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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev Rakvere valla jäätmekava 2015-2020 (edaspidi jäätmekava) on kohaliku omavalitsuse 

üksuse arengukava osa, mis käsitleb Rakvere valla jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava 

koostamisel võetakse arvesse peamiselt Rakvere valla arengukavas ja kehtivas Riigi jäätmekavas 

sätestatut ning toetutakse jäätmeseaduses sätestatule. 

 

Jäätmekava eesmärk on käsitleda jäätmehoolduse arendamist, sealjuures rõhutada seatud strateegilisi 

eesmärke, käsitleda nende saavutamiseks vajalikke meetmeid ning nende maksumust. Lisaks antakse 

ülevaade valla jäätmehoolduse hetkeolukorrast (sh ülevaade valla haldusterritooriumil tekkivate 

jäätmete liigi, koguse, päritolu ja käitluse kohta ning hinnang tuleviku jäätmevoogudest ja täiendavate 

jäätmerajatiste infrastruktuuri loomise vajaduse kohta), käsitletakse jäätmekäitluse alternatiive ning 

hinnatakse jäätmekäitluse eeldatavat keskkonnamõju. 

 

Rakvere valla jäätmekava vastab jäätmeseaduse § 39 lg 3 p 1-10 nõuetele, sisaldades:  

1) andmeid kavaga hõlmatud territooriumil tekkivate jäätmete liigi, koguse ja päritolu kohta ning 

hinnangut jäätmevoogude arengule tulevikus;  

2) olemasolevate jäätmete kogumissüsteemide kirjeldust ning ülevaadet suurematest kõrvaldamis- ja 

taaskasutamisrajatistest;  

3) ülevaadet vanaõli, ohtlike jäätmete ja muude jäätmevoogude, mille kohta on Euroopa Liidu 

tasandil kehtestatud eraldi regulatsioon, käitlemisest;  

4) uute kogumissüsteemide, olemasolevate jäätmerajatiste sulgemise, täiendavate jäätmerajatiste 

infrastruktuuri ja sellega seotud investeeringute vajaduse hinnangut;  

5) täiendavaid andmeid jäätmerajatiste infrastruktuuri loomise vajaduse korral tulevaste kõrvaldamis- 

ja taaskasutamisrajatiste asukoha ning nende võimsuse kohta;  

6) üldise jäätmekäitluspoliitika kirjeldust, sealhulgas kavandatavate jäätmekäitlustehnoloogiate           

ja -meetodite või poliitika ülevaadet nende jäätmete osas, mille käitlemiseks on vaja võtta 

erimeetmeid;  

7) jäätmekäitlusega seotud organisatsiooniliste aspektide ülevaadet, sealhulgas jäätmekäitlusega 

tegelevate avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikute vahelise vastutuse jaotuse kirjeldust;  

8) üldsusele või kindlale tarbijarühmale suunatud teadvustamis- ja teavitamiskampaaniate kasutamise 

ülevaadet;  

9) andmeid minevikus saastunud jäätmekõrvaldamiskohtade ning nende korrastamiseks võetavate 

meetmete kohta;  

10) valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava rakendamisest keskkonnale 

avalduva mõju kirjeldust.  

Lisaks käsitleb kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava jäätmeseaduse §-is 42 lg 2 p 1-3 sätestatut: 

1) kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava jäätmeveo arendamist tema haldusterritooriumil, 

sealhulgas korraldatud jäätmeveo piirkonna või piirkondade määramist;  
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2) jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist koos tähtaegadega konkreetsete jäätmeliikide 

kaupa;  

3) jäätmehoolduse rahastamist.  

Jäätmekava koostamise käigus analüüsiti Rakvere valla jäätmemajandust puudutavaid materjale ja 

varasemaid uuringuid. Töö seadusandliku baasi annavad Eestis kehtivad õigusaktid ning 

normdokumendid.  

 

Käesolev jäätmekava ei saa olla lõplik ja paindumatu tegevuskava, vaid vajaduse korral muudetav 

strateegia. Muudatusi ning täpsustusi jäätmekavas võivad kaasa tuua lisauuringute või muu 

informatsiooni laekumisel ilmnevad hinnangute muutused olukorrale või tulevikutrendidele. Samuti 

võivad muutusi tuua kaasa prognoosimatud või raskesti prognoositavad muutused poliitilistes või 

majanduslikes sfäärides.  

 

Kava realiseerimine sõltub, lisaks Rakvere vallas toimuvatele arengutele ka laiemalt Lääne-Virumaa ja 

üle-Eestilisest jäätmekäitluse alasest ja üldisest majandusarengust. Seetõttu tuleb käesolevat kava 

vaadelda dünaamilise dokumendina, mida tuleb perioodiliselt üle vaadata ja korrigeerida. 
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1. RAKVERE VALLA ÜLDISELOOMUSTUS 

1.1 Asend ja rahvastik 

 

Rakvere vald asub Põhja-Eestis, Lääne-Virumaa keskosas, maakonnakeskuse, Rakvere linna, vahetus 

läheduses. Lisaks vallast idas paiknevale linnale on naabervaldadeks põhjas Haljala, kirdes Sõmeru, 

kagus Vinni, edelas Tamsalu ja läänes Kadrina vald (vt joonis 1). 

Rakvere vald asub n.ö. teede ristumispunktis, valda läbib 11 riigimaanteed, kogupikkusega 57 km. 

Avalikus kasutuses olevate kohalike teede kogupikkus on 106 km. Maakonnakeskusse Rakveresse on 

valla keskusest 0,3 km ja Tallinnasse 100 km.  

Valla territoorium on 127,7 km2, siin asub 19 küla ja üks alevik. Elanikke on vallas 01.01.2014 seisuga 

2108 inimest (vt tabel 2;+ 33 inimest KOVi täpsusega).  Rahvastiku keskmine tihedus vallas on 16,5 

inimest km² kohta. Suurima elanike arvuga asulad on Lepna alevik, Veltsi, Arkna, Lasila ja Tõrremäe 

külad.  

 

 

Joonis 1 Rakvere valla asend 
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Tabel 1 Rahvaarv Rakvere vallas 2010-2014.a, seisuga 1. jaanuar (allikas: Rakvere 

Vallavalitsus) 

Aasta Rahvaarv 

2010 2 228 

2011 2 222 

2012 2 170 

2013 2 146 

2014 2 108 

 
Rakvere vallas on 496 ühepereelamut ja suvilat, kus elatakse alaliselt ning 57 korterelamut 521 
korteriga (vt tabel 2). 
 

Tabel 2 Rakvere valla elanike, ühepereelamute, kortermajade ja asutuste arv asulate kaupa 

KÜLA/elanike arv Ühepereelamud Kortermajad, 
korterite arv majas 

Ettevõtted ja asutused  KOV-i asutused, 
muu 

seisuga 01.01.2014 asustatud eraldi kinnistul 

Arkna              127 15tk 

7  korteriga      1tk 2 tk 

Külamaja 

4  korteriga      2tk OÜ Arkna Karjatalu 

8  korteriga      2tk Lisako OÜ 

12 korteriga    3 tk   

Kokku 8 maja    67 
krt 

  

Eesküla            49 27tk - -   

Järni                 44 13tk 8 korteriga       1tk 1 tk  ABC Wood OÜ   

Karitsa            107 35tk 

5 korteriga      2 tk 3 tk  

  

Kokku 2 maja      10 
krt 

OÜ Karitsa Tehnik 

  
NorthWest 
Representative OÜ 

  
Karitsa Evangeelne Uue 
Elu Kogudus 

Karivärava       44 20tk - 1 tk  OI Kaubanduse OÜ   

Karunga           44 17tk - -   

Kloodi             29 11tk - 

2tk   

 Reinpaul OÜ   

Tar-Toode OÜ   

Kullaaru           19 3tk 

7 korteriga      1tk 

1 tk       Peristein OÜ Sotsiaalmaja 3 korteriga      1 tk 

Kokku 2 maja  10 krt 

Kõrgemäe         28 10tk - -   
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Lasila                169 32tk 

12 korteriga     2tk 3 tk  Lasila Põhikool 

3 korteriga       1 tk Mikkor Saekoda OÜ Algklasside maja 

2   korteriga     3 tk Lasila Betoon AS 
Lasila Lasteaed-
päevakeskus 

Kokku 6 maja   33 
krt 

FIE Ülle Laansalu (pood) Noortekeskus 

Lepna alevik     399 31tk 

12 korteriga     3tk 4 tk   
Ühiskodu I     
(korterelamus) 

8 korteriga       4tk Lepna Ehitus OÜ 
Ühiskodu II  
(korterelamus) 

24 korteriga     5tk RakWin OÜ 
Laste mängutuba 
(korterelamus) 

18 korteriga     1tk Feka-Ekspress OÜ 
Saun 
(korterelamus) 

Kokku 13 maja 206 
krt 

Grossmann Transport 
OÜ 

Raamatukogu 
(korterelamus) 

Levala              106 40tk 4 korteriga       1tk -   

Mädapea           77 29tk - -   

Paatna               22 13tk 3 korteriga       1tk -   

Päide                 119 

     22tk 

- 

1tk  

  
lisaks 123 

AS Lemminkäinen 
Pahnimäe Asfaltbetooni 
Tehas 

suvilat, neist 31 
alalises kasutuses 

  

Taaravainu        122 

48tk - 

7tk        

  

  Bauhof Group AS    

  Ravitos OÜ (Ringtee 4) 

  Egesten OÜ 

Taaravainu Tehnokonsult OÜ 

  Aigar Kaju autolammutus 

  Annemäe OÜ 

  H.T.R.  OÜ 

Tobia                  44 22tk - 

2tk  

  
AS OG Elektra 
Tootmine 

Evero Puit OÜ 
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Tõrma               146 27tk 

2 korteriga       5 tk 10 tk Tiki-Triki lasteaed 

3 korteriga       2tk  Rilson OÜ surnuaed 

7 korteriga        1tk 
Tammiku Trepid ja 
Põrandad OÜ 

  

4 korteriga        2tk 
Tarmo Troska 
autoremont 

  

10 korteriga      1tk Rain Holm autoremont   

18 korteriga       1tk Virge Potti autoremont   

Kokku 12 maja  59 
krt 

TP plekitööd OÜ   

  KK-Rideen OÜ   

  Kaitseliit   

  Simmermann IB OÜ   

Tõrremäe           
153 

32tk 

12 korteriga       1tk 8 tk   

24 korteriga       1tk 
Balti TeenusedOÜ 
(Põhjakeskus) 

  

  Rehviekspress OÜ   

Kokku 2 maja 36 krt 
Raktoom OÜ 
(kütusetankla) 

  

  
Eesti Statoil AS 
(kütusetankla) 

  

  Sõiduauto OÜ   

  Hõbevara AS   

  
AS Rakvere Vesi 
reoveepuhasti 

  

  Kingu Agro OÜ töökoda   

Veltsi                 227 18tk 

4 korteriga         3 tk 2tk   

6 korteriga         3tk Veltsi algkool-lasteaed   

7 korteriga         1tk Evalo Agro OÜ   

24 korteriga        2tk     

Kokku  9 maja   85 
krt 

    

 

Rakvere valla rahvastiku vanuselist koosseisu iseloomustab joonis 2, millest nähtub, et kõige rohkem 

on vallas 55-59-aastaseid elanikke, järgnevad 30-34 -aastased elanikud. 
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Joonis 2 Rakvere valla soolis-vanuseline struktuur 

Rakvere valla rahvastikku iseloomustas kuni 2012.a negatiivne loomulik iive, 2013.a oli juba 

positiivne iive (vt tabel 3). Sündide arv on viimastel aastatel mõnevõrra kasvanud. Rahvaarvu pidevat 

vähenemist mõjutab ka väljaränne, mis hoiab rändesaldot negatiivsena (vt tabel 4).  

Tabel 3 Rakvere valla loomulik iive (allikas: Statistikaamet) 

  2010 2011 2012 2013 

Sünnid 25 19 12 27 

Surmad 31 26 27 20 

Loomulik iive -6 -7 -15 7 

 

Tabel 4 Ränne (allikas: Statistikaamet) 

Aasta 
Sisseränne Väljaränne Rändesaldo 

Siseränne Välisränne Siseränne Välisränne Siseränne Välisränne 

2011 73 4 89 25 -16 -21 

2012 90 2 92 9 -2 -7 

2013 38 7 70 26 -32 -19 

 

Järeldused: Rakvere valla elanike arv on pidevalt vähenenud, kuni 2012.a nii negatiivse loomuliku iibe 

kui ka rändesaldo tagajärjel, kuid vanuselise koosseisu järgi on valla rahvastik keskealine. 
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1.2 Ettevõtlus ja tööhõive 

 

Statistikaameti andmed statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete osas näitavad ettevõtete arvu tõusu 

Rakvere vallas (vt tabel 5). Õigusliku vormi järgi on Rakvere vallas 2013.a andmete kohaselt kõige 

rohkem osaühinguid ja järgmisena FIE-sid.  

Tabel 5 Rakvere valla statistilisse profiili kuuluvad üksused 

Aasta Kokku FIE TÜ UÜ OÜ AS 
Tulundus- 

ühistu 
MTÜ 

Kohaliku 

omavalit-

suse 

üksus 

2010 190 62 1 1 83 3 2 35 3 

2011 180 52 1 0 81 2 3 38 3 

2012 200 52 1 0 100 1 3 40 3 

2013 214 54 1 0 108 2 3 43 3 

 

Rakvere valla põhilised tegevusvaldkonnad on põllumajandus, toiduainete- ja puidutööstus. 

Põllumajandusettevõtted tegelevad teraviljakasvatuse, kartulikasvatuse, loomakasvatuse ja 

piimakarjakasvatusega. Suurim tööandja vallas on AS OG Elektra Tootmine (180 töötajat), mis 

tegeleb peamiselt toiduainete tootmisega. Suurematest ettevõtetest on vallas veel Arkna külas OÜ 

Lisako (metallitööstus; 18 töötajat), Tõrremäe külas Põhjakeskus (kaubandus; 160 töötajat) ja 

Hõbevara AS (automüük, remont; 20 töötajat), Järni külas ABC Wood OÜ (puidutööstus; 12 

töötajat) ja Lasila külas OÜ Mikkor Saekoda (puidutööstus; 14 töötajat). Valla asutustest on suurim 

tööandja Lasila Põhikool (30 töötajat). 

 

Rakvere vald asub valdavalt nitraaditundlikul alal ning Pandivere vee kaitsealal, seepärast tuleb erilist 

tähelepanu pöörata pinnase ja põhjavee saastatuse vältimisele. 

 

Suuri teenindusettevõtteid vallas ei ole, mis on tingitud Rakvere linna lähedusest ning seal 

pakutavatest teenustest, mis on lihtsalt kättesaadavad ka Rakvere valla elanikele.  

 

Valla elanike tööhõivet iseloomustab suur seotus Rakvere linnaga, mõningal määral ka sõltuvus 

kohalikest suurematest tööandjatest. Valla elanikkonnas on töötute arv viimastel aastatel vähenenud 

ca 2 korda, kui 2010 aastal oli töötute arv aasta jooksul 98-139, siis 2013.a oli see 39-72 ja 2014.a 

augustikuuni oli see näitaja 21-41 (allikas: Statistikaamet). 

1.3 Sotsiaalsfäär 

Põhiharidust on Rakvere vallas võimalik omandada Lasila Põhikoolis, kus õpib 63 õpilast. Alus- ja 

algharidust andev õppeasutus on Rakvere vallas Veltsi Lasteaed – Algkool. Lepna laste huvitegevuse 

arendamiseks ja vaba aja sisuka veetmise kohaks on Lepna Lastetuba. Samuti toimub tegevus Arkna 

Päevakeskuses. Veltsi koolimaja ruume kasutatakse õhtuti ringitööde läbiviimiseks. 
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Lepnal asub raamatukogu, kus on ka interneti kasutamise võimalus. Internet on nii Veltsi kui ka 

Lasila koolis.  

 

Sotsiaalasutustest teenindab üksikuid ja puudega (mitte statsionaarset abi vajavaid), üksi 

mittetoimetulevaid valla elanikke Lepna Ühiskodu (Energia pst 16-2, Lepna).  

 

Vallas on 2 päevakeskust. Lasila Päevakeskus pakub tugi- ja koduteenust ümberkaudsete külade 

elanikele. Arkna Päevakeskus pakub tugi- ja koduteenust Arkna küla elanikele ning juhendab ja 

korraldab laste huvitegevust, ringide tööd ning järelevalvet. 

Veterinaar- ja tervishoiuasutusi Rakvere vallas ei ole. 

1.4  Looduskeskkond 

Rakvere valla olulisemad loodusressursid on muld, põhjavesi, mets. Valla maadel on 2460 ha 

metsamaad. Suuremad metsavarud paiknevad hajutatult üle valla, suurema metsasusega ala valla 

piires selgelt ei eristu.  

 

Ainsa veekoguna läbib Rakvere valda Hulja külast algav ja Soome lahte suubuv 44 km pikkune Selja 

jõgi. Selja jõe valgala pindala on 410 km2.  

Põhiliseks maavaraks valla territooriumil on kruus. Vinni ja Rakvere valla haldusalal paikneb avatud 

Haava avakarjäär ja suurimaks kruusa tagavaraks on Veltsi-Pahnimäe avamata karjäär (koguvaruga 

239 400 m3).  

 

Natura 2000 aladest paiknevad (osaliselt) Rakvere vallas järgmised alad: 

1) Lasila loodusala - pindala 237 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel 

mullal (6270), puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: 

harivesilik (Triturus cristatus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus); 

2) Mädapea loodusala - pindala 72 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), vanad 

laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070). 
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2. STRATEEGILISED DOKUMENDID JA ÕIGUSAKTID 

JÄÄTMEHOOLDUSE KORRALDAMISEL 

2.1 Strateegilised dokumendid. Jäätmekäitluspoliitika 

 

Eesti jäätmehooldusstrateegia põhineb, mille üldised eesmärgiks on vähendada ressursikasutusest 

Euroopa Liidu jäätmepoliitikal tulenevat negatiivset keskkonnamõju, seda jäätmetekke vältimise ning 

jäätmete ringlussevõtu ja taaskasutuse kaudu.  

 

Üldiselt on nende põhimõtetega arvestatud Eesti Keskkonnastrateegias 2030, mille põhimõteteks 

on säästva arengu edendamine, keskkonnakahjustuste  ennetamine ja vältimine, jäätmehoolduse 

integreerimine teiste eluvaldkondade ja loodusvarade kasutamisega. Sellest lähtuvalt võib 

jäätmekäitlusmeetmed reastada pingeritta (jäätmehierarhia):  

• jäätmetekke vältimine;  

• tekkivate jäätmekoguste ja nende ohtlikkuse vähendamine;  

• jäätmete taaskasutamise laiendamine;  

• jäätmetest tuleneva keskkonna saastamise vähendamine; 

• jäätmete keskkonnaohutu kõrvaldamine.  

 

Detailsemalt suunatakse Eesti jäätmehoolduse korraldamist riigi jäätmekavaga. Riigi jäätmekava 

perioodiks 2014 – 2020 ja selle rakendusplaan aastasteks 2014-2017 kiideti heaks Vabariigi 

Valitsuse 13.06.2014 korraldusega nr 256. Kui senini oli jäätmehoolduses põhirõhk jäätmete 

ladestamise vähendamisel ja nende taaskasutamisel, siis uus kava keskendub enam jäätmetekke 

vältimisele ja vähendamisele, mis on strateegiliseks eesmärgiks. Tuleb kavandada, projekteerida, 

valmistada ja importida eeskätt selliseid tooteid, mis on korduskasutatavad või võimalikult pika 

kasutusajaga. Samuti tuleb vähendada ohtlike ainete sisaldust materjalides ja toodetes.  

 

II strateegiliseks eesmärgiks on võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil taaskasutada 

maksimaalsel tasemel. Jäätmete taaskasutuse suurendamine peab toimuma ringlussevõttu eelistades. 

Taaskasutuse suurendamisele aitab kaasa optimaalne jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku 

arendamine. Üheks keerukamaks ülesandeks on olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvu täitmine. Selleks 

on vaja oluliselt suurendada olmejäätmetes sisalduvate biolagunevate jäätmete liigiti kogumist ja 

ringlusse suunamist. Peale kogumisvõrgustiku arendamise tuleks biolagunevate jäätmete 

ringlussevõtu suurendamiseks luua nõuetele vastavad käitluskohad biolagunevate jäätmete (sh 

köögijäätmete) ringlussevõtuks (kompostimistehnoloogiate ja kääritamise tehnoloogiate soetamine, 

toidujäätmete eeltöötluskäitiste rajamine). Tuleb uurida võimalusi reoveesette käitlemiseks ja välja 

töötada jäätmeteks olemise lakkamise kriteeriumid, et soodustada reoveesette taaskasutamist eri 

valdkondades (põllumajanduses, haljastuses, rekultiveerimisel, ehituses jne).  
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Elanikkonnalt kogutavate tagatisrahata pakendijäätmete kogumissüsteem vajab olulist täiendamist. 

Kohalikud omavalitsused peavad välja selgitama pakendijäätmete kogumispunktide arvu, asukohad ja 

konteinerite kuju/arvu, saavutama selles osas kokkulepped taaskasutusorganisatsioonidega ning 

lisaks teostama ka järelevalvet.  

 

Analüüsimist vajavad ehitus- ja lammutusjäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamise 

võimalused, sealhulgas vajalike seadmete soetamine. Toetamist vajab asbesti sisaldavate isolatsiooni- 

ja ehitusmaterjalide liigiti kogumine ja inimese tervisele ohutu käitlemine.  

 

III strateegiliseks eesmärgiks on vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades 

muuhulgas seiret ning järelevalvet. Näiteks tuleb rakendada ka korrastatud prügilate regulaarset 

järelevalvet, et tuvastada võimalikud probleemid prügila katendis või nõrgvee- ja 

gaasiväljutussüsteemis. Ennetada tuleb võimalike probleemide tekkimist ja vältida keskkonnaohtu. 

Prügilates, millele on määratud järelhooldus, tuleb jälgida järelhooldustingimuste täitmist.  

 

Olulised sidusdokumendid ja -tegevused:  

• Keskkonnahariduse arendamine ja tegevuskava; Lisaks riiklikule õppekavale on kõigis 

maakondades Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna töötajad. Keskkonnaharidus sai 

keskkonnaametis alguse kohustusest tutvustada inimestele kaitsealade ja rahvusparkide 

loodusväärtusi. Säästva arengu hariduse nõuetele alusel on välja töötatud õppeprogrammid, 

mis käsitlevad selliseid keskkonnaharidusega seotud aspekte, nagu jäätmemajandus, 

maavarade kaevandamine ja muud keskkonna seisundit mõjutavad majanduslikud ja 

kultuurilised aspektid. Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil on loodud veebipõhine 

andmebaas, kust leiab keskkonnaharidust pakkuvate asutuste kontaktandmed, olenemata 

asutuste kuuluvusest või omandivormist, ja riiklikku õppekava toetavad õppeprogrammid.  

• Keskkonnahoidlikud riigihanked. Euroopa Liidu kogemus kinnitab, et keskkonnahoidlikud 

hanked suudavad oluliselt mõjutada turul pakutavaid tooteid/teenuseid, mille tulemusena 

muudavad ettevõtted oma tootmise, tooted ja/või teenused keskkonnahoidlikumaks. Sellised 

tooted on tavaliselt valmistatud võimalikult tõhusa loodusvarakasutusega ja vähe saastates 

ning neil on minimaalne mõju keskkonnale nii kasutusajal kui ka kasutusest kõrvaldamisel. 

Näiteks võib tooteid valmistada taaskasutatavast materjalist või kasutada vähem 

pakkematerjali.  

Kõikide strateegilise sidusdokumentide loetelu on esitatud riigi jäätmekava 2014-2020 lisas 2. 

 

2.2 Õigusaktide peamised nõuded 

Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi jäätmehooldust reguleerivate õigusaktide loetelu on esitatud riigi 

jäätmekava 2014-2020 lisas 2. Siinkohal on ära toodud jäätmevaldkonna õigusaktides sätestatud sihid, 

mille saavutamine langeb uue jäätmekava perioodile  
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 kõik nõuetele mittevastavad suletud prügilad tuleb korrastada 31.12.2015 (Rakvere valla 

halduses selliseid ei ole); 

• alates 2020. aasta 16. juulist ei tohi prügilatesse ladestatavate biolagunevate jäätmete 

osatähtsus olmejäätmete hulgas olla üle 20 massi-protsendi (2013. aasta eesmärk 30 

massiprotsenti jäi Eesti Vabariigis täitmata - 2011. aasta tase oli 57 %);  

• alates 2020. a 1. jaanuarist tuleb taaskasutada korduskasutamiseks ettevalmistatuna ja 

ringlusse võetuna kodumajapidamisest pärinevaid paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmed, 

muid liigiti kogutud kodumajapidamisest pärinevaid jäätmeid ning muudest allikatest 

pärinevad samalaadseid jäätmeid, välja arvatud tootmisjäätmed ja põllumajanduslikust 

tootmisest või metsandusest pärinevad jäätmed, vähemalt 50% ulatuses nende jäätmete 

kogumassist kalendriaastas;  

• alates 2020. a 1. jaanuarist tuleb taaskasutada korduskasutamiseks ettevalmistatuna, ringlusse 

võetuna ja muul viisil taaskasutatuna, sealhulgas kaeveõõnte täitmiseks muude ainete asemel 

kasutatud ehitus- ja lammutusjäätmeid, välja arvatud kivid ja pinnas, vähemalt 70% ulatuses 

nende jäätmete kogumassist kalendriaastas.  

Jäätmeseadusest jt õigusaktidest tulenevaid avalike ja eraõiguslike isikute kohustusi on kirjeldatud ptk 

2.4.  

Pakendi ja pakendijäätmete taaskasutussüsteem peab olema korraldatud selliselt, et saavutatakse 

pakendiseaduses toodud pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse eesmärgid ja 

kehtestatud sihtarvud ning jäätmeseaduses sätestatud jäätmekäitluse üldised eesmärgid. 

Pakendiseaduse § 171 sätestab nõuded pakendijäätmete kogumiskohtadele, kus avalikkus saab 

pakendijäätmed üle anda. Tagatisrahata pakendi jäätmete kogumisel peab taaskasutusorganisatsioon 

tagama nõuetele vastava kogumiskohtade tiheduse (Rakvere vallas peab olema vähemalt üks 

kogumiskoht 500 elaniku kohta, st vaja on vähemalt 5 kogumispunkti).  

 

Igas kogumiskohas peab olema tagatud kõigi pakendimaterjali liikide kogumine. 27.05.2014 

jõustunud muudatus sätestab, et kogumiskohad, kogumiskonteinerite miinimumarv ja 

miinimummaht iga kogumiskoha kohta ning nende tühjendamissagedus l määratakse kindlaks 

taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse organi vahel sõlmitavas kirjalikus lepingus (§ 171 

lg 13).  

 

Pakendiseaduse § 36 lg 2 sätestab taaskasutamise sihtarvud:  

1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 protsenti kalendriaastas;  

2) pakendijäätmete kogumassist ringlussevõetuna vähemalt 55 ja mitte  

rohkem kui 80 protsenti kalendriaastas. 

 

Seejuures tuleb pakendiettevõtjal taaskasutada pakendimaterjali liike kalendriaastas vähemalt 

järgmises ulatuses:  

1) 70 % klaasijäätmete kogumassist ringlussevõetuna;  

2) 70 % paberi- ja kartongijäätmete kogumassist, kusjuures 60 % kogu- massist ringlussevõetuna;  
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3) 60 % metallijäätmete kogumassist ringlussevõetuna;  

4) 55 % plastijäätmete kogumassist, kusjuures 45 % plastijäätmete kogumassist ringlussevõetuna ja 

22,5 % plastijäätmete kogumassist uuesti plastiks töödelduna;  

5) 45 % puidujäätmete kogumassist, kusjuures 20 % kogumassist ringlussevõetuna.  

Muu pakendimaterjal tuleb taaskasutada võimalikult suures koguses vastavalt olemasolevatele 

tehnilistele võimalustele ja majanduslikule põhjendatusele. 

2.3 Rakvere valla õigusaktid jäätmehoolduse korraldamiseks 

Kohaliku omavalitsuse erinevate õigusaktidega täpsustatakse jäätmehoolduse arendamise erinevaid 

aspekte. Kõige olulisemad kogu valla territooriumi ja kõiki elualasid hõlmavad arengudokumendid 

kohalikul tasandil on arengukava ja üldplaneering: 

 

Rakvere valla arengukava aastateks 2013-2032 ja Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 

on vastuvõetud Rakvere Vallavolikogu 28.november 2012 määrusega nr 2. 

Kuna käesolev jäätmekava moodustab osa kohaliku omavalitsusüksuse arengukavast, siis tuleb kava 

koostamisel arvestada valla üldisema arenguvisiooniga. 

RAKVERE VALLA VISIOON 2032:  Rakvere vald on inimväärse elu- ja puhkekeskkonnaga, erksa 

kultuurielu, konkurentsivõimelise majanduse ja kaasaegse infrastruktuuriga säästvale arengule 

suunatud, iseseisev, koostöömeelne, haldus- ja jätkusuutlik ning uuendustele avatud kogukond. 

 

Rakvere valla missioon on tagada elanikkonnale, külastajatele, ettevõtjatele ja organisatsioonidele 

kvaliteetne, kõikide huvidega arvestav, stabiilne ja turvaline elu-, puhke- ja ettevõtluskeskkond. 

 

Vallaorganisatsiooni tegevust läbivad põhimõtted ja väärtused: 

• Avatus ja pädevus: 

- Valla juhtimine ja ressursside haldamine lähtudes parimatest teadmistest, oskustest, 

kogemustest ja demokraatlikult jagatud väärtustest. 

- Otsuste ja tegevuste avalikustamine ja läbipaistvus. 

- Tegutsemine valla kodanike ja institutsioonide huvides ja vajadusi arvestades. 

- Inimeste tunnustamine ja motiveerimine. 

- Iga probleem otsuse ja lahenduseni. 

• Eesmärgikindlus: 

- Püsiva toimetuleku- ja arenguvõime loomine. 

- Arendustegevuse pidev eesmärgistamine, elushoidmine. 

• Uuenduslikkus: 

- Õppimisvõime ja loovuse arendamine ning uuenduslike ideede ja tegevuste toetamine. 

- Valla avalike teenuste osutamisse on kaasatud avalik-, era- ja kolmas sektor. 

- Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine teenuste osutamisel. 

- Organisatsioon on uute, arengule kaasaaitavate projektide käivitamise ja läbiviimise toetajaks. 

• Koostöö: 

- Kõigi osapoolte kaasamine arengute kavandamisel, rahastamisel ja rakendamisel ning 

http://www.rakverevald.ee/index.php?id=769
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vastavate otsuste ettevalmistamisel. Ühistöös luuakse sünergia valla identiteedi loomiseks ja 

parimate lahendite kasutamiseks vallaelanike huvides. 

- Pidev info pakkumine ja suhtlemine. 

- Initsiatiivi ja omaalgatuse toetamine. 

• Jätkusuutlikkus: 

- Püsiva toimetuleku- ja arenguvõime loomine. 

- Arendustegevuse pidev eesmärgistamine, elushoidmine. 

Arengukava kohaselt on Rakvere valla üheks strateegiliseks eesmärgiks efektiivselt korraldatud 

jäätmekäitlus ja looduskaitse, elanikkonna kõrge keskkonnateadlikkus. 

 

Rakvere valla üldplaneering on kehtestatud Rakvere Vallavolikogu 21.aprilli 2010 määrusega nr 4. 

Üldplaneeringu eesmärgiks on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, 

aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute 

koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks. 

Jäätmekäitluse korraldamise aspektist on olulised järgmised Rakvere valla õigusaktid: 

 

Rakvere valla jäätmehoolduskiri on kehtestatud Rakvere Vallavolikogu 30.03.2011 määrusega nr 4 

eesmärgiga säilitada Rakvere vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning 

soodustada jäätmete taaskasutamist. 

Jäätmehoolduseeskiri vastab üldjoontes jäätmeseaduse § 71 lg 2 nõuetele, kuid seoses jäätmeseaduse 

muutmisega 2011.a ja 2014.a oleks eeskirjas vaja täpsustada mõningad mõisted ja viited 

jäätmeseadusele ning mitmete jäätmeliikide puhul üleandmisvõimalusena kajastada ka 03.04.2012. 

avatud Lääne-Virumaa Jäätmekeskust. 

Rakvere valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend on kehtestatud Rakvere Vallavolikogu 

30.märts 2011määrusega nr. 5. Rakvere vallas korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendiga 

sätestatakse järgmist: 

1) korraldatud jäätmeveo veopiirkond; 

Rakvere valla haldusterritoorium moodustab ühe jäätmeveopiirkonna. Korraldatud jäätmeveoga on 

kohustuslikult hõlmatud Rakvere valla haldusterritooriumil asuvad Lepna alevik ja kõik külad: Arkna, 

Eesküla, Järni, Karitsa, Karivärava, Karunga, Kloodi, Kullaaru, Kõrgemäe, Lasila, , Levala, Mädapea, 

Paatna, Päide, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe ja Veltsi.  

2) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid; 

20 03 01 - (prügi) segaolmejäätmed;  

20 01 01 – paber ja papp 

20 03 07 – suurjäätmed; 

3) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete kogumise ja vedamise tingimused, sealhulgas 

vedamise sagedus ja aeg; 

Jäätmete äravedu peab toimuma sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise ning haisu tekke, kuid mitte 

harvemini kui: 

http://www.rakverevald.ee/index.php?id=10886
https://www.riigiteataja.ee/akt/410122013038
https://www.riigiteataja.ee/akt/410122013042
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1)  korterelamutes   (9 ja enam korterit) -  vähemalt üks kord  kahe nädala jooksul 

2)  korterelamutes ( 4 kuni 8 korterit)  - vähemalt üks kord nelja nädala jooksul 

3) eramute ja kuni 3 korteriga elamute juures: 

-  kui biolagunevad jäätmed komposteeritakse  -  vähemalt üks kord 12 nädala jooksul 

-  kui biolagunevaid jäätmeid ei komposteerita  - vähemalt  üks kord  4 nädala jooksul 

4) korraldatud jäätmeveoga liitumise ja liitumisest vabastamise tingimused; 

5) korraldatud jäätmeveol kasutatavad jäätmete kogumismahutite tüübid; 

6) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamise teenustasude piirmäärad ja 

teenustasude muutmise kord. 

7) kontsessiooni omava kontsessionääri ja kontsessiooni andja vahel korraldatud jäätmeveo lepingu 

sõlmimise kord ning jäätmekäitluslepingute sõlmimise kord; 

8) kontsessiooni omavalt Kontsessionäärilt olmejäätmete vedamise kontsessiooni ennetähtaegse 

äravõtmise kord. 

Eelnevalt nimetatud juhend on kooskõlas jäätmeseaduse nõuetega ning sellest tulenevat muutmist ei 

vaja. Kui ainult muuta jäätmete vedamise sagedust (sagedamaks), et vähendada illegaalset 

jäätmekäitlust vallas (jäätmete metsa alla viskamine, matmine ja põletamine). 

 

Rakvere Vallavolikogu 25.04.2007 määrusega nr 8 on asutatud Rakvere valla jäätmevaldajate register 

ja kehtestatud registri põhimäärus. 

Rakvere valla jäätmevaldajate registri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on tagada arvestus 

Rakvere vallas korraldatud olmejäätmeveoga liitunud ja mitteliitunud jäätmevaldajate, nende 

tekitatud jäätmekoguste, jäätmete käitlusviiside ja tekkekohtade üle.  

Vallavalitsus omab ülevaadet valla jäätmevaldajate kohta, seega võib öelda, et üldjoontes täidab 

register talle pandud eesmärki, alati muidugi võiksid olla andmed täpsemad ja ajakohasemad jäätmete 

käitlusviiside ja tekkekohtade üle.  

 

Rakvere valla heakorraeeskiri on kehtestatud Rakvere Vallavolikogu 22.01.2003 määrusega nr 4 ja see 

kehtestab heakorranõuded valla üldkasutataval territooriumil ja maaüksustel. Eeskiri kehtib valla 

haldusterritooriumil ja selle nõuded on kohustuslikud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, 

sõltumata nende elu- või asukohas.  

Eeskirja kohaselt on omanik või valdaja kohustatud hoidma korras prügikonteinerid, 

prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed, tagama prügi regulaarse äraveo. Prügi ja muu veose 

vedaja peab koristama mahapudenenud prügi või veose. 

2.4 Jäätmehoolduse organisatsioonilised aspektid ja kohustused 

 

Jäätmehoolduse olukord sõltub suures osas kohaliku omavalitsuse tegevusest, kellele on 

jäätmeseadusest tulenevalt oma haldusterritooriumil mitmeid jäätmehoolduse arendamise ja 

korraldamise kohustusi.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/409102013091
https://www.riigiteataja.ee/akt/409102013091
https://www.riigiteataja.ee/akt/250419
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• korraldada olmejäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende 

taaskasutamist võimalikult suures ulatuses;  

• olmejäätmete korraldatud jäätmeveo rakendamine; 

• korraldada jäätmeveoga hõlmatud jäätmete taaskasutamist või kõrvaldamist; 

• arendada jäätmehooldust mis tähendab jäätmealase teabe levitamist, jäätmealast nõustamist ja 

jäätmehoolduse kavandamist või muud tegevust, mille eesmärk on vältida või vähendada 

jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset;  

• koostada jäätmehoolduse arendamiseks jäätmekava, mis peab sisaldama jäätmete liigiti 

kogumise ja sortimise arendamist toetavaid tegevusi, koos tähtaegadega konkreetsete 

jäätmeliikide kaupa ning jäätmehoolduse rahastamist; 

• koostada ja kinnitada jäätmehoolduseeskiri; 

• teha jäätmehoolduseeskirja täitmise üle pidevat järelevalvet. 

Lisaks jäätmeseadusele reguleerib KOVi kohustusi ka pakendiseadus, mille kohaselt kohalik 

omavalitsus teostab järelevalvet oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise, 

kogumise ja taaskasutamise üle. Eelkõige tähendab see kogumissüsteemi toimimise koordineerimist 

(kokkulepped taaskasutusorganisatsioonidega, nõuete esitamine pakendijäätmete kogumissüsteemile, 

teavitamine ja järelevalve).  

 

Jäätmehoolduse eesmärkide elluviimisel on oluline koostöö üleriigiliste 

taaskasutusorganisatsioonidega (pakendijäätmete kogumine) ja tootjavastutusorganisatsioonidega 

(probleemtoodete jäätmete, sh elektroonikaromude ja vanarehvide kogumine). Nende 

organisatsioonide ülesandeks on korraldada jäätmekäitlejate kaudu nende jäätmete kogumine 

jäätmetekitajalt, edasine töötlemine ja taaskasutamine, sh vastutavad nad taaskasutuse sihtarvude 

täitmise eest.  

 

Jäätmekäitlejad koguvad nii tavajäätmeid (sh olmejäätmed korraldatud jäätmeveo raames, ehitus- ja 

lammutusjäätmed jm) kui ohtlikke jäätmeid, kogumine ja nende suunamine edasisele käitlemisele 

(taaskasutamisele), valmistavad neid ette kordus- ja taaskasutamiseks, taaskasutavad ja kõrvaldavad 

jäätmeid. Jäätmete käitlemiseks on vajalik kas keskkonnakompleksluba, jäätmeluba, ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi või jäätmekäitleja registreerimistõendit. Kõikide nende lubade andmine on 

Keskkonnaameti pädevuses, protsessi käigus küsitakse ka kohaliku omavalitsuse seisukohta 

loataotluse suhtes. 

 

Kodumajapidamiste ülesanded on liitumine korraldatud jäätmeveoga, olmejäätmete sortimine 

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

jäätmejaama. Kodumajapidamises tekkinud jäätmete käitlemisel on vaja juhinduda valla või linna 

jäätmehoolduseeskirjast. 

 

Ettevõtjatel jt juriidilistest isikutest jäätmetekitajatel on olmejäätmete käitlemisel sisuliselt samad 

kohustused, mis kodumajapidamistel kuid liigiti kogutud jäätmete, sh ohtlike jäätmete üleandmiseks 

ei saa nad kasutada avalikke kogumispunkte. Ka tootmisprotsessis tekkinud jäätmete nõuetekohane 
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käitlemine tuleb ettevõtjatel endal korralda. Jäätmeluba või keskkonnakompleksluba omavad isikud 

ei pea liituma korraldatud olmejäätmete veoga.  

 

Detailsem ülevaade osapoolte rollijaotusest on riigi jäätmekava koostamise alusdokumendis 

„Jäätmehoolduse organisatsioonilised aspektid ja kohustused“  

(http://www.envir.ee/sites/default/files/organisatsioonilised_aspektid_ja_kohustused.pdf). 

  

  

http://www.envir.ee/sites/default/files/organisatsioonilised_aspektid_ja_kohustused.pdf
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3. RAKVERE VALLA JÄÄTMEHOOLDUSE ÜLEVAADE 

 

Jäätmekava koostamisel on algandmetena kasutatud 2010-2013.a Keskkonnaagentuuri (KAUR) 

poolt koondatud jäätmearuannete andmeid. 

 

Jäätmearuanded on esitatud piirkonna jäätmetekitajate ja -käitlejate poolt Keskkonnaametile. 

Jäätmeseaduse kohaselt peavad jäätmearuande esitama jäätmeluba või keskkonnakompleksluba 

omavad isikud ja Keskkonnaametis jäätmekäitlejana registreeritud isikud. 

 

Keskkonnaametil on õigus jäätmearuannet nõuda jäätmeseaduse § 117 lõike 2 kohaselt ka  

jäätmetekitajalt, kelle tegutsemiseks jäätmeluba või kompleksluba pole nõutav, kuid kelle tekitatud 

tavajäätmete kogus ületab 10 tonni aastas või ohtlike jäätmete kogus 100 kilogrammi aastas. 

 

Jäätmekäitluse statistilise aruandluse alusel on põhimõtteliselt võimalik eraldada jäätmekäitlejate 

poolt kogutavate jäätmete koguseid nii omavalitsuste kui konkreetsete tekitajate (peamiselt  

ettevõtete) kaupa.  

 

Tegelikkusele vastavate jäätmekoguste leidmisel on suureks probleemiks jäätmearuandluse täitmine 

mitte kõigi asjakohaste ettevõtete poolt ning osaliselt ka esitatud aruannete ebakorrektne täitmine.  

 

Riiklikus jäätmestatistikas ei leia kajastamist kodumajapidamistes kohapeal taaskasutatavad või 

kõrvaldatavad jäätmed ning illegaalselt ladestatavad jäätmed. Arvestades eelnevalt mainitud 

probleeme, ei anna jäätmete algarvestus ja statistiline töötlus veel täielikku ülevaadet tekkivate 

olmejäätmete kogustest, nende kohtsorteerimisest, taaskasutusest, käitlemisest ning ladestamisest.  

Kõik käesolevas jäätmekavas toodud jäätmete kogused on tonnides. 

 

Tekkivate jäätmekoguste analüüsimisel lähtutakse riigi jäätmekavas 2014-2020 ja erinevates 

uuringutes toodud arvestuslikest jäätmetekke näitajatest.  

 

3.1 Rakvere valla jäätmekava 2009 – 2013 

 

Rakvere valla jäätmekava 2009-2013 eesmärgiks oli parandada jäätmehooldust Rakvere valla 

territooriumil, tagades keskkonnaohutu, majanduslikult põhjendatud ja seadusandlust järgiva 

jäätmekäitluse.  

Rakvere valla jäätmekava 2009-2013 kohaselt olid Rakvere valla jäätmehoolduse eesmärgid järgmised: 

 jäätmetekke ja jäätmete edasise käitlemise ohjamine; 

 omavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmine nii jäätmekäitluse korraldamise kui ka järelevalve 

suhtes; 

 jäätmetekke vähendamine ja tekkivate jäätmete taaskasutamise suurendamine; 
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 ladustatavate jäätmete koguse ja selles biolagunevate jäätmete osatähtsuse vähendamine; 

 kõige lähema keskkonnakaitseliselt sobiva jäätmekäitluskoha kasutamine; 

 võimalikult suure arvu jäätmekäitlejate haaramine jäätmete kogumise ja käitlemise süsteemi; 

 maakondliku jäätmekäitluskeskuse rajamine. 

 

Mil määral ja kuidas on ellu rakendatud Rakvere valla jäätmekavas 2009-2013 püstitatud eesmärgid ja 

viidud läbi eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused, on toodud järgnevates peatükkides. 

3.2 Rakvere valla jäätmetekke üldine ülevaade aastatel 2010-2013  

 

Rakvere vallas on üldine jäätmeteke viimastel aastatel vähenenud (vt tabel 6), kuigi 

kodumajapidamistes pigem suurenenud. Jäätmetekke suurenemist kodumajapidamistes võis ühelt 

poolt põhjustada majanduskasv ja teisest küljest see, et üha rohkem jäätmeid antakse üle ja 

käideldakse nõuetekohaselt (sh kajastatakse jäätmearuandluses). Keskmiselt 87% Rakvere vallas 

tekkivatest (sh kogutud) jäätmetest on pärit ettevõtetest (vt tabel 6). 

Tabel 6 Rakvere valla kodumajapidamistes ja ettevõtetes tekkinud (sh kogutud) 

jäätmete kogused 2010-2013. 

Aasta 

Tekkinud 

(sh 

kogutud) 

ettevõtetest 

% 

kogutekkest 

Tekkinud (sh 

kogutud) 

majapidamistest 

% 

kogutekkest 

Tekkinud (sh 

kogutud) 

KOKKU 

2010 8 434,02 98,15 158,84 1,85 8 592,85 

2011 9 836,64 65,03 5 289,80* 34,97 15 126,44 

2012 8 013,40 95,44 382,55 4,56 8 395,95 

2013 3 788,90 88,60 487,39 11,40 4 276,29 

KOKKU 30 072,95 82,64 6 318,57 
17,36 36 391,52 

 

* 2011.a kodumajapidamistelt saadud jäätmekogus on sedavõrd suur tänu metallijäätmetele. See on 

eksitav ja tingitud sellest, et metallijäätmed on kogutud eraisikutelt ja ka FIE-delt. 

Ettevõtetes tekib kõige enam olmereovee puhastussetteid (jäätmekood 19 08 05) ja paber ja 

kartongpakendeid (jäätmekood 15 01 01) ning kodumajapidamistes prügi (segaolmejäätmed; 

jäätmekood 20 03 01) ning rauda ja terast (jäätmekood 17 04 05). 

 

Rakvere valla jäätmekava 2009-2013 üheks eesmärgiks oli jäätmetekke vähendamine. Tabelis 6 on 

näha, et üldiselt on eesmärk küll saavutatud, kuid arvestades sellega, et kodumajapidamistes tekkinud 

(sh kogutud) jäätmete kogused on suurenenud, tuleb see eesmärk kindlasti püstitada ka käesoleva 

jäätmekavaga hõlmatud perioodiks. 
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3.3 Sega- ja olmejäätmed 

 

Olmejäätmed (EJK 1  nimistu jaotiskood 20) on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, 

teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. 

Olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid. Olmejäätmed ei ole koostiselt 

ühtsed. Jäätmete koostise määravad paljud tegurid, nagu tarbimusharjumused, kohapealne 

sorteerimise määr, aastaaeg, elamu tüüp jne. 

 

Olmejäätmed ehk tavamõistes prügi on üks peamisi jäätmeliike, mis omavalitsustes tekitab kõige 

rohkem probleeme. Kui eraldada olmejäätmetest ohtlikud jäätmed, siis saame ülejäänud jäätmetest 

rääkida kui tavaprügist, mis siiamaani ladestati prügilasse. Prügilasse ladestatud segaolmejäätmete 

koostise väljaselgitamiseks on Eestis tehtud üksikuid uuringuid. Viimane põhjalikum 

segaolmejäätmete sortimisuuring viidi läbi üle-eestiliselt 2012-2013. aastal (vt joonis 3) 

 

 

Joonis 3 Eesti keskmine segaolmejäätmete liigiline koostis (SEI uuring 2012-20132) 

Märkimisväärselt suure osa segaolmejäätmetest moodustavad biolagunevad  (31,8%) ja plastijäätmed 

(18,1%). Valdava osa (84,6%) biojäätmetest moodustavad köögijäätmed (peamiselt toidujäätmed). 

                                                           
1 EJK - Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“: 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1053350  
2 Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eriti kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise  uuring, SEI 

2013: http://www.envir.ee/sites/default/files/sortimisuuring_2013loplik.pdf  

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1053350
http://www.envir.ee/sites/default/files/sortimisuuring_2013loplik.pdf
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Toidukao3 ehk raisatud toidu osakaal köögijäätmetes jäi vahemikku 18,2-25,3% ja segaolejäätmetest 

jäi nende jäätmete osakaal vahemikku 5,2-7,3%. Selle osa jäätmete teket on võimalik tulevikus 

tunduvalt vähendada. Plastijäätmetest moodustab valdava osa plastpakend (keskmiselt 88%).  

 

Sama uuringu kohaselt tekitab Eestis inimene keskmiselt 216,4 kg segaolmejäätmeid aastas, st  

Rakvere vallas aastas ca 456 tonni. Rakvere valla kodumajapidamistes tekkis  2013.a jäätmearuannete 

kohaselt, aga ca 2,7 korda vähem segaolmejäätmeid ehk 172 tonni (81,7 kg/in; vt tabel 7). Kui, aga 

arvestada ka ettevõtetes tekkinud segaolmejäätmete kogusega (keskmiselt ca 220 t/a), siis tekib 

Rakvere vallas segaolmejäätmeid aastas kokku ca 392 tonni (ca 186 kg/in).  

 

Rakvere valla ettevõtetes ja kodumajapidamistes tekkivate olmejäätmete kogused on toodud tabelis 7 

ja selle põhjal on näha, et kõige enam tekibki Rakvere vallas olmejäätmetes prügi ehk 

segaolmejäätmeid (jäätmekood 20 03 01) ning ettevõtetes lisaks ka  paberit ja kartongi (jäätmekood 

20 01 01). 

 

Tabel 7 Rakvere valla kodumajapidamistes ja ettevõtetes tekkivate (sh kogutud) 

olmejäätmete kogused 2010-2013 

Jäätme-

kood 
Jäätmete nimetus 

2010 2011 2012 2013 

Ettevõtted 
Kodumaja

-pidamised 
Ettevõtted 

Kodumaja

-pidamised 
Ettevõtted 

Kodumaja-

pidamised 
Ettevõtted 

Kodumaja-

pidamised 

20 03 98 
Prügi (segaolmejäätmete) 

sortimisjäägid 
    66,62           

20 03 07 Suurjäätmed         0 1,47 0 6,78 

20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) 195,286 135,342 218,018 142,97 221,473 145,649 428,513 172,168 

20 02 01 Biolagundatavad jäätmed         3,4   5,2   

20 01 98* Sortimata ravimikogumid 0 0,061 0 0,048 0,006 0,008     

20 01 40 Metallid             0 2,176 

20 01 39 Plastid     60,61   0       

20 01 36 

06 

Kasutuselt kõrvaldatud 

elektri- ja 

elektroonikatööriistad (välja 

arvatud suured paiksed 

tööstuslikud tööriistad), 

mida ei ole nimetatud 

koodinumbritega 20 01 21*, 

20 01 23* ja 20 01 35* 

    0,27   0,3       

20 01 36 

04 

Kasutuselt kõrvaldatud 

tavatarbijatele määratud 

seadmed, mida ei ole 

nimetatud koodinumbritega 

20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 

35* 

0 2,506 0,44 0,17 0,35       

                                                           
3  Toidukadu - terved ja pakendatud toiduained ning terved ja koorimata puu- ja köögiviljad.  
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20 01 36 

03 

Kasutuselt kõrvaldatud 

infotehnoloogia- ja 

kommunikatsiooniseadmed, 

mida ei ole nimetatud 

koodinumbritega 20 01 21*, 

20 01 23* ja 20 01 35*  

    0,29   0,33       

20 01 36 

02 

Kasutuselt kõrvaldatud 

väikesed kodumasinad, mida 

ei ole nimetatud 

koodinumbritega 20 01 21*, 

20 01 23* ja 20 01 35*  

    0,83 0,2 0,5       

20 01 36 

01 

Kasutuselt kõrvaldatud 

suured kodumasinad, mida 

ei ole nimetatud 

koodinumbritega 20 01 21*, 

20 01 23* ja 20 01 35* 

    1,42 0,29 0,86       

20 01 36 

Kasutuselt kõrvaldatud 

elektri- ja 

elektroonikaseadmed, mida 

ei ole nimetatud 

koodinumbritega 20 01 21*, 

20 01 23* ja 20 01 35* 

        3,3 3,4 0 6,31 

20 01 33* 

Koodinumbritega 16 06 01, 

16 06 02 ja 16 06 03 

nimetatud patareid ja akud 

ning sortimata patarei- ja 

akukogumid, mille hulgas on 

selliseid patareisid või akusid 

0,041 0,089 0 0,014         

20 01 27* 

Ohtlikke aineid sisaldavad 

värvid, trükivärvid, liimid ja 

vaigud 

        0 0,205 0,012 0,281 

20 01 25 Toiduõli ja -rasv     2,807   0,36   0,16   

20 01 21* 

Luminestsentslambid ja 

muud elavhõbedat 

sisaldavad jäätmed 

0,028 0,005 0,27   0 0,015 0,7   

20 01 02 Klaas         0,16   4,108   

20 01 01 Paber ja kartong 26,223   358,646   356,114   15,658 3,77 

KOKKU 
221,578 

138,003 

710,221 

143,692 

587,153 

150,747 

454,351 

191,485 

Ca 62 

kg/in 

Ca 66 

kg/in 

Ca 70 

kg/in 

Ca 91 

kg/in 

359,581 853,913 737,9 645,836 

 

Rakvere vallas 2010-2013.a tekkinud olmejäätmete koguste põhjal võib öelda, et viimastel aastatel on 

nende jäätmete tekkekogus  mõnevõrra vähenenud. Kuigi, kas vähenemine ka jätkub ei ole ette näha, 

sest suurenemist soodustab majanduse mõningane kasv. Elanikkonna keskkonnateadlikkuse 

arendamine aitab kaasa jäätmete liigiti sorteerimise paranemisele, mis vähendab segaolmejäätmete 

kogust, samal ajal suurendades liigiti sorteeritud jäätmete kogust. 

Olmejäätmete koguse ja ohtlikkuse vähendamine sõltub jäätmete sorteerimise, lahuskogumise ja 

taaskasutamise määrast ning inimeste tarbimisharjumustest.  
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Rakvere valla jäätmekavas 2009-2013 püstitati olmejäätmete osas järgmised eesmärgid: 

 tekkivate olmejäätmete koguste vähendamine – 2010-2013.a jäätmearuannete kohaselt on  

olmejäätmete koguteke vähenenud, kuid samas on Rakvere vallas jätkuvalt probleeme olmejäätmete illegaalse 

käitlemisega (põletamine kodumajapidamistes, viskamine metsa alla jms) 

 vältida olmejäätmete kooseisus olevate ohtlike jäätmete sattumist keskkonda ja prügilatesse – 

2012-2013.a SEI uuringu kohaselt on prügilatesse ladestatavate segaolmejäätmete hulgas endiselt ca 1% 

ohtlikke jäätmeid. 

 elanikkonna harimine, et saavutataks olmejäätmete sorteerimine tekkekohas – tegevus peab 

olema pidev ja jätkuma. 

 kaasata võimalikult suur hulk jäätmetekitajaid korraldatud jäätmeveo süsteemi – korraldatud 

jäätmevedu rakendatud, kuid elanike poolt suur vastuseis minimaalsete tühjendussageduste muutmise osas. 

3.4 Suurjäätmed 

 

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

nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid, vannid, WC-potid 

jms. 

 

Vastavalt Rakvere valla jäätmehoolduseeskirja § 10 võib suurjäätmete äraveo jäätmetekitaja tellida 

veopiirkonna jäätmevedajalt või ise ära anda Lääne-Viru jäätmekeskusse. 

 

Jäätmearuannete kohaselt tekkis (sh koguti) Rakvere valla kodumajapidamistest 2012.a 1,47 tonni ja 

2013.a 6,78 tonni suurjäätmeid (vt tabel 7). Loodetavasti kasvab tulevikus inimeste teadlikkus veelgi 

ja suurjäätmed antakse käitlemiseks üle eraldi, mitte koos segaolmejäätmetega ja ei käidelda 

illegaalselt (metsa alla viskamine jms). 

 

Rakvere valla jäätmekava 2009-2013 kohaselt olid suurjäätmete osas järgmised eesmärgid: 

 ebaseaduslikult jäätmete keskkonda viimise ärahoidmine; 

 suurjäätmete kogumise parem korraldamine; 

 suurjäätmete äraveo kaasamine  korraldatud olmejäätmeveo süsteemi; 

Tänaseks on suurjäätmed hõlmatud korraldatud jäätmeveoga ning jäätmearuannete kohaselt on 

nende jäätmete kogused suurenenud, st nende jäätmete kogumine on paremini korraldatud. Illegaalse 

jäätmekäitluse osas on muidugi suur roll ka Rakvere linnal, kus ei ole kuni 02.03.2015 korraldatud 

jäätmevedu. Jätkata tuleb teavitustööd ja tõhustada järelevalvet. 

3.5 Pakend ja pakendijäätmed 

 

Pakendiseaduse kohaselt on pakend mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba 

mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi 

vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka 

samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid. 
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Sõltuvalt pakendi taaskasutuskordadest liigitatakse pakendid järgmiselt: 

1) korduskasutuspakend – mõeldud ja kavandatud läbima oma olelusringi jooksul 

korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -

võimalusest ja -kõlblikkusest; 

2)  ühekorrapakend – mõeldud üksnes ühekordseks kasutamiseks. 

 

Pakendijäätmed on mis tahes pakend või pakendimaterjal, mis muutub pärast pakendi kasutamist 

jäätmeteks jäätmeseaduse § 2 tähenduses. Pakendijäätmeteks ei loeta pakendi ja pakendimaterjali 

tootmisel tekkinud jääke. 

 

Alates 1. maist 2005. a toimib pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtukohustus. Pakendiseaduse alusel 

on akrediteeritud üks tagatisrahaga pakendite kogumisega tegelev taaskasutusorganisatsioon- Eesti 

Pandipakend OÜ4 ja kolm peamiselt konteinerite kaudu kogutava muu müügipakendiga tegelevat 

taaskasutusorganisatsiooni - MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) 5 , MTÜ Eesti 

Pakendiringlus6 ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ7. 

Kõigi pakendi taaskasutusorganisatsioonidega on Rakvere vallal sõlmitud leping ning seni on olnud 

koostöö taaskasutusorganisatsioonidega hea. 

 

Vastavalt pakendiseaduse § 171 lõige 1 punktile 3 peab taaskasutusorganisatsioon tagatisrahata 

pakendi jäätmete kogumisel tagama, et asustustiheduse korral alla 500 elaniku ühe ruutkilomeetri 

kohta, oleks vähemalt üks avalikkusele suunatud ja kättesaadav kogumiskoht 500 elaniku kohta. Selle 

nõude kohaselt peaks Rakvere vallas olema vähemalt 5 kogumiskohta. Rakvere vallas on 28 

avalikkusele suunatud ja kättesaadavat kogumiskohta (vt tabel 8), st 5,6 korda rohkem konteinereid, 

kui minimaalselt peab olema.  

 

Tabel 8 Rakvere vallas paiknevad avalikud pakendikonteinerid 

  Asula Aadress Suurus Liik 
Taaskasutus-

organisatsioon 

1 
Eesküla 
küla 

Eesküla küla, 
nelja tee ristis 

1,5 Segapakendid TVO 

2 
Lepna 
alevik 

Energia pst 34  1,5 Segapakendid TVO 

3 
Lepna 
alevik 

Energia pst 6  1,5 Segapakendid TVO 

4 Järni küla 
Järni küla 2-
korruselise maja 
juures 

1,5 Segapakendid TVO 

                                                           
4 Eesti Pandipakend OÜ: http://www.eestipandipakend.ee/est/epp 
5 MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon: http://www.eto.ee 
6 MTÜ Eesti Pakendiringlus: http://www.pakendiringlus.ee/web2/ 
7 Tootjavastutusorganisatsioon OÜ: http://www.tvo.ee/index.php?id=10194  

http://www.eestipandipakend.ee/est/epp
http://www.eto.ee/
http://www.pakendiringlus.ee/web2/
http://www.tvo.ee/index.php?id=10194
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5 Karitsa küla 
Karitsa küla, 
mõisahoone 
juures 

1,5 Segapakendid TVO 

6 Lasila küla 
Lasila küla  
teeristis 

1,5 Segapakendid TVO 

7 
Lepna 
alevik 

Lepna 1,5 Segapakendid TVO 

8 Levala küla 
Levala küla, 
Levala-Karitsa tee 
alguses 

1,5 Segapakendid 
TVO 

9 Levala küla 

Levala küla, 
Levala-
Sepanõmme tee 
alguses 

1,5 Segapakendid 

TVO 

10 
Mädapea 
küla 

Mädapea küla 
bussipeatuse 
juures 

1,5 Segapakendid 
TVO 

11 Lasila küla Mäe tn 1  1,5 Segapakendid 
TVO 

12 Paatna küla 
Paatna küla, Erna 
lauda juures 

1,5 Segapakendid 
TVO 

13 Tõrma küla 
Tõrma küla, 
Lepna-Tõrma 
teeristis 

1,5 Segapakendid 
TVO 

14 Tõrma küla 
Tõrma küla, 
Koeravere-Väike-
Maarja teeristis 

1,5 Segapakendid 

TVO 

15 
Tõrremäe 
küla 

Tõrremäe küla, 
Tapa mnt ja 
raudtee vahel 
elamute juures 

1,5 Segapakendid 

TVO 

16 Lasila küla Vahtra pst 11  1,5 Segapakendid 
TVO 

17 
Lepna 
alevik 

Lasteaia 2  1,5 Segapakendid 
TVO 

18 
Tõrremäe 
küla 

Tõrremäe küla, 
Tõrremäe 
korrusmajade 38 
ja 40 vahel 

1,5 Segapakendid TVO 

19 
Rakvere 
linn 

Vallikraavi 8 
(vallamaja hoov) 

1,5 Segapakendid TVO 

20 Lasila küla Lasila postkontor 2,5 Paberpakend 
MTÜ Eesti 

Pakendiringlus 

21 
Lepna 
alevik 

  2,5 Paberpakend 
MTÜ Eesti 

Pakendiringlus 

22 Tõrma küla   2,5 Paberpakend 
MTÜ Eesti 

Pakendiringlus 

23 
Tõrremäe 
küla 

  2,5 Paberpakend 
MTÜ Eesti 

Pakendiringlus 

24 Arkna küla Arkna 16 2,5 Segapakend ETO 

25 Arkna küla Arkna 17 2,5 Segapakend ETO 
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26 Veltsi küla 
Veltsi, ridaelamu 
17 sissesõidutee 

2,5 Segapakend ETO 

27 Veltsi küla 
Veltsi, Veltsi 
kortermajad 
(suurelamud) 

2,5 Segapakend ETO 

28 Vetsi küla 
Veltsi, Veltsi 
lasteaed - algkool 

2,5 Segapakend ETO 

 
Pakendi ja pakendijäätmete kogumismahutite puhul on probleemiks see, et neisse pannakse ka teisi 

jäätmeid (keskmiselt 20%). Tulevikus on vajalik oluliselt tõhustada järelvalvet jäätmetekitajate üle, 

millega suudetakse vähendada olmeprügi viimist pakendikonteineritesse.  

 

Ühekorra- ja korduskasutusega klaasist ja plastpudelites ning metallpakendites olevate jookide (õlu, 

madala alkoholisisaldusega joogid (kuni 6% vol), gaseeritud karastusjoogid, gaseerimata 

karastusjoogid, gaseeritud ja gaseerimata vesi jms) pakendid on tähistatud vastava tagatisraha 

embleemiga ja nende pakendite eest on võimalik MTÜ Eesti Pandipakendi süsteemi tagastades saada 

vastav tagatisraha (poest ostes lisatakse aga vastava tagatisraha joogi hinnale). Üleriigiline süsteem on 

loodud selleks, et stimuleerida plastist, metallist ja klaasist joogipakendi taaskasutust – selle asemel, et 

jätkuvalt uut toorainet kulutada. 

 

Tagatisrahaga pakendite vastuvõtukohad Rakvere vallas ja lähiümbruses on:  

 Põhjakeskus, Tõrremäe küla; 

 Elektra pood, Tobia küla; 

 Lasila pood (ainult klaastaara); 

 Grossi pood, Haljalas; 

 Rakvere linnas (Raja pood, Maxima, Aldar). 

Eestis üldiselt toimib väga hästi tagatisrahaga kaetud joogipakendi kogumine. 2012. Aastal kogus 

Eesti Pandipakend oma hallatava kogumissüsteemi kaudu kokku ja suunas taaskasutusse 89% 

plastpudelite, 86% klaaspudelite ja 62% plekkpurkide turule paisatud massist.  

Hinnanguliselt arvestatakse Eestis pakendijäätmete koguseks ca 120 kg inimese kohta aastas, seega 

võiks Rakvere vallas tekkida aastas ca 253 t pakendijäätmeid. Kogutavate jäätmete hulk on tunduvalt 

väiksem (vt tabel 9), sest osa pakendit ja pakendijäätmeid visatakse ära koos segaolmejäätmetega ning 

põletatakse küttekolletes. 
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Tabel 9 Rakvere vallas tekkinud (sh kogutud) ja taaskasutatud pakendijäätmete kogused 2010-2013 

Jäätme-

kood 
Jäätmete nimetus 

2010 2011 2012 2013 

Tekkinud (sh 

kogutud) 
Taas-

kasutatud 

Tekkinud (sh 

kogutud) 
Taas-

kasutatud 

Tekkinud (sh 

kogutud) 
Taas-

kasutatud 

Tekkinud (sh 

kogutud) 
Taas-

kasutatud 

E K E K E K E K 

15 02 02* 

Ohtlike ainetega 

saastunud absorbendid, 

puhastuskaltsud, 

filtermaterjalid (sh 

nimistus mujal 

nimetamata õlifiltrid) 

ja kaitseriietus 

      0,149   0 0,283   0 0 3,54 0 

15 01 10* 

Ohtlikke aineid 

sisaldavad või nendega 

saastunud pakendid 

            0 0,063 0 0,017 0,139 0 

15 01 10 

01* 

Ohtlikke aineid 

sisaldavad või nendega 

saastunud 

metallpakendid 

            0,05   0       

15 01 07 Klaaspakendid 20,829   0 37,435 0,338 0 16,015 0,897 0 37,074 0,676 8,907 

15 01 06 Segapakendid 19,9 8,291 0 12,292 13,539 22,85 33,91 31,91 0 22,22 33,01 140,32 

15 01 04 Metallpakendid 14,507   0 11,027   0 6,756   0 15,297 2,019 0 

15 01 03 Puitpakendid 27,025   19,9 44,991   44,991 43,62   0 24,191   0 

15 01 02 Plastpakendid 81,159   0 51,147   0 37,339   0 30,213 5,084 405,991 

15 01 01 
Paber- ja 

kartongpakendid 
375,23 2,371 221,54 1460,8   970,115 1319,2   853,427 415,83 1,39 0 

KOKKU 538,65 10,66 241,44 1617,84 13,877 1037,956 1457,17 32,87 853,427 544,84 45,85 555,218 

Taaskasutatud % 
  

43,95% 
  

63,61% 
  

57,28% 
  

93,99% 

E- Ettevõtetes; K – kodumajapidamistes 
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Tabeli 9 põhjal võib järeldada, et suurem osa pakenditest tekib (kogutakse) ettevõtetes ja ettevõtetes 

tekib kõige enam paber- ja kartongpakendeid ning plastpakendeid. Kodumajapidamistest kogutakse 

kõige enam segapakendeid. Paberi- ja kartong- ning puitpakendite vähesus võib olla tingitud 

kodumajapidamistes olevatest põletamisvõimalustest (küttekolded). 

 

Riigi jäätmekava 2014-2020 kohaselt moodustavad pakendijäätmetest kõige suurema osa paber- ja 

papp(kartong)pakend (34%) ja plastpakend (32%) nagu seda näitasid ka Rakvere vallast kogutud 

pakendijäätmete kogused.. Nimetatud pakendimaterjali liikidele järgnevad klaas (20%), metall (8%) ja 

puit (6%). 

 

Eeldades, et lähiaastatel jätkab Eesti majandus (SKP) mõõdukat kasvu (ligikaudu 3% aastas), võib 

prognoosida, et sarnaselt olmejäätmete tekkega ka pakendijäätmete kogus aastani 2020 kasvab. 

Majanduskasvust ja tarbimise suurenemisest tuleneva pakendijäätmete tekkekoguse piiramine sõltub 

sellest, kui suures ulatuses õnnestub rakendad jäätmetekke vältimise meetmeid. Võib siiski eeldada, 

et pakendijäätmete koguse kasv on mõnevõrra suurem kui üldine olmejäätmete teke. Nii võib 

prognoosida, et pakendijäätmete tekkekogus suureneb keskmiselt 2-3% aastas. 

 

Vastavalt pakendiseadusele peab alates 2009. aastast Eestis tekkivatest pakendijäätmete kogumassist 

taaskasutama vähemalt 60%, sh ringlussevõtu korras 55%. Eraldi on sätestatud pakendimaterjalide 

taaskasutusmäärad. Keskkonnaagentuuri andmetel on Eesti alates 2010. aastast nimetatud 

taaskasutuse sihtarvud ka täitnud (Rakvere valla kohta eraldi vastavat infot ei ole). Pakendimaterjali 

liikidest on kõige suurem taaskasutusmäär saavutatud puidu ning paberi ja kartongi osas. Ka 

metallpakendi osas on pakendiseadusega sätestatud taaskasutamise, sh ringlussevõtu sihtarv täidetud. 

Samas on 2010.a seisuga taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvud täitmata plasti ja klaasi osas. 

Probleemne on olnud eriti klaaspakendi taaskasutamisega. Kuna klaas- ja ka plastpakend 

moodustavad suure osa müügipakendist, siis sihtarvude täitmatajätmine nende pakendimaterjalide 

lõikes iseloomustab ka elanikkonnalt pakendite kogumise süsteemi ebaefektiivsust. 

 

Rakvere valla jäätmekava 2009-2013 kohaselt oli pakendijäätmete osas eesmärgiks taaskasutada 

pakendijäätmeid kogumassist aastas vähemalt 50% ja vähemalt 25% ringlussevõtnuna.  

Jäätmearuannete kohaselt taaskasutati Rakvere vallas 2010-2013.a 44-94% tekkinud 

pakendijäätmetest, võimalik on ka, et taaskasutusse on suunatud ka enamus kohalikust 

omavalitsusest välja transporditud pakendijäätmetest. 

3.6 Biolagunevad jäätmed 

Biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, paber 

ja papp. 

Biojäätmed on järgmised biolagunevad jäätmed: 

 1) aia- ja haljastujäätmed; 

 2) kodumajapidamises, jaemüügikohas ja toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed; 
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 3) toiduainetööstuses tekkinud jäätmed, mis on oma koostise ja olemuse poolest samalaadsed 

punktis 2 nimetatud jäätmetega. 

Biolagunevad jäätmed moodustavad 2012-2013. SEI uuringu kohaselt segaolmejäätmetest Eestis 

keskmiselt 31,8%. Biolagunevate jäätmete osakaal (sega-)olmejäätmete hulgas sõltub aastaajast 

(suurim suvel ja sügisel) ja elamu tüübist (suurem korterelamutes ja väiksem ühepereelamutes, sest 

seal on võimalik neid kohapeal ka kompostida). 

 

Biolagunevad jäätmete koguste vähendamisel on võtmeroll ladestatavate segaolmejäätmete koguste 

vähendamisel ning prügilate keskkonnaohu minimiseerimisel. 

 

Rakvere valla elanikel on võimalik viia biolagunevad jäätmed Lääne-Viru jäätmekeskusesse, mis on 

biolagunevate jäätmete edasiseks käitluskohaks. Eramajaomanikud komposteerivad biolagunevaid 

jäätmeid oma kinnistute piires. Toitlustusettevõtted tellivad vabaturult omale soodsaima 

jäätmekäitleja, kes toidujäätmed ära viib. 

 

Rakvere vallas ei ole uuritud biolagunevate jäätmete koostist, kuid lähtuvalt 2012-2013. SEI uuringu 

kohaselt moodustavad valdava osa segaolmejäätmete koostises olevatest biolagunevatest jäätmetest 

köögijäätmed (84,6%). Köögijäätmete arvutuslik Eesti keskmine sisaldus segaolmejäätmetes oli 

26,9%. Aiajäätmete (puulehed, taimed, oksad jms) arvestuslik Eesti keskmine sisaldus 

segaolmejäätmetes oli 3,8%. Muude biojäätmete osakaal uuritud segaolmejäätmetes oli väga väike 

jäädes vahemikku 0,8-1,6 % (keskmine 1,1%). 

 

2010-2013.a jäätmearuannete kohaselt (KAUR-i andmed) tekkis (sh koguti) biolagunevaid jäätmeid 

ainult Rakvere valla ettevõtetes: 2012.a 3,4 tonni ja 2013.a 5,2 tonni (20 02 02 - biolagunevad 

jäätmed ). 

 

Reaalselt on Rakvere vallas tekkivate biolagunevate jäätmete kogused kindlasti suuremad ja neid 

jäätmeid tekib kindlasti ka kodumajapidamistes. 2012-2013. SEI uuringu kohaselt võiks Rakvere 

vallas tekkida 68,8 kg/in*2108 in=145 tonni biolagunevaid jäätmeid aastas. 

Ühepereelamutes kompostitakse need jäätmed kohapeal ning suur osa ladestatakse ka koos 

segaolmejäätmetega prügilasse. Samuti kompostitakse kohapeal ka suurem osa haljasaladelt 

kogutavatest biolagunevatest ja haljastusjäätmetest. 

 

Rakvere valla jäätmekava 2009-2013 kohaselt olid biolagunevate jäätmete osas järgmised eesmärgid: 

 ühiskondlike haljasalade hooldamisel tekkivate jäätmete käitlemisel on eesmärgiks suunata 

need 80 % ulatuses taaskasutusse (kompostida) – raske tõendada, kuid tõenäoliselt 80% 

ühiskondlike haljasalade hooldamisel tekkivatest jäätmetest  taaskasutatakse (ei ladestata). 

Niitmisjäätmeid (heina) haljasaladelt ei koguta kokku (jäetakse maha). 

 eramajapidamiste puhul on eesmärgiks kohapeal taaskasutada 2009. aasta lõpuks 95% 

tekkivatest biolagunevatest jäätmetest (eelkõige kompostimise teel) – raske kontrollida, kuid 

võttes arvesse 2012-2013.a SEI uuringu tulemusi, siis tõenäoliselt eesmärki ei täidetud. 
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 biolagunevate jäätmete kompostimise võimaluste ja vajaduste kindlaksmääramine ning olmes 

tekkinud vähemalt 50 % biolagunevate jäätmete taaskasutusse suunamine. 

 

Paber ja kartong (raamatud, ajalehed, ajakirjad jms) moodustavad 2012-2013.a SEI uuringu 

kohaselt 29,3% segaolmejäätmete üldkogustest. Seejuures on ahikütte või kaminaga elamutes paberi 

osakaal väiksem ja kaugküttega elamutes suurem. Paberi- ja papp-pakendi (sh lainepapist kastid, 

kartongpakend) osakaal on nendes jäätmetes jääb vahemikku 42,3-46,5% ning vabapaberi osakaal 

48-49,8%. 

 

Rakvere vallas on paber ja kartong hõlmatud korraldatud jäätmeveoga ning nende jäätmete 

kogumine ja vedu Rakvere vallas toimub avalike konteineritega kokkulepitud graafiku alusel. 

Jäätmevaldajad võivad paberi ja papi kogumiseks tellida või paigaldada omale ka eraldi 

tühjendamiseks sobivad konteinerid, mida tühjendatakse Rakvere vallas kehtiva teenustasu eest 

graafiku alusel. 

 

Avalike paberi ja papi kogumiskonteinerite asukohad: 

1. Tõrma küla  Väike- Maarja tee ja Koeravere tee ristis endise bensiinijaama maa-alal. 

2. Lasila küla  Lasteaia väravas 

3. Lepna alevik  Korruselamute prügikastide juures 

4. Tõrremäe küla Korruselamute hoovis garaaži juures. 

 

Võttes aluseks, et inimene tekitab ca 29 kg paberi ja papijäätmeid aastas, siis Rakvere valla 

kodumajapidamistes tekib aastas ca 61 tonni paberit ja kartongi. Võrreldes arvutuslikke ja 

jäätmearuannete (vt tabel 10) kohaseid jäätmete koguseid, võib öelda, et Rakvere vallas kogutakse 

väga väike osa tekkivatest paber- ja kartongijäätmetest. 

 

Tabel 10 Rakvere vallas tekkinud (sh kokku kogutud) ja taaskasutatud paberi ja kartongi 

ning paber- ja kartongpakendite kogused (tonni) 2010-2013.a 

Jäätme-

kood 

Jäätmete 

nimetus 

2010 2011 2012 2013 

Tekkinud  

(sh kogutud) 
Taas-

kasutatud 

Tekkinud  

(sh kogutud) 
Taas-

kasutatud 

Tekkinud  

(sh kogutud) 
Taas-

kasutatud 

Tekkinud  

(sh kogutud) 
Taas-

kasutatud 
E K E K E K E K 

20 01 01 Paber ja kartong 26,223   104,511 358,646   322,709 356,114   314,997 15,658 3,8 57,506 

15 01 01 
Paber- ja 

kartongpakendid 
375,23 2,371 221,54 1460,8   970,115 1319,2   853,427 415,83 1,4 0 

KOKKU 
401,46 2,371 326,051 1819,44   1292,824 1675,31   1168,424 431,48 5,2 57,506 

403,826 80,74% 1819,443 71,06% 1675,311 69,74% 436,643 13,17% 

 

2010-2013.a jäätmearuannete kohaselt taaskasutatakse Rakvere vallas keskmiselt 58,7% tekkinud (sh 

kogutud) paberi- ja kartongijäätmetest. Võttes aluseks, et paberi- ja kartongijäätmed on eraldi 

kogutuna kergesti taaskasutatavad, võib eeldada, et reaalselt taaskasutatakse veelgi suurem osa 

tekkivatest paberi- ja kartongijäätmetest (k.a KOV-st välja transporditud jäätmed). 
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Rakvere valla jäätmekava 2009-2013 kohaselt oli paberijäätmete koguste vähendamisel eesmärgiks 

vähendada olmejäätmetega ladestatavate paberijäätmete kogust 50 % võrra – 2012-2013.a SEI 

uuringute kohaselt moodustavad paber ja papp segaolmejäätmetest 13,5%, 2007-2008.a läbi viidud 

sarnase uuringu kohaselt oli see, aga 19%, st eesmärki ei ole saavutatud. 

 

3.7 Ohtlikud jäätmed 

 

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või 

keskkonnale. 

Ohtlikke jäätmeid tekib nii majapidamistes kui ettevõtetes. Majapidamistes tekib vanu akusid ja 

patareisid, värvijäätmeid, õliseid jäätmeid, vanu ravimeid, päevavalguslampe jmt. Ettevõtetes tekib nii 

spetsiifilisi tootmisjääke kui majapidamistega sarnaseid ohtlikke jäätmeid. 

 

Ohtlikud jäätmed tuleb jäätmete kogumisel, vaheladustamisel ja veol pakendada, et vältida neist 

tulenevat ohtu tervisele ja keskkonnale ning hõlbustada nende taaskasutamist või kõrvaldamist. 

Vastavalt Jäätmeseadusele on kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja üleandmise 

süsteemi korraldajaks kohalik omavalitsus. 

 

Rakvere vallas on kodumajapidamistel võimalik ohtlikke jäätmeid üle anda KOV-i poolt 

korraldatavate ohtlike jäätmete kogumisringide käigus või Lääne-Viru jäätmekeskuses. 

 

Segaolmejäätmete sortimisuuringu 2012-2013.a kohaselt on segaolmejäätmetes keskmiselt 1,4% 

ohtlikke jäätmeid, st Rakvere vallas 6,39 tonni (aastas). Põhiliselt on segaolmejäätmetes ohtlike 

jäätmetena patareisid, värvi-, laki- ja õlipurke, ravimeid ning halogeen- ja säästulampe. Aastaaegade 

võrdluses oli ohtlikke jäätmete sisaldus segaolmejäätmetes kõige suurem kevadel. 

 

Kodumajapidamistes ei teata ennekõike asbestijäätmete (vana eterniit) kahjulikkusest inimese 

tervisele ja tingituna kõrgest ladestushinnast, need jäätmed ladestatakse tihti mittenõuetekohaselt 

(näiteks visatakse metsa alla) või kasutatakse koos muu lammutusprahiga teede täiteks 

 

Rakvere valla kodumajapidamistest ja ettevõtetest kogutud ohtlike jäätmete kogused ja liigid on 

toodud tabelis 11 (vt lisaks joonis 4). 
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Tabel 11 Rakvere valla ettevõtetes ja kodumajapidamistes tekkinud (sh kogutud) ohtlikke 

jäätmete kogused 2010-2013 (tonn)  

Jäätmekood Jäätmete nimetus 
2010 2011 2012 2013 

E M E M E M E M 

20 01 98* Sortimata ravimikogumid 0 0,06 0 0,05 0,01 0,01     

20 01 33* 

Koodinumbritega 16 06 01, 16 

06 02 ja 16 06 03 nimetatud 

patareid ja akud ning sortimata 

patarei- ja akukogumid, mille 

hulgas on selliseid patareisid või 

akusid 

0,041 0,09 0 0,01         

20 01 27* 

Ohtlikke aineid sisaldavad 

värvid, trükivärvid, liimid ja 

vaigud 

        0 0,21 0,01 0,281 

20 01 21* 
Luminestsentslambid ja muud 

elavhõbedat sisaldavad jäätmed 
0,028 0,01 0,27   0 0,02 0,7   

18 01 03* 

Jäätmed, mida peab nakkuse 

vältimiseks koguma ja 

kõrvaldama erinõuete kohaselt 

0,009       0 0     

17 06 05* 
Asbesti sisaldavad 

ehitusmaterjalid 
            2,2 8,49 

16 07 08* Õli sisaldavad jäätmed         6   18,4 5,315 

16 06 01* Pliiakud 1,218   0,26       0,36 0,198 

16 01 14* 
Ohtlikke aineid sisaldavad 

antifriisid 
            0,16   

16 01 07* Õlifiltrid 0,708   0,31   0,37   1,2   

16 01 04* Romusõidukid     2,57       0 13,41 

16 01 04 01* 
M1 ja N1 kategooria 

romusõidukid 
        0 3,1 1 0,815 

15 02 02* 

Ohtlike ainetega saastunud 

absorbendid, puhastuskaltsud, 

filtermaterjalid (sh nimistus 

mujal nimetamata õlifiltrid) 

ja kaitseriietus 

    0,15   0,28   0 3,54 

15 01 10* 
Ohtlikke aineid sisaldavad või 

nendega saastunud pakendid 
        0 0,06 0,02 0,139 

15 01 10 01* 

Ohtlikke aineid sisaldavad või 

nendega saastunud 

metallpakendid 

        0,05       

13 05 06* Õlipüünistes lahutatud õli 6       7   12   

13 05 02* Õlipüünisesetted     6           

13 02 08* 
Muud mootori-, käigukasti- ja 

määrdeõlid 
0,175 0,04 0,58 0,06         

13 02 06* 
Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja 

määrdeõlid 
3,618   2,82   3,62   4,18   

08 01 11* 

Orgaanilisi lahusteid või muid 

ohtlikke aineid sisaldavad värvi- 

ja lakijäätmed 

0 4,57 0 1,75         
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07 07 04* 
Muud orgaanilised lahustid, 

pesuvedelikud ja emalahused 
0 0,41 0 0,18 0 0,01 0 0,326 

KOKKU 11,8 5,17 13 2,05 17,3 3,4 40,2 32,51 

E- ettevõtetes 

M – kodumajapidamistes 

 

 

 

Joonis 4 Rakvere valla ettevõtetes ja kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete 

kogused (tonn) 2010-2013 

1.aprillil 2012 avati Rakvere külje alla Vinni vallas Piira külas Lääne-Viru Jäätmekeskus, kus on nii 

eraisikutel kui ka ettevõtetel võimalus üle anda ohtlikke jäätmeid (eraisikutel aastas kuni 20 kg tasuta). 

Selle jäätmete üleandmisvõimaluse tekkimine tõenäoliselt ongi põhjustanud 2013. a hüppeliselt 

kogutud ohtlike jäätmete koguse kasvu. 

Ettevõtete poolt anti 2013.a võrreldes eelnevate aastatega enam üle erinevaid õli sisaldavaid ohtlikke 

jäätmeid (sh õlipüünistes lahutatud õli, õlifiltrid jms).  

 

Nii ettevõtete kui kodumajapidamiste poolt üle antud vanaõlide kogused on väga kõikuvad, kuid 

enamuses vanaõlidest, mis üle antakse, on ikkagi pärit ettevõtetest ja aastane kogus jääb vahemikku 

3,4-34 tonni. 

 

Rakvere valla jäätmekava 2009-2013 kohaselt oli kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete 

kogumissüsteemi arendamisel eesmärkideks: 

 ohtlike jäätmete koguste üle arvepidamine – KOV ei ole eraldi arvestust ohtlike jäätmete 

koguste osas pidanud, kuid kogumisringide käigus üle antud jäätmete kogusest on KOV-l 

ülevaade.  

 jäätmete ohtlikkuse vähendamine 
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 ohtlike jäätmete nõuetele vastav käitlemine - ohtlike jäätmete kogumisel on järgitud tervise- 

ja keskkonnakaitselisi nõudeid.  

 

Ettevõtluses tekkivate ohtlike jäätmete käitluse seisukohalt oli eesmärkideks: 

 saavutada kontroll kõikide ohtlike jäätmeid tekitavate ettevõtete üle, kaasa arvatud 

väikeettevõtlus. 

 tagada ohtlike jäätmete kogumisel tervise- ja keskkonnakaitseliste nõuete täitmine; 

 lõpetada ohtlike jäätmete käitlemine selleks mitte õigust omavate isikute poolt; 

 jääkreostuskollete ohtlikkuse välja selgitamine ja vajadusel saneerimine. 

Eesmärkide saavutamist raske hinnata, sest suures osas teostab Eestis keskkonnaalast järelevalvet 

Keskkonnainspektsioon. KOV on omalt poolt aidanud eesmärkide saavutamisele kaasa läbi 

teavitustöö. 

 

3.8 Probleemtoodetest tekkinud jäätmed 

Probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või 

keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist. 

Probleemtoodete hulka kuuluvad patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad, elektri- ja 

elektroonikaseadmed (v.a hõõglambid) ja nende osad, rehvid ning põllumajandusplast8. 

Vastavalt tootjavastutuspõhimõttele on tootja kohustatud tagama tema turule lastud probleemtootest 

tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise ja omama selle 

kohustuse täitmiseks piisavat tagatist.  

 

Turustaja on kohustatud oma müügikohas, mille müügipind on vähemalt 400 m2, elektri- ja 

elektroonikaseadme kasutajalt tasuta vastu võtma elektroonikaromu, mille ükski väline mõõde ei 

ületa 25 cm. Kui kodumajapidamises kasutatava elektri- ja elektroonikaseadme turustajast ei ole 

mööda avalikke teid 10 km raadiuses kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumiskohta, peab 

tootja turustaja müügikoha kaudu füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma talle müüdava seadmega sama 

liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, sõltumata sellest, kas see 

füüsiline isik on soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme. 

 

Patarei ja aku tootja on kohustatud tagasi võtma sama liiki patarei ja aku sõltumata sellest, millal 

patarei või aku on turule lastud, millist kaubamärki patarei või aku kannab ning kas kasutaja kavatseb 

osta uue patarei või aku. Rehvi tootja on kohustatud tagasi võtma sama liiki rehvi sõltumata sellest, 

millal rehv on turule lastud, millist kaubamärki rehv kannab ning kas kasutaja kavatseb osta uue 

rehvi. Põllumajandusplasti tootja on kohustatud tagasi võtma või korraldama enda poolt turule 

                                                           
8 Põllumajandusplast – põllumajanduses kasutatav silopallikile, silokattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör (JäätS §25 

lg 3 p 6) 
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lastud põllumajandusplasti tagasivõtmise ja taaskasutamise, kuid mitte rohkem kui on tema poolt 

eelmisel kalendriaastal turule lastud plasti kogumass. 

 

Tootja võib valida, kas ta täidab kohustused individuaalselt, annab need kirjaliku lepinguga üle 

tootjate ühendusele või ühineb tootja ühendusega. 

 

Eestis korraldavad elektri- ja elektroonikaseadmete tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate 

poolt neil lasuvate tootjavastutuse kohustuste täitmist MTÜ EES-Ringlus 9 , MTÜ Eesti 

Elektroonikaromu10 ja Ekogaisma Eesti OÜ11 (enamasti lambijäätmed).  

 

MTÜ EES Ringlus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu tegelevad lisaks ka patareide ja akude 

kogumisega.  

Vanarehvide kogumiseks on asutatud kaks tootjavastutusorganisatsiooni, kes koguvad vanarehve 

üle Eesti tasuta: MTÜ Eesti Rehviliit12 ja MTÜ Rehviringlus13.  

 

Rakvere vallale lähim MTÜ Rehviringlus kogumispunkt asub Rakvere linnas, Muru tn 2 

(Oscarrehvid OÜ) ja MTÜ eesti Rehviliit kogumispunkt Lääne-Viru Jäätmekeskuses (Piira küla, 

Vinni vald). 

Elektroonikaromusid on võimalik anda üle Lääne-Viru Jäätmekeskuses (MTÜ EES Ringlus 

kogumiskoht). 

 

Patareisid saab valla territooriumil  ära anda: 

- Põhjakeskuses K-Rauta  poes  Tõrremäel; 

- Bauhofi  poes Ringtee 2 Taaravainu külas; 

- Magaziini poes Ringtee 4 Taaravainu külas; 

- Statoili tanklas Tõrremäel; 

- Raktoomi tanklas Tõrremäel; 

- Veltsi koolis; 

- Lasila koolis; 

- Elektra poes Tobia külas. 

 

  

                                                           
9 MTÜ EES-Ringlus: http://www.eesringlus.ee/ 
10 MTÜ Eesti Elektroonikaromu: http://www.elektroonikaromu.ee/web/  
11 Ekogaisma Eesti OÜ: http://www.ekogaisma.ee/  
12 MTÜ Eesti Rehviliit: http://www.rehviliit.ee/web2/ 
13 MTÜ Rehviringlus: http://rehviringlus.ee/et/ 

http://www.eesringlus.ee/
http://www.elektroonikaromu.ee/web/
http://www.ekogaisma.ee/
http://www.rehviliit.ee/web2/
http://rehviringlus.ee/et/
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Tabel 12 Rakvere valla ettevõtetes ja kodumajapidamistes tekkinud (sh kogutud) 

probleemtoodete kogused (tonn) 2010 - 2013.a 

Jäätmekood Jäätmete nimetus 
2010 2011 2012 2013 

E M E M E M E M 

20 01 36 06 

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja 

elektroonikatööriistad (välja arvatud suured 

paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole 

nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 

23* ja 20 01 35* 

    0,27   0,3       

20 01 36 04 

Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele 

määratud seadmed, mida ei ole nimetatud 

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

01 35* 

0 2,506 0,44 0,17 0,35       

20 01 36 03 

Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja 

kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole 

nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 

23* ja 20 01 35*  

    0,29   0,33       

20 01 36 02 

Kasutuselt kõrvaldatud väikesed 

kodumasinad, mida ei ole nimetatud 

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

01 35*  

    0,83 0,2 0,5       

20 01 36 01 

Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, 

mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 

01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 

    1,42 0,29 0,86       

20 01 36 

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja 

elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud 

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

01 35* 

        3,3 3,4 0 6,31 

20 01 33* 

Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 06 

03 nimetatud patareid ja akud ning sortimata 

patarei- ja akukogumid, mille hulgas on 

selliseid patareisid või akusid 

0,041 0,089 0 0,014         

16 02 98 

Muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed ja 

aparaadid, mida ei ole nimetatud 

koodinumbriga 16 02 97 

            0 0,361 

16 02 16 

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt 

eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud 

koodinumbriga 16 02 15* 

            0 2,956 

16 01 04 01* M1 ja N1 kategooria romusõidukid         0 3,1 1 0,815 

16 01 03 02 

Muud vanarehvid, sealhulgas haagiste rehvid, 

mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 

01 03 01, 16 01 03 03 ja 16 01 03 04 

    45,38 19,47 33,98       

16 01 03 01 
M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite 

vanarehvid 
0,44   1,028   19,29   43,52   

16 01 03 Vanarehvid 0 2,504 11,87 1,28 0,88 0,9 3,44   

KOKKU 0,481 5,099 61,52 21,42 59,79 7,4 47,96 10,44 

         
E- Ettevõtetest ; M- kodumajapidamistest 



 

40 
 

Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009.a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud 

jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või korduskasutamise nõuded ja kord 

ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” § 7 kohaselt peab tootja tagama vähemalt 4 

kilogrammi kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumise iga elaniku kohta aastas ja alates 1. 

juulist 2014. a vähemalt 5 kg/(a*in). Kui aastatel 2010-2012 jäi Rakvere vallast elaniku kohta kogutud 

elektroonikromude kogus vahemikku 0,3-1,6 kg, siis 2013.a koguti elektroonikaromusid juba ca 4,40 

kg inimese kohta, st tootjad täitsid elektroonikaromude kogumise osas oma kohustusi. 

 

Kindlasti tekib kodumajapidamistes elektroonikaromusid veelgi rohkem, sest SEI 2012-2013 

segaolmejäätmete uuringu kohaselt on segaolmejäätmetes keskmiselt 1,8% elektroonikaromusid, st 

Rakvere vallas ca 8,2 t (aastas).  

 

Rakvere valla jäätmekavas 2009-2013 eraldi eesmärke probleemtoodete osas ei püstitatud. 

3.9 Ehitus- ja lammutuspraht 

 

Ehitus- ja lammutuspraht (-jäätmed; EJK nimistu jaotiskood 17) on jäätmed, mis tekivad ehitiste või 

nende osade rajamise, lammutamise, renoveerimise või restaureerimise käigus. Jäätmed on valdavalt 

ehitusmaterjalid (kivid, kipsil põhinevad materjalid, klaas, puit, metall jms) ja pinnas, seejuures ka 

väljakaevatud pinnas.  

 

Ehitus- ja lammutusprahi teke sõltub järgmistest asjaoludest: 

 ehitusmaterjalide tootjatest ja tehnoloogiast 

 ehitus- ja kinnisvaraturust, tööstus- ja tsiviilehituse mahust 

 elamufondi seisundist ja selle rekonstrueerimisest 

 mittevajalike hoonete ja rajatiste lammutamisest. 

 

Nendest suuremad jäätmekogused tekivad lammutamisel ja rekonstrueerimisel, vähem aga uute 

hoonete ehitamisel. Toetudes teiste maade kogemustele ja uuringutele tekib rekonstrueerimisel 

(renoveerimisel) 1 m2 pinna kohta keskmiselt 60 kg jäätmeid. Lammutamisel võib see kogus 

keskmiselt olla 900 kg 1 m2 kohta. 14 

Rakvere vallavalitsuse andmetel on vallas vaja lähiaastatel lammutada 23 erinevat lauta, laohoonet 

jms, kogu ehitusaluse pinnaga 29 893 m2, st tekib ca 26 900 tonni ehitus- ja lammutusjäätmeid. 

 

Osa tekkivatest ehitusjäätmetest kõrvaldatakse tekkekohas, näiteks põletatakse või kasutatakse 

ehitusmaterjalina teistel objektidel. Suures osas kasutatakse ehitusjäätmeid pinnase täiteks. 

Ehitusjäätmete kasutamine keskkonnaseisundi parandamiseks või pinnasetäiteks on suuremahuliste 

tööde puhul lubatav vaid pärast jäätmekäitleja registreerimist Keskkonnaameti Viru regioonis. 

                                                           
14 Riigi jäätmekava 2008-2013, Lisa 7, lk 2 
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Ohtlikud ehitusjäätmed - asbesti sisaldavad jäätmed, värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, s.h. nende 

kasutatud tühitaara ja nimetatud jäätmetega, immutatud materjalid jms. naftaprodukte sisaldavad 

jäätmed, saastunud pinnas - kogutakse liikide kaupa eraldi ja antakse üle ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi omavale isikule. Hetkel on võimalik Rakvere vallas tekkinud ehitus- ja 

lammutusjäätmeid üle anda Lääne-Viru jäätmekeskusesse. 

Rakvere vallas tekkinud (sh kogutud) ehitus- ja lammutusprahi kogused on toodud tabelis 13. 
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Tabel 13 Rakvere vallas tekkinud (sh kogutud) ja taaskasutatud ehitus- ja lammutusprahi kogused (tonn) 2010-2013 

Jäätmeko

od 
Jäätmete nimetus 

2010 2011 2012 2013 

Tekkinud (sh 

kogutud) 

Taas-

kasutatud 

Tekkinud (sh 

kogutud) 

Taas-

kasutatud 

Tekkinud (sh 

kogutud) 

Taas-

kasutatud 

Tekkinud (sh 

kogutud) 

Taas-

kasutatud 

E M E M E M E M 

17 01 01 Betoon                   15,12   0 

17 01 02 Tellised       2,645   0 0   271,54 26,12   0 

17 02 01 Puit       9,2 0,7 448,9 0,38   0 3,18 7,6 0 

17 02 03 Plast             0 0,04 0       

17 04 01 Vask, pronks, valgevask             0 3,2 0 0 1,214 0 

17 04 02 Alumiinium 0,116   0       0 2,779 0 0 0,826 0 

17 04 03 Plii                   0 2,319 0 

17 04 04 Tsink                   0 0,001 0 

17 04 05 Raud ja teras 136,3   0 60,385 5097 0 25,494 170,3 0 88,973 171,66 0 

17 04 07 Metallisegud       5,328 0,067 0       0 4,66 0 

17 04 11 

Kaablid, mida ei ole 

nimetatud koodinumbriga 

17 04 10       0 8,553 0       0,247   0 

17 05 04 

Kivid ja pinnas, mida ei ole 

nimetatud koodinumbriga 

17 05 03 10,78   0 116   0 10,75   162,63 51,26   0 

17 06 05* 

Asbesti sisaldavad 

ehitusmaterjalid                   2,2 8,49 0 

17 08 02 

Kipsipõhised 

ehitusmaterjalid, mida ei ole 

nimetatud 

koodinumbriga 17 08 01             11,26   0 6,76   0 

17 09 04 

Ehitus- ja 

lammutussegapraht, mida ei 

ole nimetatud 

koodinumbritega 17 09 01, 

17 09 02 ja 17 09 03 0,96 2,6 0 19,46   14,4 7,24 9,57 0 60,155 17,82 0 

KOKKU 
148,15 2,6 0 213,018 5106 463,3 55,124 185,9 434,17 254,015 214,59 0 

150,751 0% 5319,255 8,71% 241,022 180,1% 468,605 0% 

E- ettevõtetes; M- kodumajapidamistes
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Kodumajapidamistest kogutud ehitus- ja lammutusprahi kogused on ekslikult suured tänu 

metallijäätmetele, mida tihtilugu koguvad ja annavad küll üle FIEd, aga lähevad kodumajapidamiste 

arvestusse. 

 

Võib eeldada, et tekkivad ehitus- ja lammutusprahi kogused on olulisel määral suuremad kui 

ametlikus statistikas kajastub, kuna suur osa neist käideldakse segaolmejäätmetena või 

taaskasutatakse kohapeal (ei kajastata jäätmearuannetes). Hinnanguliselt tekib valdades ehitus- ja 

lammutusprahti 150-300 kg/a elaniku kohta. Seega võib Rakvere vallas olla nende jäätmete teke 

vahemikus 316,2-632,4 t/a.  

Jäätmearuannete kohaselt taaskasutatakse Rakvere vallas aastas ca 430-460 t ehitus- ja 

lammutusprahti (vt tabel 13). 

 

Jäätmeseaduse §1363  kohaselt tuleb alates 2020. aasta 1. jaanuarist taaskasutada 

ehitus- ja lammutusjäätmeid, välja arvatud sellised looduslikud ained nagu kivid ja pinnas ning 

ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas, korduskasutuseks ettevalmistatuna, ringlussevõtuna ja 

muul viisil taaskasutatuna, sealhulgas tagasitäiteks, muude ainete asemel  – vähemalt 70 protsendi 

ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas. 

 

Otsest statistikat, kui palju taaskasutatakse Rakvere vallast pärit ehitus- ja lammutusjäätmeid, ei ole, 

aga Eestis keskmiselt 72% ehk 2020.a püstitatud eesmärk on juba saavutatud. Ehitus- ja 

lammutusjäätmetest taaskasutatakse suur osa pinnasetäitena ja teedeehituses, vähemal määral nt 

puidujäätmeid küttegraanulite ja klaasijäätmeid soojustusmaterjali tootmiseks.  Metallijäätmed 

taaskasutatakse enamasti Eestist väljaspool.  

 

Rakvere valla jäätmekava 2009-2013 kohaselt oli ehitusjäätmete käitlemisel Rakvere vallas 

eesmärkideks: 

 ülevaate saamine tekkivate ja käideldavate jäätmekoguste üle; 

 ehitus- ja lammutusjäätmete käitluse tõhustamine; 

 ehitus- ja lammutusjäätmete eritekke ning jäätmete ohtlikkuse vähendamine; 

 ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamise arendamine, kõrvaldatavate jäätmekoguste 

vähendamine; 

 suurendada korduvkasutatavate materjalide kasutamist; 

 vähendada ohtlike ainete kasutamist. 

Kohalik omavalitus on nimetatud eesmärkide saavutamisele aidanud kaasa läbi teavitustöö . 

3.10 Tervishoiul tekkivad jäätmed 

 

Tervishoiuasutustes tekib olmejäätmete kõrval spetsiifilisi nn riskijäätmeid (teravad ja torkivad 

jäätmed, nakkusohtlikud ja potentsiaalselt nakkusohtlikud jäätmed), mis nõuavad erikäitlust. 
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Tervishoiu- ja veterinaarasutuste nakkusttekitavate jäätmete ladestamine prügilasse on keelatud. 

Prügilasse ladestada võib ainult siis kui nakkusttekitavad jäätmed on eelnevalt töödeldud viisil, mis 

välistab nakkusohu levimise ladestusalal ja väljaspool seda. 

 

Tabel 14 Rakvere vallas tekkinud (sh kogutud) tervishoiul tekkivate jäätmete kogused (tonn) 

Jäätmekood Jäätmete nimetus 

2010 2012 2013 

Ettevõtetes 
Maja-

pidamistes 
Ettevõtetes 

18 01 01 

Teravad ja torkivad esemed 

(v. a koodinumbriga 18 01 03 

nimetatud jäätmed) 

    1,193 

18 01 03* 

Jäätmed, mida peab nakkuse 

vältimiseks koguma ja 

kõrvaldama erinõuete 

kohaselt 

0,009 0,0010   

KOKKU 0,009 0,001 1,193 

 

Kindlasti antakse osa kodumajapidamistes tekkinud teravaid ja torkivaid jäätmeid nagu süstlaid üle ka 

segaolmejäätmete koosseisus. 

 

3.11 Korraldatud jäätmevedu 

 

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud 

jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt.  

 

Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk 

segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud 

jäätmeliikide kogumise ja veo. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka teisi olmejäätmete liike või 

muid jäätmeid, kui see on vajalik käesoleva seaduse nõuete täitmiseks või seda tingib oluline avalik 

huvi.15 

 

Rakvere vallas on, tagamaks kõikide jäätmetekitajate haaratus jäätmekäitlusega, kogu valla 

territoorium hõlmatud korraldatud olmejäätmeveoga (jäätmeveopiirkond). 

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed (jäätmekoogiga 20 03 01), paber ja papp (20 

01 01) ja suurjäätmed (20 03 07). 

Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud avaliku ürituse korraldamise luba vajavatel üritustel 

tekkivad segaolmejäätmed, bussipeatustes, tänavatel, avalikes parkides, kalmistutel ning haljasaladel 

paiknevate avalike jäätmemahutite tühjendamine ja viimatinimetatud jäätmemahutites asuvate 

jäätmete vedamine. 

                                                           
15 Jäätmeseadus § 66 lg 1 ja 2. 
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Paberi ja papi kogumine ning vedu Rakvere vallas toimub avalike konteineritega (vt peatükk 3.6) 

kokkulepitud graafiku alusel. Jäätmevaldajad võivad paberi ja papi kogumiseks tellida või paigaldada 

omale eraldi tühjendamiseks sobivad konteinerid, mida tühjendatakse Rakvere vallas kehtiva 

teenustasu eest  graafiku alusel. 

Rakvere valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi kohaselt peab jäätmete äravedu toimuma 

sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise ning haisu tekke, kuid mitte harvemini kui: 

1)  korterelamutes (9 ja enam korterit) -  vähemalt üks kord  kahe nädala jooksul; 

2)  korterelamutes ( 4 kuni 8 korterit)  - vähemalt üks kord nelja nädala jooksul; 

3) eramute ja kuni 3 korteriga elamute juures: 

-  kui biolagunevad jäätmed komposteeritakse  -  vähemalt üks kord 12 nädala jooksul 

-  kui biolagunevaid jäätmeid ei komposteerita  - vähemalt üks kord 4 nädala jooksul. 

Püsitöötajaskonnaga tootmismaa või ärimaa sihtotstarbega kinnistutel või juriidilistel isikutel nende 

asukohast olenemata peab jäätmemahuti tühjendamine toimuma vähemalt üks kord nelja nädala 

jooksul ja jäätmemahuti minimaalne arvestuslik maht on 80 l . 

 

Kuna eramutes ja kuni 3 korteriga elamutes ei toimu nõuetekohast jäätmete sortimist ja 

biolagunevaid jäätmeid tihtilugu ka ei kompostita kohapeal, siis tuleks nende puhul kindlasti muuta 

(sagedamaks) minimaalset tühjendussagedust. Jäätmevaldajate poolt on sellele muidugi vastuseis 

(„jäätmeid ei teki nii palju“, „KOV suurendab meelevaldselt leibkondade kulutusi“ jms). 

 

Korraldatud jäätmeveo vedaja Rakvere vallas on praegu AS Ragn-Sells (01.01.2012-31.12.2016), kes 

oli seda ka eelmisel perioodil (01.06.2008-31.12.2011).  

 

Rakvere vallas on asutatud ja toimib jäätmevaldajate register. Selles registris on andmed 588 sõlmitud 

lepingu kohta. Vallas on 646 elamiskõlbuliku elamuga kinnistust, kus elatakse sees või on elamu 

ajutiselt tühi (see arv on ajas kiiresti muutuv surma, müügi või pärimise tõttu) ja 50 omaette kinnistul 

paiknevat ettevõtet. Seega orienteeruv lepingute arv võiks olla 696. Tegelikkuses on neid ca 100 

võrra vähem, kuna tühja maja omanik on lepingu sõlmimisest vabastatud, samuti elamud, kuhu 

jäätmeveokiga ei ole võimalik ligi sõita või üksik vanainimene kuskil metsanurga majas. Rakvere 

Vallavalitsuse poolt on korraldatud jäätmeveost vabastusi antud 65-le jäätmevaldajale. Vabastus 

antakse kinnistuomaniku põhjendatud taotluse alusel maksimaalselt 1 aastaks. Suvilaomanikele 

antakse taotluse alusel vabastus talveperioodiks 01.10-30.04. Ettevõtted, mis on tootmistegevuse 

tõttu juba sõlminud jäätmeveolepingu, on vabastatud liitumisest korraldatud olmejäätmeveoga. 

 

Rakvere valla jäätmekava 2009-2013 kohaselt oli korraldatud olmejäätmete veo eesmärgid:  

 kõikide jäätmevaldajate liitmine korraldatud jäätmeveoga; 

 kõikide jäätmevaldajate üle kontrolli kehtestamine; 

 tuua jäätmekäitlussüsteemi maksimaalne kogus tekitatud jäätmeid;  

 kindlustada võimalikult suur jäätmete taaskasutuse määr; 

 hoolitseda, et minimaalne osa jäätmetest jõuaks prügilasse ladestamiseks. 



 

46 
 

Rakvere vallas toimib edukalt jäätmevaldajate register ja tänu sellele on vallavalitsusel täpne ülevaade 

Rakvere valla jäätmevaldajatest, aga kesine on ülevaade tekkivatest ja taaskasutatavatest jäätmetest 

(sh liigid ja kogused). Olukorra muudab ka raskemaks see, et  vald asub ümber Rakvere linna, kus ei 

ole korraldatud jäätmevedu ning Rakvere linnast pärit jäätmeid viiakse tihti Rakvere valda metsa alla 

või Tõrma surnuaia juurde (2014.a suvekuudega sorteeriti seal välja ca 30 tonni olmejäätmeid). 

Loodetavasti muutub olukord paremaks pärast 02.03.2015, kui Rakvere linnas rakendub korraldatud 

jäätmevedu (vedaja Ragn-Sells AS). 

3.12 Piirkonnas tegutsevad jäätmekäitlejad ja jäätmekäitluskohad 

 

Rakvere vallas teostab korraldatud olmejäätmete vedu AS Ragn-Sells. 

Taaskasutusse suunatava pakendi kogumist ja vedu teostavad peamiselt AS Eesti 

Keskkonnateenused ja AS Ragn-Sells. 

 

Ohtlike jäätmete kogumisega tegelevad Rakvere vallas peamiselt AS Epler&Lorenz, AS Ragn-Sells 

ning Ekoservis Teenused OÜ. 

 

Kõiki Rakvere vallas tekkivaid jäätmeid võetakse eelnevalt sorteeritult vastu Lääne-Viru 

jäätmekeskuses (Piira küla, Vinni vald). 

 

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus avati 3. aprillil 2012.a. MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus 

(http://lvjk.ee/) on Lääne-Viru maakonna omavalitsuste poolt loodud mittetulundusühing 

maakondliku jäätmekeskuse väljaehitamiseks (aadressiga Vinni vald, Piira küla) ning maakonna 

jäätmekäitluse koordineerimiseks. Tulenevalt jäätmeseadusest suleti senine ladestusala 

Rakvere/Ussimäe prügila 16 juuliks 2009. 

Jäätmekeskusel on kinnitatud jäätmete vastuvõtmise hinnakiri, tasuta võetakse elanikkonnalt vastu: 

- akusid ja patareisid  

- eelsorteeritud pakendit  

- eelsorteeritud puitu  

- oksi  

- metalli  

- vanarehve  

- kompleksseid elektroonikaseadmeid  

- ohtlikud jäätmed (tasub KOV oma elanike eest). 

 

Jäätmeid, mida ei ole muul viisil võimalik taaskasutada, pressitakse jäätmekeskuses kokku ja viiakse, 

2013.a suvel avatud Iru elektrijaama jäätmepõletusplokki16. Seal kasutatakse neid jäätmeid (kuni 

220 000 t/a) kütusena ja toodetakse neist soojust ja elektrit. Jaama soojuse tootmise võimsus on 50 

MW ja elektri tootmise võimsuseks 17 MW. Jäätmete põletamine elektri ja soojuse tootmiseks on 

keskkonnahoiu seisukohast olmejäätmete taaskasutamine, millega on võimalik oluliselt vähendada 

                                                           
16 Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokk  https://www.energia.ee/jaatmeenergiaploki-rajamine  

http://lvjk.ee/
https://www.energia.ee/jaatmeenergiaploki-rajamine
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jäätmete ladestamist Eestis. 

Rakvere vallas on 6 jäätmeloaga jäätmekäitluskohta (vt tabel 15). 

Tabel 15 Jäätmeload 

Jäätmeloa 

reg.nr 
Jäätmeloa omaja Jäätmeluba antakse Jäätmekäitluskoha aadress 

L.JÄ/320061 RAGN-SELLS AS, 

10306958 

jäätmete kõrvaldamiseks 

vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 

2 p 1, jäätmete 

taaskasutamiseks vastavalt 

jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 2, 

ohtlike jäätmete kogumiseks 

või veoks vastavalt 

jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 3, 

olmejäätmeveoks majandus- 

või kutsetegevusena vastavalt 

jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 6 

Jäätmetekkekoht: Lääne-Viru 

maakond Jäätmekäitluskoht: 

Küüni kinnistu 66204:002:0013, 

Lepna alevik, Rakvere vald, 

Lääne-Viru maakond; Prügila 

järelhoolduskoht: Rakvere 

Ussimäe prügila kinnistu 

77004:001:0098, Ussimäe küla, 

Sõmeru vald, Lääne-Viru 

maakond 

L.JÄ/320278 Leovandar Grupp 

OÜ, 11130177 

jäätmete taaskasutamiseks 

vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 

2 p 2 

Levala küla, Rohelise kinnistu 

(66204:003:0900), Rakvere vald 

L.JÄ/320425 EKOSERVIS 

TEENUSED OÜ, 

10990044 

jäätmete kõrvaldamiseks 

vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 

2 p 1, olmejäätmeveoks 

majandus- või kutsetegevusena 

vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 

2 p 6 

Jäätmete vahekäitluspunkt, 

Torma küla, Rakvere vald, 

Lääne-Virumaa (tunnus 

66204:002:0197) 

L.JÄ/321512 RAGN-SELLS AS, 

10306958 

kohaliku omavalitsuse üksuse 

korraldatud jäätmeveoks 

vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 

2 p 5 

Jäätmetekkekoht: Rakvere valla 

haldusterritoorium 

L.JÄ/322221 Aktsiaselts OG 

Elektra Tootmine, 

10631339 

jäätmete taaskasutamiseks 

vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 

2 p 2, toiduainetööstus 

vastavalt jäätmeseaduse § 75 lg 

1 p 7 

Jäätmete tekke- ja 

taaskasutamise koht: ettevõtte 

tootmisüksus Tobia külas, 

Rakvere vallas, Lääne-Viru 

maakonnas. 

L.JÄ/323402 Osaühing Reinpaul, 

10019934 

jäätmete taaskasutamiseks 

vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 

2 p 2 

Osaühing`u Reinpaul Kloodi 

küla puidujäätmete käitlemise 

plats: Kloodi küla, Rakvere vald 

44305, Lääne-Viru maakond. 
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3.13 Teavitustegevus  

 

Jäätmealast infot (sh korraldatud jäätmeveo ja jäätmete kogumispunktide kohta) edastatakse valla 

elanikele ajaleheartiklite ja Rakvere valla kodulehel oleva kommunaalmajanduse rubriigi ning uudiste 

kaudu.  

Info on kohati raskesti kättesaadav ning ei ole tihti ajakohane (sh kodulehel). 

Vajalik on info pidev ajakohastamine ning jäätmekäitlusteemaliste ajaleheartiklite avaldamise 

jätkamine kohalikus lehes.  

Suuremate jäätmekäitlusalaste ümberkorralduste (korraldatud jäätmeveo rakendamine jms) puhul on 

vallavalitsus korraldanud infotunde. 

 

Valla kodulehel võiksid olla lingid Lääne-Viru jäätmekeskuse kodulehele (http://lvjk.ee/) ja alates 

2014. novembrikuust töötavale jäätmete ja asjade kogumispunktide üle-eestilisele kaardirakendusele 

Kuhuviia.ee (http://kuhuviia.ee). Sealt saab inimene infot kuidas vabaneda talle ebavajalikest 

asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud või taaskasutatavatest jäätmetest nagu taara, 

vanapaber, pakendid, ehituspraht jms.  

 

3.14 Rakvere valla jäätmehoolduse probleemid 

 

Rakvere valla jäätmehoolduse probleemid tulenevad suuremalt osalt üldistest Eesti probleemidest. 

Järgnevalt on toodud peamised Rakvere valla jäätmehooldusega seonduvad kitsaskohad: 

 jäätmete kohapealne illegaalne taaskasutamine ja põletamine 

Ühepereelamutes ja taludes toimub ulatuslik jäätmete kohapealne taaskasutamine (puidujäätmete 

kasutamine kütteks, ehitus- ja lammutusprahi kasutamine maapinna täiteks, käimlajäätmete 

kompostimine jms), mille kohta puudu täpne ülevaade ja mis ei ole tihti kooskõlas kehtivate 

nõuetega. Kõige sagedamini põletatakse jäätmeid, mida ei tohi põletada. 

 

 madal keskkonnateadlikkus 

Madal keskkonnateadlikkus väljendub selles, et elanikud ei teadvusta endale jäätmeid puudutavate 

probleemide tähtsust ning ei toimi säästva keskkonnakasutuse põhimõtte ja kehtivate nõuete 

kohaselt. Keskkonnateadlikkuse vähesust näitab ka see, et tihtilugu pannakse liigiti kogutud 

pakendite konteinerisse ka teisi olmejäätmeid ning jäätmete põletamisel ei teadvustata endale 

kaasnevaid tervisriske. Samuti ei mõista hajaasustuses elavad jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveo 

miinimumsageduse (kord kvartalis) muutmise vajadust. 

Kuigi elanikel peaks olema piisavalt informatsiooni olemasolevate jäätmekäitlusvõimaluste kohta – 

artiklid piirkondlikus lehes, teated teadetetahvlitel ja pakendikonteineritel, üleriiklik teema käsitlus 

ajakirjanduses ja televisioonis. 

 

 

 

http://lvjk.ee/
http://kuhuviia.ee/
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 järelevalve ebapiisavus 

Keskkonnajärelevalve seadusega on kohalikul omavalitsusel õigus teostada keskkonnajärelevalvet. 

Rakvere vallas teostab järelevalvet jäätmehoolduse üle keskkonnaspetsialist, kuid seoses rohkete 

tööülesannetega ja aja nappusega, on järelevalve teostamine raskendatud. Enamasti lahendatakse 

jäätmealased juhtumid selgitamise ja nn veenmise teel.  

Suuremate rikkumiste korral antakse rikkumisest teada Keskkonnainspektsioonile, kes siis tegeleb 

menetlusega.  

Järelevalve tõhustamine aitaks kaasa ka Rakvere linnast pärit jäätmete metsa alla ja Tõrma surnuaia 

juurde viimise probleemi lahendamisele. Enne kõike aitab sellele muidugi kaasa see kui Rakvere 

linnas korraldataks nõuetekohaselt jäätmevedu. 
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4. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUSUUNAD JA EESMÄRGID 

 

Eesti jäätmehoolduse korraldamist suunatakse riigi jäätmekavaga. Kui senini oli jäätmehoolduses 

põhirõhk jäätmete ladestamise vähendamisel ja nende taaskasutamisel, siis 2014. aastal vastuvõetud 

riigi uus jäätmekava keskendub enam jäätmetekke vältimisele ja vähendamisele. Rakvere valla 

jäätmehoolduse arendamisel lähtutakse riigi jäätmekava kolmest jäätmehoolduse strateegilisest 

eesmärgist: 

I Vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust. 

II Võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil taaskasutada maksimaalsel tasemel. 

III Vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades muuhulgas seiret ning 

järelevalvet. 

 

Iga eesmärgi juures on riigi jäätmekavas toodud ka meede ja tegevused, samuti mõõdikud 

eesmärkide täitmise seiramiseks. Järgnevates peatükkides on toodud kokkuvõttev ülevaade 

meetmetest ja tegevustest, kusjuures keskendutakse kohaliku omavalitsuse tasandil rakendatavatele 

tegevustele. Kohati on küll kajastatud riigi tasandi mõõdikuid, kuid tuleb arvestada, et neid ei saa 

piirkondlikul tasandil rakendada. 

 

4.1 Jäätmetekke vältimine ja vähendamine , sh ohtlikkuse vähendamine 

4.1.1 Jäätmetekke vältimise ja vähendamise programm 

Jäätmetekke vältimise võimalused sõltuvad paljudest teguritest nagu majandusolukord, tarbijate 

teadlikkus, ressursitõhususe ja jäätmetekke vältimise meetmete rakendamise ulatus ettevõtetes jms. 

Möödunud majanduslanguse kogemused näitavad, et kõige enam mõjutab jäätmeteket 

majandusolukord ja tarbimise tase. Seetõttu on Eestis jäätmetekke üldine vähendamine eeldatava 

majanduskasvu ja ostujõu suurenemise oludes tunduvalt raskem kui Euroopa arenenud riikides, kus 

on tänaseks saavutatud majanduskasvu/tarbimise ja jäätme-tekke vahel teatud tasakaal. 

Jäätmetekke vältimine hõlmab kõiki majandussektoreid, materjalivoogusid ning tarbitud toodete nn 

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

suudetakse mõjutada praktilisi otsuseid: seda, kuidas toode kujundatakse, valmistatakse, tarbijale 

kättesaadavaks tehakse ja kasutatakse. Jäätmete (eelkõige olmejäätmete) teket mõjutab ka otseselt 

tarbijate käitumine, mis on seotud teadlikkuse, sissetulekute, ühiskonna sotsiaalstruktuuri ja 

jõukusega. Seega võrreldes seni rakendatud jäätmekorraldusmeetmetega (nt jäätmete liigiti kogumise 

ja taaskasutamise edendamisega) peavad jäätmetekke vältimisele suunatud meetmed hõlmama palju 

laiemat huvirühmade ringi ja palju laiemat tegevust (vt joonis 5). Jäätmetekke vältimisega tuleb 

tegelda kõigil tasanditel. 
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Joonis 5 Jäätmetekke vältimise programmi ulatus 

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

tarbimisharjumustest sõltub suuresti nii pakendijäätmete, toidujäätmete kui ka muude olmejäätmete 

koguse vähendamine. Elanikkonna teadlikkuse tõstmisel ning selleks tingimuste loomisel on 

omakorda võtmeroll kohalikel omavalitsustel. Arenenud riikide kogemused näitavad, et tarbijate 

teavitamise ja jäätmetekke vähendamise meetmete rakendamisel saavutatakse parim tulemus 

omavalitsuste, ettevõtete ja jäätmetekke vältimisega tegelevate kolmanda sektori organisatsioonide 

piirkondlikus koostöös. Oluline on arvesse võtta, et elanikel ja ettevõtetel peab olema võimalus 

panustada jäätmetekke vältimisse ja korduskasutusse (see eeldab korduskasutuskeskuste ja 

ülalmainitud erinevate initsiatiivide olemasolu). Omavalitsuste toetus ja abi ühiskondlike initsiatiivide 

(nt kordus/taaskasutuskeskuste, toidupankade) edukale toimimisele on hädavajalik. Seetõttu on 

oluline, et jäätmetekke vältimisele kaasa aitavad meetmed on selgelt integreeritud omavalitsuste 

jäätmekavadesse. 

 

Olemasolevate meetmete efektiivsus tootmis- ja ehitussektoris  

Peale põlevkivitööstuse teiste jäätmemahukate ettevõtlussektorite (nt ehitusmaterjalide tootmise, 

ehituse, toiduainetööstuse, puidutööstuse) osas jäätmetekke vältimisele, sh jäätmete korduskasutusele 

suunatud meetmete ulatuse kohta täpsemad andmed puuduvad, kuna neis küsimustes ei ole Eestis 

ulatuslikumaid uuringuid tehtud. Mitmed uuringud on siiski kaudselt näidanud, et tänu toorme- ja 

energiahindade kiirele tõusule on üha enam ettevõtteid hakanud tähelepanu pöörama oma tootmise 

ressursitõhususele. 

 

Seoses jäätmekäitlustasude suurenemisega on laienenud ehitustegevuse käigus tekkivate 

materjalivoogude ja materjalide (nt pinnase, ehituskivide ja telliste, uste ja akende) korduskasutuse 

või korduskasutuseks ettevalmistamine. 
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Tarbijate (eelkõige väikerenoveerijate) teadlikkuse tõstmise ja ehitusmaterjali korduskasutuse 

edendamisega on tegelenud juba mõnda aega säästva renoveerimise infokeskuste võrgustik17. 

2007.a märtsis  asutati  Rakveres Säästva Renoveerimise Infokeskuse (SRIK) Rakvere Ühendus, mille 

eesmärkideks on aidata kaasa Rakvere ja Lääne-Virumaa ajaloolise väärtusega hoonestuse ja rajatiste 

säilimisele, säästva renoveerimise alase teabe levitamisele ja traditsiooniliste ehitusvõtete ja 

materjalide tutvustamisele Oma eesmärkide saavutamiseks  korraldatakse teoreetilisi ja praktilisi 

koolitusi.  

 

Uute ehitiste planeerimisel ja projekteerimisel aga ka tellimisel (nt riigihangete käigus) ei ole 

jäätmetekke vältimise ning ehitusmaterjalide ja konstruktsioonide korduskasutatavuse põhimõtteid 

Eestis praktiliselt kasutatud. 

 

Olmejäätmete tekke vältimine 

Olmejäätmete, sh olmejäätmetes sisalduvate jäätmeliikide (nt toidu-, tekstiili- , pakendi- ja 

paberjäätmete ning ohtlike jäätmete) koguste vähendamine jäätmetekke vältimise kaudu on keeruline 

ning aeganõudev protsess, milles oluline osa on inimeste tarbimisharjumuste muutumisel ja mis 

eeldab kasutatud asjade/toodete korduskasutust võimaldava süsteemi olemasolu. Olulist rolli mängib 

siin omavalitsuste koordineeriv ja toetav tegevus. 

 

Siiani on Eestis olmejäätmete keskkonnamõju vähendamise meetmed keskendunud eelkõige 

jäätmete liigiti kogumisele ja taaskasutamise edendamisele (nt pidevale teavitamisele jäätmete 

sortimise vajadusest, taaskasutatavate jäätmete kogumisvõrgustiku väljaarendamisele). Jäätmetekke 

vältimisega seotud teemasid on jäätmekäitlusega seotud teabeürituste raames tutvustatud tavaliselt 

üldisemas plaanis. Nagu muu jäätmehoolduse korraldust (sh teavitamist), nii ka jäätmetekke vältimise 

teemat on omavalitused käsitlenud vastavalt oma võimekusele ja ressurssidele. 

 

Viimaste aastate jooksul on suuremates omavalitsustes (nt Tallinnas, Tartus, Viljandis) kodanike ja 

ettevõtete omaalgatusel loodud uuskasutuskeskused, kuhu inimestel on võimalik tuua kasutatud, 

kuid kasutuskõlblikku mööblit, kodumasinaid jms. Mõned omavalitsused on loonud ka kohalikes 

jäätmejaamades tingimusi elanikelt kasutuskõlblike seadmete ja mööbli vastuvõtmiseks (seda võiks 

arendada ka Lääne-Viru Jäätmekeskuses). Eestis on juba aastaid laialdaselt toiminud kasutatud 

rõivaste edasimüügi süsteem. Rakvere linnas on ca 15 kasutatud rõivaste müügikohta18 ja näiteks 

Kirbuturg E&E Kirppar (Jaama pst 21, Rakvere linn, Würth maja II korrus) on võimalik kõigil 

soovijatel rentida ka müügipinda. 

 

Kuna olmejäätmetest moodustavad märkimisväärse osa toidujäätmed (22%), siis on oluline vältida 

ka nende teket. Eestis pole täpsemalt uuritud, kui suures koguses majapidamised ja ettevõtted 

(eelkõige kaubandus- ja toitlustusasutused) kasutuskõlblikku toitu ära viskavad. Viimase 

                                                           
17 MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskus: http://www.srik.ee/;  http://www.renoveeri.net/ 
18 http://kaltsukad.ee/poed/laane-virumaa  

http://www.srik.ee/
http://www.renoveeri.net/
http://kaltsukad.ee/poed/laane-virumaa
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segaolmejäätmete uuringu tulemused näitavad, et segaolmejäätmetes sisalduvates toidujäätmetest 

moodustavad kasutuskõlblikud toiduained (n.ö toidukaod) ligikaudu 20%. 

Kaubandusettevõtetelt kasutuskõlbulikke toiduainete kogumist ja jagamist korraldab Toidupank. 

Rakvere linnas ja selle ümbruses Rakvere Toidupank19. 

 

Pakendijäätmete tekke vältimine 

Nagu olmejäätmete, nii ka pakendijäätmete teke sõltub suuresti tarbimise tasemest – majanduslangus 

viib pakendijäätmete tekkekoguse vähenemisele, majanduse kasvades hakkavad kogused suurenema. 

Pakendijäätmete vältimisel mängivad olulist rolli pakendatud kaupade tootjad ja kaubandus, keda 

tarbijaid saavad mõjutada ostuvalikutega enam hankima vähem pakendatud või 

korduskasutuspakendiga kaupu.  

4.1.2 Meetmed ja tegevused 

Arvestades jäätmetekke vältimise ulatust ja eeldusi, võib jäätmetekke vältimise tegevussuunad 

üldisemas plaanis jagada kaheks: 

Regulatiivsed meetmed on suunatud jäätmetekke vähendamise motiveerimisele õiguslike või 

majanduslike vahendite kaudu, millest kohaliku omavalitsuse üksuses on rakendatav 

keskkonnahoidlike riigihangete põhimõtete, sh jäätmetekke vältimise kriteeriumide laiem kasutamine 

(vt peatükk 6 jäätmekava rakenduplaan p 1.2). 

Üha enam avalikustatakse ühtlustatud kriteeriumeid erinevate tooterühmade kohta (nt 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm), mistõttu nendes valdkondades on 

Rakvere Vallavalitsusel võimalik korraldatavates hangetes rakendada jäätmetekke vältimise 

kriteeriume. 

Teadlikkuse tõstmine (1.3) on suunatud nii omavalitsuse, ettevõtete kui ka tarbijate/elanikkonna 

teadmiste ja teadlikkuse suurendamisele. Näiteks:  

- teabekampaaniate, koolituste korraldamine – tarbijate pidev teavitamine on üks tõhus vahend 

jäätmetekke vältimise ja korduskasutamise edendamiseks; 

- juhendmaterjalide koostamine, kodulehel oleva jäätmealase info pidev ajakohastamine, viited 

üleriigilistele juhenditele ja täiendavatele abimaterjalidele 

  

Riigi jäätmekava rakenduskavas on ühe tegevusena ettevõtete ja KOV-ide investeeringute (nt 

korduskasutuskeskuste rajamine) toetamine, kes soovivad edendada jäätmete korduskasutuseks 

ettevalmistamist. Seejuures on võimalus kaasata EL 2014-2020 vahendeid meetmest "Ettevõtete 

energia- ja ressursitõhusus". 

Rajada Lääne-Viru jäätmekeskusesesse koostöös piirkonna teiste KOV-dega korduskasutuskeskus 

(1.1). 

                                                           
19 Rakvere Toidupank: http://www.toidupank.ee/rakvere-toidupank-2/  

http://www.toidupank.ee/rakvere-toidupank-2/
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4.1.3 Tulemused ja mõõdikud 

Jäätmetekke vältimise programmi raames kavandatud tegevuste edukal rakendamisel saavutatakse 

järgmised tulemused: 

- Rakvere valla elanikud on teadlikud jäätmetekke vältimise võimalustest ning tahavad ja saavad 

panustada jäätmetekke vältimisse ja jäätmete korduskasutusse; 

- Ettevõtjatel on vahendid ja pädevus ressursitõhususe ja jäätmetekke vältimise põhimõtete 

laialdaseks rakendamiseks. 

 

Elanikkonna jäätmetekke vähendamise mõõdikud on rakendatavad riigi tasandil: 

- olmejäätmete tekke kasvuprotsent peaks jääma kuni aastani 2020 alla poole sisemajanduse 

koguprodukti (SKP) kasvuprotsendist, st kui eeldada, et lähiaastateks prognoositud 3% SKP kasv 

jätkub kuni aastani 2020, peaks olmejäätmete tekke keskmine kasv perioodil 2014–2020 jääma alla 

1,5% aastas; 

- pakendijäätmete tekke kasvuprotsent peab kuni aastani 2020 jääma alla 2/3 SKP kasvuprotsendist. 

 

Rakvere vallas saab indikaatorina kasutada valla olmejäätmete ja pakendijäätmete teket riigi SKP 

kohta. Ettevõtlussektoris saavutatud ressursitõhususe ja jäätmetekke vältimise edusammude 

hindamiseks tuleks püstitada tegevuse/projektipõhised mõõdikud. 

Võimalik on kasutada nt järgmisi projektipõhiseid hindamisnäitajaid: 

- jäätmekoguse vähenemine projekti teostamise perioodil (mõõdetuna enne ja pärast meetmete 

rakendamist); 

- jäätmetekke vähenemine tooteühiku kohta; 

- korduskasutuseks ettevalmistatud jäätmete kogus. 

 

4.2 Jäätmete ringlussevõtt või muul viisil maksimaalne taaskasutamine 

4.2.1 Riigi jäätmekava peamised suunised 

Jäätmete taaskasutuse suurendamine peab toimuma ringlussevõttu eelistades. Taaskasutusele aitab 

kaasa optimaalne jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku arendamine ning teatud jäätmeliikidele 

jäätmetena eksisteerimise lakkamise kriteeriumide väljatöötamine (viimane on rakendatav ainult riigi 

tasandil). 

 

Kuni 2020. aastani on üheks keerukamaks ülesandeks olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvu täitmine. 

Selleks on vaja oluliselt suurendada olmejäätmetes sisalduvate biolagunevate jäätmete liigiti kogumist 

ja ringlusse suunamist. Arendada tuleb nii kogumisvõrgustikku kui luua nõuetele vastavad 

käitluskohad biolagunevate jäätmete, sh köögijäätmete ringlussevõtuks - kompostimistehnoloogiate 

ja kääritamise tehnoloogiate soetamine, toidujäätmete eeltöötluskäitiste rajamine). Riigil on kavas 

välja töötada reoveesette jäätmeteks olemise lakkamise kriteeriumid, et soodustada reoveesette 

taaskasutamist eri valdkondades (põllumajanduses, haljastuses, rekultiveerimisel, ehituses jne). 
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Riigi tasandil kavandatakse reorganiseerida ka senine korraldatud jäätmeveo süsteem. Rakvere vald 

peab vastavad muudatused rakendama järgmisest korraldatud jäätmeveo perioodist ehk alates 

01.01.2017. 

4.2.2 Meetmed ja tegevused 

Jäätmete parema ringlussevõtu eelduseks on muuhulgas nende efektiivsem kogumine elanikkonnalt. 

Järgnevalt on toodud meetmed nii korraldatud jäätmeveo kui jäätmete liigiti kogumise arendamiseks 

ja taaskasutamise edendamiseks.  

 

Kuigi Rakvere vallas toimivad jäätmete ringlussevõtu ja taaskasutamise süsteemid, on liigiti kogutud 

ja üle antud jäätmete hulga suurenemiseks vaja jäätmete ringlussevõtu ja sortimise üldist 

edasiarendamist (vt jäätmekava rakendusplaan p 2.1). Seda saab teha korraldatud jäätmeveo 

pideva toimimisega ning järjepideva jäätmete ringlussevõtule ja taaskasutusele suunatud 

teadlikkuse tõstmisega ning liigiti kogutud jäätmete üleandmisvõimalustest teavitamine kodulehe, 

valla ajalehe ja muu meedia kaudu. Siinkohal tuleb jällegi teha tihedat koostööd Rakvere linnaga ja 

Lääne-Viru Jäätmekeskus MTÜ-ga.  

Järgnevalt käsitletakse tegevusi teatud jäätmeliikide osas. 

 

Biolagunevate jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku väljatöötamine ja rajamine (2.2).  

Esmalt tuleb läbi viia biolagunevate jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku tasuvusanalüüs (2.2.1). 

Kui palju biolagunevad jäätmeid ja mis viisil oleks kõige otstarbekam neid jäätmeid koguda ja kus 

ning millise tehnoloogiaga käidelda (kompostida)? Kaaluda tuleb nii erinevaid käitluskoha kui ka 

käitlustehnoloogia alternatiive. 

Kuna Rakvere vallal napib vahendeid nimetatud tasuvusuuringu läbiviimiseks ja realiseerimiseks, siis 

on otstarbekas seda teha koos Rakvere linnaga ja/või teiste MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus 

liikmetega. 

Biolagunevate jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku loomine, aitaks vähendada prügilasse 

ladestatavate biojäätmete hulka ning seeläbi saavutada sihtarv ja tagada biojäätmete nõuetekohane 

käitlemine. 

 

Parendamist vajab ka aia- ja haljastusjäätmete käitlus. Näiteks on külakeskustes ja tihedama 

asustusega aladel levinud kevadine kulu ja lehtede põletamine, kuid keskkonna- ja tuleohutuse 

tagamiseks tuleks need kokku koguda ja suunata kompostimisele (2.2.2). 

Harjumuste ümberkujundamiseks on soovitav korraldada aiajäätmete kevadised kogumisringid. 

Koostöös korteriühistutega ja majaomanikega korraldada okste kogumine ja vedu Lääne-Viru 

jäätmekeskussesse. 

 

Ehitus-lammutusjäätmete kogumisvõrgustiku arendamine (2.3).  

Liigiti kogutud inertseid ehitusjäätmeid võetakse vastu Lääne-Viru jäätmekeskuses. 

Ehitusjäätmete sortimise tõhustamiseks tuleks lisaks käitlusvõimalustest teavitamisele korraldada 

ehitusloa tingimuste täitmise rangem järelevalve (praegu peab ehitise lammutamiseks, kui selle käigus 



 

56 
 

tekib üle 10 m3 ehitusjäätmeid, olema kehtivatele nõuetele vastav Rakvere vallavalitsusega 

kooskõlastatud lammutusprojekt ja ehitusluba ehitise lammutamiseks. Lisaks võiks olla nõue, et 

vallavalitsusele tuleb esitada ka dokumentide õiendid ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta 

jms). 

 

Pakendijäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku arendamine (2.4). 

Pakendijäätmete kogumise korraldamisel on valla ja pakendiorganisatsioonidel olnud suhteliselt hea 

koostöö, kuigi üle tuleks vaadata ja uuendad omavahelised lepingud. 

 

Lisaks ajab elanikke segadusse, et kõiki toote pakendamisel kasutatavat ei tohi kogumiskonteinerisse 

panna (nt kodumasinate pakenditest olevat vahtplastikust kaitsetükid) ja puhta pakendi kogumise 

nõue, õigemini kui puhtaks peaks pakendi tegema, et seda tohib pakendijäätmete kogumissüsteemi 

viia – pigem visatakse veidi määrdunud pakend segaolmejäätmete hulka kui hakatakse seda pesema. 

Seega on vajalik tõhusam teavitamine puhaste pakendijäätmete kogumise vajadusest ja võimalustest 

eritüübiliste pakendijäätmete üleandmiseks. 

Arvestades probleeme avalike kogumiskonteinerite heakorraga ja muude jäätmeliikide toomist 

avalikesse konteineritesse, tulekski senisest enam propageerida kodumajapidamistes nn pakendkoti 

teenust. 

 

Muude tavajäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku arendamine (2.5). 

Territooriumil, mille jäätmetekkekohaks on eramu või korterelamu, kus paberi ja kartongi jäätmed  ei 

leia kohapealset taaskasutust, peab paberit ja kartongi koguma eraldi, viies nimetatud  jäätmed selleks 

ettenähtud avalikku kogumismahutisse või põletades need küttekoldes. Praegu on Rakvere vallas 4 

avalikku kogumismahutit, ideaalis võiks neid olla igas külas, kus on elanikke rohkem kui 100 (st 

Rakvere vallas 10 kogumismahutit).  

 

Ohtlike jäätmete ja elektroonikaromude kogumisvõrgustiku optimeerimine ja haldamine (2.6). 

Rakvere valla elanikud saavad kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid üle anda Lääne-Viru 

jäätmekeskusesse või valla poolt korraldatud ohtlike jäätmete kogumisringide käigus.  

Kindlasti tuleb ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamisel teha koostööd naaberomavalitustega ja 

osaleda ühisprojektides. 

 

2012/13. aasta jäätmete sortimisuuringust ilmnes, et oluliselt on suurenenud elektroonikaromude 

osakaal segaolmejäätmetes (Eesti keskmisena 1,8 %). 

Elektri- ja elektroonikaseadmed kuuluvad probleemtoodete hulka, st nende jäätmete kogumist 

korraldavad taaskasutusorganisatsioonid. Neid saavad elanikud viia tasuta keskkonnajaamadesse või 

müügikohtadesse, samuti saab koduses majapidamises mittevajalikke töökorras esemeid ära anda 

taaskasutuskeskustesse (praegu üleandmise võimalused ainult Rakvere linnas ja Lääne-Viru 

jäätmekeskuses). Nendest võimalustest tuleb elanikke tõhusamalt teavitada (tegevus 2.1.2). 
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4.2.3 Tulemused ja mõõdikud 

Eri tüüpi jäätmete kogumisvõrgustike optimeerimise tulemusena suurenevad võimalused liigiti 

kogutud jäätmete ära andmiseks, sh on see inimestele mugavam. Kasvab jäätmete liigiti kogumise 

tase, millega ühtlasi vähendatakse korraldamata käitlemisest tulenevat keskkonnamõju. 

 

Riigi jäätmekava rakendab erinevaid mõõdikuid, mis valdavalt põhinevad teatud jäätmeliigi 

ringlussevõtu või taaskasutuse osakaalul selle liigi kogumassist (olmejäätmed, pakendijäätmed, 

biolagunevad jäätmed, elektri- ja elektroonikaromud, kantavad patarei- ja akujäätmed). Need ei ole 

Rakvere valla jaoks rakendatavad, kuna kättesaadav statistika võimaldab ainult hinnata, kui palju 

jäätmeid taaskasutati Rakvere vallas (seejuures ei tarvitse tegemist olla siin tekkinud jäätmetega). 

Enamik jäätmeid viiakse maakonnast välja ja ei ole teada, kuidas neid tegelikult käideldakse (lähtuda 

saab ainult Eesti keskmistest näitajatest). 

 

Valla tasandil on võimalik jälgida erinevate kogumissüsteemide efektiivsust, st elanikelt kogutud 

jäätmeliigi osakaal selle jäätmeliigi kogumassi. Viimast tuleb hinnata segaolmejäätmete koostise 

põhjal.  

 

Pakendijäätmete kogumisel on mõõdikuks avalike kogumiskonteinerite arv 500 elaniku kohta ning 

nn kotiteenust kasutavate kodumajapidamiste % aastaringselt kasutatavatest ühepereelamutest. 

 

Kogumissüsteemi üldist efektiivsust iseloomustatakse liigiti kogutud jäätmete hulk võrreldes 

olmejäätmete kogumassiga. 

 

4.3 Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine ning seire ja 

järelevalve tõhustamine 

4.3.1 Riigi jäätmekava suunised 

Riigi jäätmekava keskendub peamiselt ohtlike jäätmete lõppkäitlusest tingitud keskkonnariski 

vähendamisele ja prügilate/jäätmehoidlate korrastamisele. Kuna ohtlike jäätmete käitlemine on riigi 

korraldada ja Rakvere valla halduses ei ole tegutsevaid ega sulgemist või korrastamist vajavaid 

prügilaid, siis riigi jäätmekavast tulenevalt on selle meetme asjakohased tegevused 

jääkreostusobjektide likvideerimine ja üldine järelevalve tõhustamine. 

 

4.3.2. Tegevused Rakvere vallas 

 

Tegevusi jääkreostuskollete likvideerimiseks (vt tabel 16) ja kasutuseta ehitiste lammutamiseks (vt 

table 17; jäätmekava rakendusplaan  p 3.1) rahastatakse sõltuvalt objekti olulisusest. Riikliku 

tähtsusega jääkeostusobjektide likvideerimiseks on võimalik taotleda toetust Ühtekuuluvusfondist, 

väiksemate objektide puhul on rahastajaks Keskkonnainvesteeringute Keskus. 
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Tabel 16 Rakvere vallas asuvad jääkreostusobjektid (allikas: Keskkonnaregistri avalik 

teenus) 

Objekti nimetus Asukoht Ohu liik 

Rakvere naftaterminaal Lääne-Virumaa, Rakvere vald 
 

Pahnimäe ABT 
Lääne-Virumaa, Rakvere vald, 
Päide küla 

Põhjavesi, pinnas 

Moonaküla 
põhjaveereostus 

Lääne-Virumaa, Rakvere vald Põhjavesi 

Lasila ABT 
Lääne-Virumaa, Rakvere vald, 
Lasila küla 

Põhjavesi, pinnas 

 

Tabel 17 Kasutuseta ehitised Rakvere vallas  

Küla Katastriüksus Kü tunnus hoone 

Arkna Pullipargi 66203:001:0030 laborihoone 

Karitsa Pargi 66204:003:0124 laut 

Karunga Arulageda 66204:003:0145 laut 

Kloodi Tähemaa 66201:001:1800 2 kasarmuhoonet 

Kloodi Priima 66201:001:0184 väetiseküün 

Kloodi Kolla 66201:001:0181 kaalumaja 

Kloodi Jõeääre 66201:001:0176 laut 

Lasila Tiigi tn 6 66204:003:0206 laut 

Lasila Tiigi tn 4 66204:003:0202 laut 

Lepna Augusti 66204:002:0281 küün 

Lepna Rite 66204:002:0559 tanklahoone 

Levala Kartuli 66204:003:0095 hoidla 

Levala Värava 66204:003:0021 laut 

Levala Sepa 9 66204:003:0072 laut 

Mädapea Edeli 66204:002:0113 laut 

Paatna Erna 66201:001:0123 laut 

Paatna Kaldaäärse 66201:001:0438 laut 

Taaravainu Tammetõru tn 7 66204:002:0366 ladu 

Taaravainu Allika 66204:002:0119 ladu 

Tobia Pae 66204:002:0312 laut 

Tobia Karjamõisa 66204:002:0524 laut 

Veltsi Kütuse 66201:001:0473 ladu 

Veltsi Salli 66201:001:0193 laut 

 

Järelevalve (vt jäätmekava rakendusplaan p 3.3). Õigusaktidega on pandud kohalikule 

omavalitsusele järelevalve kohustus nii olmejäätmete kui pakendijäätmete käitluse üle, sh 
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taaskasutusnormatiivide täitmise üle (viimase osas kohalikul omavalitsusüksusel sisuliselt võimalused 

puuduvad, sest taaskasutamise määr ei sõltu konteineri paigutusest). 

 

Kuna pakendijäätmete avalike kogumispunktide arv on eelmise jäätmekava perioodiga võrreldes 

oluliselt tõusnud, võib pakendijäätmete kogumise süsteemi efektiivsuse vähenemise (st nende 

suhteliselt suure sisalduse segaolmejäätmetes) põhjuseks olla jäätmete sortimise madal tase, sh  

äripindadel. Ka äripindadedel tuleb rakendada korraldatud veo põhimõtteid ja hoonete valdajad 

peavad teavitama rentnikke vajadusest pakendijäätmeid eraldi koguda. 

 

Järelevalve käigus tuleb tegeleda prügistamise ja illegaalse jäätmekäitluse juhtumitega, sh vajadusel 

hüljatud jäätmete (nii tava kui ohtlike) koristamise korraldamisega (3.2). Selleks on võimalik taotleda 

toetust fondidest, kuid üldiselt vastutab rahastamise eest maaomanik. 

Kuna teada on, et suur hulk Rakvere valla territooriumil illegaalselt metsa alla visatud jäätmetest on 

pärit Rakvere linnast, kus ei ole korraldatud jäätmevedu, siis tuleb siinkohal kindlasti teha koostööd 

Rakvere linnavalitsusega. 

 

Selle meetme alla on koondatud ka Rakvere valla eelmise jäätmekava tegevused jäätmehoolduse 

planeerimisel, jäätmehoolduse kavandamine-korraldamine (3.4). 

- Rakvere valla jäätmehoolduse õigusaktide ülevaatamine ja uuendamine, kui muutuvad riigi 

õigusaktid (3.4.1); 

 - Rakvere valla jäätmekava iga-aastane läbivaatamine, vajadusel täiendamine (3.4.2); 

- Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks teenuste kontsessiooni korraldamine lähtuvalt 

riigihangete seadusest (korraldatud jäätmeveo konkursside läbiviimine) 2016.a (3.4.3); 

- Uue perioodi jäätmekava koostamine (aastal 2020; 3.4.4). 

 

Koostöö teiste omavalitsustega 

Senini on Rakvere vald võimalusel jäätmemajanduse valdkonnas naabervaldadega koostööd teinud, 

eriti Rakvere linnaga. Rakvere vald on osalenud ka Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu poolt 

korraldatud projektides. Osaletakse ka Lääne-Viru Jäätmekeskus MTÜ käivitamisel ja arendamisel (vt 

peatükk 3.12). 

Koostöö naaberomavalitsustega osutub kasulikuks kindlasti ka edaspidi, näiteks ohtlike jäätmete 

kogumisringide korraldamisel ning muudes valdkondades jäätmehoolduse arendamisel.  

Suund on ka selles suunas, et Lääne-Virumaa kohalikud omavalitsused annavad üha rohkem 

jäätmealaseid ülesandeid üle MTÜ-le Lääne-Viru Jäätmekeskus (korraldatud jäätmeveo hanked, 

jäätmehoolduseeskirjade eelnõude ja ühise jäätmekava väljatöötamine jms).  
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5. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENDAMISE RAHASTAMINE 

 

Üks olulisemaid teemasid jäätmemajanduse valdkonnas on nn “saastaja maksab” printsiip, mis 

jäätmeseaduse kohaselt tähendab, et jäätmekäitluse kulud kannab jäätmevaldaja. Ehk teisisõnu kõik 

isikud peavad enda poolt tekitatud jäätmete käitlemise eest ka maksma. 

Arvestades, et korraldatud jäätmeveo teenustasu peab olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha 

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

seotud kulud, võib eeldada, et jäätmevaldaja kulutused jäätmekäitlusele suurenevad. Samas on nii 

jäätmevaldajal kui teistel jäätmehoolduses osalejatel võimalused kulutuste optimeerimiseks: 

• jäätmetekke vähendamine, jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine tekkekohas – biolagunevate 

jäätmete kompostimine, pakendijäätmete, probleemtoodete jäätmete üleandmine vastavasse 

kogumissüsteemi; 

• jäätmete kõrvaldamise maksumus peab olema tunduvalt kallim kui liigiti kogutud jäätmete 

üleandmine taaskasutamiseks (nt. eraldi kogutud ehitus-lammutusjäätmete või haljastusjäätmete 

üleandmine jäätmekeskusesse on oluliselt odavam kui nende üleandmine segaolmejäätmete hulgas). 

Jäätmekäitluse rahastamise osas võib kohaliku omavalitsuse jaoks olulised aspektid tinglikult jagada 

jäätmeseadusest tulenevalt alljärgnevalt: 

• jäätmehoolduse korraldamine – korraldatud jäätmeveo hanke läbiviimine, jäätmete sortimise 

korraldamine üleandmisvõimaluste loomise kaudu, kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete 

kogumise korraldamine ja rahastamine (v.a tootja vastutusega hõlmatud jäätmed); 

• jäätmehoolduse arendamine – jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja 

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

ning tõsta jäätmehoolduse taset; 

• jäätmete sortimise edendamine – järjepidev teavitustöö; 

• keskkonnajärelevalve teostamine - järelevalve tõhustamine on vajalik nõuetekohase jäätmekäitluse 

tagamiseks ning jäätmekäitlusalaste rikkumiste vähendamiseks. Selle tõhusamaks teostamiseks on 

vajalik omada ülevaadet jäätmevaldajatest (jäätmevaldajate register). Samuti muudab järelevalvet 

paremaks koostöö erinevate institutsioonide (Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaamet, teised 

omavalitsused) vahel ning elanikkonna kaasamine (jäätmete seadusevastastest käitlemistest 

teatamine). 

 

Jäätmehooldust rahastatakse järgmistest allikatest: 

• jäätmevaldajad; 

• Rakvere valla eelarve, sh keskkonnatasude seaduse § 15 lg 2 alusel laekuv keskkonnatasu 

olmejäätmete kõrvaldamise eest (kindlasti 2015.a, ei ole teada, kas ka edasi, kuna keskkonnatasude 

seadus on muutmisel); 
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• Taaskasutusorganisatsioonid, tootjavastutusorganisatsioonid; 

• Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

 

Vallapoolsed kulutused jäätmehoolduse korraldamisel ja arendamisel pannakse paika iga-aastaste 

eelarvete koostamisel. 

Rakvere valla eelarvesse laekunud saastetasu jäätmete ladestamise eest: 

 2011.a  946 € 

 2012.a  890 € 

 2013.a  28 € 

 2014.a  419 €. 

Valla eelarvest finantseeritavad jäätmehooldusalased kulud olid 2013.a 9 141 € ja 2014.a 6 836 €, st 

saastetasust on võimalik katta väga väike hulk valla jäätmehooldusalastest kuludest. 

Finantsvõimekuse tagamiseks tulebki ohtlike jäätmete kogumisel ja biolagunevate jäätmete 

tasuvusuuringu läbiviimisel, korraldatud jäätmeveo hanke korraldamisel jms teha koostööd 

naaberomavalitsustega ja/või teiste MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus liikmetega. 

Koostöö peaks rahalise võidu kaasa tooma ka valla elanikele, kuna lisaks kohalike omavalitsuste 

kuluefektiivsuse parandamisele on ühiselt korraldatavate hangete mahud suuremad ja peaksid 

seetõttu stimuleerima jäätmevedajate vahelist konkurentsi, mille tulemuseks võiks olla madalam 

jäätmeveo ja -käitluse hind. 
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6. RAKVERE VALLA JÄÄTMEKAVA 2015-2020 RAKENDUSPLAAN 

 
Nr 

 
Tegevus 

 
Tulemus 

 
Täitja(d) 

 
Täitmis-
periood 

 
Rahastamisallikad 

 
Elluviimiseks vajalike 

vallaeelarveliste 
vahendite maht 2015-

2020, EUR 

I strateegiline valdkond: JÄÄTMETEKKE VÄLTIMINE JA VÄHENDAMINE, SH OHTLIKKUSE VÄHENDAMINE 

1.1 Jäätmetekke vältimist soodustavad tegevused 7 000 

1.1.1 Koostöös teiste Lääne-Viru KOV-dega 
korduvkasutuskeskuse rajamine Lääne-Viru 
Jäätmekeskusesse 

Rakvere valla ja Lääne-
Virumaa elanikel on võimalik 
suunata kasutuskõlbulikke asju 
korduskasutusse ning neil on 
võimalus osaleda jäätmetekke 
vältimises. 

Lääne-Viru 
Jäätmekeskus MTÜ 

2015-2020 Rakvere VV, 
naaberomavalitsused, Lääne-Viru 
Jäätmekeskus MTÜ, KIK-i 
fondid. 

7 000 

1.2 Rakvere vallavalitsuse ja KOV-i asutuste 
hangetes keskkonnahoidlike riigihangete 
põhimõtete rakendamine 

Jäätmetekke vältimise 
kriteeriumite 
rakendamine hangetes 
(nendes valdkondades, 
kus võimalik) 

Rakvere VV, KOV-i 
asutused 

2015-2020 Rakvere VV, KOV-i 
asutused 

* 

1.3 Järjepidev jäätmetekke vältimisele suunav teadlikkuse tõstmine 2 000 

1.3.1 Teavitus veebilehe ja kohaliku ajalehe kaudu jäätmetekke 
vähendamise võimalustest Rakvere vallas ja lähiümbruses. 

Rakvere valla elanikkonna 
teadlikkus jäätmete tekke 
vältimisest on kasvanud. 

Rakvere VV 2015-2020 Rakvere VV   

1.3.2 Mänguliste keskkonnateadlikkust edendavate projektide 
läbiviimine koolides ja lasteaedades 

Rakvere VV, KOV-i 
asutused 

Rakvere VV, KIK-i fondid 2 000 

II strateegiline valdkond: JÄÄTMETE RINGLUSSEVÕTT VÕI MUUL VIISIL MAKSIMAALNE TAASKASUTAMINE 

2.1 Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise üldine edendamine 1 000 

2.1.1 Järjepidev jäätmete ringlussevõtu ja taaskasutamisele suunav 
teadlikkuse edendamine 

Liigiti kogutud ja üle antud 
jäätmete hulk on suurenenud. 
Lääne-Viru jäätmekeskuse 
poolt pakutavate teenuste 
kasutamine on suurenenud.  

Rakvere VV, 
Keskkonnaamet, Lääne-

Viru Jäätmekeskus 
MTÜ 

2015-2020 Rakvere VV, KIK-i fondid 1 000 

2.1.2 Liigiti kogutud jäätmete üleandmisvõimalustest teavitamine 
veebilehe, kohaliku ajalehe ja muu meedia kaudu. 

Rakvere VV, KIK-i fondid, 
tootjavastutusorganisatsioonid 

2.1.3 Koostöö arendamine naaberomavalitustega ja Lääne-Viru 
Jäätmekeskus MTÜ-ga. 

Olulisi jäätmehoolduse 
probleeme lahendatakse teiste 
KOV-dega (Lääne-Viru 
Jäätmekeskus MTÜ) ühiselt. 
Läbi koostöö on 
jäätmekäitlusalased projektid 
laiahaardelisemad ning 
tulemuslikumad. 

Rakvere VV, 
naaberomavalitsused, 
Lääne-Viru 
Jäätmekeskus MTÜ 

Rakvere VV, 
naaberomavalitsused, Lääne-Viru 
Jäätmekeskus MTÜ 

* 
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2.2 Biolagunevate jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku väljaarendamine 9 000 

2.2.1 Biolagunevate jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku 
tasuvusanalüüsi koostamine. 

Suurenenud on biolagunevate 
jäätmete nõuetekohane käitlus. 
Inimeste teadlikkus on 
kasvanud. Biolagunevaid 
jäätmeid ladestatakse vähem. 

Rakvere VV, 
naaberoma-valitsused, 

Lääne-Viru 
Jäätmekeskus MTÜ 

2015-
2016 

Rakvere VV, 
naaberomavalitsused, Lääne-Viru 
Jäätmekeskus MTÜ 

4 000 

2.2.2 Kulu ja lehtede põletamise vähendamine (teavitus, järelevalve, 
jäätmete vastuvõtt ja kogumisringid) 

2015-
2020 

Rakvere VV, naaberomavalitused, 
Lääne-Viru Jäätmekeskus MTÜ, 
KIK-i fondid 

5 000 

2.3 Ehitus- ja lammutusprahi kogumisvõrgustiku arendamine   

2.3.1 Ehitus- ja lammutusprahi sortimise tõhustamine (teavitamine 
eri võimalustest, ehitusjäätmete käitlemise järelevalve) 

Käitluseks on üle antud rohkem 
ehitus- ja lammutusprahti. 
Ringlussevõtt on suurenenud. 

Rakvere VV 2015-
2020 

Rakvere VV * 

2.4 Pakendijäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku arendamine   

2.4.1 Teavitamine pakendijäätmete kogumise vajadusest, korraldusest 
ja võimalustest 

Pakendijäätmete 
kogumissüsteem võimaldab 
elanikel mugavalt ära anda 
pakendijäätmeid. 
Segaolmejäätmetes on vähenenud 
pakendite osakaal. 

Rakvere VV 2015-
2020 

Rakvere VV * 

2.4.2 Pakendijäätmete kogumisvõimaluste loomine jäätmevaldaja 
juures  (nn pakendikoti teenus; läbirääkimised 
pakendioragnisatsioonidega ja jäätmevedajatega) 

Rakvere VV, pakendi-
organisatsioonid 

pakendiorganisatsioonid * 

2.5 Muude tavajäätmete kogumis- ja käitlusvõimaluste arendamine   

2.5.1 Korraldatud jäätmeveo raames kogutava paberi ja kartongi 
kogumiseks täiendavate avalike mahutite paigaldamine ja 
haldamine  

Rakvere vallast kogutakse 
kokku rohkem paberit ja 
kartongi ning suunatakse 
taaskasutusse. 

Rakvere VV 2015-
2020 

Rakvere VV 2 000 
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2.6 Ohtlike jäätmete ja elektroonikaromude kogumisvõrgu arendamine ja haldamine 5 000 

2.6.1 Ohtlike jäätmete ja probleemtoodetest tekkinud jäätmete  
kogumisringide korraldamine koostöös naaberomavalitsustega.  

Rakvere vallast on kogutud 
kokku rohkem ohtlikke 
jäätmeid ja elektroonikromusid, 
vähenenud on nende jäätmete 
mõju keskkonnale.  

Rakvere VV, Lääne-
Viru Jäätmekeskus 

MTÜ 

2015-
2020 

Rakvere VV, Lääne-Viru 
Jäätmekeskus MTÜ, 
tootjavastutusorganisatsioonid, 
KIK-i fondid 

5 000 

2.6.2 Ohtlike jäätmete kogumine Lääne-Viru jäätmekeskuses 

III strateegiline valdkond: JÄÄTMETEST TULENEVAT KESKKONNARISKI VÄHENDAMINE NING SEIRE JA JÄRELEVALVE TÕHUSTAMINE 

3.1 Jääkreostusobjektide likvideerimine ja kasutuseta 
ehitiste lammutamine 

Jääkreostusobjektid on 
likvideeritud ja 
kasutuseta ehitised 
lammutatud. 

Rakvere VV, 
maaomanikud 

2015-
2020 

fondid, maaomanik   

3.2 Illegaalsete olmejäätmete ladustuskohtade 
likvideerimine 

Illegaalsed olmejäätmete 
ladustuskohad on 
likvideeritud (koristatud). 

Rakvere VV, 
maaomanikud 

2015-
2020 

Rakvere VV, maaomanik 17 000 

3.3 Järelevalve tõhustamine jäätmekäitluse üle           

3.3.1 Järelevalve jäätmekäitluse üle, jäätmevaldajate registri pidamine Jäätmealaste rikkumiste arv on 
vähenenud. 

Rakvere VV 2015-
2020 

Rakvere VV * 

3.3.2 Jäätmestatistika kogumine käideldud jäätmeliikide kohta. 
Jäätmevaldajate registri pidamine. 

Vallal on ülevaade tekkivatest  
ja käideldavatest 
jäätmekogustest. 

Rakvere VV 2015-
2020 

Rakvere VV * 

3.3.3 Järelevalve äripindadel jäätmete liigiti kogumise võimaluste üle. Täidetakse 
jäätmehoolduseeskirja nõudeid. 

Rakvere VV 2015-
2020 

Rakvere VV * 

3.4 Muu jäätmehoolduse kavandamine ja korraldamine 6 200 

3.4.1 Rakvere valla jäätmehoolduse õigusaktide ülevaatamine - 
uuendamine , kui muutuvad riigi õigusaktid 

Valla õigusaktid on ajakohased. Rakvere VV 2015-
2020 

Rakvere VV * 

3.4.2 Rakvere valla jäätmekava iga-aastane läbivaatamine, vajadusel 
täiendamine 

Rakvere Vallavalitsusel on 
ülevaade jäätmekava eesmärkide 
täitmisest ja jäätmekava on 
ajakohane. 

Rakvere VV 2015-
2020 

Rakvere VV * 

3.4.3 Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks teenuste 
kontsessiooni korraldamine lähtuvalt riigihangete seadusest 

Rakvere vallas toimub 
korraldatud jäätmevedu 
katkematult. 

Rakvere VV 2016 
hange, 
2015-
2020 

Rakvere VV 2 000 

3.4.4 Uue perioodi jäätmekava koostamine Jäätmehoolduse regulaarne 
kavandamine 

Rakvere VV 2020 Rakvere VV 4 200 

 * - omavalitsuse tegevuskulu 
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7. JÄÄTMEKAVA RAKENDAMISEGA KAASNEV KESKKONNAMÕJU 

 

Jäätmeseaduse kohaselt on jäätmehoolduse arendamine oma haldusterritooriumil kohaliku 

omavalitsuse üks ülesannetest. Jäätmekavas püstitatud eesmärkide realiseerimine on kindlasti 

positiivse mõjuga ümbritsevale keskkonnale, kuna kavas loetletud tegevused aitavad korrastada 

jäätmekäitlust, suurendada jäätmete sortimist ja taaskasutust, vähendada prügilasse ladestatavate 

jäätmete koguseid, seega ka ohtlike jäätmete sattumist keskkonda.  

Järelevalve tõhustamise, korraldatud jäätmeveo toimimise ja sihipärase teavitustööga on võimalik 

vähendada prügi omavoliliste mahapaneku kohtade tekkimist ja muud seadusevastast jäätmete 

kõrvaldamist, nagu näiteks jäätmete põletamist, samuti matmist.  

Tähtis on pakkuda elanikele liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks mugavamaid võimalusi nii 

kohalike kogumispunktide kui Lääne-Viru jäätmekeskuse kaudu, mis suurendab jäätmete liigiti 

kogumist ja vähendab ladestatavate jäätmete hulka, st koormust keskkonnale. 

KOKKUVÕTE 

 

Rakvere valla jäätmekava 2015-2020 koostamisel analüüsiti jäätmekäitluse hetkeolukorda Rakvere 

vallas. Sellest lähtuvalt toodi välja jäätmehoolduse probleemid, püstitati jäätmehoolduse 

arendamiseks vajalikud eesmärgid ning töötati välja tegevuskava ja mõõdikud püstitatud eesmärkide 

ellurakendamiseks.  

Jäätmekäitlus on muutunud varasemate aastatega võrreldes professionaalsemaks ning järgitakse 

rohkem jäätmehierarhiat. Jäätmehierarhia madalama taseme osas on väga oluline olmejäätmete 

korduskasutuse üha laialdasem rakendamine. 

Jäätmekavas seatud eesmärkide täitmiseks on oluline elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine ja 

sortimisharjumuste juurutamine ning jäätmete kohtsorteerimise edendamine, sorteeritud jäätmete 

üleandmisvõimaluste loomine, taaskasutuse suurendamine ning järelevalve tõhustamine 

jäätmekäitluse üle. Kontrolli aitab tagada võimalikult suure hulga jäätmevaldajate haaratus üldisesse 

jäätmekäitlussüsteemi ehk korraldatud jäätmeveo rakendamine. Jäätmekava elluviimine aitab 

korrastada jäätmekäitlust, suurendada jäätmete sortimist ja taaskasutust ning vähendada prügilasse 

ladestatavate jäätmete koguseid ja seeläbi ka ohtlike jäätmete sattumist keskkonda. Käesolevas 

jäätmekavas püstitatud eesmärkide realiseerimisel on kindlasti positiivne mõju ümbritsevale 

keskkonnale. 


