäätmekava regulaarne 
ülevaatamine ja 
tegevuste kaasajastamine vastavalt 
täitmisele 

Jäätmekava ülevaatamise ja kaasajastamisega on tegeletud alates 
2010. aastast ning alustati uue jäätmekava koostamisega.   

8.2 Konkreetsete projektide 
väljatöötamine 
ja rahastamistaotluste koostamine 

1. Jäätmejaama I etapi projekt: rahastatud (KIK), teostatud. 
2. Jäätmejaama II etapi projekt: Struktuurifondide tingimuste 
muutuse tõttu polnud võimalik raha taotleda. Selle koosseisus on 
ka kompostimisväljak, kus reoveemuda ei kasutata. 
3. Reoveepuhasti kompostimisväljaku projekt: taotles OÜ Jõgeva 
Veevärk, rahastas KIK, teostatud. 

8.3 Selgitustöö ja ürituste Korraldatud jäätmeveo eel toimus infopäev ja ilmusid 
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Tegevus Kokkuvõtlik hinnang eesmärgi täitmisest 
korraldamine ajaleheartiklid. Peale seda on viidud regulaarselt läbi 

selgitustööd nii jäätmevedaja kui ka linna poolt. 
Jäätmekäitlusalased üritused: „Teeme Ära!“ 2008, 2010, 2011 ja 
2012 

8.4 Kontrollida ettevõttes nõuete-
kohast OJ kogumist ja üleandmist 

On teostatud pistelist kontrolli peamiselt 
Keskkonnainspektsiooni kaebuste põhjal.  

8.5 Jäätmekäitlus eeskirjade 
ülevaatamine 

Jäätmekäitluseeskiri on uuendamisel. 

 
Tabelist 1.1. selgub, et peaaegu kõik jäätmekavas seatud eesmärgid on täidetud. Täitmata 
eesmärkidest ei ole kehtestatud näiteks eraldi jäätmeõiendit. 
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2.JÄÄTMEMAJANDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED 

2.1 Üleriigiline jäätmekäitlusalane seadusandlus  
 
Jäätmekäitlust Eesti Vabariigis reguleerib jäätmeseadus, mis võeti Riigikogus vastu 28. 
jaanuaril 2004. aastal. JäätS lähtub peamiselt kahest Euroopa Liidu jäätmealasest 
raamdirektiivist - Euroopa Nõukogu direktiiv 75/442/EMÜ 15.07.1975 jäätmete kohta (EÜT 
L 194, 25.07.1975), muudetud Nõukogu direktiiviga 91/156/EMÜ 18.03.1991 (EÜT L 78, 
26.03.1991) ja Euroopa Nõukogu direktiiv 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete kohta (EÜT L 377, 
31.12.1991). Eesti Vabariik rakendab jäätmemajanduse planeerimisel ja korraldamisel säästva 
arengu põhimõtteid ning arvestab keskkonnaalases seadusloomes Euroopa Liidu direktiividest 
lähtuvate kohustustega. 
 
JäätS-ga määratud eesmärkide saavutamiseks ja jäätmemajanduse planeerimiseks koostatakse 
üleriigiline ning kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava. Riigi jäätmekava 2008-2013, 
hõlmab kogu riiki maakondade jäätmehooldust käsitlevaid alljaotiste kaudu ning käsitleb ka 
riikidevahelist jäätmekäitluse optimeerimist. Riigi jäätmekava 2008-2013 põhieesmärgi 
saavutamine on seotud jäätmehierarhia rakendamisega: jäätmeteket tuleb vältida ja kui see 
osutub võimatuks siis tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik taaskasutada, s.h korduskasutada, 
ringlusse võtta ning viia prügilasse minimaalsel hulgal.  
 
JäätS-ga on kohalikule omavalitsusele kehtestatud järgmised olulisemad õigused ja 
kohustused: 
 

• jäätmehoolduse arendamise korraldamine oma haldusterritooriumil (§ 12 lg 2); 
• kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, 

et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses (§ 31 lg 1); 
• jäätmehoolduse arendamiseks koostatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse 

jäätmekava (§ 39 lg 1); 
• kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse 

arengukava osa, mis käsitleb valla või linna jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava 
võib koostada mitme kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Jäätmekava koostamisel 
võetakse arvesse riigi jäätmekavas sätestatut (§ 42 lg 1 ); 

• 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 (§ 
43 lg 3 ); 

• kohaliku omavalitsuse üksus võib nõuda oma haldusterritooriumil tegutsevalt isikult, 
asutuselt ja tootjate ühenduselt JäätS § 39 lõikele 3 vastava jäätmekava koostamist 
oma kulul ning esitamist, kui see on vajalik kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava 
koostamiseks või ajakohastamiseks. (§ 44 lg 4); 

• kohaliku omavalitsuse üksused korraldavad oma haldusterritooriumil 
kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja nende üleandmist 
jäätmekäitlejatele, v.a probleemtoodete puhul, kus toimib tootja vastutus (§ 65 lg 2); 

• kohaliku omavalitsuse üksus korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete, 
eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete 
tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo. Korraldatud 
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jäätmevedu võib hõlmata ka teisi olmejäätmete liike või muid jäätmeid, kui see on 
vajalik käesoleva seaduse nõuete täitmiseks või seda tingib oluline avalik huvi (§ 66 lg 
2); 

• korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldab kohaliku omavalitsuse 
üksus iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega teenuste 
kontsessiooni läbiviimise lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust (§ 67 lg 1); 

• kohalik omavalitsus koostab korraldatud jäätmeveo teenuse tellimiseks teenuste 
kontsessiooni läbiviimisel hankedokumendid, lähtudes riigihangete seaduses 
sätestatust ning arvestades jäätmeseaduses toodud erisusi. Korraldatud jäätmeveo 
hankedokumentides määratakse muu hulgas alljärgnevad tingimused: 1) veopiirkond; 
2) veetavad jäätmeliigid; 3) eeldatavad jäätmekogused; 4) jäätmekäitluskoht; 5) 
hankelepingu kestus; 6) veotingimused – veo sagedus, aeg ja tehnilised tingimused; 7) 
toimingud, mille eest jäätmevedaja võtab teenustasu; 8) veopiirkonnas asuvate 
ühepereelamute ja mitme korteriga elamute arv ning korterite arv mitme korteriga 
elamutes (§ 67 lg 3); 

• jäätmete veopiirkond tuleb määrata arvestusega, et piirkonna minimaalne suurus tagab 
jäätmeveoki täitumise ühe kogumisringiga või piirkonna elanike arv ei ole üldjuhul 
suurem kui 30 000 (§ 67 lg 5); 

• kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskiri sätestab jäätmekäitluse ja jäätmete 
hoidmise korralduse ning sellega seotud tehnilised nõuded, nagu kogumismahutite 
tüüp, materjal, suurus, mahutite alus ja paiknemine, ühiste kogumismahutite 
kasutamine (§ 71 lg 1); 

• JäätS-e rikkumistest tulenevate väärtegude kohtuväline menetlemine (§ 127 lg 2 punkt 
3). 
 

Lisaks tuleb käesoleva jäätmekava koostamisel võtta arvesse § 31 lg 3 (jõustub 01.01.2015) 
sätestatut: „Kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav, peab 
kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti- ning 
klaasijäätmete liigiti kogumise“. Etteulatuvalt võib öelda, et Jõgeva linnas on see tingimus 
juba täidetud. 

 
Lisaks tuleb järgida järgmisi JäätS-st tulenevaid nõudeid: 

1. Jäätmed tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning kui see ei ole 
muude jäätmekäitlusmoodustega võrreldes ülemäära kulukas (§ 30 lg 11). 

2. Rakendada loodusvarade ja toorme säästlikuks kasutamiseks parimat võimalikku 
tehnikat, sealhulgas tehnoloogiat, milles võimalikult suures ulatuses taaskasutatakse 
jäätmeid (§ 21 lg 2 p 1). 

3. Jäätmed kõrvaldatakse ja segaolmejäätmed taaskasutatakse nende tekkekohale 
võimalikult lähedal asuvas tehnoloogiliselt sobivas jäätmekäitluskohas, kus on tagatud 
inimese tervise ja keskkonna ohutus (§ 32). 

4. JäätS-e kohaselt ei tohi prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas olla 
biolagunevaid jäätmeid (§ 134): 
1) üle 45 massiprotsendi alates 2010. aasta 16. juulist (tähtaeg möödas); 
2) üle 30 massiprotsendi alates 2013. aasta 16. juulist; 
3) üle 20 massiprotsendi alates 2020. aasta 16. juulist. 

5. Tootja on kohustatud tagama tema turule lastud probleemtootest tekkivate jäätmete 
kogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise ja omama selle kohustuse 
täitmiseks piisavat tagatist. Tootja võib valida, kas ta täidab kohustused 
individuaalselt, annab need kirjaliku lepinguga üle tootjate ühendusele või ühineb 
tootjate ühendusega (§ 26). 
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EL elektri- ja elektroonikaseadmete direktiivi (2002/96/EÜ) kohaselt on püstitatud eesmärgiks 
koguda kodumajapidamistest 4 kg elektri- ja elektroonikajäätmeid inimese kohta aastas alates 
31.12.2006. a  
 
PakS-e kohaselt on omavalitsuse ülesanne määrata kindlaks pakendi ja pakendijäätmete 
kogumisviisid (§ 15 lg 1) oma haldusterritooriumil Kohaliku omavalitsuse üksuse 
jäätmekavas peab olema eraldi käsitletud pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja 
taaskasutamise korraldamine, väljaarendamine ja seatud eesmärkide saavutamise meetmed 
(§15 lg 2). 
 
Alates 2009. aasta 1. jaanuarist tuleb pakendijäätmeid taaskasutada järgmiselt (§ 36): 

• pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 protsenti kalendriaastas; 
• pakendijäätmete kogumassist ringlussevõetuna vähemalt 55 ja mitte rohkem kui 

80 protsenti kalendriaastas.  
 
Keskkonnatasude seadus sätestab tasumäärad saasteainete ja jäätmete keskkonda viimisel 
ning tasu arvutamise ja maksmise korra. 
 
Keskkonnajärelevalve seadus kehtestab riiklikku keskkonnajärelevalvet teostavate ja juhtivate 
ning riiklikule järelevalvele allutatud isikute õigused ja kohustused. Keskkonnajärelevalve 
seaduse järgselt on kohalik omavalitsusorgan või asutus üks keskkonnajärelevalve teostajatest 
(§ 3 lg 1) ning: 

• rakendab seaduses sätestatud abinõusid ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks ja 
kohustuslike keskkonnakaitseabinõude elluviimiseks; 

• teavitab Keskkonnainspektsiooni keskkonda kahjustavast või ohustavast 
õigusvastasest tegevusest või loodusressursi kasutamisega seotud õiguspärasest 
tegevusest, kui selline tegevus seab ohtu inimeste elu, tervise või vara, ning Maa–
ametit maakasutuse, maakorralduse, maa-arvestuse ja maareformi toimingute nõuete 
rikkumise juhtumitest (§ 6 lg 3).Vastavalt ravimiseadusele tuleb kõlbmatud ravimid 
kui ohtlikke jäätmeid hävitada (kõrvaldada või taaskasutada) selleks tegevuseks 
ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavas ettevõttes. Lisaks JäätS-e alusel jäätmeluba 
omavale isikule peavad kõlbmatuid ravimeid tarbijatelt vastu võtma ja hävitamisele 
suunama üldapteek, veterinaarravimite osas ka veterinaarapteek.  

 
Lisaks seadustele reguleerivad kohaliku omavalitsuse jäätmehooldust määrused, mis on 
kehtestatud  Vabariigi Valitsuse  või Keskkonnaministri poolt.  
 
Vabariigi Valitsuse määrused: 

• 6. aprilli 2004. a määrus nr 102 "Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu" 
• 6. aprilli 2004. a määrus nr 103 "Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord" 
• 7. augusti 2008. a määrus nr 124 "Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, 

tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning 
sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad" 

• 20. aprilli 2009. a määrus nr 65 "Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 
kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord 
ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad" 

• 23. juuli 2009. a määrus nr 135 "Probleemtooteregistri põhimäärus" 
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•  17. juuni 2010. a määrus nr 79 "Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete 
kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord 
ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad" 

• 17. juuni 2010. a määrus nr 80 "Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale 
tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord" 

 
Keskkonnaministri määrused: 

• 15. aprilli 2004. a määrus nr 17 "Metallijäätmete täpsustatud nimistu" 
• 20. aprilli 2004. a määrus nr 18 "Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või 

tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi vormid" 
• 21. aprilli 2004. a määrus nr 21 "Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille 

vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või 
tekkekohas kõrvaldamise nõuded" 

• 21. aprilli 2004. a määrus nr 22 "Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded"  
• 22. aprilli 2004. a määrus nr 25 "Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle 

sisaldavate jäätmete käitlusnõuded"  
• 26. aprilli 2004. a määrus nr 26 "Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks 

tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning 
jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse ning 
jäätmeloa [...]"  

• 9. veebruari 2005. a määrus nr 9 "Elektri- ja elektroonikaseadmete romude 
käitlusnõuded"  

• 3. novembri 2005. a määrus nr 66 "Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja 
pakendi massi määramise kord" 

• 16. jaanuari 2007. a määrus nr 4 "Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete 
liigitamise alused" 

• 12. aprilli 2007. a määrus nr 28 "Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku 
koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded" 

• 2. juuli 2007. a määrus nr 49 "Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud 
nimistu" 

• 10. jaanuari 2008. a määrus nr 5 "Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded" 
• 27. aprilli 2009. a määrus nr 21 "Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja 

kord" 
• 16. veebruari 2011. a määrus nr 12 "Probleemtooteregistri registrikaardi vormid" 
• 6. aprilli 2011. a määrus nr 24 "Teabe esitamise tähtaegade täpsustatud loetelu elektri- 

ja elektroonikaseadmete kategooriate lõikes" 
• 9. mai 2011. a määrus nr 30 "Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja 

piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse 
piirnormid" 

 
2.1. Muud strateegilised dokumendid 
 
Üleriigilised strateegilised dokumendid 
Riiklike arengukavade ja strateegiate mõju avaldub ka jäätmehoolduse ja –käitluse 
kavandamisel. Olulisemad üleriigilised strateegilised dokumendid on: 

• Eesti säästva arengu riiklik strateegia Säästev Eesti 21 (RT I 2005, 50, 396) - üldised 
suundumused; 

• Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 (RT I 2007, 19,96) - kaugemad suundumused 
ja eesmärgid; 
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• Eesti keskkonnategevuskava 2007-2013 (RTL 2007, 20, 349) - tegevussuunad ja 
tegevused koos maksumustega; 

• Elukeskkonna arendamise rakenduskava (RTL 2007, 7, 123) - suunab ERF ja ÜF 
vahendite kasutamist keskkonnakaitse, energeetika, kohaliku ja regionaalse arengu, 
hariduse, teadus- ja arendustegevuse ning tervishoiu ja hoolekande arendamise 
valdkonnas, muu hulgas käsitletakse ka jäätmesektoris kasutatavaid vahendeid, toodud 
on eesmärgid ning indikaatorid nende saavutamise hindamiseks; 

• Biomassi- ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2012 
(RTL 2007, 10, 164) - haakub võimalusega jäätmetest energiat toota; 

• Transpordi arengukava 2006-2013 (RT I 2007, 11, 54) – on seotud jäätmekäitluse 
infrastruktuuri ja jäätmeveo arendamisega; 

• Kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline arengukava 2005-2015 (RTL 2006, 7, 134) - 
elektri tootmise kava, taastuvate energiaallikate kasutamine, sh jäätmete 
energiakasutus.  

2.2 Jõgeva linna jäätmekäitlusalased õigusaktid 
 
Seadusandlusele lisaks reguleerivad jäätmekäitlust Jõgeva linnas järgmised õigusaktid: 

• Jõgeva linna arengukava aastani 2020, vastu võetud Jõgeva linnavolikogu poolt 22. 
november 2012.  

• „Jõgeva linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine“ on võetud vastu Jõgeva 
linnavolikogu poolt 24.03.2005 otsusega nr 5. 

• Jõgeva linna korraldatud jäätmeveo tingimused on vastu võetud Jõgeva Linnavolikogu 
poolt 25.06.2009 otsusega  nr 4 ja 28.06.2012 otsusega nr 4. 

• Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“, vastu võetud 
Jõgeva linnavolikogu poolt 30. juuni 2005.a määrusega nr 9. 

 
Jäätmekäitlusalaste õigusaktidega seonduvat käsitletakse järgnevates peatükkides vastavalt 
teemale.  
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3. JÕGEVA LINNA JÄÄTMEKÄITLUSE ÜLEVAADE 
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja JäätS § 12 lg 2 alusel on jäätmehoolduse 
arendamine kohaliku omavalitsuse korraldada. 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. 
Arendamise aluseks on ülevaate omamine olemasolevast olukorrast. Käesolevas jäätmekavas 
on olemasoleva olukorra kirjeldamisel kasutatud riikliku jäätmestatistika andmeid, Jõgeva 
Linnavalitsuselt saadud informatsiooni ja muid asjakohaseid materjale, sealhulgas riigi 
jäätmekava.  
 

3.1 Jäätmekäitluskohad  
 
Prügila  
Jõgeva linna territooriumil tekkivad jäätmed käideldakse valdavalt Torma vallas Võtikvere 
külas asuvas Torma prügilas, see asub Jõgeva linnast ca 34 km kaugusel. Prügila on rajatud 
2001. aastal vastavalt Euroopa Liidu prügiladirektiivi nõuetele, selles võetakse vastu 
tavajäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid, probleemtoodete jäätmeid, pakendijäätmeid, 
ohtlikke jäätmeid ning sorteeritakse liigiti kogutud jäätmeid.  
 
Jäätmejaam 
JäätS § 31 lg 1 alusel kohustub kohaliku omavalitsuse üksus korraldama jäätmete sortimist, 
sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses 
ning § 31 lg 3 - kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav, peab 
kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti- ning 
klaasijäätmete liigiti kogumise. Keskkonnaministri 16.01.2007.a määruse nr 4 „Olmejäätmete 
sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ § 4 lg 1 alusel korraldab olmejäätmete 
tekkekohas sortimist ja liigiti kogumist kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlas JäätS-es ja 
PakS-es sätestatuga. PakS-es toodud nõuete täitmine toimub koostöös 
pakendiorganisatsioonidega.  
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Jõgeva linnas töötab alates 2008. aasta 1. augustist jäätmejaam, asukohaga Toominga tn 32. 
Jäätmejaam osutab teenust Jõgeva linnale. Ohtlike jäätmete teeninduspiirkonnaks on Jõgeva 
linn oma elanikkonnaga, probleemtoodete ja muude taaskasutatavate jäätmete osas ka 
lähiümbruse vallad. 01.08.2008 kuni 31.12.2012 tegeleb jäätmejaama haldamisega AS Jõgeva 
Elamu koos tema alltöövõtja AS-iga Epler&Lorenz. Perspektiivis on jäätmejaama haldamine 
võimalik korraldada linnale kuuluva äriühingu kaudu, et tagada jätkusuutlik toimimine ning 
projektikohane väljaarendamine. Jäätmejaama II ehitusjärjekorra projektis on sinna ette 
nähtud ehitada taaskasutatava pinnase, ehitus- ja lammutusprahi ning kompostimisväljakud.  
 
Jäätmejaamas võetakse vastu ainult eelsorteeritud taaskasutatavaid jäätmeid. Ohtlikke 
jäätmeid võetakse vastu ka juriidilistelt isikutelt, kelle põhiline tegevusvaldkond ei ole 
kaubandus, ehitus, tootmine, rehvivahetus, mootorsõidukite teenindus, arvutite hooldus ja 
paigaldus või mõni muu tegevusala, millele ei ole pandud seadusjärgseid kohustusi käidelda 
oma tegevuse käigus tekkinud taaskasutatavad jäätmed ise.  

Tasuta võetakse jäätmejaamas vastu pakendeid, paberit ja kartongi, elektri– ja 
elektroonikaseadmeid, sõiduauto – ja mootorrattarehve (kodumajapidamistelt ja Rehviliidu 
lepinguosalistelt), plaste (kodumajapidamistelt) ja metalli. Hinnakirja alusel võetakse vastu 
suurjäätmeid, sh mööblit ja selle detaile, töödeldud puitu (värvitud, lakitud) va immutatud, 
töötlemata puitu, biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmed ning biolagunevaid aia- ja 
pargijäätmeid (edaspidi aia- ja haljastujäätmed).  

Jäätmejaama haldajalt on võimalik tellida ka veoteenust jäätmete transportimiseks 
jäätmejaama. Jäätmejaamas kogutud kogused alates 2008. aastast on toodud tabelis 3.1. 
Tabelis 3.1. esitatud jäätmekoguste puhul tuleb arvestada, et tootjavastutusega hõlmatud 
jäätmete puhul ei ole jäätmete üleandjateks ainult Jõgeva linna elanikud.  

Tabel 3.1. Jõgeva linna jäätmejaama üle antud jäätmekogused (t) 2008-2012 a (Jõgeva Linnavalitsus, 
2012). 

 Jäätmeliik 2008 2009 2010 2011 2012* Ühik 

vanarehvid 511,0 1043,0 910,0 945,0 349,0 tk 

plastid 5,4 55,9 42,5 63,6 13,4 m3 

suurjäätmed 3,8 23,0 10,4 14,1 4,8 m3 

paber ja kartong 55,0 67,2 40,3 49,8 15,2 m3 

metallid 1,7 3,8 1,5 1,7 0,3 m3 

pakendid 28,0 53,1 62,6 76,0 22,9 m3 

töödeldud puit 13,7 2,7 6,9 3,6 2,5 m3 

töötlemata puit 12,5 2,0 0,5 0,6 0,0 m3 

lehtklaas   10,0 5,0 6,0 1,6 m3 

kivi, killust.ker.plaat, kipsplaat   40,3 15,9 21,2 6,4 m3 

vill   7,1 46,1 21,7 14,2 m3 

eterniit   2007,8 980,0 1500,0 120,0 kg 

biolagunevad aiajäätmed 1,71 0,95 0,6 0,5 0,06 m3 

elektri- ja elektroonikaseadmed:            

televiisorid 111,0 158,0 194,0 185,0 58,0 tk 
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 Jäätmeliik 2008 2009 2010 2011 2012* Ühik 

monitorid 60,0 135,0 86,0 104,0 33,0 tk 

külmikud 46,0 124,0 98,0 94,0 35,0 tk 

arvutid 16,0 61,0 36,0 48,0 28,0 tk 

muu  357,0 764,0 493,0 411,0 161,0 tk 
* jaanuar kuni juuli 2012. 

 
Kompostimisväljak 
Jõgeva linnas tegutseb kompostimisväljak 2012. a teisest poolaastast. Kompostimisväljaku 
asukohaks on linna reoveepuhasti kinnistu Jõgeva jäätmejaama kõrval (Toominga tn 34). 
Kompostimisväljak kuulub OÜ-le Jõgeva Veevärk ning ka elanikel on võimalus anda 
käitluskohas üle ka aia- ja haljastujäätmeid. Lisaks purustatakse kohapeal puitu. Aastas 
käideldakse platsil ca 2 t biolagunevaid jäätmeid. Jäätmejaama II ehitusjärjekorra projektis on 
ette nähtud ehitada kompostimisväljak ka jäätmejaama territooriumile. 

3.2 Tekkivad jäätmekogused  
 
Jõgeva linnas kogutud jäätmekogused vastavalt Keskkonnateabe Keskuse esitatud riiklikule 
jäätmestatistikale (2012) on toodud tabelis 3.2. Andmete aluseks on jäätmevedajate ja -
käitlejate aruanded.  
 
Tabel 3.2. Jõgeva linnas kokku kogutud jäätmekogused (t/a) aastatel 2008-2011 (Keskkonnaregister. 
Keskkonnateabe Keskus, 2012).  
Jäätmeliik 2008 2009 2010 2011 

Prügi (segaolmejäätmed) 799,7 765 1313 1258,8 

Paber ja kartong 166,7 24 135,5 29,1 

Aia –ja haljastusjäätmed  57,3 0,8 2,1 0 

Biolagunevad jäätmed  118,5 101,1 74,4 18,6 

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja 
elektroonikaseadmed 

19,8 32,9 123 241,9 

Suurjäätmed 57,3 5,7 16,1 24,8 

Klaas 14,4 1,2 0,1 0,4 

Metallid 273,8 60,4 484,5 2237,9 

Plastijäätmed  0,0 30,3 0,9 0 

Puidujäätmed  9,7 0,0 452 1577,6 

Ehitusjäätmed  1487,4 6276,7 865,5 1491,8 

Ohtlikud jäätmed  118,1 71,9 59,3 161,9 

Tervishoiujäätmed  3,6 2,5 2,6 2,4 

Vanarehvid 12,1 16,2 11,3 9 

Tekstiilijäätmed    21,6 

Muu 7224,2 3542,2 15115,4 18552 

KOKKU 10362,6 10930,8 18655,8 25627,8 

Pakendijäätmed (koodiga 15)* 

Paber- ja kartongpakendid -  38,9 59,6 56,3 

Plastpakendid 94,4 156,3 186,1 150,9 

Puitpakendid - - - - 



17 
 

Jäätmeliik 2008 2009 2010 2011 

Metallpakendid 11,4 9,7 12,5 16,4 

Segapakendid 91,1 68,8 200,2 179,9 
Klaaspakendid 38,2 32,5 32,3 37,8 

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega 
saastunud pakendid 

0,0 0,0 0,8 0,7 

Pakendid kokku 235 306,1 491,5 442 

KÕIK KOKKU 10597,6 11236,9 19147,3 26069,8 

 
Tabelis 3.2. esitatud andmete analüüsimisel selgub, et Jõgeva linnas ühe elaniku kohta koguti 
segaolmejäätmeid:  

• 2009. a 132 kg;  
• 2010. a 228 kg; 
• 2011. a 218 kg. 

Seega on toimunud aastatel 2010 ja 2011 oluline segaolmejäätmete koguse tõus võrreldes 
eelnevate aastatega. Siiski võib lugeda positiivseks, et 2011. aastal on segaolmejäätmete hulk 
võrreldes 2010. aastaga vähenenud. Sealjuures  väga suur osakaal on ka jäätmete liigiti 
kogumisel. Lähtudes 2011. a andmetest suunatakse prügilasse lõppladestusse vaid ca 5% 
kogu tekkivast jäätmete massist. 
 
 „Riigi Jäätmekava 2008-2013“ väitel ei ole võimalik olmejäätmete koguse suurenemise 
vältimine. Jäätmeteke ühe elaniku kohta suureneb, vaatamata Eesti rahvastiku vähenemisele, 
sealjuures olmejäätmete tekke vältimise ja vähendamise võimalused on suhteliselt piiratud. 
Seega nii Jõgeva linnas kui ka riigis tervikuna üldine jäätmeteke pikas perspektiivis pigem 
kasvab kui kahaneb. Kuid järjekindla tegevuse, vastava infrastruktuuri rajamise ja kõikide 
sihtgruppide keskkonnateadlikkuse suurendamisega võib osutuda võimalikuks saavutada 
prognoositust paremaid tulemusi. Seetõttu ongi pandud põhirõhk olmejäätmete kordus- ja 
taaskasutamise suurendamisele ning tekkivate jäätmete ohtlikkuse vähendamisele.  
 

3.3 Korraldatud jäätmevedu 
 
Segaolmejäätmete nõuetekohane kogumine ja üleandmine toimub vastavuses Jõgeva linna 
jäätmehoolduseeskirjas ja korraldatud jäätmeveo dokumentides sätestatud nõuetele. Määruse 
„Jõgeva linna jäätmehoolduseeskiri“ kohaselt kuulub terve linna haldusterritoorium piirkonda, 
kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Jõgeva linnas on toimunud 
eelsorteeritud olmejäätmete korraldatud jäätmevedu 3-aastaste veoperioodidena:  01.01.2007 
kuni 31.12.2009; 01.01.2010 kuni 31.12.2012. Ette on valmistatud 2013-2015 periood. 
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatavad jäätmeliigid määratakse iga veoperioodi kohta 
linnavolikogu eraldi määrusega. 
 
Suurjäätmete eraldikogumine ja veoks üleandmine toimus korraldatud jäätmeveo esimesel 
perioodil. Perioodi teisel poolel hakkasid suurjäätmete kogused vähenema sedavõrd, et 
enamik vedusid vormistati graafikujärgselt veolt ümber tellimise alusel veoks. Selline meede 
võimaldas vähendada tühisõitude arvu ning jäätmetekitajatel kokku hoida 
jäätmekäitluskulusid. Graafikujärgne vedu ei soodustanud linna heakorra arengut suurte 
kortermajade kinnistutel, kuna suurjäätmed pandi veoks välja juba varakult ning tihtilugu olid 
need 1-2 nädalat õues nähtaval. Teisel perioodil korraldatud jäätmeveo koosseisus 
suurjäätmeid enam ei ole ning neid ei ole ka kolmandal (2013-2015) veoperioodil. Põhjusteks 
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on selle jäätmeliigi ebakorrapärane teke ning võimalus anda see jäätmeliik üle jäätmejaamas 
vastavalt vajadusele.   
 
Jäätmekogumismahutite suurused on määratud korraldatud jäätmeveo konkursi 
ettevalmistamise käigus Jõgeva Linnavolikogu määrustega. Kõige väiksem kasutuselolev 
kogumismahuti on 20 liitrise mahuga. Jäätmevaldajal on võimalik jäätmeid koguda ka kuni 5 
kg mahutavasse jäätmekotti.  Käesoleval hetkel on suuremate kortermajade juures kasutusel 
1,2-4,5 m3 metallmahutid. Korraldatud jäätmeveo ainuõiguse omaja AS Ragn-Sells andmetel 
on korraldatud jäätmeveol probleemiks veel kasutusel olevad vanad metallkastid (ca 750-800 
liitrised). Neil on küll olemas tõsteäär, kuid mahutid on rasked (lõhuvad jäätmeveoki 
tõstemehhanismi ja veokit ning on tühjendamisel ohtlikud). Teise probleemina on 
jäätmevedaja nimetanud asjaolu, et osadele konteineritele ei saa jäätmeveok vahetult ligi, st 
veoki meeskond peab käsitsi rasket konteinerit autoni transportima. 
 
Jäätmemajade ehitamine korterelamute kinnistutele Jõgeval levinud ei ole. Neid ehitisi saab 
püstitada vaid vastavuses tuleohutusnõuetele, täidetud peavad olema trassidest ja liinidest 
tulenevad kujade ohutusnõuded ning tagatud peab olema takistusteta juurdepääs 
jäätmemahutite tühjendamiseks. Jõgeva Linnavalitsus koos AS Jõgeva Elamuga on 2008. 
aastal läbi vaadanud kõikide korterelamute krundid, et selgitada välja jäätmemajade või 
jäätmeaedade püstitamise võimalikkus. Uuringu tulemusel selgus, et kõiki kujadest ja 
tuleohutusest tingitud nõudeid ei ole korterelamute juures võimalik täita. Seepärast jäävad 
jäätmemahutid ka edaspidi paiknema nendesse asukohtadesse, kus nad on seni olnud. Kuid 
pole välistatud veelkordne ohutusnõuetele vastavuse kontrollimine, mille tulemusel võib 
selguda ka ehitiste rajamise võimalus.  On ka üksikuid kinnistuid, millele polegi võimalik 
paigaldada mahuteid ning vastavalt jäätmehoolduseeskirjas sätestatule on Jõgeva 
Linnavalituse nõuolekul osutunud võimalikuks paigaldada need väljapoole kinnistuid.  
 
Jõgeva linna ei ole enam levinud ka  ühiskonteinerite kasutamine eramutes. 2012. a maikuu 
seisuga oli mitmekümnest 2007.a kasutajast alles jäänud vaid kuus ühiskonteineri kasutajat.  
 
Jäätmeveost vabastamine 
Korraldatud jäätmeveo infotehnoloogiline rakendus ja tööriist on jäätmevaldajate register, mis 
annab ülevaate korraldatud jäätmeveo piirkondades jäätmeveoga liitunud ja mitteliitunud 
jäätmevaldajatest, kogumisvahenditest jm olulisest infost. Registri pidamist reguleerib 
„Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“, mis on vastu võetud 
Jõgeva Linnavolikogu poolt 30. juuni 2005.a määrusega nr 9. Vastavalt JäätS-le on register 
üle antud korraldatud jäätmeveo ainuõiguse omajale. Registris on jäätmevedaja AS Ragn-
Sells andmetel korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 683 aktiivset objekt, nendest 38 on veod 
tähtajaliselt peatatud. Lähtudes aktiivsetest objektidest moodustab see 5,6 % 
jäätmevaldajatest. Linnavalitsuse korralduse alusel vabastatuid ei ole, seda põhjusel, et 
vastavalt linna heakorraeeskirjale on kõik kinnitute omanikud kohustatud oma kinnistuid 
korras hoidma ning seega ei ole ükski kinnistu aastaringselt kasutusest väljas.  
 
JäätS-e muudatusega kehtestati alates 01.01.2011 senisest rangem kord korraldatud 
jäätmeveost vabastamisel. JäätS § 69 lg 51 alusel jäätmevaldaja, kes ei esita 20. jaanuariks 
nimetatud tähtajaks kinnitust kinnistul mitte elamise kohta, loetakse korraldatud jäätmeveoga 
liitunuks 21. jaanuarist alates. Vastavalt JäätS § 69 lõikele 4 on vabastamine lubatud vaid 
juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei 
kasutata. JäätS § 69 lg 41 alusel on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud 
isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba. Kohalikel omavalitsustel, kes on taganud 
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erandi enam kui 2 %-le jäätmevaldajate registrisse kuuluvatele isikutele, on kohustus kanda 
tavajäätmete ning nendest põhjustatud saastuse likvideerimise kulud (JäätS § 128 lg 6). 2005. 
aastast pärinev Jõgeva linna jäätmehoolduseeskiri on vananenud, uus on koostamisel, ning 
vabastamise alused viiakse JäätS-ga kooskõlla.  

3.4 Segaolmejäätmed ja nende koostis  
 
Jõgeva linnas ei ole uuritud olmejäätmete koostist, seega tuleb tugineda teistele Eestis 
korraldatud uuringutele. SEI-Tallinna poolt on 2008. aastal koostatud „Eestis tekkinud 
olmejäätmete (sh eraldi pakendijäätmete ja biolagunevate jäätmete) koostise ja koguste 
analüüs ning „Segaolmejäätmete sortimisuuring“ 2007-2008. aastate kohta“. 
 
Käesolevas jäätmekavas on Jõgeva linna võrreldud selles uuringus oleva Paide linnaga, kuna 
selle hoonestus on võrreldes teiste uuritud väikelinnadega (Jõhvi, Rapla) sarnasem ning seal 
on samuti korraldatud biolagunevate jäätmete eraldikogumine. Joonis 3.1. iseloomustab Paide 
linna keskmist segaolmejäätmete koostist jäätmeliikide lõikes. 
 
 

Joonis 3.1. Segaolmejäätmete koostis Paide linnas jäätmeliikide lõikes (SEI-Tallinn, 2008) 
 
Jooniselt 3.1. selgub, et kõige suurema osakaalu segaolmejäätmetest moodustavad biojäätmed 
(köögijäätmed, aiajäätmed ja muud biojäätmed). Järgneb plast (eelkõige plastpakendid) ning 
paber ja papp. Võttes aluseks joonisel 3.1. toodud andmed olmejäätmete koostisest Paide 
linna kohta, on tabelis 3.3. antud hinnanguline segaolmejäätmete koostis jäätmeliikide kaupa 
Jõgeva linnas. Arvestades paberijäätmete ja pakendijäätmete liigiti kogumist ning asjaolu, et 
2012. a seisuga ei toimu Jõgeva linnas enam biolagunevate jäätmete eraldikogumust, võib 
segaolmejäätmete koostis olla alltoodust mõnevõrra erinev. 
 
Tabel 3.3. Hinnanguline segaolmejäätmete koostis Jõgeva linnas 2011. aastal.  
Jäätmeliik Osakaal (%) Kokku kogutud 

segaolmejäätmetes (t) 
Biolagunevad jäätmed (aia- ja köögijäätmed ning muu) 33,8 425,5 
Plastid 21,6 271,9 
Vanapaber ja -papp  16,5 207,7 
Puidujäätmed 0,2 2,5 
Muud põlevad jäätmed 5,8 73,0 
Terase- ja metallijäätmed 2,2 27,7 

Plast

21,6%

Klaas

6,6%

Metall

2,2%Paber ja papp

16,5%

Biojäätmed 

kokku

33,8%

Puit

0,2%

Ohtlikud 

jäätmed

0,1%

Elektroonikaro-

mu

0,6%

Muu põlev 

materjal

5,8%

Tekstiil ja 

rõivad

6,0%

Muu mittepõlev 

materjal

6,5%
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Jäätmeliik Osakaal (%) Kokku kogutud 
segaolmejäätmetes (t) 

Klaas 6,6 83,1 
Muud inertsed jäätmed (mittepõlevad) 6,5 81,8 
Elektri- ja elektroonikaseadmed 0,6 7,6 
Tekstiil ja rõivad  6 75,5 
Ohtlikud jäätmed 0,1 0,0 
Kokku 100 1258,8 
 
Vaadates tabelit 3.2. ja 3.3.  selgub, et liigiti kogutud jäätmeliikide osas vastavad 
hinnangulistele kogustele klaasijäätmete, elektri- ja elektroonikaseadmete, ohtlike jäätmete 
kogused. Teiste jäätmete osas on vaja muuta liigi kogumist efektiivsemaks. Näiteks ei ole 
kogumissüsteemi loodud tekstiilile ja rõivastele.  
 

3.5 Pakendijäätmed 
 
Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni 
valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks 
kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid 
ühekorratooteid. PakS-e kohaselt on pakendimaterjalid järgnevad: klaas; plastik; paber ja 
kartong, kaasa arvatud kihiline kartong; metall; puit; muu materjal. 
 
PakS kehtestab nõuded pakendi ja pakendijäätmete kasutamisele, soodustades sellega pakendi 
või pakendimaterjali ringlust ja taaskasutamist. Pakendid ja nendest tekkivad jäätmed on 
üheks oluliseks jäätmeliigiks, millele on viimasel ajal tähelepanu pööratud. Praegu 
rakendatakse kahte tüüpi kogumissüsteemi: 

• Segapakendi kogumissüsteemis kogutakse pakendi ja pakendijäätmed 
kogumiskonteinerite võrgustikul põhineva kogumissüsteemi kaudu kokku. 

• Tagatisrahasüsteemis kogutakse korduskasutuspudelid ja ühekorrapakend 
kogumispunktide kaudu kokku. 

 
SEI-Tallinna segaolmejäätmete sortimisuuringu ”Eestis tekkinud olmejäätmete (sh eraldi 
pakendijäätmete ja biolagunevate jäätmete osas) koostise ja koguste analüüs“ (2008) 
tulemusel moodustasid suure osa prügilasse ladestatavate segaolmejäätmete koostisest just 
plastijäätmed (joonis 3.1.). Plastijäätmetest moodustasid omakorda kõige suurema osa 
plastpakendid 88%. SEI-Tallinna segaolmejäätmete sortimisuuringu tulemusel kõikus 
klaasijäätmete osakaal uuringupiirkonniti 5,5-11,6% (massiprotsenti). Tulemustes toodi välja, 
et kuna valdava osa klaasist moodustas klaaspakend (97,8%), näitab see eelkõige 
sorteerimissüsteemi tõhusust. Metallijäätmete sisaldus jäi kõigis piirkondades 2-3% vahele, 
sellest moodustas metallpakend 80%. Pakendijäätmeid koguti Jõgeva linnas riikliku statistika 
kohaselt 2008. a 235 t, 2009. a 306,1 t,  2010. a. 491,5 t ja 2011. a 442 t. Seega on 
pakendijäätmete kogumisefektiivsus pigem järjest tõusnud. Peamiselt on kogumisefektiivsus 
tõusnud plastpakendite osas.  
 
Jõgeva linna pindala on 3,86 km² ning elanike arv 01.01.2012 seisuga oli 5756. Seega on 
asutustihedus 1491 el/km2 kohta. PakS-e kohaselt peab tiheasustusega alal, kui asustustihedus 
on rohkem kui 500 elanikku ühel ruutkilomeetril, olema vähemalt üks kogumiskoht 
jäätmevaldajast 1000 meetri raadiuses. Sealjuures arvestatakse PakS-st tuleneva tingimuse 
täitmise hindamisel ainult neid tagatisrahata pakendi jäätmete kogumiskohti, mis on suunatud 
ja kättesaadavad avalikkusele pakendi jäätmete üleandmiseks (§ 17 lg 11). PakS sõnastab, et 
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kogumiskonteinerite miinimumarv ja miinimummaht ning nende tühjendamissagedus 
lepitakse iga kogumiskoha kohta kokku taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse 
organi vahel. Kohaliku omavalitsuse organiga kokkuleppel võib pakendijäätmete kogumist 
korraldada ka nende tekkekohal kogumisena. Sel juhul võib kohaliku omavalitsuse organi 
nõusolekul vähendada pakendijäätmete kogumiskohtade tihedust ning kogumiseks ettenähtud 
konteinerite arvu ja mahtu. 
 
AS Ragn-Sells andmetel on Jõgeva linnas paigutatud korteriühistute juurde 16 
segapakendikonteinerit . Avalikke konteinereid on kokku 20.  Jõgeva linna omad on neist 10 
metallkonteinerit (nn kellukesed). Lisaks võetakse pakendijäätmeid vastu ka jäätmejaamas.  
 
Joonis 3.2. kujutab Jõgeva linnas asuvaid kõiki kogumispunkte koos PakS-st tuleva 1000 m 
raadiusega. Samas ei peeta sageli avalikeks konteineriteks selliseid konteinereid, mis on 
paigutatud korteriühistu juurde. Seetõttu kujutab joonis 3.3. täiendavalt kõiki avalikke 
pakendikonteinereid. Linnavalitsuse andmetel on pakendikonteinerite tihedus väiksem suurtes 
tootmispiirkondades, sest seal tekkiv pakend on enamasti pandipakend ning see antakse 
tagatisraha saamiseks üle pakendiautomaatides. Muu pakkimiseks kasutatav materjal tuleb 
enamasti tagastada ka kauba tarnijale. Mõlemalt jooniselt selgub, et kogu linna territoorium 
on kaetud nõutava pakendikonteinerite tihedusega.  
 

 
Joonis 3.2. Jõgeva linna pakendijäätmete kogumispunktid. 
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Joonis 3.3. Jõgeva linna avalikud pakendijäätmete kogumispunktid. 
 
Jõgeva linnas pakub TVO ka pakendikoti teenust: üks kott klaaspakendi, teine kott muu 
pakendi kogumiseks. Teenuse pakkuja andmetel oli 2012. a mais teenuse kasutajate arv 18. 
Kuigi teenus on  väikeelamute jäätmevaldajatele tasuta, on vähendanud selle populaarsust 
ranged tingimused. Juhul kui  kokkulepitud veopäeval ei ole jäätmekotid veoks välja pandud, 
esitatakse jäätmevaldajale tühisõiduarve. Kui arvestada lisaks avalikele konteineritele ka KÜ-
de konteinereid ja pakendikoti teenust, siis on seadusega ette nähtud miinimumnõuete 
täitmine pakendijäätmete kogumiseks ja üleandmiseks piisavalt tagatud. Kõigile elanikele 
mugavate üleandmisvõimaluste tagamiseks peaks  siiski pakendikonteinerite arvu suurendada. 

Pandipakendi tagasivõtmiste kohustus on PakS § 20 kohaselt kõigil pakendatud kauba 
müüjail, kelle müügikoha suurus on 200 ruutmeetrit või rohkem. Pakendi tagasivõtmine peab 
olema korraldatud müügikohas või selle teenindusmaal müügikoha kauplemisajal. 
Pakendatud kauba müüja, kelle müügikoha suurus on alla 200 ruutmeetri, võib sellise 
pandipakendi tagasivõtmise korraldada väljaspool oma müügikoha teenindusmaa piire, kuid 
müügikoha kauplemisajal ja ainult kohaliku omavalitsuse organi nõusolekul. 2012.a seisuga 
sai pandimärgiga pakendeid üle anda üheksas vastuvõtupunktis :„Jaama A ja O“ (käsitsi 
vastuvõtt), „Maxima“, „Keskuse“ kauplus, Jõgeva kesklinna „Konsum“, kauplus „Piiri“,  
„Säästumarket“, „Pae Konsum“, „Grossi toidukaubad“ (käsitsi vastuvõtt) ja Selver). 
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3.6 Biolagunevad jäätmed 
 
Biolagunevad jäätmed on mikroorganismide toel aeroobselt või anaeroobselt lagunevad 
jäätmed, mille hulka kuuluvad näiteks toidujäätmed, haljastujäätmed, reoveesete, määrdunud 
vanapaber ja –papp. Tulenevalt Euroopa Liidu õigusaktidest on oluline vähendada prügilasse 
ladestatavate biolagunevate jäätmete hulka. JäätS-e kohaselt ei tohi prügilasse ladestatavate 
olmejäätmete hulgas olla biolagunevaid jäätmeid: üle 30 massiprotsendi alates 2013. aasta 16. 
juulist ning üle 20 massiprotsendi alates 2020. aasta 16. juulist. Käesoleval hetkel on Eestis 
ladestatavate biolagunevate jäätmete kontroll reguleeritud selliselt, et prügila käitaja peab 
olema valmis tagama ja ka tõestama, et prügilasse ladestatud olmejäätmete hulgas ei ole 
biolagunevaid jäätmeid rohkem, kui JäätS-ga kehtestatud biolagunevate jäätmete koguse 
protsendilised piirangud. 
 
Ladestamisele suunatavate segaolmejäätmete koostist, sh biolagunevate jäätmete protsendilist 
sisaldust on võimalik teada saada vahetute sortimisuuringute abil. Olmejäätmete koostise 
uuringute tegemiseks on välja töötatud mitmeid sortimismeetodeid. Sortimisuuringute käigus 
analüüsitakse tavaliselt prügilasse toodud jäätmekoormatest võetud proove, see tähendab – 
uuringud teostab või need tellib prügila käitaja.  
 
SEI-Tallinn sortimisuuringu (2008) alusel moodustasid kõige suurema osakaalu 
segaolmejäätmetest biojäätmed (köögijäätmed, aiajäätmed ja muud biojäätmed). 
Biolagunevate jäätmete liigiline koostis erinevates uuringupiirkondades peegeldab eelkõige 
piirkondlikku iseärastust, millest olulisemaks on valdav elamutüüp ja üldine tarbimise tase. 
Peale piirkondliku iseärasuse, sõltub biolagunevate jäätmete liigiline koostis ja protsent 
prügilasse ladestatavates segaolmejäätmetes sellest, kui hästi on korraldatud piirkonnas 
(biolagunevate jäätmete osakaal oli nendes proovides väga väike) paberi- ja papijäätmete (k.a 
pakendijäätmete) ning biojäätmete liigiti kogumine. Paide linnas võetud proovides 
moodustasid biojäätmed kokku 33,8 % segaolmejäätmete massist. Sealjuures köögijäätmed 
(peamisest toidujäätmed) 29,76%, aiajäätmed 2,7 % ja muud biojäätmed 1,32%. 
Olemasolevat statistikat (tabel 3.3.) arvesse võttes, on hinnanguline biolagunevate jäätmete 
kogus Jõgeva linna segaolmejäätmetes 425,5 t.  
 
Jõgeva linna jäätmehoolduseeskirja kohaselt tuleb üle 10-korteriliste elamute ja 
mitteelamumaa sihtotstarbega maaüksustel elavatel ja tegutsevatel jäätmevaldajatel koguda 
eraldi biolagunevaid jäätmeid. Statistika alusel on Jõgeva linnas kokku kogutud 
biolagunevaid jäätmeid 2008. a 118,5 t, 2009. a 101,1 t, 2010. a 74,4 t ja 2011. a 18,6 t. Seega 
näitab olemasolev statistika pigem biolagunevate jäätmete eraldikogumise langust. Põhjuseks 
on asjaolu, et biolagunevate söökla- ja köögijäätmete liigiti kogumine peatati  2011. aasta 
alguses, kuna Torma prügila mitmekordistas selle jäätmeliigi vastuvõtuhinna. Nimelt tõsteti 
01.04.2011. a biolagunevate jäätmete (jäätmekood 20 01 08 ja 20 02 01) hinda ca 2,2 korda. 
Selline hind on võrdne töödeldud segaolme (eelsorteeritud segaolmejäätmete) vastuvõtu 
hinnaga ja seetõttu muutus biolagunevate jäätmete eraldi kogumine majanduslikult 
ebaotstarbekaks (veo sagedus on  üks kord nädalas). Ka JäätS § 14  lg 12 sätestab, et jäätmeid 
kogutakse liigiti, kui see on tehniliselt, keskkonnaseisukohast ja majanduslikult teostatav, 
ning neid ei segata teiste jäätmete ega muude materjalidega, millel on erinevad omadused. 
 
Jõgeva Linnas koguti eraldi biolagunevad aia- ja haljastujäätmeid kortermajade ja linna 
haljastute juurest ka enne 2008. aastat. Need veeti ajutistesse hoiukohtadesse, perioodil 2008-
2009 Torma prügila kompostimisväljakule ning  alates 2010.a kuni 2012 sügiseni Aardlapalu 
kompostimisväljakule (madalama vastuvõtuhinna tõttu). Alates 2012.a sügisest veetakse aia- 



24 
 

ja haljastujäätmed Jõgeva reoveepuhasti kompostimisväljakule. Tabel 3.4. iseloomustab 
biolagunevate jäätmete vastuvõtu hindu kõigis viies Eestis töötavas prügilas. Lähtudes 
prügilate kaugusest, ei ole majanduslikult otstarbekas viia jäätmeid ka Väätsa või mõnda teise 
prügilasse. Samuti selgub tabelist 3.4., et biolagunevate jäätmete vastuvõtu hind on Torma 
prügilas Uikala prügila järel üks kõrgemaid Eestis. Käesoleval hetkel on elanikel endiselt 
võimalus biolagunevaid jäätmeid viia tasu eest Jõgeva jäätmejaama, kuid seda võimalust 
kasutatakse väga vähe. Tabeli 3.1. alusel pole perioodil 2008-2011 biolagunevaid 
köögijäätmeid jäätmejaamas üle antud. Viimastel aastatel on ka biolagunevate aiajäätmete 
kogused jäänud alla 1 m3/a.  
 
Tabel 3.4. Biolagunevate jäätmete vastuvõtu hinnad Eesti prügilates seisuga 01.06.2012. 
Prügila Hind, EURO/t 
Torma prügila 42,15 
Paikre prügila 14,40 
Väätsa prügila 23,00 
Tallinna jäätmete taaskasutuskeskus 
(Tallinna prügila) 

34,51 

Uikala prügila 46,80-50,40 
 
Üheks biolagunevate jäätmete käitlemise võimaluseks on ka nn jäätmehunt, millest on 
teavitatud ka Jõgeva linna elanikke. Tegemist on  kraanikausi äravooluava alla pandud 
seadmega, mis jahvatab köögijäätmed nii peeneks, et neid võib kanalisatsiooni juhtida. 
Köögijäätmehundi peamiseks plussiks peetakse mugavust - ei ole vaja tegeleda tülikate, 
kergesti roiskuvate jäätmete hoidmise ja äraveoga. Nende seadmete kasutusele võtmine 
vähendaks biolagunevate jäätmete osakaalu segaolmejäätmetes, kuid pole tegemist reaalse 
alternatiiviga biolagunevate jäätmete liigiti kogumisele. Seade suurendab veetarvet ning 
reoveepuhastite koormust (organiline aine, fosfor ja hõljuvaine suunatakse koos reoveega läbi 
kanalisatsioonisüsteemi reoveepuhastile). Seetõttu on võimalik seadmete paigaldamine vaid 
koostöös vee- ja kanalisatsiooniteenust osutava ettevõttega, kuna reoveepuhastid pole reeglina 
projekteeritud arvestusega, et puhastile suunatakse täiendav orgaaniline reostuskoormus 
biolagunevate jäätmete näol. Seadmeid on nende suhteliselt kõrge hinna tõttu vähe kasutatud, 
samuti on takistuseks kanalisatsioonitorustiku ebarahuldavast seisukorrast tingitult vee-
ettevõtja mittenõustumine esitatud taotlustega. 

3.6.1 Aia-ja haljastujäätmed  
 
Aia- ja haljastujäätmed on aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed 
nagu rohi, lehed, oksad jne. Riikliku statistika andmetel on Jõgeva linnas kogutud aia– ja 
haljastujäätmeid 2008. a 57,3 t, 2009. a 0,8 t ning 2010. a 2,1 t. 2011. a eraldi aia- ja 
haljastujäätmed riiklikus jäätmestatistikas ei kajastu. JäätS ei kohusta aia- ja haljastujäätmeid 
ära vedama ükskõik, millisest jäätmetekkekohast, vaid loeb kompostimist selle jäätmeliigi 
taaskasutustoimingute hierarhias esikohal olevaks. 
 
Elanikel on võimalus aia- ja haljastujäätmeid viia jäätmejaama kõrval asuvale AS Jõgeva 
Veevärk kompostimisplatsile (nimetatud teenust pakutakse alates 2012. a). kus hetkel toimub 
kompostimine aunkompostimise tehnoloogial. Kompostimisplatsi asumine jäätmejaama 
vahetus läheduses on optimaalne lahendus, kuivõrd elanikud on juba harjunud jäätmeid 
jäätmejaama ära viima ning selliselt tagatakse edaspidi mugavad võimalused biolagunevate 
jäätmete üleandmiseks. Antud lahendus on mõistlik ka keskkonnamõjusid (nt ebameeldiv 
hais) arvesse võttes, sest kompostimisplats asub elamutest kaugel.  
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Jäätmehoolduseeskirja kohaselt on väikeelamutes tekkivate biolagunevate, köögi- ja 
aiajäätmete kompostimine lubatud ka oma kinnistu piirides. Jõgeva linnas on  kuivade 
biolagunevate jäätmete põletamine lubatud.  Lahtises tules lubatud on põletada kokkuriisutud 
ja kuiva kulu, oksi, lehti jms. Aiajäätmeid on põletada lubatud vaid kuiva tuulevaikse ilmaga 
ja kõiki tuleohutusnõudeid järgides 1. aprillist kuni 31. maini ning 1. septembrist kuni 
31. oktoobrini.  
 

3.6.2 Paber ja kartong  
 
Paber ja kartong  on puhas ja kuiv tarbimisest kõrvaldatud paber ja papp, ajalehed, 
reklaamlehed, ajakirjad, koopia- ja masinakirjapaberid, muu kontori- ning majapidamispaber 
(va dokumendid).  
Jõgeva linna jäätmehoolduseeskirja kohaselt tuleb üle 10-korteriliste elamute ja 
mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel elavatel ja tegutsevatel jäätmevaldajatel koguda 
eraldi vanapaberit ja kartongi.  Samas ei ole tegemist jäätmeliigiga, mille kogumine oleks 
hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. Jäätmeliik  ei ole tootjavastutuse alla kuuluv jäätmeliik, 
mistõttu selle kogumine, vedu ja üleandmine toimub tasu eest. Siiski on Jõgeva linn sõlminud 
kokkuleppe Eesti Taaskasutusorganisatsiooniga (ETO), kes teostab avalike konteinerite 
tühjendust Jõgeva linnas tasuta alates 2005. aastast. Avalike vanapaberi konteinerite arvu 
suurendamine toimus aastatel 2006 - 2007, seejärel nende arv vähenes. Peapõhjuseks saab 
lugeda ETO võimaluste vähenemist pakkuda tasuta teenust, teiseks ja olulisimaks põhjuseks 
oli asjaolu, et 01.04.2006. a jõustus Jõgeva linna jäätmehoolduseeskirja paberi ja kartongi  
eraldikogumise kohustus üle 10-krt korterelamute-, asutustele, ettevõtetele ja kaubandusele. 
Need isikud ja korterelamute haldjad pidid ise korraldama selle jäätmeliigi kogumise ning 
jäätmeliigi kogumise finantseerimise. 2008. aasta veebruaris alustas AS Eesti Vanapaber 
jäätmeliigi  kokkuostu OÜ Eesti Metall territooriumil ning see omakorda vähendas avaliku 
kogumisvõrgustiku koormust. Veelgi vähendas avaliku kogumisvõrgustiku koormust 01. 
augustil 2008. a käiku antud Jõgeva linna jäätmejaam, kus paberit ja kartongi võetakse vastu 
tasuta.  
 
2012. aasta seisuga on linnas kokku 7 avalikku paberi ja kartongi konteinerit, asukohtadega 
(joonis 3.4.): Aia tn 1; Mustvee mnt parkla; Suur tn 42 (kpl Entre); Toominga tn 32 (Jõgeva 
linna jäätmejaama, 2 mahutit);  Turu tn 2b; Turu tn 13.  
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Joonis 3.4. Avalikud paberi konteinerid Jõgeva linnas. Viirutus iseloomustab 500 meetrist 
raadiust ümber konteineri.  
 
Jooniselt 3.5. selgub, et avalikud konteinerid on koondunud eelkõige linna keskossa. Lähtudes 
500 m raadiusest, pole tagatud mugavad võimalused jäätmeliigi üleandmiseks linna ääres 
elavatele inimestele. On teada, et ahiküttega eramutes see jäätmeliik põletatakse. Samas 
lähtudes jäätmehierarhiast, on põletamise asemel eelistatud kõigi jäätmeliikide 
taaskasutamine. 
 
SEI-Tallinna (2008) andmetel sisaldavad olmejäätmed vanapaberit ja pappi keskmiselt 16,5%. 
SEI-Tallinna uuringu alusel on hinnanguline paberi- ja pappi kogus segaolmejäätmetes ca 
207,7 t. Riiklik jäätmestatistika näitab, et kokku kogutud vanapaberi kogused on aastast-
aastasse varieerinud. Tabelis 3.2. esitatud andmed näitavad, et 2008. a koguti  166,7 t, 2009. a 
24 t, 2010. a 135,5 t  ja 2011. a 29,1 t vanapaberit ja pappi. Jäätmestatistika alusel paber- ja 
kartongpakendeid 2008. aastal ei kogutud, 2009. a koguti 38,9 t, 2010. aastal 59,3 t, ja 2011. a 
56,3 t.   
 
Keskkonnaministeeriumi tellimusel on AS-i Maves poolt 2008. aastal koostatud „Uuring 
Eestis turule lastava paberi koguste ning vanapaberi käitlemine kohta“, see käsitleb 2003-
2006. aastaid. Uuringust selgub, et vanapaberi kogumissüsteemi satub vaid 37,5% 
paberijäätmetest. Ülejäänu läheb prügilatesse ladestamiseks, kompostimiseks koos 
biolagunevate jäätmetega või põletatakse ära kodumajapidamistes. Vahetult elamute 
läheduses paiknevates konteinerites on muude jäätmete osakaal kõige väiksem (konteinerites 
on kõige puhtam materjal). Elanikkonnalt kogutavast paberist ja kartongist  moodustab suure 
osa vanapaber – 70-90% (eelkõige ajalehed, ajakirjad). Ettevõtetelt ning büroodelt saadavad 
paberijäätmed on puhtad ning sisaldavad kuni 95% - vanapaberit. Tabel 3.5. iseloomustab 
uuringus toodud soovitusi ja nende rakendumist Jõgeva linnas. 
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Tabel 3.5. AS Maves (2008) soovitused vanapaberi kogumise tõhustamise osas ja selle 
rakendumine Jõgeva linnas. 
Uuringu soovitused  Jõgeva linn 
Paber- ja papp-pakendite kogumine peaks 
toimuma koos segapakendiga.   
 

Riiklik kogumissüsteem on korraldatud selliselt, 
et paberit ja papp-pakendit kogutakse kooskoos 
segapakendiga 

Kogumiskonteinerid/punktid peavad linnas 
olema vahetult elamu kõrval, see tähendab 
kogumisvõrgustik peab olema seotud 
jäätmetekitajaga, mitte niivõrd paigutatud üldise 
asustustiheduse põhimõttel.  
 

Paberi ja papi kogumiskohustus on  igal üle 10 
korteriga elamul. Samas ei ole 
jäätmehoolduseeskirja kohaselt kohustus omada 
konteinerit selle eraldikogumiseks.  

Linnade elamumaa sihtotstarbega kinnistutel 
(ridaelamutes, korterelamutes) tuleb vanapaberit 
ja pappi koguda mahutitesse, kui kinnistul on 
vähemalt 5 korterit.  

Jõgeva linnas on kohustus koguda eraldi kui 
kinnistul on vähemalt 10 korterit. 

Linnade mitteelamumaa sihtotstarbega 
kinnistutel tuleb koguda eraldi vanapaberit ja 
pappi, kui neid jäätmeliike tekib kinnistul 
eraldivõetuna üle 25 kg nädalas.  

Mitteelamumaa sihtotstarbega maaüksustel  
elavad ja tegutsevad jäätmevaldajatel peavad 
koguma eraldi paberit ja pappi.  

Vanapaberi efektiivsemaks kogumiseks peaks 
kogumispunktid olema tihedusega keskmiselt üks 
punkt 1000 elaniku kohta, sh üks punkt 
keskmiselt 450 korteri kohta korrus- ja 
ridaelamutega linnaosades ja üks punkt 500 
meetri raadiuses väikeelamutega linnaosades 

Nimetatud tihedus on täidetud. 5756 elaniku 
kohta on 7 kogumiskohta. 

Üks kogumiskoht võib hõlmata kõiki 
taaskasutatavaid jäätmeid, iga jäätmeliigi jaoks 
peab olema eraldi konteiner või kogumismahuti. 
 

Selliseks kogumiskohaks Jõgeva linnas on 
jäätmejaam 

Vanapaberi kilekotikogumise süsteemiga kaetud 
piirkonnad võrdsustatakse kogumiskohtadega. 
 

Käesoleval hetkel puudub seadusandluses 
miinimumnõue paberi- ja papi kogumispunktide 
tiheduse osas.  

Kogumiskoha miinimum tühjendussagedus on 13 
korda aastas, optimaalne 26 korda aastas, 
tiheasustusaladel 52 korda aastas.  

Kogumiskohad on avalikult kasutatavad, seetõttu 
tühjendatakse neid vastavalt täituvusele või 
üldisele graafikule üldjuhul kaks korda kuus 

 

3.7 Ohtlikud jäätmed 
 
Ohtlikke jäätmeid tekib nii majapidamistes kui ettevõtetes. Majapidamistes kogutakse ja 
antakse ohtlike jäätmetena üle peamiselt akusid ja patareisid, värvijäätmeid, õliseid jäätmeid, 
vanu ravimeid, päevavalguslampe jmt. Ettevõtetes tekib spetsiifilisi tootmisjääke, samuti 
majapidamistes tekkivatega sarnaseid ohtlike jäätmeid. Ohtlike jäätmete kogumine 
elanikkonnalt ja jäätmekäitlejale üle-andmise kohustus, kaasa arvatud nende tegevuste 
finantseerimine, on JäätS-ga pandud kohalikele omavalitsustele täitmiseks. 
Finantseerimiskohustust põhjendab Keskkonnaministeerium sellega, et ohtlike jäätmete 
kogumispunkt on KIK-i poolt soetatud ja Jõgeva linnale üle antud ning ka jäätmejaam on 
ehitatud KIK-i rahastamise toetusel.  
 
Ohtlike jäätmete kogumine elanikkonnalt toimus kuni 01. augustini 2008.a Jõgeva linna 
ohtlike jäätmete kogumispunktis Estakaadi tn 3. Pärast jäätmejaama valmimist viidi see üle 
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jäätmejaama ning linna eelarvest selle sisustus kaasajastati. Ohtlike jäätmete vastuvõtt Jõgeva 
linna elanikkonnalt on tasuta. Varasemalt võeti jäätmejaamas vastu ka naaberomavalitsuste 
elanike ohtlikke jäätmeid, aga kuna ükski neist omavalitsustest ei olnud nõus toetama Jõgeva 
linna oma eelarvest nende omavalitsuste elanike ohtlike jäätmete kogumisel, siis alates 01. 
augustist 2009.a võetakse ohtlikke jäätmeid vastu ainult Jõgeva linna elanikkonnalt (v.a 
tootjavastutusel olevad ja probleemtoodete jäätmed).  
 
Juriidilisest isikust jäätmetekitaja on Jõgeva linna jäätmehoolduseeskirja kohaselt kohustatud 
ise korraldama ohtlike jäätmete kogumiseks mõeldud kogumismahutite paigaldamise ja 
jäätmekäitlejale üleandmise. Samuti saavad juriidilised isikud ohtlikke jäätmeid anda 
jäätmejaamas üle tasu eest ning tasuvad ise nende käitluskulud.  
 
SEI-Tallinna (2008) andmetel sisaldavad segaolmejäätmed ca 0,1 % ohtlikke jäätmeid. 
Jõgeva linnas kokku kogutud jäätmekoguseid arvesse võttes, on hinnanguliselt ohtlikke 
jäätmete kogus segaolmejäätmetes 1,3 t. Koodiga 20* ohtlikke jäätmeid koguti 2008. a 118,1 
t; 2009. a 71,9 t, 2010 a. 59,3  t, 2011. a 161, 9 t.  Nimetatud koguste puhul tuleb arvestada, et 
kogused kajastavad ka ettevõtete poolt üleantud ohtlike jäätmete koguseid, samuti 
elektroonikaseadmed, mis sisaldavad ohtlike osi jms. Positiivseks võib lugeda asjaolu, et 
üldjuhul on kokku kogutud ohtlike jäätmete kogused aastast-aastasse suurenenud.  

3.7.1 Jääkreostus 
 
Jääkreostus on minevikus inimese tegevuse tagajärjel tekkinud pinnase ja põhjavee reostunud 
piirkond või keskkonda jäetud kasutuseta ohtlike ainete kogum, mis ohustab ümbruskonna 
elanike tervist ja elusloodust. Jõgeva linnas teadaolevad jääkreostusobjektid puuduvad.  

3.8 Probleemtoodete jäätmed 
 

JäätS käsitleb probleemtoodetena tooteid, millele laieneb tootja vastutuse põhimõte. Tootja 
vastutusega kaetud tootjad ja maaletoojad on kohustatud tagama neist toodetest tekkinud 
jäätmete tagasivõtmise ja nende nõuetekohase käitlemise korraldamise, kattes samas kõik 
sellega seotud kulud.  
 
Probleemtooted on nt mootorsõidukid ja nende osad (sh rehvid), elektri- ja 
elektroonikaseadmed, patareid ja akud. Elektri- ja elektroonikaseadmete osas eristatakse veel 
seadmeid kümnes kategoorias – seega on probleemtooteid ning nendega seotud ettevõtjaid 
väga suur hulk. 2012. aastal lisandus uue jäätmeliigina ka põllumajandusplast. Nimetatud 
jäätmeliik koodiga 02 01 04 kajastus jäätmestatistikas vaid 2009. a kogusega 0,12 t.  
 
Probleemtoodete kogumis- ja taaskasutussüsteem toimub läbi probleemtooteregistri 
(PROTO), kuhu tootja peab ennast registreerima ja regulaarselt andmeid esitama. Üldjuhul on 
tootjale kehtestatud kohustus probleemtooteid vastavalt märgistada ning samuti teavitada 
avalikkust, sh lõppkasutajaid, probleemtoodetest tekkinud jäätmete kogumise ja 
taaskasutamise toimimisest. 
 
Tootja võib valida, kas ta täidab eespool nimetatud kohustused individuaalselt või annab oma 
kohustused üle tootjate ühendusele ehk tootjavastutusorganisatsioonile (TVO) kirjaliku 
lepingu alusel või TVO-ga ühinedes.  
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3.1.1. Patareid ja akud 
 

Alates 26. septembrist 2008 peavad kõik akude ja patareide tootjad varustama oma tooteid 
turustavad kauplused ja muud müügikohad kogumismahuti(te)ga, kuhu tarbijad saavad 
kasutatud patareisid ja akusid üle anda. Patareide ja akujäätmete tagastamine on tasuta, ka ei 
pea samasugust uut kaupa asemele ostma.  
 
Kasutatud patareisid ja akusid võeti vastu linna endises ohtlike jäätmete kogumispunktis ja 
üksikutes kauplustes kuni 2008. aastani, millest alates, seadusjärgselt, võtavad neid vastu kõik 
kauplused, kus on müügil patareid, akud või kaubad, mille koostises on nimetatud tooted. 
Pliiakusid saab ka müüa OÜ-le Eesti Metall tema hinnakirja alusel. 2009. a statistika alusel 
koguti kokku 0,179 t patareisid ja akusid ning 4,89 t pliiakusid. 2010. a jäätmestatistika alusel 
koguti kokku 0,32 t patareisid ja akusid ning 32 t pliiakusid ning 2011. a 0,4 t patareisid ja 
akusid ning 12,8 t pliiakusid. 
 
Tallinna Tehnikakõrgkool on viinud koostöös MTÜ-ga EES-Ringlus läbi 2010. a tarbijate 
käitumise uuringu seoses kasutuselt kõrvaldatud patareidega ümberkäimisega. Küsimustele 
vastas 1762 Eesti elanikku Tallinnast, Pärnust, Tartust, Kuressaarest, Viljandist ja Jõhvist. 
Küsitluse eesmärgiks oli saada ülevaade, kuidas on tarbija käitumine muutunud võrreldes 
2009. aastal läbi viidud uuringu tulemustega. Teadlikkus, et patareide müügikohas saab tasuta 
ära anda kasutatud patareisid on kasvanud 14% võrreldes 2009.a. - 3 inimest 4-st on sellest 
teadlikud. Samas ainult 44% kõikidest vastanutest on seda võimalust kasutanud, mis on aga 
kokkuvõttes 30% rohkem, kui 2009. a. Vähesel määral on langenud ka teadlikkus selles osas, 
et mis on muud võimalused, kuhu saab veel kasutatud patareisid tasuta ära anda. 7 inimest 10-
st arvasid, et kasutatud patareisid ei ole tülikas müügikohta tagasi viia. 
 
3.1.2. Vanarehvid 
 
Eraisikud saavad sõiduauto – ja mootorrattarehve üle anda jäätmejaamas. Samuti võtavad 
vanarehve vastu suur osa rehvide müügiga tegelevaid ettevõtteid, kui samast ettevõttest 
ostetakse uued rehvid. 
 
9. juulil 2010. aastal jõustus Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määrus nr 80 „Rehvidest 
tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise 
nõuded ja kord“. Määruses seatakse kohustus eelkõige kogumisvõrgustikku täiendada, samuti 
on tootjatel ehk rehvide maaletoojatel kohustus kord aastas teha üleriigilise levikuga 
meediaväljaandes teavituskampaania tarbijatele, mille sisuks on info tasuta rehvide 
üleandmisvõimaluste kohta. Samuti peab tootja oma toodete edasimüüjate juures teatavaks 
tegema teabe, kuhu saab rehve tasuta ära anda. Teavitus peab olema tehtud 1. septembriks 
2010. Nimetatud kohuse täitmise ülesanne on tootjavastutusorganisatsioonil. 
 
Riikliku jäätmestatistika alusel koguti Jõgeva linnas 2008. a 12,1 t, 2009. a 16,3  t, 2010. a 
11,3 t ja 2011. a 21,6 t vanarehve. Jäätmejaamas anti 2008. a üle 511, 2009. a 1043, 2010. a 
910, 2011. a 945 ja 2012. a mai kuu seisuga 345 vanarehvi. 
 
3.1.3. Elektri- ja elektroonikajäätmed  
 

JäätS § 25 kohaselt kuuluvad elektri- ja elektroonikajäätmed probleemtoodete hulka, mis 
võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu kuna võivad sisaldada eri liiki ohtlikke 
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jäätmeid. Elektroonikaseadmed võivad sisaldada näiteks raskmetalle, halogeenitud ühendeid 
ja asbesti. Elektroonikaseadmeid saab anda üle jäätmejaamas.  
 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud 
jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord 
ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ § 4 lg 4  alusel peab tootja rajama 
kodumajapidamises kasutatavatest elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 
kogumispunktid igasse Eesti maakonda, võttes arvesse rahvastiku tihedust ning nõuet, et 
elektroonikaromude üleandmine oleks tarbijale võimalikult mugav. Tootja peab rajama 
vähemalt iga üle 3500 elanikuga kohaliku omavalitsuse territooriumile kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumispunkti. Elektri- ja elektroonikajäätmete lahuskogumise võrgustik 
Jõgeva linnas on loodud. Kogumisega tegelevad MTÜ EES-Ringlus ja MTÜ Eesti 
Elektroonikaromu, kelle konteinertüüpi kogumismahutid on paigaldatud jäätmejaama. Elektri- 
ja elektroonikajäätmetevastuvõtmine toimub tasuta. AS Epler&Lorenz alustas elektri- ja 
elektroonikajäätmete vastuvõtmist juba 2006.a veebruaris  Jõgeva linna ohtlike jäätmete 
vastuvõtupunktis.  
 
Riikliku jäätmestatistika andmetel koguti 2008. a 19,8  t, 2009. a 32,9 t, 2010. a 123 t ja 
2011.a 241,9 t elektri- ja elektroonikajäätmeid. Jõgeva linna jäätmejaama andmetel on aastatel 
2008-2011 antud üle igal aastal vastavalt 111-194 televiisorit, 60-135 arvuti monitori, 46-124 
külmikut, 16-61 arvutit. Nimetatud koguste puhul tuleb arvesse võtta, et need ei pärine ainult 
Jõgeva linna elanikelt. 
 
 3.8.4. Vanaõli 
 
Vanaõli JäätS-e tähenduses on mineraalne või sünteetiline määrdeaine või tööstusõli, eelkõige 
sisepõlemismootorites kasutatud õli ja käigukastiõli, määrdeõli, turbiiniõli ning hüdraulikaõli, 
mis ei sobi enam algselt ette nähtud kasutuseks. JäätS § 65´ lõike 3 alusel tuleb võimaluse 
korral vanaõli koguda eraldi; lõike 5 alusel tuleb vanaõli taaskasutamisel eelistada vanaõli 
regenereerimist ehk vanaõli rafineerimisel toota uue õli valmistamiseks sobivat baasõli.  
 
Jõgeva linnas saavad Jõgeva linna elanikud vanaõli anda ära jäätmejaamas. Juriidilised isikud 
peavad  vanaõli andma üle vastavat jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale 
käitlejale. Jäätmestatistika alusel anti 2009. a üle 0,7 t muud vanaõli ja 2,8 t mootorivanaõli; 
2010. a anti üle 1,1 t mootorvanaõli ja 0,3 t muud vanaõli, 2011. a anti üle 0,2 t muud vanaõli 
ja 0,6 t mootorivanaõli. 

3.9 Metallijäätmed 
 
Metallijäätmete hulka kuuluvad jäätmed, mis peaasjalikult koosnevad värvilistest metallidest, 
mustmetallidest või nende sulamitest. Kodumajapidamistes tekib metallijäätmeid peamiselt 
metallpakenditest. 
 
Metallpakendid tuleb panna pakendikonteinerisse, metallijäätmeid võtab tasuta vastu linna 
jäätmejaam. Metallijäätmeid kokkuostuna võtavad vastu paljud teised vastavat luba omavad 
jäätmekäitlusettevõtted. Riikliku jäätmestatistika alusel (tabel 3.2.) aastatel koguti 2008. a 
273,8 t, 2009. a 60,4  t, 2010. a 484,5  t ja 2011. a 2237,9  metallijäätmeid. Nimetatud koguste 
puhul tuleb arvestada, et need kajastavad valdavalt ettevõtetelt kokku kogutud 
metallijäätmeid.  
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Jõgeva linna jäätmejaama andmete alusel  toodi sinna metallijäätmeid 2008. a. 1,7 m3, 2009. a 
3,8 m3, 2010. a 1,5 m3, 2011. a 1,7 m3 ja 2012. a mai seisuga on jäätmejaamas vastu võetud 
0,3 m3metallijäätmeid. Kogused on esitatud mahupõhiselt, kuna sellisena need ka vastu 
võetakse. 

3.10 Suurjäätmed 
 
Suurjäätmed on jäätmed, mida ei ole võimalik nende mõõtude või kaalu tõttu paigutada 
mahutisse, näiteks mööbliesemed, vaibad ja madratsid. Suurjäätmetena ei käsitleta 
autovrakke, autoosi, sh autorehve, ehitus- ja lammutusjäätmeid ja alates 2005. a augustist 
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, sh külmikud, elektripliidid, pesumasinad ja telerid. 
Suuremõõdulisi jäätmeid saab anda tasu eest üle jäätmejaamas. Varasemalt on olnud 
suurjäätmete kogumine hõlmatud ka korraldatud jäätmeveoga. Jäätmeliik arvati korraldatud 
jäätmeveost välja, kuivõrd suurjäätmete kogused vähenesid kiiresti. Veoperioodi lõpuks ei 
olnud jäätmevaldajal enam suurjäätmeid, mida graafikujärgselt üle anda ja nad pidid hakkama 
tasuma seetõttu tühisõitude eest (kui nad vedajat jäätmete puudumisest enne veopäeva ei 
teavitanud). Jõgeva linna andmetel on korraldatud jäätmeveo koosseisus kogutud: 2007. a 
15,8 t; 2008. a 57,3 t ja 2009.a 30,4 t.  
 
Riikliku jäätmestatistika alusel koguti Jõgeval  2008 a. 57,3 t, 2009. a 30,4 t,  2010. a 16,1 t ja 
2011. a 24,8 t suurjäätmeid. Jõgeva linna jäätmejaama andmete alusel koguti 2008. a 
suurjäätmeid 5,4 m3, 2009. a 23 m3, 2010. a 10,4 m3, 2011. a 14,1 m3 ja 2012. a mai seisuga 
on jäätmejaamas vastu võetud 4,8 m3 suurjäätmeid.  
 

3.11 Kasutuskõlblikud esemed ja riided  
 
Riiklik statistika Jõgeva linnas eraldi kokku kogutud riide ja tekstiilijäätmeid ei kajasta. 
Jäätmejaamas ei võeta vastu rõivad, tekstiil ja jalatseid. SEI-Tallinna (2008) hinnangul võiks 
tekstiili ja rõivaste hinnanguline kogus segaolmejäätmetes olla 6%. 2010 a. kokku kogutud 
segaolmejäätmeid arvesse võttes on hinnanguline tekstiilijäätmete kogus seega 78,8 t.  
Jäätmestatistika alusel on Jõgeva linnas tekstiilijäätmeid kogutud kokku 2011. a 21,6 t. Teistel 
aastatel jäätmeliik statistikas ei kajastu. Materjalina üldjuhul riide ja tekstiilijäätmed 
taaskasutamiseks ei sobi, kuna on sageli määrdunud. 
 

3.12  Ehitusjäätmed 
 
Ehitusjäätmed on ehitus-, remondi- ja lammutusjäätmed, mittekasutatav väljaveetav pinnas, 
puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sh 
need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid, mis tekivad ehitamisel ja remontimisel 
ning mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata.  
 
Ehitusjäätmete käitlust reguleerib Jõgeva linna jäätmehoolduseeskiri. Ehitajal on kohustus 
lähtuda jäätmehoolduseeskirjast, kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 1 m3 päevas või üle 
10 m 3 kogu ehitusperioodi kestel. Eraldi ehitusloa taotlusega seotud ehitusjäätmete õiend 
koostamise kohustust linn kehtestanud ei ole. 

Jäätmehoolduseeskirja alusel vastutab ehitusjäätmete, kaasa arvatud ohtlike ja ohtlikke aineid 
sisaldavate ehitusjäätmete ning saastunud pinnase käitlemise eest jäätmevaldaja kuni nende 
taaskasutamiseni või üleandmiseni jäätmevedajale. Ehitusjäätmeid, v.a ohtlikke jäätmeid võib 
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käidelda ehitustöid tegev isik, kellel on õigus ehitusjäätmed üle anda vedamiseks teisele 
isikule või isikutele, kes on registreeritud ehitusjäätmete vedajana vastavalt keskkonnaministri 
kehtestatud korrale.  

Ehitusjäätmete jäätmevaldajad on oma tegevuses kohustatud eraldi sortima: puitu ja kilesid; 
kiletamata paberit ja pappi; metalli (eraldi must- ja värviline metall); mineraalseid jäätmeid 
(kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips jne); raudbetoon- ja betoondetaile ning 
asfalti. Eraldi tuleb koguda ka ohtlikud jäätmed. 

Jäätmejaam võtab tasu eest vastu telliseid, sõidutee äärekive, süvenduspinnast, teedel 
kasutatud bituumensegusid, killustiku, keraamilisi plaate, ehituslikku betooni ilma 
armatuurita, liiva, savi jmt. Positiivseks saab lugeda linnavalitsuse initsiatiivi  ettevalmistusel 
Aia tn 36 koolihoone rekonstrueerimiseks ja  lasteaia "Karikakar“ lammutustöödeks, 
eesmärgiga suunata võimalikult palju materjali korduskasutusse. Samuti ehitusettevõtete 
oskused kivi- ja betoondetaile koha peal taaskasutada purustatult.  
Probleemiks on olnud taaskasutatava pinnase, milleks on põhiliselt rohke savisisaldusega 
moreen suured mahud ning piiratud võimalused see pinnas taaskasutada. Ümbruskonna 
kruusakarjäärid esialgu ei vaja seda rekultiveerimiseks, Kaasaegne ehitustehnoloogia ei 
võimalda seda kasutada trasside tagasitäiteks, samuti on see vähekõlblik ehituse 
pinnasetöödel. Taaskasutatava pinnase üheks kasutusmooduseks võiks olla kujundada 
maastiku reljeefi linna väheväärtuslikel aladel, võimaluse selleks saab anda üldplaneeringu 
teemaplaneering. 
 
Riikliku jäätmestatistika alusel koguti 2008. a kokku 1487, 4 t, 2009. a 6276,7 t, 2010. a 865,5 
t ja 2011. a 491,8 ehitus ja lammutusjäätmeid (jäätmekood 17*). 2010 a. koguti kokku ka 2,4 t 
asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale. Suurem ehitusjäätmete kogus 2009. aastal on 
linnavalitsuse andmetel tingitud lasteaia renoveerimistöödest. 
 

3.13  Tervishoiuasutuste jäätmed 
 
Tervishoiujäätmed on nii inimeste kui ka loomade tervishoiu, ravimise ja hooldusega seotud 
asutustes tekkivad jäätmed: haiglates, hooldekodudes, perearstikeskustes, hambaraviasutustes 
ning veterinaarasutustes tekkivaid jäätmeid. Jõgeva linna arengukava andmetel pakuvad 
esmatasandi tervishoiuteenust Jõgeva linnas viis perearsti.  Ambulatoorset ja statsionaarset 
arstiabi osutatakse SA Jõgeva Haiglas, samuti osutavad ambulatoorset teenust eriarstid ja 
eraarstid. Veterinaarteenust pakuvad Jõgeva Väikeloomakliinik OÜ ja Jõgevamaa 
Veterinaarkeskus 
 
Peamised õigusaktid, mis reguleerivad tervishoiujäätmete käitlemist on JäätS, Vabariigi 
Valitsuse määrus “Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu” ning Keskkonnaministri 
määrus 29.04.04 nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded”. JäätS-e § 6 lõike 
1 kohaselt loetakse jäätmeid ohtlikeks jäätmeteks, kui vähemalt ühe seaduse §-s 8 nimetatud 
kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale (nt on 
nakkustekitavad või sööbivad). Määruse kohaselt ei tohi prügilasse ladestada tervishoiu- ja 
veterinaariaasutuste nakkusttekitavaid jäätmeid. Need jäätmed  kõigepealt  steriliseeritakse 
autoklaavis, seejärel purustatakse ning alles siis võib neid ladestada (matta).  
 
Jäätmevaldaja on kohutatud omama teavet tema tekitatud ja valduses olevatest jäätmetest ja 
kas: 
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a) käideldes need ise nõuetekohaselt 
b) andma üle käitlemiseks vastavat jäätmeluba ning ohtlike jäätmete korral ka ohtlike 
jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele 

JäätS § 71 lg 2 alusel sätestab kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil tervishoiu- ja 
veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise korra jäätmehoolduseeskiri. Jõgeva 
jäätmehoolduseeskirja III osa „Tervishoiujäätmete käitluse ja jäätmete hoidmise korraldus“ 
alusel sorditakse tervishoiujäätmed tekkekohas ja ladustakse jäätmehoidlas (selleks eraldatud 
jahedasse või külma ruumi või ruumide kompleksi, milles puudub kanalisatsioon, mis on 
lukustatav ning kus on takistatud kõrvalistel isikutel sinna paigutatud jäätmetele juurdepääs) 
suletud pakendis, millele tuleb märkida jäätmetekitaja (tervishoiuasutus, osakond) ja 
pakkimiskuupäev. Jäätmevaldaja hoiab eriliigilised jäätmed üksteisest eraldi ning annab üle 
vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.  

AS-i Epler&Lorenz 2011. aasta andmetel käideldakse SA-s Jõgeva Haiglas kokku kogutud 
tervishoiujäätmed Lõuna-Eesti Ohtlike Jäätmete Kogumiskeskuses. Jäätmehoolduseeskirja 
kohaselt tuleb veterinaarteenuste osutamisel tekkinud ohtlikud jäätmed anda üle Jõgevamaa 
Veterinaariakeskusele. Käesoleva jäätmekava koostamise käigus selgus, et Jõgevamaa 
Veterinaariakeskus ei tegutse veterinaariameditsiinis tekkivate jäätmete osas käitlejana, vaid 
on järelevalve teostaja rollis. Veterinaarjäätmete käitlust reguleerib Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 19. detsembri 2002. aasta määrus nr 48 „Loomsete jäätmete 
liigitus, nende käitlemise veterinaarnõuded ning käitlemisega tegelevate ettevõtete 
tunnustamise kord“. Kõrge riskiastmega loomseid jäätmeid (korjused jmt) tuleb käidelda 
kõrge riskiastmega loomsete jäätmete käitlemisega tegelevas ettevõttes, madala riskitasemega 
loomseid jäätmeid (veri, suled jmt) kõrge riskiastmega loomsete jäätmete käitlemisega 
tegelevas ettevõttes või vastavas madala tasemega loomsete jäätmete käitlemisega tegelevas 
ettevõttes. Määrus ei täpsusta, kuidas käidelda loomahaiguste uurimisel, diagnoosimisel, 
ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed (nt Teravad ja torkivad esemed (kood 18 02 01), 
seega tuleks need samuti käidelda vastavalt üldnõuetele ja anda üle jäätmete käitluslitsentsi 
omavale ettevõttele ehk antud juhul võiks selliseks ettevõtteks olla AS Epler&Lorenz või 
Lõuna-Eesti Ohtlike Jäätmete Kogumiskeskus.  

Riikliku jäätmestatistika alusel koguti 2008. a 3,6 t, 2009. a 2,5 t, 2010. a 2,6 t ja 2011. a 2,4 t 
tervishoiujäätmeid (kood 18 01*). Kokku kogutud tervishoiujäätmed moodustuvad ravimitest 
ja nakkusohtlikest inimtervishoiujäätmetest. Veterinaarmeditsiinis tekkivaid jäätmeid pole 
riikliku statistika alusel Jõgeva linnas eraldi kokku kogutud.  
 

3.14 Jäätmekäitlusalane teavitamine  
 
Jäätmekäitluse organiseerimisel on kohaliku omavalitsuse üks ülesannetest oma piirkonna 
elanike ja ettevõtjate teavitamine, sest kohalik omavalitsus kehtestab vastavad eeskirjad ning 
loob eeldused jäätmete kogumise mitmesugusteks võimalusteks. Üldsuse teadlikkust on 
võimalik tõsta läbi mitmesuguste juhendmaterjalide väljaandmise, kampaaniate korraldamise 
ja koolituste läbiviimise.  
 
Jõgeva linna elanike ja ettevõtete  aktiivne teavitamine on toimunud  läbi „Jõgeva Linna 
Lehe“, ajalehe „Vooremaa“ ja veebikeskkonna (www.jogeva.ee). Aktiivselt on osaletud 
jäätmekäitluskampaaniates „Teeme Ära!“ 2008. a, 2010. a ja 2011. a. Eraldi voldikut trükitud 
ei ole, kuid levitatud on Keskkonnaministeeriumi infovoldikuid.   



34 
 

 

3.15  Linna jäätmekäitluse rahastamine 
 
Jäätmehoolduse arendamist toetatakse jäätmete keskkonda viimise eest makstavast 
saastetasust, võimaluse korral ka muudest investeeringutest ja fondidest. Tabelis 3.6 on 
toodud aastatel 2008-2012 laekunud jäätmekäitluse saastetasud ja jäätmekäitlusele tehtud 
kulutused. 
 
Tabel 3.6. Jõgeva linna laekunud saastetasud ja kulutused jäätmekäitluse korraldamisele (eurodes) 
2008-2011 
Aasta Kogu 

saastetasu (€) 
Jäätmeladestusest 
saadud hinnanguline  
saastetasu (€) 

Kulud (€) 

2008 139457 -* 21017,67 
2009 152832 6894,7 - 
2010 150797 - - 
2011 9331 - - 
2012 - - - 
*andmed puuduvad 
 
Vastavalt JäätS-ele tuleb jäätmehoolduse arendamist toetada jäätmete keskkonda viimise eest 
makstavast saastetasust. Saastetasu peab toetama omavalitsuse poolt tehtavaid investeeringud 
jäätmemajanduse edendamiseks ning katma rajatud infrastruktuuri ülapidamiskulusid. Kuigi 
saastetasud Keskkonnatasude seaduse alusel aastast-aastasse suurenevad, on seadus näinud 
ette piirangud selles osas, kuid suur osa sellest suunatakse kohalike omavalitsuste eelarvesse. 
Keskkonnatasude seaduse § 15 lg 2 sätestab, et olmejäätmete hulka kuuluvate 
segaolmejäätmete ja segaolmejäätmete sortimisjäägi  kõrvaldamise eest kantakse 2009. aastal 
kehtinud saastetasumäära järgi arvutatud saastetasust 75 protsenti jäätmete päritolukoha 
kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25 protsenti riigieelarvesse. 
2009. aastal kehtinud saastetasumäära järgi arvutatud saastetasu summat ületav saastetasu 
summa kantakse riigieelarvesse. Seega kehtiva regulatsiooni kohaselt, jäävad ka järgnevate 
aastatel linna eelarvesse laekuvad saastatasu suurused 2009. a saastetasu suuruseni või on alla 
selle, kuna järk-järgult väheneb jäätmete ladestamine prügilasse.  
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4.JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUSUUNAD 

4.1. Jäätmekäitluse kavandamise lähtekohad  
 
Jõgeva linna jäätmehoolduse kavandamisel lähtutakse kehtivatest õigusaktidest, riiklikest 
arengudokumentidest ja seatud eesmärkidest. Jäätmehoolduse kavandamisel võetakse arvesse 
saavutatud jäätmehoolduse taset (sh esile kerkinud probleeme) ning olemasolevaid ja lähiajal 
tekkivaid tehnilisi võimalusi jäätmete käitlemiseks. 
 
Jäätmekäitluse peamine eesmärk vastavalt Riigi jäätmekavale 2008-2013 on jäätmete 
vältimine ja vähendamine ning taaskasutamisse suunamise suurendamine ning tekkivate 
jäätmete ohtlikkuse vähendamine.  

Jõgeva linnas on jäätmehoolduse üldised eesmärgid järgmised: 
• jäätmetekke vältimine; 
• jäätmekoguste ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine; 
• jäätmete taaskasutusse suunamine; 
• jäätmete keskkonnaohutu kõrvaldamine; 
• jäätmeveo optimeerimine. 

 
Jäätmekäitluse kavandamisel lähtutakse jäätmehierarhiast, eelistades võimalusel hierarhias 
kõrgemal asuvaid jäätmekäitlusviise: 

1. Jäätmete korduskasutus on jäätmete taaskasutamismoodus, kus jäätmeid kasutatakse 
nende esialgsel otstarbel, see tähendab samal otstarbel kui tooteid, millest nad on 
tekkinud.  

2. Jäätmete ringlussevõtt on jäätmete taaskasutamismoodus, kus jäätmetes sisalduvat 
ainet kasutatakse tootmisprotsessis esialgsel või muul otstarbel, kaasa arvatud 
bioloogiline ringlussevõtt, kuid välja arvatud jäätmete energiakasutus. Bioloogiline 
ringlussevõtt on jäätmete biolagunevate osade lagundamine kontrollitavates 
tingimustes ning mikroorganismide abil, mille tulemusena saadakse stabiliseeritud 
orgaanilised jääkmaterjalid või metaan. Prügilasse ladestamist ei loeta bioloogilise 
ringlussevõtu vormiks.  

3. Jäätmete energiakasutus on jäätmete taaskasutamismoodus, kus põletuskõlblikke 
jäätmeid kasutatakse energia tootmiseks nende põletamisel eraldi või koos muude 
jäätmete või kütusega, kasutades ära tekkinud soojuse. Üheks võimaluseks on siin ka 
jäätmete gaasistamine, saadud gaasist toodetakse energiat. 

4. Jäätmete ladestamine. 
 
Jõgeva linna jäätmekäitluse arengueesmärgid on järgnevad: 

• Jäätmete maksimaalne liigiti kogumine kohtsortimise edendamise kaudu ja jäätmete 
taaskasutusse suunamine. 

• Elanike keskkonnateadlikusse suurenemine läbi pideva teavitustöö. 
• Jäätmehooldusalaste õigusaktide ajakohasuse tagamine.  

 
 
 
PakS-e kohaselt tuleb pakendijäätmeid taaskasutada: 
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 1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 protsenti kalendriaastas; 
 2) pakendijäätmete kogumassist ringlussevõetuna vähemalt 55 ja mitte rohkem kui 80 
protsenti kalendriaastas. 
 
Oluline osa pakendijäätmetest tuleb taaskasutada ringlusse võetuna. Materjalina 
taaskasutamiseks on sobivaim - liigiti kogutud materjal, seega on vajalik Jõgeva linnas jätkata 
liigiti kogumist jäätmete ringlussevõtu edendamiseks. 
 
Probleemtoodete jäätmete (patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad, elektri- ja 
elektroonikaseadmed ja nende osad, rehvid, põllumajandusplast) kogumine on tootja 
vastutusel. Jäätmete üleandmisvõimalustest teavitamiseks tuleb tootjatel ja tootjate 
organisatsioonidel korraldada teabekampaaniaid. 
 
JäätS-e kohaselt tuleb biolagunevate jäätmete sisaldust ladestatavate jäätmete hulgas 
vähendada aastaks 2013 30 ja aastaks 2020 20 massiprotsendini. Töötlemata jäätmete 
prügilasse ladestamine ei ole vastavalt JäätS-ele lubatud eesmärgiga soodustada 
taaskasutatava materjali eraldamist jäätmemassist. 
 
Jõgeva linnas töötab jäätmejaam, kus saab üle anda laias valikus liigiti kogutud jäätmeid ning 
on välja arendatud pakendijäätmete ja paberijäätmete kogumisvõrgustik. Jäätmejaama II 
ehitusjärjekorra objektid on vaja välja ehitada ning varustada mitmesuguste tehnoloogiliste 
seadmetega. Jõgeva linnast ca 34 km kaugusel asub Torma prügila, kus on lisaks ladestusalale 
mitmekesised võimalused jäätmete töötlemiseks. 
 
Riigi jäätmekavas 2008-2013 on põhirõhk asetatud jäätmete ladestamise vähendamisele ja 
taaskasutamisele. Koostatavas Riigi jäätmekavas 2014-2020 on peamiseks suunaks 
jäätmetekke vähendamine. Kohalikud omavalitsused saavad selle eesmärgi täitmisele kaasa 
aidata jäätmevaldajate keskkonnateadlikkuse tõstmise kaudu. 

4.2. Jäätmekäitluse korraldamise alternatiivsed stsenaariumid 
 
Praegusel hetkel toimib Eesti jäätmekäitlus endiselt peamiselt prügilapõhiselt, kuigi pidevalt 
on suurenenud taaskasutatavate jäätmete kogused. Kasvanud on tekkekohal liigiti kogutavate 
materjalide kogused ning märkimisväärne osa segaolmejäätmetest suunatakse jäätmekütuse 
tootmisesse. 
 
Jäätmepoliitikas on võetud suund jätkuvale jäätmete taaskasutuse suurendamisele. Vastavalt 
jäätmehierarhiale on eelistatud taaskasutus materjalina, milleks on vajalik jäätmete ulatuslik 
liigiti kogumine: 

• Pakendimaterjali liigiti kogumine tekkekohas vähemalt seadusega ettenähtud mahus – 
järelsortimine ja taaskasutusse suunamine. 

• Paberi liigiti kogumine tekkekohas – järelsortimine ja taaskasutusse suunamine. 
• Biolagunevate jäätmete (sh aia- ja pargijäätmed ning köögi- ja sööklajäätmed) liigiti 

kogumine tekkekohas (elamute ja ettevõtete juures) ning kompostimine koha peal või 
vastavat jäätmeluba omavas jäätmekäitluskohas. 

• Tootmisjäätmete ja muude ettevõtluses tekkivate jäätmete liigiti kogumine – 
järelsortimine ja taaskasutusse suunamine. 

• Ehitusjäätmete liigiti kogumine tekkekohas – järelsortimine ja taaskasutusse 
suunamine. 
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Eraldi tähelepanu vajavad segaolmejäätmed, mille kogus liigiti kogumise kasvades küll 
mõnevõrra väheneb, kuid tekkiv jäätmete hulk on siiski oluline. Segaolmejäätmed sisaldavad 
nii põlevat kui mittepõlevat materjali. Materjalina üldjuhul need taaskasutamiseks ei sobi, 
kuna jäätmed on määrdunud.  Sortimata segaolmejäätmete puhul (ka siis, kui liigiti kogumine 
toimib suhteliselt hästi) on keeruline täita ladestatavatele jäätmetele esitatavaid nõudeid, 
seepärast on tulevikku silmas pidades vajalik segaolmejäätmeid eelnevalt töödelda. 
Käesoleval hetkel on reaalne järgmiste lahenduste käivitumine: 
 
I - jäätmekütuse tootmine segaolmejäätmete sortimise teel 

• Segaolmejäätmete sortimine jäätmekäitluskohtades, materjalina taaskasutamisse 
suunamine ja/või energiakasutuse eesmärgil jäätmekütuse tootmine. 

• Segaolmejäätmete sortimisjäägi ladestamine prügilasse. 
 
II – jäätmekütuse tootmine MBT  tehnoloogial (biomehhaaniline töötlemine) 

• Segaolmejäätmete stabiliseerimine MBT tehnoloogial, jäätmekütuse eraldamine enne 
ja/või pärast biomehhaanilist töötlemist. 

• MBT komposti või mineraalse osa kasutamine prügila katmiseks või mujal, kus see on 
vastavalt materjali omadustele võimalik, ülejäänud jäätmete ladestamine prügilasse. 

 
III segaolmejäätmete masspõletamine 

• Segaolmejäätmete suunamine põletustehasesse ilma eelneva sortimiseta. 
• Põletusjäägi (tuha) ladestamine prügilasse. 

 
Torma prügilas on olemas tehnilised võimalused segaolmejäätmetest jäätmekütuse tootmiseks 
(I lahendus). MBT tehnoloogiat (II lahendus) on rakendatud Ida-Viru maakonnas, kuid 
probleemiks on siiani olnud jäätmekütuse kesine kvaliteet. Samuti on tegemist edasi 
arendatud MBT tehnoloogiaga AS-i Ragn-Sells jäätmekütuse tehases Tallinnas (kavandatud 
on kuni 120 000 t segaolmejäätmete töötlemine aastas). Segaolmejäätmete 
masspõletamisseadmed (III lahendus) on rajamisel Iru elektrijaama juurde Harju maakonnas. 
Samuti on Harju maakonda koondunud mitmeid teisi jäätmekütust tootvaid ettevõtteid. 
Jäätmekütust toodab ka Tartus AS Epler&Lorenz. On vähetõenäoline, et sarnaseid seadmeid 
lähiajal Eestisse rohkem rajatakse. Ilmselt hakkavad põletustehased teenindama suhteliselt 
suurt piirkonda, kuid probleemiks võivad osutuda suured veokulud.  
 
Seega ei ole teada, kas käesoleva jäätmekava perioodil rakendub vaid I või II lahendus 
(jäätmekütuse tootmine segaolmejäätmetest) või ka teatud ulatuses III lahendus. Kõikide 
lahenduste puhul on oluline jätkata jäätmete liigiti kogumise tõhustamist taaskasutusnõuetele 
vastava materjali kvaliteetsuse tagamiseks. Jäätmete korduskasutus ja jäätmete ringlussevõtt 
on endiselt jäätmekäitlushierarhias kõrgemal seisvad tegevused kui jäätmete energiakasutus, 
mistõttu jäätmete masspõletuse rakendumisel ei leevendu jäätmete kohtsortimise nõuded. 
 
Jäätmekäitluse rahastamine 
Vastavalt JäätS-ele tuleb jäätmehoolduse arendamist toetada jäätmete keskkonda viimise eest 
makstavast saastetasust. Samas, seoses jäätmete taaskasutuse suurenemisega, on ladestatavad 
jäätmekogused juba oluliselt vähenenud ja ilmselt tulevikus vähenevad veelgi. Jäätmed on 
kavandatud suures osas suunata taaskasutusse (sh energiakasutusse), kuid selle eest 
saastetasusid kehtestatud ei ole. Järelikult kehtiv süsteem ei toeta jäätmekäitlushierarhia 
rakendamist ja keskkonnasäästliku jäätmekäitluse korral ei laeku omavalitsustele piisavalt 
raha jäätmekäitluse korraldamiseks ning arendamiseks. 
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Käesoleval ajal tuleb jäätmehoolduse rahastamiseks leida võimalused kohaliku omavalitsuse 
eelarvest. Investeeringute puhul saadakse tuge fondidest (nt Keskkonnainvesteeringute 
Keskus). Sealjuures on probleemiks see, et jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamiseks 
eraldatakse raha sageli vaid juhul, kui arendustegevus toimub koostöös teiste omavalitsustega 
või on taotlejaks kohalikule omavalitsusele kuuluv äriühing, mitte omavalitsus ise. Jooksvate 
jäätmehoolduskulude rahastamise küsimus vajab lahendamist riiklikul tasandil. 

4.3. Jäätmekäitluse meetmed ja neist lähtuvad tegevused 
 
Jäätmekäitluse arendamisel tuleb lähtuda Riigi jäätmekavaga 2008-2013 seatud eesmärkidest 
ning kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest, võttes arvesse olemasolevat 
jäätmehoolduse taset, jäätmete käitlemise võimalusi ja jäätmehooldusega seotud probleeme 
ning eesmärke. Jõgeva linna jäätmekäitluse eesmärkide seadmisel on lähtutud riiklikest 
eesmärkidest ning olemasoleva olukorra analüüsil tuvastatud probleemidest ja 
kitsaskohtadest. Eesmärkide täitmiseks on koostatud jäätmekava tegevuskava (Lisa 1), kus on 
märgitud tegevused ja nende vahetud tulemused, samuti eeldatav täitmisperiood, 
rahastamisallikad ning täitja. 
 
Riigi jäätmekavas 2008-2013 on jäätmekäitluse peamine eesmärk jäätmete vältimine ja 
vähendamine, taaskasutamisse suunamise suurendamine ning tekkivate jäätmete ohtlikkuse 
vähendamine, rakendades järgnevaid meetmeid:  

• Meede 1: Jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline planeerimine. 
• Meede 2: Jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamine. 
• Meede 3: Vanade reostuskollete likvideerimine. 
• Meede 4: Soodustuste, teostuste ja regulatsioonide süsteemi arendamine ja 

rakendamine jäätmetekke vähendamiseks ning jäätmete käitlemise arendamiseks (sh 
ladestusest tulenevate keskkonnamõjude vähendamiseks ja riskide vältimiseks).  

• Meede 5: Seire- ja järelvalvesüsteemi tõhustamine ning vajalike metoodikate 
väljatöötamine. 

 
MEEDE 1. Jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline planeerimine. 
 
Elanike teavitamine 
Suur osa jäätmekäitlusprobleemidest tuleneb inimeste vähesest keskkonnateadlikkusest ja 
valmidusest jäätmealast infot vastu võtta. Vähene keskkonnateadlikkus suurendab 
jäätmekäitlusnõuete rikkumisi, sh raskendab jäätmete liigiti kogumise juurdumist. Enamasti ei 
ole tegemist inimeste pahatahtlikkusega, kuid neil lihtsalt puudub huvi võtta vastu uut infot 
ning muuta oma harjumusi. Arvestades erinevatest kanalitest tuleva info üleküllust, on 
omavalitsustel keeruline viia oma sõnum elanikeni. 
 
Siiski tuleb elanikele perioodiliselt jäätmekäitluse nõudeid ja pakutavaid võimalusi meelde 
tuletada. Igasuguste info- ja reklaammaterjalide rohkuse tõttu on vähenenud inimeste 
valmisolek infobrošüüride lugemiseks, seetõttu ei ole eraldi infomaterjalide tootmine 
otstarbekas. Parim viis on vajalikku infot levitada ja meelde tuletada vähemalt kord aastas läbi 
linna või muu piirkondliku ajalehe. Piirkondlikes lehtedes avaldatava info puhul on võimalik 
teha koostööd ka naaberomavalitsustega.  
 
Ühiskonna keskkonnateadlikkuse kasvatamiseks on oluline pöörata tähelepanu lastele ja 
noortele. Koostöös linna haridusasutustega ja Keskkonnaametiga on võimalik läbi viia 
keskkonnateadlikkuse kasvatamiseks suunatud üritusi ja kampaaniaid. 
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Sageli on üheks jäätmekäitlusalade teadlikkuse probleemiks asjaolu, et inimesed ei tea 
pakutavatest jäätmekäitlusvõimalustest ja ei oska seetõttu jäätmekäitluses teha keskkonna 
seisukohalt sobivaid valikuid. Jõgeva linnas võib selliseks teadvustamata teenuseks olla 
pakendikoti teenus. Hetkel on selle teenusega liitunute arv tagasihoidlik ning elanikud ei 
pruugi olla sellest teadlikud. Seetõttu võiks parandada pakendikoti teenuse reklaamimist. 
Teenuse propageerimine peaks olema jäätmevedajate ülesanne.  
 
Käesoleva töö koostaja hinnangul on jäätmekäitlust puudutava info hulk linna koduleheküljel 
piisav ning tuleb jätkata veebilehe pidevat ajakohastamist.  
 
Eesmärk: 

• Elanike keskkonnateadlikkus kasvab, mille tulemusena väheneb jäätmealaste 
rikkumiste hulk ja suureneb liigiti kogutud jäätmete kogus. 

 
Tegevused: 

• Jäätmehooldusalane info avaldatakse perioodiliselt linna ajalehes või koostöös 
naaberomavalitsustega piirkondlikes ajalehtedes. 

• Keskkonnateadlikkuse suurendamiseks korraldatakse üritusi ja kampaaniaid koolides 
ja lasteaedades. 

• Linna kodulehel ajakohastatakse perioodiliselt jäätmealast infot.  
 
Eesmärk: Elanikud on teadlikud Jõgeva linna territooriumil pakutavatest jäätmekäitlusalastest 
teenustest. 
 
Tegevus: 

• Koostöös jäätmekäitlejatega propageeritakse jäätmekäitlusteenuseid (nt pakendikott, 
aga ka jäätmejaamas vastuvõetavad jäätmed). 

 
Jäätmekava ja jäätmealased õigusaktid 
Jäätmekava on vajalik perioodiliselt üle vaadata ja uuendada. Igal aastal tuleb koostada 
ülevaade jäätmekava täitmisest vastavalt tegevuskavale ning vajadusel teha tegevuskavasse 
muudatused.  
 
Jäätmealased õigusaktid tuleb üle vaadata, kui muutuvad jäätmemajandust reguleerivad 
riiklikud õigusaktid. Viimase vajadus võib kerkida esile eelkõige uue Riigi Jäätmekava 
jõustumisega 2014. aastal. Jäätmehoolduseeskirja uuendamisel tuleb täpsustada ka 
veterinaarjäätmete käitlust puudutavad küsimused. Olemasolevas jäätmehoolduseeskirjas on 
ebatäpsusi eelkõige veterinaaride kohustuste delegeerimisel Jõgevamaa 
Veterinaariakeskusele, samuti vajab uuendamist korraldatud jäätmeveo temaatika. 
 
Eesmärk: Jäätmekäitlusalased õigusaktid on ajakohased ja korrektsed. 
 
Tegevused: 

• Ülevaate koostamine jäätmekava täitmise kohta. 
• Jäätmehooldust puudutavate õigusaktide ajakohastamine. 
• Jäätmekava uuendamine vastavalt vajadusele. 

 
Koostöö teiste omavalitsustega 
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Omavalitsuste koostöö võimaldab ühiseid probleeme efektiivsemalt lahendada. Koostööd on 
vajalik teha nii järelevalve korraldamisel kui jäätmekäitlust puudutava infrastruktuuri 
rajamisel ning haldamisel. Nagu eelnevalt väljatoodud, on Jõgeva linnal mõistlik teha 
koostööd naaberomavalitsustega näiteks jäätmekäitlusalase teabe avaldamisel. Viimane on 
asjakohane kuivõrd Jõgeva linna jäätmejäämas võetakse vastu ka naaberomavalitsuste elanike 
probleemtooteid. Perspektiivis on mõistlik teha koostööd ka biolagunevate- ja 
haljastujäätmete kompostimisteenuse pakkumisel ning muu jäätmekäitlusalase infrastruktuuri 
arendamisel.  
 
Eesmärk: Läbi koostöö teiste omavalitsustega tõuseb jäätmemajanduse probleemide 
lahendamise efektiivsus. 
 
Tegevused: 

• Koostöös naaberomavalitsustes jäätmehooldust puudutava info avaldamine 
piirkondlikes ajalehtedes. 

• Jõgeva linnas pakutavate jäätmete üleandmisvõimaluste arendamine koostöös 
naaberomavalitsustega. 

 
MEEDE 2. Jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamine. 
 
Korraldatud jäätmevedu 
 
Jäätmekäitluse seisukohast on oluline, et korraldatud jäätmevedu toimiks, sh katkematult. 
Üldjuhul valitakse korraldatud jäätmeveo perioodi lõppemise ajaks teenuste kontsessiooni teel 
uus jäätmevedaja, kes hakkab tegutsema kohe kui vastav tähtaeg saabub. Sageli ei ole see aga 
võimalik tulenevalt korraldatud jäätmeveoga seotud vaidlustest. Vaidluste lahendamine on 
pikaajaline, seetõttu ei rakendu korraldatud jäätmevedu ning kehtib vabaturu olukord. Samas 
on vabaturu piirkondades oluliselt kõrgem jäätmeveo hind ning kohati ka madalam teenuse 
kvaliteet. Sellist olukorda on võimalik vältida, juhul kui seadusandlus võimaldaks pikendada 
lepingut olemasoleva jäätmevedajaga. 
 
Aastast 2013 rakendub Jõgeva linnas uus korraldatud jäätmeveo periood. Linna andmetel 
antakse ainuõigus kolmeks aastaks. Seega võivad eelpool kirjeldatud probleemid kerkida esile 
eelkõige uue perioodi lõppemisel (2016 aastal). 
 
Eesmärk: Korraldatud jäätmevedu toimib Jõgeva linnas katkematult. 
 
Tegevused: 

• Korraldatud jäätmeveo tellimiseks teenuste kontsessiooni läbiviimine. 
• Korraldatud jäätmeveo vaidluse korral pikendatakse lepingut olemasoleva 

jäätmevedajaga. 
 
Olemasoleva jäätmevedaja AS Ragn-Sells andmetel korraldatud jäätmeveo probleemiks 
endiselt kasutuses olevad vanad metallkastid (ca 750-800 liitrised). Mahutid on rasked ning 
lõhuvad jäätmeveokit ning kurnavad autojuhti. Hetkel kehtiv jäätmehoolduseeskiri lubab 
selliste konteinerite kasutamist. Aastatel 2013-2020 tuleks võtta suund kehtestada 
jäätmehoolduseeskirjaga täpsemad nõuded konteineri tüübile. Lubatud peaks olema kasutada 
vaid kaasaegseid metallkonteinereid.  
 
Eesmärk: Korraldatud jäätmevedu toimib probleemideta.  
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Tegevus: Jõgeva jäätmehoolduseeskirjas täpsustatakse jäätmekogumisvahendite nõudeid. 
 
Jäätmete taaskasutamise edendamine 
Vastavalt JäätS-e § 42 lg 2 p 2 peab jäätmekava kajastama jäätmete liigiti kogumise ja 
sortimise arendamist koos tähtaegadega konkreetsete jäätmeliikide kaupa. Jäätmete liigiti 
kogumise arendamist kajastabki nimetatud meede 2: Jäätmehoolduse infrastruktuuri 
arendamine ja haldamine. Eesmärkide seadmisel tuli võtta arvesse ka JäätS-e § 31 lg 3 
(jõustub 01.01.2015), mille kohaselt kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja 
majanduslikult teostatav, peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi-, 
papi-, metalli-, plasti- ning klaasijäätmete liigiti kogumise.  
 
Jõgeva linnas on juba hetkel nimetatud jäätmeliikide kogumine korraldatud läbi 
kogumisvõrgustiku (korraldatud jäätmevedu, jäätmejaam ning vanapaberi ja pakendipunktid). 
Eelkõige tuleb seada eesmärgiks teenuse laiendamine ning olemasolevate 
üleandmisvõimaluste säilitamine.   
 
Eesmärk: Jäätmed suunatakse võimalikult suures ulatuses taaskasutusse ning JäätS-est ning 
PakS-est tulenevad eesmärgid jäätmete eraldikogumise osas on täidetud. 
 
Järgnevalt on toodud eesmärgid ja tegevused taaskasutuse edendamiseks jäätmeliikide kaupa. 
 
Pakendijäätmed  

Ptk 3.3. alusel on linnas olemas piisav arv kogumispunkte, samas nõuab PakS, et tegemist 
oleks muuhulgas ka avalike pakendikonteineritega. Kui võtta arvesse vaid avalikke 
konteinerid, siis selgub jooniselt 3.4, et linna territoorium ei ole nõutava arvu punktidega 
kaetud. Täiendavat konteinerit oleks vaja eelkõige Tartu-Jõgeva-Aravete mnt piirkonda, 
vajadusel saaks probleemi lahendada ka ühe olemasoleva konteineri ümberpaigutamisega. 
 
Nagu eelnevalt mainitud, tuleks koostöös jäätmekäitlejaga propageerida eramajade elanikele 
pakendikoti teenust. 
 
Eesmärk: Suunata pakendijäätmed võimalikult suures ulatuses taaskasutusse, tagades 
elanikele võimalused pakendijäätmete mugavaks üleandmiseks. 
 
Tegevused: 

• Jõgeva linnas on tagatud piisav kaetus avalike pakendikonteineritega.  
• Eramaja omanikele pakutakse koostöös jäätmevedajatega pakendikoti teenust. 

 
Biolagunevad jäätmed 
Lähtuvalt JäätS-est ja Riigi Jäätmekavast 2009-2013 peab olema tagatud biolagunevate 
jäätmete taaskasutuse edendamine. Biolagunevate jäätmete osakaal prügilasse ladestatavates 
segaolmejäätmetes peab JäätS-e kohaselt olema 2013. aastaks mitte üle 30 massiprotsendi. 
Kui biolagunevate jäätmete sisaldus olmejäätmetes ei mahu JäätS-es ette nähtud piiridesse, 
siis ei ole jäätmed prügilakõlbulikud. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja eraldi koguda ja 
käidelda nii aia- ja haljastujäätmeid kui ka köögi- ja sööklajäätmeid. Biolagunevate jäätmete 
hulka segaolmejäätmetes aitavad vähendada: 

• aia- ja haljastujäätmete liigitikogumise laiendamine; 
• individuaalelamute puhul köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumine ja kompostimine 

tekkekohas ; 
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• köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumine ja äravedu asutuste ja ettevõtete juures, kus 
neid tekib suuremas koguses; 

• köögi- ja sööklajäätmete liigitikogumine ja äravedu korterelamupiirkondades. 
 
Jõgeva linna jäätmehoolduseeskirja kohaselt tuleb üle 10-korteriliste elamute ja 
mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel elavatel ja tegutsevatel jäätmevaldajatel koguda 
eraldi biolagunevaid jäätmeid. Hetkel ei ole lähtuvalt majanduslikust tasuvusest biolagunevate 
jäätmete kogumine siiski korraldatud jäätmeveoga hõlmatud. Kuna hetkel puuduvad 
lähipiirkonnas alternatiivsed võimalused biolagunevate jäätmete üleandmiseks, on loodud 
võimalus anda üle biolagunevaid jäätmeid OÜ-le Jõgeva Veevärk kuuluval 
kompostimisplatsil.  
 
Pikas perspektiivis võiks aia- ja haljastujäätmete üleandmisvõimalust pakkuda ka 
naaberomavalitsuste elanikele. Juhul kui kompostitavate jäätmete kogused suurenevad või kui 
soovitakse hakata käitlema ka näiteks biolagunevaid toidu- ja sööklajäätmeid, tasuks kaaluda 
aunkompostimise tehnoloogialt asemel kompostimise tõhustamiseks uute seadmete ostmist.   
 
Üheks selliselt alternatiivseks variandiks oleks membraankompostimine – Biolagunevaid 
jäätmeid kompostitakse spetsiaalse membraaniga kaetud sundõhustatavates aunades. Aunade 
alune väljak kaetakse kõva kattega. Aunade sundõhustamine tagab hapniku parema ligipääsu 
auna sees, kuid hapniku jaotus aunas on ebaühtlane ning aeg-ajalt on otstarbekas aunu ka 
segada.  
 
Alternatiivseteks lahenduseks on ka kott-kompostimine– Biolagunevate jäätmete 
kompostimiseks kasutatakse kottkompostimise tehnoloogiat. Kompostimine toimub kilest 
tunnelites (läbimõõduga 1,5-4,2 m, pikkusega 30-150 m), kotid täidetakse spetsiaalse seadme 
abil.  
 
Reaktorkompostimine- Kompostimisprotsess toimub vastavas reaktoris (sõltuvalt tehnilisest 
lahendusest kamber-, trummel-, torn- ja tunnelreaktorid), mille eesmärgiks on saavutada 
stabiilsed kompostimiseks optimaalsed tingimused, mis ei oleks kuigivõrd sõltuvuses 
ilmastikuteguritest. Pidevalt toimub komposteeruva materjali omaduste jälgimine, õhustamine 
ja segamine. Kott-kompostimisel ja reaktorkompostimisel toimub komposti valmimine kõige 
kiiremini, kuid tegemist on ka kõige kallimate lahendustega. Eelkõige tulevad need kõne alla 
juhul, kui territoorium hakkab jääma väikseks ning käideldavad jäätmekogused on suured.  
 
Eesmärk: Jõgeva linnas suunatakse võimalikult suures ulatuses biolagunevaid jäätmeid 
taaskasutusse.  
 
Tegevused: 

• Jõgeva linnas säilitatakse aia- ja haljastujäätmete kompostimisvõimalus ning 
võimaluse korral laiendatakse ka teenust biolagunevate köögi- ja sööklajäätmetele. 

• Vajadusel ja võimalusel kompostimise tõhustamiseks uute seadmete ostmine. 
• Võimaluse korral biolagunevate jäätmete kogumise taaskäivitamine korraldatud 

jäätmeveo raames. 
 
 

Paberi- ja kartongijäätmed 
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Jõgeva linna jäätmehoolduseeskirja kohaselt tuleb üle 10-korteriliste elamute ja 
mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel elavatel ja tegutsevatel jäätmevaldajatel koguda 
eraldi vanapaberit ja pappi.  Samas ei ole tegemist jäätmeliigiga, mille kogumine oleks 
hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. Kogumine on hetkel lahendatud avalike punktidega.  
 
Lähtudes paberi- ja kartongijäätmete kogumiskohtade optimaalsest tihedusest, tuleks 
jäätmekava koostaja hinnangul kaaluda täiendava kogumiskoha paigutamist Tartu-Jõgeva-
Aravete mnt piirkonda (vt joonis 3.5.). Samuti tuleks perspektiivis kaaluda paberi- ja 
kartongijäätmete kogumise hõlmamist korraldatud jäätmeveoga. Juhul kui seda teha, soovitab 
jäätmekava koostaja mitteelamumaa sihtotstarbega maaüksustel elavate ja tegutsevate 
jäätmevaldajate puhul siduda kogumiskohustuse teatud piirmääraga (hetkel kohustuslik 
koguda igal juhul eraldi).  Maves (2008) on soovitanud linnade mitteelamumaa sihtotstarbega 
kinnistutel koguda eraldi vanapaberit ja pappi, kui seda tekib kinnistul eraldivõetuna üle 25 kg 
nädalas. Viimasest on võtnud eeskuju ka enamus kohalikke omavalitsusi.  
 
Eesmärk: Suunata paberi- ja kartongijäätmed võimalikult suures ulatuses taaskasutusse. 
 
Tegevused: 

• Jõgeva linnas täiendatakse paberi- ja kartongijäätmete kogumisvõrgustikku (nt üks 
konteiner Tartu-Jõgeva-Aravete mnt piirkonda).  

• Kaaluda paberi- ja kartongijäätmete kogumise hõlmamist korraldatud jäätmeveoga.  
 
Eriliigiliste jäätmete (eelkõige probleemtoodete jäätmete ja ohtlike jäätmete) 

üleandmisvõimalused 

 
Riigi Jäätmekava 2008-2013 on võtnud eesmärgiks ohtlikke jäätmete sisalduse vähendamise 
ladestatavates olmejäätmetes. Samuti on aastast-aastasse laiendatud probleemtoodete 
nimestikku. Jõgeva linnas on olemas jäätmejaam, kus võetakse vastu eriliigilisi (sh 
probleemtoodete jäätmeid ja ohtlikke jäätmeid). Sealjuures on jäätmejaam piirkonna üks 
suurimaid ning selle teenuseid kasutavad nii kohalikud elanikud, ettevõtted ning 
probleemtoodete osas naaberomavalitsuste elanikud. Seetõttu tuleb tagada, et jäätmejaamas 
säiliksid nii olemasolevate jäätmete üleandmisvõimalused, kui ka võimalus võtta vastu uusi 
jäätmeliike. Viimane eeldab ka järjepidevat jäätmejaama toimimist ning selles osas on Jõgeva 
linnal mõistlik teha koostööd nii jäätmevedajatega kui ka naaberomavalitsustega. Töö 
koostaja toob välja, et erinevate jäätmehoolduse infrastruktuuriobjektide arendamise ja 
teenuse tagamise osas on kindlam, kui arendus toimub läbi KOV-i või selle äriühingu. 
Viimane on seotud eelkõige asjaoluga, et erinevate keskkonnaalaste finantseerimise 
programmidega on eelis saada rahatustoetust nii hetkel kui ka tõenäoliselt edaspidi just 
omavalitsusel. Jäätmekäitluse arendamine läbi KOV-i või selle äriühingu tagab vajaliku 
finantseeringu objekti käivitamisel ning arendamisel. Samuti ei sõltu sellisel juhul teenuse 
tagamine üksnes eraettevõtte ärilistest eesmärkidest. Viimasest lähtuvad ka Jõgeva linna 
arengusuunad jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamisel.  
 
Eesmärk: Nii tava- kui ka eriliigiliste jäätmete üleandmiseks vajalike tingimuste säilitamine ja 
loomine. 
 
Tegevused: 

• Jäätmejaamas pakutavate olemasolevate teenuste säilitamine ning võimaluse korral 
teenuste laiendamine.  

• Jõgeva jäätmejaama haldamine. 
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Kokkuvõttes on jäätmete liigiti kogumise arendamine nähtud ette eelkõige kogumisvõrgustiku 
täiendamise osas. See tagatakse teenuste pakkumise laiendamises Jõgeva linna jäätmejaamas, 
biolagunevate jäätmete kompostimisväljaku toimimise, samuti avalike paberi- ja 
kartongijäätmete ning pakendipunktide täiendamisega. Paberi- ja pakendipunktide osas ei ole 
siiski konkreetseid tähtaegu võimalik ette näha, sest lisaks Jõgeva linnale, sõltub see ka 
jäätmevedajatest ning jäätmevaldajatest (nt on pakendikoti teenuse tellimine vabatahtlik).  
 
MEEDE 3. Vanade reostuskollete likvideerimine. 
 
Prügistamine 
 
Prügistamine toimub üldjuhul samades kohtades, kuhu prügi on viidud ka varem. 
Olemasoleva prügi juurde tuuakse lihtsamini uut juurde. Prügistamise vähendamiseks tuleb 
lõpule viia maareform, et igal reformimata riigimaal oleks konkreetne omanik. Linnaäärsed 
looduslikud haljasalad tuleb korrastada, prügi koristada ja paigutada prügistamist keelavad 
sildid, piirata kõrvalistele isikutele juurdepääs taaskasutatava pinnase ajutistele 
mahapanekukohtadele. 
 
Eesmärk: Prügistamine väheneb. 
 
Tegevused: 

• Prügistatud alade koristamine. 
• Prügi mahapanekut keelavate siltide paigaldamine. 
• Maareformi lõpuleviimine. 

 
MEEDE 5. Seire- ja järelevalvesüsteemi tõhustamine ning vajalike metoodikate 
väljatöötamine. 
 
Kontroll jäätmevoogude üle 
Jõgeva linna jäätmevaldajate register on edukalt käivitunud ja toimub pidev jäätmevaldajate 
andmete kontrollimine ning täiendamine. Andmeid jäätmevoogude kohta saab 
jäätmekäitlejatelt, töödeldud andmeid Keskkonnaministeeriumilt. Eelkõige tuleb jätkata 
registri tõrgeteta haldamisel koostöö tegemist programmi autoritega ja jäätmekäitlejatega, 
sealjuures vajab registri arvutiprogramm hoolust ja uuendamist.  
 
Eesmärk: Jõgeva linnal on läbi jäätmevaldajate registri kontroll peamiste jäätmevoogude üle.  
 
Tegevused: 

• Jäätmevaldajate registri haldamine koostöös jäätmevedajaga. 
• Jäätmevaldajate registri programmi uuendamine. 

 
Järelevalve 
 
Jätkuvalt esineb jäätmekäitlusnõuete rikkumisi, peamisteks probleemideks on jäätmete 
omavoliline ladestamine (peamiselt olmejäätmed). Hetkel teostab keskkonnaalast järelevalvet 
keskkonna ja maakorralduse peaspetsialist. Juhul kui rikkumiste arv peaks suurenema, on 
oluline keskkonnainspektori vmt. töökoha loomine.  
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Tabelist 1.1. selgub, et olulisemad jäätmekavas seatud eesmärkidest on täidetud. Täitmata 
eesmärkidest ei ole kehtestatud näiteks eraldi jäätmeõiendi kohustust ehitusjäätmetele. 
Ehitusjäätmete käitlust reguleerib Jõgeva linna jäätmehoolduseeskiri. Ehitajal on kohustus 
lähtuda jäätmehoolduseeskirjast, kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 1 m3 päevas või üle 
10 m 3 kogu ehitusperioodi kestel. Jäätmekava koostaja hinnangul tuleks jäätmekäitlusnõuded 
siduda ehitusdokumentatsiooniga. Jäätmeõiendi koostamise kohustus võiks olla juhul, kui on 
vaja ehitusluba ja jäätmeid tekib üle 10 m 3 kogu ehitusperioodi kestel. 
 
Eesmärk: Prügistamine ja illegaalne jäätmekäitlus vähenevad. 
 
Tegevused: 

• Jäätmekäitlusega seotud rikkumised on menetletud. 
• Vajadusel keskkonnainspektori töökoha loomine rikkumiste tõhusamaks 

menetlemiseks. 
• Jäätmekäitlusnõuete sidumine ehitusdokumentatsiooniga. 

 

4.4. Keskkonna- ja tervisekaitsemeetmed 
 
Jäätmekavas toodud meetmete eesmärk on aidata kaasa Jõgeva linnas tervikliku 
jäätmekäitlussüsteemi edasi arendamisele. Järgnevalt on toodud ülevaade meetmetest, mis 
aitavad otseselt kaasa keskkonna- ja tervisekaitse tagamisele. 

• Säilitatakse ja luuakse täiendavaid võimalusi jäätmete üleandmiseks ning 
liigitikogumiseks: 
o kompostimisplatsi toimimine ning võimaluse korral teenuse laiendamine; 
o jäätmejaamas pakutavate teenuste laiendamine; 
o olemasoleva taaskasutatavate jäätmete kogumisvõrgustiku säilitamine, 

vastavalt vajadusele kogumisvõrgustiku täiendamine ja optimaalse tiheduse 
tagamine. 

 
• Jõgeva linn korraldab süstemaatilist kontrolli jäätmevaldajate ja jäätmekäitlejate üle 

ning teeb aktiivset koostööd jäätmevedajate ja teiste kohalike omavalitsustega.  
• Elanike teadlikkuse tõstmiseks jäätmehooldust puudutavate kampaaniate ning 

teavitustöö läbiviimine; 
• Hüljatud jäätmete keskkonnaohutu käitlemine. 
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5. JÄÄTMEKÄITLUSE KESKKONNAMÕJU JA 
JÄÄTMEKÄITLUSEKS VAJAMINEVA LOODUSVARA 
MAHU HINNANG 

 
Jäätmekäitluse mõju keskkonnale avaldub mitmest aspektist, mõju keskkonnale võib-olla nii 
otsene kui ka kaudne:   
 

• Otsene keskkonnamõju tekib jäätmete kogumisel, veol ja ladestamisel ning jaguneb 
omakorda keemiliseks, füüsikaliseks ja bioloogiliseks keskkonnamõjuks.  

o Keemiline - jäätmete kogumisel ja ladestamisel tekkivate lagunemisgaaside 
emissioon sise- ja välisõhku, prügilagaasid, jäätmete põletamisel tekkiv suits ja 
selles sisalduvad gaasid, jäätmete laadimisel ja veol tekkivad heitgaasid, 
prügilate nõrgvesi. 

o Füüsikaline – laadimise, veo, sorteerimise ja komposti segamisega kaasnevad 
müra, vibratsioon ja tolm, jäätmete tuulega laialikandumine. 

o Bioloogiline – lindude, näriliste või putukate kogunemine ja paljunemine, 
nakkushaiguste levik. 

 
• Kaudne keskkonnamõju tekib jäätmete kogumiskohtade rajamise ja prügilate 

ehitamise, käigushoidmise, laiendamise ning sulgemisega kaasneva loodusressursside 
kuluga. 

 
Jäätmeveo keskkonnamõjud 
Jäätmeveo peamisteks keskkonnamõjudeks on jäätmeveokite heitgaasid ja müra, kuid mis 
muu transpordikoormusega võrreldes on siiski marginaalsed. Lisaks võib jäätmeid veo ajal 
sattuda keskkonda, jäätmete laadimisel ja kompostimisel võib kaasneda haisu levik.  
Jõgeva linnas toimib korraldatud jäätmevedu, mis võimaldab jäätmete kogumist logistiliselt 
paremini organiseerida, vähendada jäätmeveokite poolt läbitavaid vahemaid ning transpordist 
tingitud keskkonnamõju. Samuti asub Torma prügila, mis on jäätmete peamine sihtkoht, 
optimaalses kauguses. Perspektiivis on võimalik täiendavalt jäätmeveo keskkonnamõju 
vähendada jäätmete liigiti kogumise tõhustamisega ning üldise jäätmetekke vähenemisega. 
Seda eesmärki aitab täita kavandatav jäätmejaama väljaehitamine, olemasolevate 
taaskasutatavate jäätmete kogumiskohtade säilitamine ning vajadusel täiendamine.  
 
Kindlasti suureneksid jäätmeveo keskkonnamõjud, kui jäätmeid hakatakse käitlema 
kaugemates omavalitsustes (nt juhul kui majanduslikult osutuks soodsamaks masspõletuse või 
jäätmekütuse tootmise valik lõppkäitlusena). 
 
Jäätmete kõrvaldamise keskkonnamõju 
JäätS-e alusel on jäätmete kõrvaldamine on nende ladestamine prügilasse, põletamine ilma 
energiakasutuseta või muu samaväärne toiming, mis ei ole taaskasutamine, kaasa arvatud 
jäätmete ettevalmistamine kõrvaldamiseks, isegi kui toimingul on osaliselt teisene tagajärg 
ainete või energia taasväärtustamise näol. 
 
Jõgeva linnas kokku kogutud jäätmed ladestatakse hetkel Torma prügilas. Jäätmete 
kogused, mida viiakse otseselt keskkonda (ladestatakse prügilasse), sõltuvad olulisel määral 
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elanikkonna ja ettevõtete teadlikkusest ning harjumustest. Seetõttu on oluline säästva 
tarbimisalase teavitustöö tegemine. Et vältida jäätmete sattumist keskkonda ja hoida ära 
keskkonna risustamist jäätmetega jäätmete omavolilistes mahapanekukohtades, tuleb tagada 
tekkivate jäätmete kokkukogumine. Oluline on tagada jäätmete üleandmisvõimaluste 
säilimine ning vajadusel ka täiendamine. See aitab suurendada jäätmete liigitikogumist ja 
vähendab ladestatavate jäätmete hulka.  
 
Torma prügila on rajatud Euroopa Liidu keskkonnanõuetele vastavalt. Prügila peamiseks 
keskkonnamõjuks on müra ja hais, mis on siiski lokaalse iseloomuga (prügila piires 
avalduvad mõjud) ja need mõjud ei avaldu prügilast olulisel kaugusel ega mõjuta keskkonda 
oluliselt. Prügila rajamise, töö (vahekihid) ja sulgemisega kaasneb loodusvarade kasutamine. 
Vahekihtidena kasutatakse võimalusel prügilasse toodavaid inertseid jäätmeid. 
 
Et prügilasse kõrvaldatavate jäätmete kogused väheneksid, tuleb suunata võimalikult palju 
jäätmeid taaskasutusse. Prügilagaasi tekke ja nõrgvee reostuskoormuse vähendamiseks on 
oluline biolaguneva materjali eraldikogumine ja selle kompostimisele suunamine. Samuti 
tuleb ladestatavate jäätmete ohtlikkuse ja koguse vähendamiseks eraldada tekkivast 
jäätmehulgast ohtlikud jäätmed ja koguda liigiti pakendijäätmed, paber ja kartong, 
ehitusjäätmed ning muud taaskasutatavad jäätmed. 
 
Lisaks jäätmete kõrvaldamisele prügilas, pole välistatud asjaolu, et tulevikus suunatakse osa 
jäätmeid põletamisele või toodetakse jäätmekütust. Sellised käitluskeskused on koondunud 
peamiselt Harju maakonda.  
 
Tahke jäätmekütuse tootmise käigus sorditakse segaolmejäätmetest ning teistest 
valdkondlikest jäätmetest välja ringlussevõetavad materjalid (nt mustmetallid, värvilised 
metallid, inertne fraktsioon) ning ülejäänud osa jäätmetest töödeldakse jäätmekütuseks. Seega 
toimub jäätmekütuse tootmisel jäätmete ringlussevõtt ning energiaks muutmine, mille tõttu 
väheneb looduskeskkonda ladestatavate jäätmete hulk.  
 
Jäätmekütuse põletamise ning masspõletuse keskkonnamõjusid on vaadeldud "Energy 
recovery from municipal waste” (Philadelphe  et al, 2009). Aruandes tuuakse välja, et 
jäätmekütuse põletamine on SO2 ja Hg eraldumise osas positiivsema keskkonnamõjuga 
võrreldes masspõletustehasega. Samas ei ole erinevused keskkonnamõjude osas olulised, 
juhul kui kasutatakse vastavaid filtreid mürgiste gaaside eraldamiseks. Positiivsem on 
jäätmekütuse põletamine eelkõige oma kasuteguri poole, sest sama koguse jäätmekütuse 
kohta on võimalik toota pea neli korda rohkem energiat. See on tingitud eelkõige asjaolust, et 
jäätmekütuse puhul on eelnevalt eraldatud mittepõlev osa ja jäätmekütuse kütteväärtus on 
seetõttu suurem kui segaolmejäätmetel.   
 
2013. aastal on kavandatud masspõletustehase käivitamine Iru elektrijaamas. Suure 
tõenäosusega suunatakse sinna peagi enamus Harju maakonnas tekkivatest jäätmetest, kuid 
olenevalt jäätmete vastuvõtuhinnast, võib olla kasumlik käitlusviisi eelistamine ka 
kaugemates omavalitsustes, sh Jõgeva linnas. Keskkonnamõju hindamise aruanne „Kütusena 
jäätmeid kasutava soojus- ja elektrienergia koostootmisploki rajamine Iru elektrijaama 
territooriumile” (AF-Estivo, 2007) toob välja, et olulisemad negatiivsed keskkonnaaspektid 
on jäätmete põletusel tahkete ja gaasiliste õhuheitmete teke ja õhuheitmete kaudu 
bioakumuleeruvate elementide ja ühendite emissioon. Samas tuuakse välja, et võrreldes 
elektri ja soojuse tootmisega muudest kütustest teistes Eesti põletusseadmetes ja 
emissioonidega kontrollimatutest põlemisprotsessidest on jäätmepõletusplokist õhku 
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emiteeritav dioksiinide ja furaanide kogus mitmeid kordi väiksem. Jäätmepõletusel ja 
prügilasse ladestamisel kaasnevate kasvuhoonegaaside võrdlusel on toodud, keskmiselt tekib 
2 korda rohkem kasvuhoonegaase prügilas kui jäätmete põletamisel (AF-Estivo, 2007). 
 
Inglismaal teostati 2008. aastal uuring, kus võrreldi kasvuhoonegaaside emissiooni 
seisukohast 24 erinevat jäätmekäitlusviisi koos energia taaskasutusega ning reastati nad 
tulemuste alusel paremusjärjestusse. Tulemused peegeldavad süsinikdioksiidekvivalendi 
maksumust ühiskonnale, hinnates iga stsenaariumiga kaasnevat emissiooni ning arvestades ka 
emiteerimata jätmist seoses energia tootmise, materjalide taaskasutamise ning 
ümbertöötlemisega. Kõige vähemefektiivseks osutus jäätmete prügilasse ladestamine (koos 
elektri tootmisega), mille puhul ainsana eeldati, et materjale ei taaskasutata, mille tõttu tekib 
täiendavaid emissioone uute toormaterjalide töötlemisest. Ka erinevad koospõletamise 
võimalused (kaasa arvatud elektri ja soojuse koostootmine) osutusid halbadeks 
alternatiivideks, mis pingereas vahetult eelnesid prügilasse ladestamise stsenaariumile 
(Tallinna Jäätmekava 2012-2016). 
 
Eelpool kirjeldatud käitlusviisidest on kahtlemata kõige negatiivsema keskkonnamõjuga 
jäätmete ladestamine prügilas. Jäätmetest jäätmekütuse tootmist ning jäätmete masspõletust 
loetakse JäätS-e kohaselt jäätmete taaskasutamises. Kuigi jäätmehierarhiast lähtuvalt loetakse 
positiivsemaks käitlusviisiks jäätmetest kütuse tootmist, lisandub jäätmekütuse transpordiga 
naaberriikidesse negatiivne aspekt seoses transpordi keskkonnamõjuga.  
 
Lisaks lõppkäitlusele on jäätmete kõrvaldamise keskkonnamõju võimalik vähendada ka 
järelevalvesüsteemi tõhustamisega korraldatud jäätmeveost vabastatute arvu üle ja sihipärase 
teavitustööga. Selle tulemusel vähendatakse omavoliliste prügilate tekkimist ja muud 
seadusevastast jäätmete kõrvaldamist, nagu näiteks jäätmete põletamist ja matmist 
kodumajapidamistes. 
 
Jäätmekäitluseks vajamineva loodusvara mahu hinnang 
Ka jäätmete kogumisel, veol ja taaskasutamisel/kõrvaldamisel on mõjud loodusvarade 
kasutamisele. Jäätmete veol kasutatakse fossiilseid kütuseid, samuti jäätmete käitlemisel. 
Paratamatu on ka asjaolu, et jäätmete kogumiseks läheb tarvis metallist või plastikust eri 
suurusega konteinereid, mille valmistamiseks kasutatakse samuti loodusressursse. 
 
Loodusressursside kulu kaasneb ka seoses Torma prügilaga seotud tegevustega- nt 
vahekihtide rajamisel. Vahekihtidena kasutatakse võimalusel prügilasse toodavaid inertseid 
jäätmeid. Loodusressursside kulu kaasneb ka jäätmejaama väljaehitamisel. 
 
Jäätmekava rakendamise mõju analüüs keskkonnale 
Jäätmekavaga planeeritavad tegevused seisnevad peamiselt jäätmete kogumise korraldamises 
ning liigiti kogumise tõhustamises. Jäätmekava toob välja, et jäätmekäitluse edasist arengut 
planeerides on vajalik lähtuda eelkõige jäätmehierarhiast. Seega olenemata võimalikest 
jäätmekäitluse alternatiividest, tuleb igal juhul jätkata jäätmete liigitikogumist. See aitab 
kaasa jäätmete lõppkäitlemise keskkonnamõjude vähendamisele, samuti väheneb taastumatute 
loodusvarade kasutamine ja sellest tingitud keskkonnamõjud.  
 
Täites jäätmekavas esitatud eesmärke: suurendades jäätmete sortimist ja liigitikogumist, luues 
elanikele võimalusi liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks ja motiveerides neid 
keskkonnateadlikkuse tõusu, majandusliku kasu ning järelvalve tõhustamise kaudu, väheneb 
ka jäätmete tekkest ja kogumisest tulenev keskkonnamõju. 
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Jäätmekava näeb ette jäätmejaamas ja kompostimisväljakul võimalike teenuste laienemise. 
Juhul kui Jõgeva linna kompostimiskohas ületavad taaskasutavate jäätmete kogused 5 t/a, 
tuleb taotleda käitlejal jäätmeluba vastavalt JäätS-e § 73. Samuti on vaja taotleda jäätmeluba, 
kui sellest reoveesette kogused ületavad 2 t/a (Keskkonnaministri Vastu võetud 30.12.2002 
määrus nr 78 ”Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise 
nõuded”). 
 
Nimetatud arendustegevused ei ole sellised, mille puhul oleks vaja automaatselt 
keskkonnamõju hindamise läbiviimist, sest tegevus ei ole loetletud Nõukogu Direktiivi 
(97/11/EÜ) Lisas I. Nõukogu Direktiivi (97/11/EÜ) Lisas 2 on eraldi välja toodud 
jäätmekõrvaldusrajatised ja metallijäätmete ladustamine. Kompostimiskohtade puhul pole 
tegemist jäätmekõrvaldusrajatisega, vaid koht kus toimub jäätmete taaskasutus.   
 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (RT I 2005, 15, 87) ei 
sisalda välistavat nimekirja tegevustest, mille puhul pole KMH vajalik. Ülalnimetatud seaduse 
§ 6 „Olulise keskkonnamõjuga tegevus“ lg 2 ütleb, et jäätmekäitlus kuulub valdkondade 
hulka, mille puhul lisaks lõikes 1 sätestatule on otsustaja kohustatud analüüsima sama 
paragrahvi lõikes 3 nimetatud kriteeriumide alusel, kas tegevusel on oluline keskkonnamõju. 

 
Täpsustatud tegevusvaldkondade loetelu, mille korral tuleb kaaluda KMH läbiviimist, on 
toodud Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005.a määruses nr. 224 „Tegevusvaldkondade, mille 
korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“. 
Nimetatud määruse § 10 „Jäätmekäitlus“ ütleb, et keskkonnamõju hindamise algatamise 
vajalikkust tuleb kaaluda: jäätmekäitluskoha rajamisel, laiendamisel või rekonstrueerimisel, 
välja arvatud Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 
punktis 23 (tavajäätmete põletamine või keemiline töötlemine üle 100 tonni ööpäevas või 
tavajäätmete prügila püstitamine, kui selle üldmaht on üle 25 000 tonn) nimetatud juhul. 
 
JäätS-e § 13 kohaselt loetakse jäätmekäitluseks jäätmete kogumist, vedamist, taaskasutamist 
ja kõrvaldamist. Seega tuleb vastavalt Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005.a määruse nr 224 
„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise 
vajalikkust, täpsustatud loetelu“ §-le 1 ja § 10 anda eelhinnang olulise keskkonnamõju 
esinemise tõenäosuse osas. 
 
Kompostimiskoha keskkonnamõju oleneb eelkõige seal kasutatavast 
kompostimistehnoloogiast. Näiteks on tavalisel aunkompostimisel aunad katmata ning sellega 
kaasneb suurem nõrgvee ning valgvee teke kui kaetud aunade puhul. Kaetud aunade puhul (nt 
membraaniga kaetud aunad, mida sundõhustatakse) ja muude kompostimistehnoloogiate 
kasutamisel puutub sademevesi kompostitava materjaliga kokku vaid sortimisalal ja 
järelvalmimisalal, seetõttu tekib ka saastunud sademevett oluliselt vähem. Jäätmejaama 
keskkonnamõju sõltub eelkõige jäätmete nõuetekohasest ja keskkonnaohutust hoiustamisest. 
Töö koostaja hinnangul puudub jäätmejaama puhul võimalik oluline mõju pinnasele ja 
põhjaveele. Olemasolev jäätmejaam asub kõvakattega väljakul, samuti toimub hetkel kõigi 
ohtlike jäätmete ja probleemtoodete hoidmine merekonteinerites ning jäätmed ei puutu kokku 
sademeveega. Juhul kui platsil toimub seadmete lahtimonteerimine jmt, võib teatud juhul 
kaasneda müra. Olulist mõju inimeste tervisele ja heaolule pole siiski ette näha -  lähimad 
elamud asuvad jäätmejaamast ning kompostimisplatsis piisavalt kaugel.  
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KOKKUVÕTE  
 
Käesolevas jäätmekavas käsitleti Jõgeva linna jäätmekäitlusalaseid arengusuundi aastatel 
2013- 2020. Dokumendi esimeses osas analüüsiti Jõgeva linna jäätmekavas aastateks 2004-
2010 toodud eesmärkide täitmist; kehtivaid õigusakte ning olemasolevat olukorda. Teises 
osas toodi välja jäätmekäitluse olulised arengusuunad ning vajalikud tegevused. Jäätmekava 
viimane osa käsitles jäätmekava rakendamisega kaasnevaid keskkonnamõjusid.  
 
Olemasolevat olukorda ja eelmise jäätmekavaga seatud eesmärke arvesse võttes, on kõige 
efektiivsemalt lahendatud jäätmete sortimise ja korraldatud jäätmeveo rakendumisega seotud 
küsimused. Positiivne on ka jäätmejaamas üleantavate jäätmekoguste suurenemine viimastel 
aastatel ning hea koostöö erinevate jäätmekäitlejatega. Jäätmekavaga seatud täitmata 
eesmärgid puudutasid eelkõige vajadust uuendada jäätmehooldust puudutavaid eeskirju.  
 
Lähtudes olemasolevast olukorrast püstitati Jõgeva linna olulisemad arengusuunad aastateks 
2013-2020 (järjestatud tähtsuse alusel):  

• Jäätmete maksimaalne liigiti kogumine kohtsortimise edendamise kaudu ja jäätmete 
taaskasutusse suunamine. 

• Elanike keskkonnateadlikusse suurenemine läbi pideva teavitustöö. 
• Jäätmehooldusalaste õigusaktide ajakohasuse tagamine.  
 

Kirjeldatud eesmärkide täitmiseks koostati jäätmekava raames tegevuskava. Lähtuvalt 
püstitatud eesmärkidest on tegevuskavas märgitud tegevused ja nende vahetud tulemused, 
samuti eeldatav täitmisperiood, rahastamisallikad ning täitja.  
 
Jäätmekavas seatud lühema- ja pikemaajaliste arengusuundadega on loodud alus Jõgeva 
linnas jäätmekäitluse paremaks korraldamiseks. Jäätmete lõppkäitluse mitmekesistamine, 
liigiti kogumise tõhustamine ja elanikkonna teadlikkuse tõus koos tarbimisharjumuste 
muutumisega aitavad täita seatud eesmärke.  
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LISA 1 

 

JÕGEVA LINNA JÄÄTMEKAVA 2013-2020  

TEGEVUSKAVA 



Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-
allikad

Orienteeruv 
maksumus 

1.1. Jäätmehooldusalane info avaldatakse 
perioodiliselt linna ajalehes või koostöös 
naaberomavalitsustega piirkondlikes ajalehtedes.

KOV (-id) 
jäätmekäitlejad

2013, edaspidi 
vastavalt vajadusele

KOV (-id), 
jäätmekäitlejad

**

1.2. Keskkonnateadlikkuse suurendamiseks 
korraldatakse üritusi ja kampaaniaid koolides ja 
lasteaedades.

KOV, Keskkonnaamet 2013-2020 KOV, 
jäätmekäitlejad, 
fondid

**

1.3. Linna kodulehel ajakohastatakse perioodiliselt 
jäätmealast infot. 

KOV vastavalt vajadusele KOV **

1.4. Koostöös jäätmekäitlejatega propageeritakse 
jäätmekäitlusteenuseid 

Elanikud on teadlikud Jõgeva linna 
territooriumil pakutavatest 
jäätmekäitlusalastest teenustest.

KOV, jäätmekäitlejad, 
pakendiorganisatisooni
d

2013, edaspidi 
vastavalt vajadusele

KOV, 
jäätmekäitlejad, 
pakendiorganisats
ioonid

**

1.5. Ülevaate koostamine jäätmekava täitmise kohta. KOV kord aastas, koos 
linna arngukavaga

KOV **

1.6. Jäätmehooldust puudutavate õigusaktide 
ajakohastamine.

KOV 2013, edaspidi 
vastavalt vajadusele

KOV **

1.7. Jäätmekava uuendamine vastavalt vajadusele. KOV vajadusel 2014 KOV **

1.8. Jõgeva linnas pakutavate jäätmete 
üleandmisvõimaluste arendamine koostöös 
naaberomavalitsustega.

Läbi koostöö teiste omavalitsustega 
tõuseb jäätmemajanduse 
probleemide lahendamise 
efektiivsus.

KOV (-id) vastavalt vajadusele 
ja võimalustele

KOV (-id) **

2.1. Korraldatud jäätmeveo tellimiseks teenuste 
kontsessiooni läbiviimine.

Korraldatud jäätmevedu toimib 
Jõgeva linnas katkematult.

KOV 2013, 2016 KOV **
Meede 2. Jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamine ja haldamine

JÕGEVA LINNA JÄÄTMEKAVA 2013-2020 TEGEVUSKAVA
Strateegiline eesmärk: jäätmete ladestamise vähendamine, jäätmete taaskasutamise suurendamine ning tekkivate jäätmete ohtlikkuse vähendamine

Meede 1. Jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline planeerimine
Elanike keskkonnateadlikkus 
kasvab, mille tulemusena väheneb 
jäätmealaste rikkumiste hulk ja 
suureneb liigiti kogutud jäätmete 
kogus.

Jäätmekäitlusalased õigusaktid on 
ajakohased ja korrektsed.



Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-
allikad

Orienteeruv 
maksumus 

Strateegiline eesmärk: jäätmete ladestamise vähendamine, jäätmete taaskasutamise suurendamine ning tekkivate jäätmete ohtlikkuse vähendamine

2.2 Korraldatud jäätmeveo vaidluse korral 
pikendatakse lepingut olemasoleva 
jäätmevedajaga.

Pakendijäätmed suunatakse 
võimalikult suures ulatuses 
taaskasutusse. 

KOV, jäätmevedaja vastavalt vajadusele KOV *

2.3. Jõgeva linnas on tagatud piisav kaetus avalike 
pakendikonteineritega. 

KOV, 
pakendiorganisatsiooni
d

2013-2014 KOV, 
pakendiorganisati
soonid

üks konteiner 500-
800 €+ haldamine

2.4. Eramaja omanikele pakutakse koostöös 
jäätmevedajatega pakendikoti teenust.

KOV, 
pakendiorganisatsiooni
d

2013, edaspidi 
vastavalt vajadusele

KOV, 
pakendiorganisati
soonid

**

2.5. Jõgeva linnas säilitatakse aia- ja haljastujäätmete 
kompostimisvõimalus ning võimaluse korral 
laiendatakse ka teenust biolagunevate köögi- ja 
sööklajäätmetele.

KOV (-id) 
jäätmekäitlejad

2013-2020 KOV, 
jäätmekäitlejad, 
fondid

*

2.6. Jäätmejaama II ehistusjärjekorra väljaehitamine 
ja vajalike seadmetega varustamine

KOV (-id), 
jäätmekäitlejad

vastavalt vajadusele 
ja võimalustele

KOV, 
jäätmekäitlejad, 
fondid

* projekti eelarve; 
kulud seadmete 
hankimisele

2.7. Võimaluse korral biolagunevate jäätmete 
kogumise taaskäivitamine korraldatud jäätmeveo 
raames.

KOV, jäätmevedaja, 
jäätmevaldajad

vastavalt 
võimalusele

KOV, 
jäätmevaldajad

*

2.8. Jõgeva linnas täiendatakse paberi- ja 
kartongijäätmete kogumisvõrgustikku 

KOV, jäätmevedaja 2013-2014 KOV, 
pakendiorganisati
soonid

üks konteiner 500-
800 €+ haldamine

2.9. Kaaluda paberi- ja kartongijäätmete kogumise 
hõlmamist korraldatud jäätmeveoga. 

KOV, jäätmevedaja, 
jäätmevaldajad

2015 KOV, 
jäätmevaldajad

*

Jõgeva linnas suunatakse 
võimalikult suures ulatuses 
biolagunevaid jäätmeid 
taaskasutusse. 

Suunata paberi- ja kartongijäätmed 
võimalikult suures ulatuses 
taaskasutusse.

Pakendijäätmed suunatakse 
võimalikult suures ulatuses 
taaskasutusse. 



Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-
allikad

Orienteeruv 
maksumus 

Strateegiline eesmärk: jäätmete ladestamise vähendamine, jäätmete taaskasutamise suurendamine ning tekkivate jäätmete ohtlikkuse vähendamine

Jäätmejaamas pakutavate olemasolevate teenuste säilitamine ning võimaluse korral teenuste laiendamine. KOV (-id) vastavalt vajadusele 
ja võimalustele

KOV, 
naaberomavalitsu
sed, fondid

Jõgeva jäätmejaama haldamine. KOV (-id), 
jäätmekäitlejad vmt 
haldusfirma

pidev KOV (-id) 
jäätmekäitlejad

**

3.1. Prügistatud alade koristamine. KOV, maaomanikud vastavalt vajadusele KOV, fondid, 
maaomanikud

*

3.2. Prügi mahapanekut keelavate siltide 
paigaldamine.

KOV, maaomanikud vastavalt vajadusele maaomanikud, 
KOV

*

4.1. Jäätmevaldajate registri haldamine koostöös 
jäätmevedajaga

Jõgeva linnal on läbi 
jäätmevaldajate registri kontroll 
peamiste jäätmevoogude üle. 

KOV, jäätmevedaja pidev KOV **

4.2. Jäätmekäitlusega seotud rikkumiste menetlemine. KOV pidev KOV **

4.3. Jäätmekäitlusnõuete sidumine 
ehitusdokumentatsiooniga

KOV 2013-2020 KOV **

4.4. Vajadusel keskkonnainspektori töökoha loomine 
rikkumiste tõhusamaks menetlemiseks.

KOV pidev KOV <10 000 €/a

Täitjad
KOV - kohalik omavalitsus KOV - kohaliku omavalitsuse 

eelarve
* - ei ole teada

KOV (-id)- kohalik omavalitsus kui võimaluse 
korral ka naaberomavalitsused 

KOV (-id)- kohalik omavalitsus 
kuid võimaluse korral ka 
naaberomavalitsused

** - tegevuskulu

fondid - Keskkonnainvesteeringte 
Keskus või muud fondid

Prügistamine ja illegaalne 
jäätmekäitlus vähenevad.

Nii tava- kui ka eriliigiliste 
jäätmete üleandmiseks vajalike 
tingimuste säilitamine ja loomine.

Meede 3. Vanad reostuskollete likvideerimine 

Meede 4. Seire- ja järelvalvesüsteemi tõhustamine ning vajalike metoodikate väljatöötamine 

Rahastamisallikad Maksumus

Prügistamine väheneb, prügistatud 
alad koristatakse.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISA 2 

 

JÄÄTMEKAVA AVALIKUSTAMISE KÄIGUS  

LAEKUNUD KOOSKÕLASTUSED 



Keskkonnaamet 

Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658 

Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee 

www.keskkonnaamet.ee 

Jõgevamaa 

Aia 2, 48306 Jõgeva 

Tel 776 2410, faks 776 2411 

jogeva@keskkonnaamet.ee 

Tartumaa 

Aleksandri 14, 51004 Tartu 

Tel 730 2240, faks 730 2241 

tartu@keskkonnaamet.ee 

 

 

 

Hr Kalmer Lain 

Jõgeva Linnavalitsus 

jogeva@jogevalv.ee 

 

Teie 10.12.2012  nr. 8-3.6/3100 

 

Meie  20.12.2012 nr JT 8-2/11/31362-2 

 

 

 

 

 

Arvamus Jõgeva linna jäätmekava eelnõu kohta 
 

 

Austatud härra Lain 

 

 

Keskkonnaamet on tutvunud Jõgeva linna jäätmekava 2013-2020 eelnõuga ning avaldab 

arvamust lähtuvalt jäätmeseaduse § 39 lõikest 3 ja § 42 lõikest 2. 

 

Keskkonnaamet on arvamusel, et Jõgeva linna jäätmekava 2013-2020 eelnõu vastab 

jäätmeseaduse § 39 lõike 3 ja § 42 lõike 2 nõuetele. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Rainis Uiga 

Juhataja  

 

 

 

 

 

Tea Pärnik 730 2253 

tea.parnik@keskkonnaamet.ee 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

vastuskiri_jk_eelnoule.RTF 346 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

1 Rainis Uiga 37501092758 20.12.2012 14:23:12

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI KEHTIB

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK) SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

4d:a1:03:63:02:de:29:2a:4f:75:54:75:98:22:8e:3f

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA AVALIKU VÕTME LÜHEND

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

KEHTIVUSKINNITUSE SÕNUMILÜHEND

BE 78 9E AE 4A ED 39 81 C0 66 C7 CB C1 E6 98 EE 94 87 27 62

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



 

Suur tn 3 Telefon 777 6333 Registrikood 70004117 

48306 Jõgeva Faks 777 6334 E-post info@jogevamv.ee 

www.jogevamv.ee 

 
 

J Õ G E V A  M A A V A L I T S U S  

 

 

Jõgeva Linnavalitsus  Teie 10.12.2012 nr 8-3.6/3100 

info@jogeva.ee  

Meie 04.01.2013 nr 12-1/3100-2 

 

Jõgeva linna jäätmekava kooskõlastamine 

 

 

Lugupeetud linnapea 

 

„Jäätmeseaduse“ § 55 alusel kooskõlastame „Jõgeva linna jäätmekava 2013-2020“ eelnõu. 

Palume tähelepanu pöörata märkustele käesoleva kirja lisas. 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Viktor Svjatõšev 

Maavanem 

 

 

Lisa: Jõgeva linna jäätmekava 2013-2020 (kommenteeritud). 

Anti Tõll 776 6351 

anti.toll@jogevamv.ee 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Jogeva linna jaatmekava kooskolastamine.pdf 140 KB

Jogeva linna jaatmekava 2013-2020 (kommente....pdf 1.8 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

1 Viktor Svjatõšev 35602202744 04.01.2013 12:52:14

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI KEHTIB

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK) SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

52:28:36:1a:82:80:f2:86:50:50:88:11:d3:3d:8f:90

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA AVALIKU VÕTME LÜHEND

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

KEHTIVUSKINNITUSE SÕNUMILÜHEND

0C AF 41 12 8F F3 0D 8E 5F C3 3C 8E 4D 8B F7 CE C7 AE C8 56

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED


