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1. SISSEJUHATUS 
 

Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on arengukava osa, mis käsitleb valla või linna 

jäätmehoolduse arendamist
1
. Jäätmekava kirjeldab ja analüüsib oma territooriumi 

jäätmehoolduse minevikku, olevikku ning tulevikku. Kohalike omavalitsuste jäätmekavas:  

 Antakse ülevaade jäätmehoolduse olukorrast; 

 Käsitletakse jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke; 

 Kavandatakse eesmärkide saavutamise meetmeid.
2
 

Jäätmekava on linna arengustrateegia osa. Rakvere linn on kirjeldanud 2019-2030 

arengukavas keskkonnaalase visiooni, millest jäätmehooldust puudutavad:  

 Rakvere linn on ulatuslike metsa- ja rohealadega tervislik, puhas ja turvaline 

elukeskkond.  

 Elanikele on tagatud puhas õhk ja vesi. Mürasaaste on viidud miinimumini.  

 Linnas tegutsevad tootmisettevõtted kasutavad kaasaegseid, turvalisi ja 

keskkonnaohutuid tehnoloogiaid.  

 Linnaelanike hoiakud on säästvad, jäätmemajandus toimib optimaalselt ning valdav 

enamik tekkivatest jäätmetest suunatakse taaskasutusse.  

 Jäätmete liigiti kogumine ja üleandmine on saanud harjumuspäraseks linnaelanikele ja 

ettevõtetele. 

 

Rakvere linn on keskimse suurusega Eesti linn (10,73 km
2
), milles elab 15 005

3
 inimest. 

Linnas tegutsevad toiduainete, ehitussektori, elektroonika-, metsatööstuse- ja tekstiili tootjad.  

Rakvere linnas avati 2015. aastal Eesti esimene madala energiatarbimisega tulevikuhoone – 

Tark Maja. Projektiga loodi katsekeskkond jätkusuutlikust hoonest, mille energiaallikad ei 

ole fossiilset päritolu.  

Rakvere linn kuulub kohalike omavalitsuste jäätmevaldkonna arendamise 

kootsööorganisatsiooni MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus, millele kuulub linna külje all asuv 

jäätmekeskus. 

Rakvere linn oli 2020. aastal Eesti keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse nominent. 

Rakvere Linnavalitsus koostab oma kolmandat jäätmekava, aastateks 2021-2027.   

 

  

                                                 

1
 Jäätmeseadus § 42 

2
 Jäätmeseadus § 39 lg 2 

3
 Statistikaameti piirkondade andmed Rakvere linna kohta 2020 a. 
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1.1. Õiguslikud alused ning keskkonnapoliitika 

 

1.1.1. Riiklikud õigusaktid 

 

Eesti jäätmehooldust tervikuna reguleerib jäätmeseadus (edaspidi JäätS), mis võeti 

Riigikogus vastu 28. jaanuaril 2004 ja mille viimane redaktsioon kehtib jäätmekava 

kirjutamise hetkel alates 01.01.2020.  

Pakendiseadus (edaspidi PakS) jõustus 01.06.2004, reguleerib pakendite tekke, kogumise ja 

käitlemise tingimusi. Viimane redaktsioon kehtib alates 15.03.2019. 

Jäätmed liigitatakse lähtuvalt nende tekkevaldkonnast ning antakse keskkonnaministri 

14.12.2015 määruse nr 70  „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu“  alusel 

kuuekohaline kood ja nimetus.  

Olmejäätmete liigiti kogumise kohustus tekkekohal kehtestati 16.01.2007 keskkonnaministri 

määrusega nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigiti kogumise 

alused“  - jäätmekava koostamise hetkel kohustatakse jäätmevaldajad selle järgi sortima oma 

jäätmed tekkekohal 13 jäätmeliigiks enne nende üleandmist jäätmekäitlusettevõttele või 

kodus kompostimisele.  

Jäätmete taaskasutamist ja kõrvaldamist reguleerib keskkonnaministri 08.12.2011 määrus nr 

148 „Jäätmete taaskasutamis – ja kõrvaldamistoimingute nimistud“, mille alusel antakse 

igale jäätmega tehtavale toimingule nimetus ja nn R- või D- kood.  

Keskkonnaalaseid peamiseid õiguseid ning kohustusi reguleerib keskkonnaseadustiku 

üldosa seadus (edaspidi KeÜS), mis jõustus 1. augustil 2014, viimase redaktsiooniga 

01.01.2020. 

Kohaliku omavalitsuse kohustusi ning tegevust jäätmevaldkonnas reguleerivad veel kohaliku 

omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS) ja riigihangete seadus (edaspidi RHS). 

 

1.1.2. Kohalikud õigusaktid 

 

Jäätmealast tegevust Rakvere linnas reguleerib jäätmehoolduseeskiri, mis võeti Rakvere 

Linnavolikogu poolt vastu 26.06.2013 (viimane redaktsioon kehtib alates 26.01.2018). 

Korraldatud jäätmevedu kirjeldab täpsemalt volikogu määrus Jäätmeliikide, millele 

kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, jäätmepiirkonna, vedamissageduse ja -aja ning 

jäätmeveo teenustasu määramise korra kehtestamine (26.06.2013, viimane redaktsioon 

alates 01.03.2017). 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmevaldajate üle arvestuse pidamist reguleerib 

Rakvere linna jäätmevaldajate registri põhimäärus, mis võeti vastu 07.08.2017. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104042012006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/118122020026?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/12779785?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/12779785?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114122011004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13312632?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13312632?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/412032019001
https://www.riigiteataja.ee/akt/422022017014?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/422022017014?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/422022017014?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/410082017021
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1.1.3. Strateegilised dokumendid 

 

Esimeseks ringmajanduse strateegiliseks dokumendiks Euroopas saab lugeda 1978a. 

„Brundtlandi raportit“. Täna Euroopa Liidus (edaspidi EL) kehtivale strateegiale pani aluse 

2015 a, kui Euroopa Komisjon avaldas tervikliku ringmajanduspaketi ja ringmajanduse 

tegevuskava
4
.  

Tegevuskava (#EUGreenDeal) visiooniks on:  

 Kestlikud tooted muutuvad Euroopa Liidus standardiks; 

 Avaliku sektori hankijate ning tarbijate mõju suureneb; 

 Keskendutakse kõrgema ringmajanduse potentsiaaliga sektoritele; 

 Jäätmeteke väheneb; 

 Materjalide ringlus peab toimuma inimeste, piirkondade ning linnade tasandil; 

 Järgitakse kogu maailma ühist pingutust ringmajanduse saavutamiseks.
5
 

Teine oluline rahvusvaheline arengukava on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni „17 

eemsärki“ 
6
. Rootsi Kuningriigi ringmajandusele ülemineku strateegia

7
 ongi sõnastanud 

ringmajanduse kui tööriista, mis vähendab ühiskonna poolset vahendite kasutamist ja sellest 

tulenevat keskkonnamõju ning põhitööriistana aitab saavutada säästliku arengu eesmärke. 

Strateegia(te) üheks tunnuseks on indikaatorid, mis aitavad jälgida arengut kokku lepitud 

eesmärkide poole. Ringmajanduse tervikstrateegiates on esialgu võimalik mõõta üksnes 

üleminekut (ingl k transition), vaadeldes süsteemi komponente – kasutusele võtmine, 

kasutamine, jäätmed – on pikaajalised sihteesmärgid kehtestatud jäätmevaldkonnas. Kui 

jäätmevaldkond hindab numbriliselt ringlussevõttu ja korduskasutust, siis ringmajanduse 

kontekstis alustatakse parandamise, taastootmise, jagamise jm tegevuste juurutamisega nii 

majandusse kui ühiskonda.  

Ülalpool kirjeldatud ringmajanduspaketi üheks osaks oli jäätmetega seotud direktiivide 

muutmine
8
 (edaspidi raamdirektiiv). Sellele peavad liikmesriigid vastama oma jäätmekavade 

ajakohastamisega, milles kajastatakse raamdirektiivi artiklite 28-30 toodud eesmärkidele 

jõudmist.  

                                                 

4
 A new Circular Economy Action Plan, Euroopa komisjon 11.03.2020, Brüssel 

5
 A new Circular Economy Action Plan, Euroopa komisjon 11.03.2020, Brüssel 

6
 https://sdgs.un.org/goals 

7
 https://www.government.se/4ad42c/contentassets/d5ab250cf59a47b38feb8239eca1f6ab/circular-economy--

strategy-for-the-transition-in-sweden 
8
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32018L0851 

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
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Juba aastakümneid on teadlased murega jälginud trendi – kui kasvab majandus, suurenevad 

jäätmekogused. Selle seose lahtihaakimine on liikmesriikidele üks suuremaid väljakutseid 

kõikides riiklikes jäätmestrateegiates.  

Rakvere linna jäätmekava koostamise hetkeks on keskkonnaministeerium koostamas uut 

riiklikku jäätmekava aastateks 2021-2026, kehtivuse on lõpetanud  “Riigi jäätmekava 

2014−2020“.   

Kohalikeks strateegilisteks dokumentideks, milles on puutumus ringmajanduse või 

jäätmevaldkonnaga, on Rakvere linna arengukava 2017-2030, millest viimane redaktsioon 

kehtib alates 08.07.2018,  naaberomavalitsustega on ühine Lääne-Viru maakonna 

arengustrateegia 2030+.  

 

1.2. Jäätmemajanduse korraldamine 
 

1.2.1. Riigi tasand  

 

Keskkonnaministeeriumi ülesanne on koostada riigi jäätmekava, mis annab jäätmehoolduse 

korraldamiseks suunised.  Ministeeriumi poolt väljaantud õigusaktid seavad piirid, kuidas 

eesmärke võimalikult hästi ellu viia.  

Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev asutus, mis annab 

keskkonnakomplekslube, jäätmelube ja ohtlike jäätmete käitluslitsentse, samuti registreerib 

jäätmeluba mittevajavaid jäätmekäitlejaid, teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab 

riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Lisaks annab Keskkonnaamet oma 

ettepanekute kaudu hinnangu omavalitsuse jäätmekavale, jäätmehoolduseeskirjale ja 

korraldatud jäätmeveo hankedokumentidele.  

 

Keskkonnaagentuur on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mille 

tegevusvaldkond on riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnavaldkonna 

riigisiseste ja rahvusvaheliste aruannete koostamine, keskkonnaseisundile hinnangute 

andmine, elutähtsate teenuste, sh ilmaprognoosi tagamine ning seirejaamade, -vahendite ja -

seadmete pidamine ja uuendamine.  

 

1.2.2. Omavalitsuse tasand  

 

Keskne roll jäätmehoolduse korraldamisel on kohalikel omavalitsustel (KOV). Kõik 

territooriumil kehtivad jäätmehoolduse üldreeglid kehtestab omavalitsus, tuginedes riiklikele 

õigusaktidele. Peamine igapäevaelu puudutav tegevus on korraldatud jäätmeveo 

korraldamine. 

https://www.envir.ee/sites/default/files/riigi_jaatmekava_2014-2020.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/riigi_jaatmekava_2014-2020.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/415092017010?leiaKehtiv
https://rakvere.kovtp.ee/documents/821815/23574108/Lääne-Viru+maakonna+arengustrateegia+2030+.pdf/47092bc5-f98b-4b84-b3bc-60dc8f680a40
https://rakvere.kovtp.ee/documents/821815/23574108/Lääne-Viru+maakonna+arengustrateegia+2030+.pdf/47092bc5-f98b-4b84-b3bc-60dc8f680a40
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Kohalik omavalitsus täidab järgmiseid ülesandeid: 

 Arendab jäätmehooldust oma haldusterritooriumil (üldine nõue); 

 Korraldab jäätmete sortimist ja liigiti kogumist (liigiti kogumise koordineerimine ja 

edendamine, eelkõige on KOVi kohustuseks väljaspool jäätmejaamu ohtlike jäätmete 

kogumise korraldamine); 

 Koostab jäätmehoolduse arendamiseks jäätmekava; 

 Rakendab korraldatud jäätmevedu (viia läbi jäätmevedajate ja lõppkäitluskoha 

konkursid ja hallata jäätmevaldajate registrit); 

 Koostab ja kinnitab jäätmehoolduse korraldamiseks jäätmehoolduseeskirja ning teeb 

jäätmehoolduseeskirja täitmise üle pidevat järelevalvet; 

 Esitab seisukoha Keskkonnaameti poolt antava jäätmeloa kohta. 

 

Kohalikud omavalitsused lähtuvad oma tegevuses riiklitest õigusaktidest ja 

jäätmestrateegiast. 

 

1.2.3. Ettevõtte tasand  

 

Ettevõtte tasandil reguleerivad jäätmekäitlust keskkonna 

luba, jäätmekäitleja registreerimistõend ja ohtlike jäätmete käitluslitsents. 

Keskkonnakompleksloa omamise korral ei ole vaja eraldi jäätmeluba, sest kompleksloaga 

sätestatakse ka jäätmete käitlemise nõuded. Kui ettevõte käitleb teiste isikute tekitatud ja üle 

antud ohtlikke jäätmeid, peab ta omama lisaks jäätmeloale või keskkonnakompleksloale ka 

ohtlike jäätmete käitluslitsentsi.  

 

Jäätmekäitlejad täidavad järgmisi funktsioone: 

  tavajäätmete (sh olmejäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete jm) kogumine ja edasisele 

käitlemisele (taaskasutamisele) suunamine, korraldatud jäätmevedu vastavalt 

hanketingimustele; 

 ohtlike jäätmete (v.a põlevkivisektoris tekkivate ohtlike jäätmete) kogumine ja edasine 

käitlemine; 

 iseseisvaid jäätmekäitlussüsteeme omavates ettevõtetes tekkivate jäätmete käitlemine; 

 jäätmete taaskasutamise protsessis (ka jäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamises) 

osalemine ja oma positiivse panuse andmine.  

Ettevõtjad peavad lähtuma oma tegevuses omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja tingimustest 

ning jäätmekava eesmärkidest. 

 

1.2.4. Laiendatud tootjavastutuse teostajad 

 

Pakendijäätmete ja probleemtoodete osas on teatud ettevõtete tootjavastutuse kohustuste 

täitmiseks loodud taaskasutusorganisatsioonid ja tootjavastutusorganisatsioonid.  
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Taaskasutusorganisatsioon on pakendiseaduse kohaselt keskkonnaministri akrediteeringuga 

juriidiline isik, kelle asutajad ja liikmed on pakendiettevõtjad või nende poolt moodustatud 

juriidilised isikud, milles pakendiettevõtjad on liikmed, osanikud või aktsionärid.  

Tootjate ühendus ehk tootjavastutusorganisatsioon on mittetulundusühing või muu 

majanduslikku tulu mittetaotlev organisatsioon, mille liikmeteks on üksnes tootjad või 

tootjate ühendused ning mille üks eesmärke on teatud liiki probleemtoodetest tekkinud 

jäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine või finantseerimine.  

 

1.2.5. Inimese tasand  

 

Inimese, s.h kodumajapidamise tasandil juhindutakse eelkõige omavalituse 

jäätmehoolduseeskirjast.  

Olmejäätmete käitlussüsteemi toimimise edukus sõltub otseselt kodumajapidamiste 

teadlikkusest ja valmisolekust jäätmete liigiti kogumisel kaasa lüüa. Kodumajapidamise 

tasandil on peamisteks eesmärgistatud tegevusteks liitumine korraldatud jäätmeveoga, 

jäätmete tekkekohas liigiti kogumine ja jäätmete üleandmine selleks õigustatud isikule.  

 

1.2.6. Korraldatud olmejäätmete veo ja käitlemise korraldamise tasandid 

Rakvere linnas 

 

Jäätmeseaduse § 66 järgi on korraldatud jäätmevedu olmejäätmete kogumine ja vedamine 

määratud piirkonnast määratud jäätmekäiltuskohta kohaliku omavalitsuse valitud üksuse 

poolt (joonis 1).  

Jäätmekäitluse paremaks korraldamiseks kuulub Rakvere Linnavalitsus koos teiste Lääne-

Virumaa kohalike omavalitsustega MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse liikmeskonda. Antud 

kuuluvuse alusel on olmejäätmete käitluskohaks JäätS § 66 mõistes määratud Lääne-Viru 

Jäätmekeskus. 

Jäätmete kogumiseks ja vedamiseks korraldab linnavalitsus riigihanke ning leiab sobiva 

ettevõtte.  

Jäätmevaldajate liitmise korraldatud jäätmeveoga ja lepingute järelevalve korraldab Rakvere 

Linnavalitsus ise, kuid ka antud ülesanne on võimalik eraldi hankida või teisele isikule 

määrata.  

Ringlussevõtu kohustuse seisukohalt on olmejäätmed ka tarbijaärgsed pakendid, mille 

kogumise, veo ja käitlemise peavad korraldama pakendite turulelaskjad ise või neid 

esindavad taaskasutusorganisatsioonid (edaspidi TKO-d), kandes kõigi kolme etapi kulud. 

Eestis on kolm taaskasutusorganisatsiooni, kellega kohalikel omavalitsustel on kohustus 

sõlmida leping, kui TKO selleks soovi avaldab. Kuna tegemist on potentsiaalselt rahaliselt 
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hinnatava väärtuse osas õiguse üleandmine, võib tulevikus olla otstarbekas muuta TKO-dega 

koostöö vormi, kaasates neid rohkem olmejäätmete ringlussevõtu kohustuse täitmisse ja 

leides linna koostööpartneri läbi avaliku riigihanke. 

 

JOONIS 1. KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TASANDID 

 

 

 

 

1.2.7. Jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale 

 

Jäätmekäitlus mõjutab keskkonda kõigis etappides, jäätmete kogumisest kuni lõppkäitluseni. 

Rakvere linna jäätmekava laiem eesmärk on jäätmetest tingitud keskkonnamõju 

vähendamine läbi jäätmekäitluse arendamise: tegevuskava elluviimine ei tohi avaldada 

kokkuvõttes kahjulikku mõju.  

Liigiti kogumise arendamine, mis on ringmajanduse arendamise üks põhitegevusi, suurendab 

paratamatult jäätmete kogumiseks vajalike sõitude arvu ning seeläbi suurendab CO2 heidet. 

Heite vähendamiseks on võimalik rakendada väiksemate emissioonidega veovahendeid. 

Jäätmete liigilisus ning kogumise meetodid peavad lähtuma piirkonna iseärasustest: millist 

tüüpi ettevõtlus, milline inimeste asustustihedus ning kui kaugel on jäätmekäitlusrajatised. 

Jäätmeveo mahtusid on pikemas perspektiivis võimalik vähendada eelkõige jäätmetekke 

KOV 

• Liidab kinnistud KJV, 
s.h. jäätmete liigiti 
kogumine 

• Järelevalve JHE 
tingimuste täitmise 
osas 

Riigihange 
 

Jäätmevedaja 

• Sõlmib 
jäätmeveolepingud 

• Veab jäätmed 

• Peab arvestust 
kohustuste võtmise 
ja täitmise üle 

Sisetehing  

Jäätmekäitluskoht 

• sorteerib, pakib 

• saadab lõppkäitlusse 
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vältimisega. Suures plaanis ei moodusta jäätmevedu olulist osa muust liikluskoormusest 

(kaubavedu, ühistransport jne)
9
.  

Vastukaaluks õhuheitmete tekkele, tagab jäätmete liigiti kogumine tekkekohas nende parema 

kvaliteedi ning seeläbi suurendab nende ringlussevõttu. See omakorda vähendab oluliselt nii 

jäätmete lõppladestust ja sellega kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid (nõrgvesi, 

prügilagaasid), lisaks väheneb jäätmete masspõletus ja sellest tulenevad kahjulikud mõjud 

ning  uute loodusressursside kasutuselevõtu vajadus.  

Ohtlike jäätmete liigiti kogumine vähendab jäätmetest tulenevat riski inimesele ja 

keskkonnale. Erinõuetele vastav  käitlus väldib  kokkupuudet tavajäätmetega (nt 

olmejäätmed), mis ei muutu seeläbi ohtlikeks ning ohtlikud jäätmed ei satu kontrollimatult 

looduskeskkonda.    

Seega tuleb jäätmehooldusest tulenevaid keskkonnariske kaaludes määrata piirkonnale 

võimalikult otstarbekad jäätmete liigitikogumise, ohtlike jäätmete eraldamise ning 

käitluslahendused. 

Seega tuleb jäätmehooldusest tulenevaid keskkonnariske kaaludes määrata piirkonnale 

võimalikult otstarbekad jäätmete liigitikogumise, ohtlike jäätmete eraldamise ning 

käitluslahendused. 

Erinevate arengustrateegiate keskkonnamõju on hinnatud Lääne-Viru arengustrateegia 2030+ 

keskkonnamõju strateegilises hindamises.  

 

  

                                                 

9
 Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030 (REKK 2030), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

19.12.2019 

https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413143/Lisa+7.+KSH+aruanne+koos+lisadega.pdf/3bb4ad9e-ff92-43aa-b2fa-4b9ff272f63b
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413143/Lisa+7.+KSH+aruanne+koos+lisadega.pdf/3bb4ad9e-ff92-43aa-b2fa-4b9ff272f63b
https://www.mkm.ee/sites/default/files/teatis_eesti_riiklik_energia-_ja_kliimakava_aastani_2030.pdf
https://www.mkm.ee/sites/default/files/teatis_eesti_riiklik_energia-_ja_kliimakava_aastani_2030.pdf
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2. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS 
 

Jäätmetele uue elu andmise eelduseks on nende liigiti kogumine tekkekohal – olmejäätmed 

kodumajapidamistest, ettevõtetes ja asutustes ning ehitusjäätmed ehitusplatsidel. Alati peavad 

eraldi olema kogutud ka ohtlikud jäätmed. 

 

Selleks, et leida viisid, kuidas Rakvere linna jäätmed jõuaksid uuesti ringlema, arvutati 

kõigepealt välja – kui palju ja milliseid jäätmeid täna Rakvere linnas tekib.  

 

Rakvere linna jäätmeteket ja kogumist iseloomustavate andmete allikas on 

Keskkonnaagentuuri avalik andmebaas (jats.keskkonnainfo.ee) (JATS). Kõikide tekkivate 

jäätmekoguste puhul teostati päring andmebaasis viimase viie aasta kohta (2015-2019), 

arvutused ning diagrammid teostati programmis Excel.  

Elanikke ning ettevõtteid puudutavad andmed koguti Statistikaameti andmebaasist. 

Jäätmekavas vaadeldakse täpsemalt olme- ja pakendijäätmeid, ohtlikke jäätmeid ning 

ehitusjäätmeid. Lisaks tehakse ülevaade käitluskohtadest ja jäätmekäitlusest Rakvere linnas. 

Jäätmekäitluskohtade andmed koguti Keskkonnaregistri andmebaasist 

(register.keskkonnainfo.ee) ning jäätmekäitluse andmebaasist JATS. 

 

 

2.1.  Jäätmete koguteke 
 

Rakvere linnas tekivad  peamiselt metallijäätmed (9000 tonni ehitusjäätmetena ja 10 000 

tonni metalli käitlemise ettevõtetel) ja olmejäätmed. Vähem tekib jäätmeid segaehitusprahina 

– umbes 2000 tonni aastas.  Joonis 2 kirjeldab Rakvere linnas tekkivate jäätmete üleandjaid 

enim tekkivate jäätmeliikide puhul 2019. a näitel. Joonisel on pakendid eraldi välja toodud 

viimases tulbas. Kodumajapidamistelt vastuvõetud või kogutud jäätmete kogused on toodud 

numbriliselt tonnides. Suuremad jäätmete tekitajad linnas on ettevõtted, erandiks on ainult 

olmejäätmed – neid kogutakse kodumajapidamistest samas koguses kui ettevõtetest.  

Lisaks joonisel 2 toodud jäätmeliikidele, tekkis Ravere linna ettevõtetel ja elanikel jäätmeid 

puidutööstuses, katlamajades, tervishoius ja mujal. Täpsem jäätmetekke dünaamika ja 

jäätmete liigtikogumine on kirjeldatud edaspidi.  
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JOONIS 2. JÄÄTMED TEKITAJATE KAUPA 

 

Ohtlikke jäätmeid tekkis 2015-2019 kõige rohkem romusõidukitena (u 200 tonni)  ja 

ehitusjäätmetena (183 tonni). Pliiakusid koguti keskmiselt 95 tonni aastas ja vanaõli 50 tonni 

aastas. 

 

2.1.1. Olme- ja pakendijäätmed 

 

Olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud 

oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed (JäätS § 7). Eesti õigusruumis ei 

toimu veel olmejäätmete eristamist kodumajapidamise jäätmeteks (household waste) 

ettevõtluses või avalikus sektoris tekkinud jäätmetest (municipal waste, buisness waste), 

siiski on võimalik peamisi trende esitatud jäätmearuannete põhjal hinnata.   
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JOONIS 3. OLMELISTE JÄÄTMETE TEKE 2015-2019 RAKVERE LINNAS 

Jäätmete ringlussevõtu puhul arvutatakse kokku olme- ja pakendijäätmed. Rakveres on 

viimastel aastatel statistika järgi suurenenud olmejäätmete kogumine, mis tuleneb eeldatavalt 

jäätmekoodide erinevast kajastamisest segaolmejäätmete ehk prügi puhul. Liigiti kogutud 

olmejäätmete (nagu vanapaber, köögi- ja sööklajäätmed, kodumasinad jmt) ja pakendite 

puhul, on kogused stabiilsemad.  

Keskkonnaministri määrus nr 4, 16.01.2007  „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud 

jäätmete liigitamise alused“ järgi tuleb olmejäätmed sortida tekkemomendil, et tagada nende 

kvaliteet ning vältida hiljem liigset energia- ning tööjõukulu. Sortimise aluseks on 

jäätmenimistus koodidega 15, 19 12 ja 20  loetletud jäätmed. Määruse § 3 lg 2 järgi tuleb 

liigiti koguda vähemalt järgnevad jäätmed: 

 paber ja kartong (20 01 01); 

 plastid (20 01 39); 

 metallid (20 01 40); 

 klaas (20 01 02); 

 biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01) ning köögi- ja sööklajäätmed (20 01 

08); 

 bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03); 

 pakendid (15 01), sealhulgas paber- ja kartongpakendid (15 01 01), plastpakendid (15 

01 02), puitpakendid (15 01 03), metallpakendid (15 01 04), komposiitpakendid 

(15 01 05), klaaspakendid (15 01 07), tekstiilpakendid (15 01 09) ja muud 

jäätmeseaduse §-s 7 esitatud olmejäätmete mõistele vastavad pakendid; 

 puit (20 01 38); 

 tekstiil (20 01 10, 20 01 11); 

 suurjäätmed (20 03 07); 

 probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36); 
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 ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning 

olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid 

jäätmekoodiga 15 01 10*. 

 

 

Olme- ja pankendijäätmete liigiti kogumise täpsemaks kirjeldamiseks: 

1.  Arvestati välja uuritava jäätmeliigi tekkekogus kalendriaasta kohta  (JATS andmed 

2015-2019 kohta, tulemus jagati viiega); 

2.  Arvutati antud jäätmeliigi osakaal teistest liigiti kogutud olmejäätmetest või 

pakendijäätmetest; 

3. Hinnati antud jäätmeliigi võimalikku koguteket. Selleks arvutati segaolmejäätmetes 

sisalduv jäätmeliigi kogus vastavalt  sortimisuuringule (SEI sortimisuuringu 

lõpparuanne 2020). 

Pakendijäätmete liigiti kogumise täpsemaks kirjeldamiseks teostati samad päringud ning 

arvutused, võttes aluseks SEI sortimisuuringu tulemused segapakendite hulgast väljasorditud 

pakendiliikide kohta. 

Tabelis nr 1 on kirjeldatud iga sortimismääruses nimetatud jäätmeliikide kogumise 

efektiivsus. Rakvere linnas kogutakse kokku kogu klaas, puitpakendid, metallpakendid ja 

suurjäätmed. 

Kõige madalam on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumise tase (13%), 

parem võiks olla ka vanapaberi- ja kartongi (38%) ning aia- ja haljastujäätmete (59%) liigiti 

kogumine.  

Klaasi ja klaaspakendeid koos vaadates, oleks samuti võimalik suurendada ühe 

ringlussevõetava materjali kogust, kui klaaspakendite kogumine oleks tõhusam, samal ajal 

kaotamata kogumise kvaliteedis. Plastmaterjalide ümbertöötlemise võimekus on Eestit 

mõjutavas majandusruumi regioonis madalam, osaliselt suure pakkumise ja alternatiivse 

(esmase) toormaterjali madala hinna tõttu.  

Puitu antakse jäätmekäitlejatele üle vähe (v.a. puitpakendid), sest enamasti nähakse puidus 

küttematerjali. Puitmaterjali on võimalik aga väärindada ümbertöödeldud materjalina või 

korduskasutusena, mida peaks eelistama põletamisele. Puidu taaskasutamine vähendab 

vajadust uute metsast toodud puude kasutamist seal, kus kasutada võiks jäätmeid.  
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TABEL 1. OLME-JA PAKENDIJÄÄTMETE KOOSTIS 

Jäätme nimetus (kood) Kogutud 

t/a 

Osakaal 

liigiti 

kogutud 

jäätmetest 

Osakaal 

segaolmejäätmetest või 

segapakenditest10 

Oletuslik 

koguteke t/a 

Liigiti 

kogutud 

osakaal 

kogutekkest 

Paber ja kartong (20 01 

01) 

92 13% 5,34% 242 38% 

Plastid (20 01 39) 0,04 0,005% 2,85% 1 3% 

Metallid (20 01 40) 27 4 % 0,12% 30 89% 

Klaas (20 01 02) 33 5 % 0,05% 34 96% 

Biol. köögi- ja 

sööklajäätmed (20 01 08) 

94 13% 22,3% 715 13 % 

Biol. aia- ja 

haljastujäätmed (20 02 

01) 

197 28% 4,85% 333 59% 

Paberi- ja 

kartongpakendid (15 01 

01) 

822 48% 19,4% 875 94% 

 

Plastpakendid (15 01 02) 241 14% 32,7% 330 73% 

Puitpakendid (15 01 03) 273 16% 0,32% 273 100% 

Metallpakendid (15 01 

04) 

242 14% 4,8% 255 95% 

Komposiitpakendid (15 

01 05) 

0 0 0 0 0 

Klaaspakendid (15 01 07) 113 7% 14,7% 153 74% 

Tekstiilpakendid 15 01 

09) 

0 0 0 0 0 

Puit (20 01 38) 0,4 0,006% 1,29% 36 4% 

Tekstiil (20 01 10 ja 20 

01 11) 

0,2 0,03 5,56% 157 0,13% 

Suurjäätmed (20 03 07) 69 10% 0% 69 100% 

Probleemtoodete jäätmed 

(20 01) 

153 21% 0,3% 161 95% 

Ohtlikud jäätmed (20 01* 

ja 15 01*) 

101 21% 0,35%11 111 91% 

 

 

 

Ohtlikest olmelistest jäätmetest (40 tonni) 2019. aastal  kaalu poolest moodustavad suurima 

osa vanad kodumasinad (30 tonni) ja ohtlike ainetega saastunud pakendid (5000 tonni), 

vähem tekkis ohtlikke kemikaale (värvid, liimid, lakid 2500 tonni) ning patareisid ja akusid 

(u 1000 tonni).   

 

 

 

 

                                                 

10
 Segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise ja koguste 

uuring, SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, september 2020.  
11

 Andmed ohtlike jäätmete kohta üksnes olmejäätmetest 
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2.1.2. Ehitusjäätmed 

 

Ehitusjäätmeid võeti Rakvere linna ettevõtetelt ja elanikelt 2015-2019 vastu 11-13 tuhat tonni 

aastas, 2019. aastal suurenes kogus kaks korda (üle 20 000 tonni).  

Rakveres jääb ehitusjäätmeid sortimata 1000 – 2000 tonni (segaehituspraht koodiga 17 09 

04). Ringlussevõetavaid jäätmeid, nagu metall, betoon ja tellised, moodustavad üleantud 

jäätmetest enamiku (ülevaade joonisel 4). 

 

JOONIS 4. EHITUSJÄÄTMETE LIIGITI ÜLEANDMINE 2015-2019
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2.2.  JÄÄTMETE KOGUMINE JA KÄITLUS 
 

2.2.1. Korraldatud olmejäätmeveo süsteem 

 

Rakvere linn on tiheasustusalana üks korraldatud jäätmeveo piirkond (JHE § lg 1). 

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed, vanapaberi- ja papijäätmed ning 

biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.  

Rakvere linnas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 5011 kinnistut. Biolagunevaid köögi- ja 

sööklajäätmeid kogutakse 235 kinnistul, vanapaberit ja kartongi 193 kinnistul. Pakendeid 

antakse üle kohtkogumisega kolmel kinnistul (süvakogumismahutid). 

Alates 01.03.2017 kehtib Rakvere linna nõue koguda eraldi biolagunevad jäätmed 

kortermajade juures, kus on vähemalt 10 korterit ja juriidiliste isikute puhul, kellel tekib 

biolagunevaid jäätmeid üle 25 kg nädalas.  

Kogutud biolagunevad jäätmed suunatakse komposti tootmiseks, segaolmejäätmed viiakse 

Enefit Green AS Iru jäätmepõletustehasesse, ehk suunatakse taaskasutusse energia saamiseks.  

 

2.2.2. Pakendite kogumise süsteem 

 

Rakvere linnas on 01.03.2021 seisuga 28 avalikku pakendite kogumiskohta (pakendipunkti), 

kasutusel on neis segapakendite kogumiskonteinerid. Nendest 14-s punktis on kogutakse 

eraldi ka paberi- ja kartongpakendeid. Pandipakendi tagastuspunkte on linnas 11. 

Taaskasutusorganisatsioonid pakuvad ise korteriühistutele pakendikonteinereid jäätmete 

kogumiseks kinnistutel. Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-l on 27.01.2021 seisuga  pakendite 

kohtkogumise teenuse kasutajaid järgmiselt: korteriühistutele pakutava teenuse kliente on 43, 

pakendikoti teenust kasutab 160 erakinnistut. Eesti Pakendiringlus OÜ pakub tasulise 

pakendikonteineri teenust Rakvere linnas 7-le korteriühistule. MTÜ Eesti 

Taaskasutusorganisatsioon pakendite tekkekohal kogumise teenust ei paku. 

TABEL 4. AVALIKE PAKENDIPUNKTIDE ARV ORGANISATSIOONIDE JA JÄÄTMELIIKIDE KAUPA 

SEISUGA 01.03.2021 (SULGUDES KONTEINERITE ARV KOKKU) 

 Sega Paberi Puidu Klaasi Metalli Plasti Komposiit 

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooon 10 (20) 5 (10) 0 0 0 0 0 

Eesti Pakendiringlus OÜ 8 0 0 0 0 0 0 

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ 10 (14) 9 0 0 0 0 0 
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Pakendiseaduse §17
1 

lg 1 järgi peab igal taaskasutusorganisatsioonil olema kohaliku 

omavalitsuse territooriumil avalik pakendijäätemte kogumise võrgustik, mis vastaks 

rahvastikutihedusele selles piirkonnas. 

Rakvere linnas on neljal ruutkilomeetril rahvastikutihedus üle 1000 elaniku, mis tähendab, et 

selles piirkonnas peab asuma kogumiskoht vähemalt 500 m raadiuses igast jäätmevaldajast.  

Kolmel ruutkilomeetril on rahvastikutihedus üle 500 elaniku, mis tähendab, et selles 

piirkonnas peab asuma kogumiskoht 1000 m raadiuses.  

Keskkonnainspektsioon on arvutanud, et minimaalne nõutav kogumiskohtade arv Rakvere 

linna tiheasustusalal on igal taaskasutusorganisatsioonil 14. Pakendiseaduse § 17
1
 lg 1

3
 ja lg 4 

kohaselt võib avalike kogumiskohtade arvu vähendada omavalitsuse ja 

taaskasutusorganisatsiooni omavahelises kokkuleppes, kui need asendatakse pakendite 

tekkekohal kogumisega. 

Rakvere linnas asuvad avalikud kogumiskohad valdavalt seaduses ettenähtud tihedusega.  

Konteinerite mahutavus on väga erinev sõltuvalt asupaigast. Tühjendamise sagedus on 

valdavalt üks kord 7 päeva või 14 päeva järel. 

Pakendiseaduse § 17
1 

lg 5 järgi peab avalikus kohas olema tagatud kõigi pakendimaterjali 

liikide vastuvõtmine. Täna täidetakse antud nõue enamasti nii, et kogumiskohas on 

segapakendite mahuti.  

Ajakohane info avalike pakendikogumispunktide kohta on leitav linna kodulehelt: 

https://rakvere.kovtp.ee/jaatmete-sorteerimine  

 

2.2.3. Muude jäätmete kogumisviisid 

 

Rakvere linna elanikud saavad muude jäätmete üleandmiseks kasutada Lääne-Viru 

Jäätmekeskust, 2019. aastal võttis Jäätmekeskus vastu  kokku 44 000 tonni olme- pakendi- ja 

ehitusjäätmeid.  

Suurima osa teistest jäätmetest moodustab tuhk ja räbu (10 01 01) – 27 tonni, mida annavad 

üle ettevõtted, eraisikud ja ettevõtted toovad jäätmekeskusesse 8 tonni vanarehve aastas. 

Metallijäätmeid võtavad vastu Rakvere linnas tegutsevad vanametalli taaskasutamise 

ettevõtted. Peamiselt teostatakse R12s taaskasutustoimingut, milleks on jäätmete 

taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib 

kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, 

kokkupressimine, granuleerimine jms). Rakvere Linnavalitsus korraldab igal aastal 

haljastujäätmete, lehtklaasi ja asbestijäätmete tsauta üleandmise päevi. Samuti on 

linnaelanikel võimalik tasuta anda jäätmekeskusesse üle ohtlike jäätmeid 20 kg inimese kohta 

aastas. 

 

https://rakvere.kovtp.ee/jaatmete-sorteerimine
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2.2.4. Jäätmete käitlemine 

 

Jäätmekäitlus laiemalt on kogu jäätmetega seonduv majandustegevus: jäätmete kogumine, 

vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine, sealhulgas vahendaja või edasimüüja tegevus. 

Jäätmekäitlus kitsamas mõistes on jäätmete töötlemine, mille viise nimetatakse toiminguteks.  

Korduskasutus on mis tahes toiming, mille käigus tooteid või tootekomponente, mis ei ole 

jäätmed, kasutatakse uuesti nende esialgsel otstarbel – näiteks kasutuskõlblike riiete 

kogumine ja uuesti kauplustesse suunamine; 

Taaskasutus on jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel selliselt, et nad asendavad teisi 

materjale, mida muidu oleks sellel otstarbel kasutatud, või jäätmete ettevalmistamine nende 

eelnimetatud otstarbel ja viisil, kasutamiseks kas tootmises või majanduses laiemalt;  

Ringlussevõtt on taaskasutustoiming, mille käigus jäätmetes sisalduvad materjalid 

töödeldakse toodeteks või aineteks, et kasutada neid nende esialgsel või muul eesmärgil. See 

ei hõlma jäätmete energiakasutust ja töötlemist materjalideks, mida kasutatakse kütuse või 

tagasitäitena; 

Energiakasutus on põletamine eraldi või koos muude jäätmete või kütusega, kasutades ära 

tekkinud soojust;  

Bioloogiline ringlussevõtt on jäätmete biolagunevate osade lagundamine kontrollitud 

tingimustes ning mikroorganismide abil, mille tulemusena saadakse stabiliseeritud 

orgaanilised jääkmaterjalid või metaan. Prügilasse ladestamist ei loeta bioloogilise 

ringlussevõtu vormiks;  

Jäätmete kõrvaldamine on nende ladestamine prügilasse, põletamine ilma energiakasutuseta 

või muu samaväärne toiming, mis ei ole taaskasutamine, kaasa arvatud jäätmete 

ettevalmistamine kõrvaldamiseks, isegi kui toimingul on osaliselt teisene tagajärg ainete või 

energiana taasväärtustamise näol.  

 Iga jäätmekäitlusega tegelev ettevõte peab oma tegevuse riigiasutustes registreerima ning 

tulemustest üks kord aastas teavitama. Seega ei ole näiteks lubatud mõne ohtliku jäätme 

iseseisev  ohutustamine (nt keemiliste jäätmete iseseisev neutraliseerimine), et jäätmest saaks 

tavajääde, mille veol ja käitlusel ei ole nii rangeid erinõudeid.   

Euroopa Liidu õigusruumis on kehtestatud reeglid, millist käitlustoimingut tuleb teistele 

eelistada, seda kutsutakse jäätmehiearhiaks (joonis 5). Jäätmekava kirjutamise hetkel 

peetakse headeks valikuteks jäätmetekke vältimist (korduskasutus) ning taaskasutust  - neid 

tuleb eelistada energiakasutusele ja kõrvaldamisele. 



 

RAKVERE JÄÄTMEKAVA - 2021-2027 EELNÕU  20 

 

JOONIS 5. JÄÄTMEHIERARHIA 

 

Rakvere linnas taaskasutatakse aastas keskmiselt 12 000  tonni jäätmeid: metalle (10 000 

tonni), mineraalseid jäätmeid (600 tonni), kasutuselt kõrvaldatud seadmeid (400 tonni) ja 

puitmaterjali (139 tonni).  

 

Ringlussevõtt 

Taaskasutus 
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JOONIS 6. JÄÄTMETE TAASKASUTUS RAKVERES (TONNIDES) 

 

Taaskasutustoimingutest suurim osa on taaskasutuseks ettevalmistamine (R12s), lisaks 

mehhaaniline ümbertöötlus (R5m), energiaallikana kasutamine (R1) ja tagasitäitmine (R5t) 

(joonis 6).  

Olemasoleva andmestiku põhjal ei ole võimalik kirjeldada, millisel määral võetakse ringlusse 

Rakvere linnas tekkinud jäätmed või teistes piirkondades kogutud jäätmed, samuti puudub 

info, millisel viisil ning kus käideldakse Rakveres tekkinud ja kogutud jäätmed. Andmed 

iseloomustavad piirkondlikku tegevust jäätmekäitluses kui majandustegevuses, mitte 

piirkonnas tekkinud jäätmete käitlusviise. 

 

 

2.2.5. Kõrvaldamis- ja taaskasutusrajatised 

 

Rakveres puuduvad tegutsevad jäätmete kõrvaldamisrajatised, ehk Rakvere linnas jäätmeid ei 

ladestata prügilasse ega põletata ilma energiakasutuseta. 

Jäätmeid töötlevad linnas viis ettevõtet. 

AS Eesti Keskkonnateenused: Rägavere tee 44 ümberlaadimisjaam 
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Eesti Keskkonnateenused ASi ümberlaadimisjaama territoorium asub Rägavere tee 44 asuval 

kinnistul, mille sihtotstarve on tootmismaa ja kogupindala 13929 m2 sellest ehitiste alune 

maa moodustab 3598 m2. Ettevõte kasutab kinnistul jäätmekäitlusalaseks tegevuseks 1300 

m2 suurust laoplatsi ja ühte 540 m2 suurust angaari. Rägavere tee 44 kinnistu omanik on 

Osaühing GBF Kummikeskus, kes on andnud rendilepingu alusel laoplatsi ja angaari 

jäätmekäitlusettevõttele kasutamiseks.  

Ettevõttes sorditakse (R12s) pakendatakse (R12y, D14) ja ladustatakse (R13, D15) olme- ja 

pakendijäätmeid. Angaaris toimub erinevat liiki pakendijäätmete, nagu: paber- ja kartong 

(jäätmekoodiga 15 01 01), plast (jäätmekoodiga 15 01 02) ja segapakend (jäätmekoodiga 15 

01 06) liigiti sortimine, kokkupressimine, transpordiks ümberpakendamine ja ladustamine. 

Pakendijäätmete ümberpakkimiseks kasutatakse väikeseid käsipresse. Pallidesse pakitud 

pakendijäätmeid ladustatakse angaaris sees ja selle lähedal platsil, tagades seejuures jäätmete 

taaskasutamiseks vajaliku kvaliteedi. Jäätmete lendumise vältimiseks kasutatakse õues 

vajadusel koormakatteid ja teisaldatavaid aedasid, piiramaks laadimisala, kui toimub 

kokkupressitud papi-, paberi-, kile- ja plastijäätmete laadimine. Puitpakendid jäätmekoodiga 

15 01 03 (peamiselt puitalused ja poolid) kogutakse angaari kõrvale asuvale platsile ja 

ladustatakse virna. Klaaspakendid jäätmekoodiga 15 01 07 ja metallpakendid jäätmekoodiga 

15 01 04 sorditakse liigiti ja kogutakse kas angaaris või laoplatsil asuvatesse suurtesse 

metallist ja plastist konteineritesse. Suurjäätmed, jäätmekoodiga 20 03 07 kogutakse, 

pakitakse ja ladustatakse angaaris põrandal selleks eraldatud alal.  

Prügi (segaolmejäätmed) tuuakse ümberlaadimisjaama prügiveokitega, kust toimub otse 

veokilt jäätmete mahalaadimine ettenähtud mahutisse (kolusse) ja sealt edasi pressi, kus 

toimub jäätmete kokkupressimine. Kokkupressitud jäätmed suunatakse vastavasse suurde, 

sõidukiga liigutatavasse konteinerisse, mis on igast küljest suletud. Konteineri täitumisel 

vahetatakse see uue tühja konteineri vastu. Suuri konteinereid on korraga platsil 

maksimaalselt kaks. Jäätmetega täidetud konteinerid laetakse veokitele ja transporditakse 

edasiseks käitlemiseks vastavasse jäätmekäitluskohta.  
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Lisaks pakendi- ja olmejäätmete kogumisele ja ümberlaadimisele vaheladustatakse ohtlikke 

aineid sisaldavaid või nendega saastunud puidujäätmeid jäätmekoodidega 17 02 04* ja 19 12 

06*. Ohtlikke aineid sisaldavad puidujäätmed kogutakse kinnistesse ja lekkekindlatesse 

metallist konteineritesse, mida ladustakse kas angaaris või angaari läheduses platsil.  
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Tolmet Eesti OÜ: Narva tn 42 metallijäätmete käitluskoht 

 

Töödeldakse ehitusest, põllumajandusest ja kodumajapidamistest kogutud metallijäätmeid, 

lisaks romusõidukeid. 

 

 

 

 

AS Kuusakoski: Raua tn 1 ja 2 

 

Musta ja värvilise metalli kogumine ja ladustamine toimub asfaltplatsil ja konteinerites. 

Metallijäätmed sorditakse margilisuse ja paksuse järgi. Vajadusel toimub metallijäätmete 

gabariiti lõikamine ja kokkupressimine. Alumiinium ja pehmem metall pressitakse kokku 

spetsiaalse pressiga. Alla 4 mm metallijäätmete töötlemine toimub juba Tallinna osakonnas, 

kus on mustast metallist värvilise metalli eraldamiseks purustamisveski ja sortimisliin. Raua 
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ja terase ning mustmetallide seas leiduvad metallist korduskasutatavad osad, detailid või 

elemendid müüakse klientidele korduskasutamiseks (toiming R5k). 

Tavajäätmed, nagu plast, puit, paber, kartong, pakendid ja suurjäätmed, ehitusjäätmed 

sorditakse liigiti metall- või plastkonteineritesse ja antakse edasiseks taaskasutamiseks üle 

teistele jäätmekäitlejatele. 

 

Ehitus- ja lammutussegaprahi sortimine toimub sademevee kogumissüsteemiga varustatud 

asfaltkattega platsil. Jäätmed sorditakse liigiti ja ladustatakse vastavalt jäätmeliigile kas 

platsile või konteineritesse. Ladustatud jäätmed antakse edasiseks käitlemiseks üle 

jäätmekäitlejatele. 
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BLRT Refonda Baltic OÜ: Refonda Baltic Rakvere metallijäätmete käitluskoht. 

 

Käitluskoha aadressiks on Narva tn 43, kus käideldakse ohtlikke jäätmeid, vanarehve, 

elektroonikaromusid, tavajäätmeid ja metallijäätmeid. Ettevõttes võib ladustada korraga kuni 

10 000 tonni (7000 m
3 

) jäätmeid, millest 500 tonni võivad olla ohtlikud jäätmed.   

 

 

Jeld-wen OÜ: koospõletustehas 

 
JELD-WEN Eesti AS Rakveres asuvas tehases, kus töötab enam kui 700 inimest, toodetakse 

täispuituksi ja -lenge. Ettevõtte tegutsemisaadress on Tootmise 8. Ettevõttes põletatakse oma 

toodangujääke energia saamise eesmärgil – teiste isikute jäätmete vastuvõttu ei toimu.  
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2.2.6. Lääne-Viru jäätmekeskus – Rakvere linna jäätmejaam 

 

Keskkonnaministri 16.01.2007 määruse nr 4 § 4
1
, kirjeldatakse nõuded jäätmejaamale. 

Kirjeldatud nõuetele vastav Rakvere linna jäätmejaam ehk Lääne-Viru jäätmekeskus asub 

Vinni vallas, Piira külas. 

Jäätmejaamas võetakse elanikkonnalt vastu kõiki liigiti kogutud olme- ja pakendijäätmeid 

ning ehitusjäätmeid kõikidel nädalapäevadel (riigipühadel suletud).  

Lisaks jäätmejaama teenuse osutamisele korraldab jäätmekeskus:  

 jäätmete tasuta üleandmise päevi Rakvere linnaelanikele (klaas, haljastujäätmed, 

ohtlike jäätmete vastuvõtt, eterniidi kogumine); 

 keskkonnahariduse päevi lastele; 

 biolagunevate jäätmete ringlussevõttu kompostväetisena põllumajanduses. 
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FOTO 1. RAKVERE GÜMNAASIUMI ÕPILASED JÄÄTMEKESKUSES KÜLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Jäätmehoolduse korraldamine ja rahastamine 
 

2.3.1. Jäätmekäitlus Rakvere linna eelarves 

 

Rakvere linna 2021. aasta jäätmehoolduse eelarve kulude suurus on 74 000 eurot, millest 

 Jäätmete liigiti kogumise arendamise projekt    55 700 eurot 

 Jäätmete tasuta kogumine (eterniit, klaas, ohtlikud jäätmed)  8 800 eurot 

 Teavitamiskampaaniad meedias, jäätmekava koostamine  5 300 eurot 

 Kasutatud rõivaste konteinerite soetamine    4000 eurot 

 Jäätmevaldajate registri tarkvara     200 eurot 

 

Rakvere linnale toetusena liigiti kogumise arendamise projektiga on oodatav tulu 38 900 

eurot. 
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2.3.2. Andmed suletud prügilate ning jääkreostusobjektide kohta 

 

Rakvere linna territooriumil asuvad järgmised jääkreostusobjektid: 

Keskkonnaregistri andmetel: 

 Rakvere sõjaväelinnaku katlamaja ja kütusehoidla (kohalik) 

Oht on likvideeritud. 

 

 Rakvere naftaterminal (riiklik) 

Pinnas (potentsiaalselt põhjavesi) on saastunud bensiini, diisli ja 

mineraalõlidega. Vähesel määral likvideeritud. 

 

 OÜ Rakvere autobaasi tankla (kohalik) 

Likvideeritud on ohtlike ainete mahutid (diisel, bensiin), kuid hinnangute 

põhjal on saastunud ka pinnas. Likvideerimist ei ole planeeritud. 

 

 Moonaküla põhjavee reostus (eriti ohtlik) 

Lenduvate orgaaniliste ühendite ja naftasaaduste lekkega seotud õnnetuspaik. 

Ala suurus 172 151 m
2 

, põhjavesi hinnanguliselt joogikõlbmatu. 

 

 Lääne-Viru TREVi raudtee bituumeni laadimissõlm (kohalik) 

Väheses osas likvideeritud ala, mille pinnas on hinnanguliselt saastunud 

bituumeni ja põlevkiviõliga. 

Lisaks Rakvere Linnavalitsuse andmetel: 

 Tuuslari tn arendusala pinnasereostus (ulatus teadmata) 

Linda, Tuuslari ja Salme tänavate taristuprojekti raames teostas 

Rakendusgeoloogia OÜ arendusalal geoloogilise uuringu. Uuringu aruande 

kohaselt leiti, et Tuuslari tänavaalal on pinnas ja pinnasevesi reostunud raskete 

kütteõlidega (spetsiifiline intensiivne lõhn ja värvus). Tõenäoliseks reostuse 

allikaks peetakse endise lihakombinaadi territooriumil asunud katlamaja. 

 

 TK Kommunaari masuudihoidla kütuseleke (ulatus teadmata) 

Käesoleval ajal on selle reostuse kohta andmeid vähe ning reostuse fakti on 

mainitud vaid Maves AS 2004. a uuringus (Maves AS, 2004
12

). Life IP 

CleanEst projekti raames teostatakse aastatel 2019-2021 Soolikaoja 

sisekoormuse uuring. Uuringu käigus on seni leitud, et Aia tn 13c kinnistul 

asunud endise TK Kommunaari maa-aluse masuudihoidla kunagine 

kütuseleke on jõudnud Karja tn 12b ja Karja tn 13a kinnistutel asuva 

Soolikaojani. Kinnistutelt võetud pinnase- ja setteproovid näitavad piirkonnas 

kütteõlide (rasked, kerged ja vanad) reostust. 

 

                                                 

12
 Maves AS (2004) Ohtlike jääkreostuskollete kontroll ja uuringud. Aruanne. Leping nr: K-11-1-2003/1658. 

[WWW] http://www.maves.ee/Projektid/2004/OJRK_aruanne_nr_3116.pdf 

http://www.maves.ee/Projektid/2004/OJRK_aruanne_nr_3116.pdf
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 Tehase tänava pinnasereostus (ulatus teadmata)  

Tehase tänava teetööde käigus avastati 08.10.2020.a kinnistult (Tehase tänav 

L1, katastri tunnusega 66301:001:0341) võimalik pinnasereostus. Teetööde 

käigus rajatud kaeviku põhja kogunenud vee pinnal oli näha naftasaaduste 

kihti ning pinnases paiknes ca 40 cm paksune reostunud pinnase kiht 0,4 … 

1,0 meetri sügavusel, kusjuures vooluveekogudele (Soolikaoja ja Tobia 

peakraav) lähemas kaeviku osas oli reostus sügavamal.  Võetud proovide 

analüüsitulemustest selgus, et kuigi pinnases leidub nii PAH-e kui ka 

naftasaadusi, ei ületanud need sisaldused keskkonnaministri 28.06.2019.a. 

määrusega nr 26 kehtestatud piirarve tööstusmaal. Samuti oli tegemist pigem 

kergete kütteõlidega, samas kui Life IP CleanEst projekti raames teostatud 

uuringud näitavad, et Tobia peakraavi ning Soolikaoja setted on samas 

piirkonnas reostunud vanade raskete kütteõlidega. 

  

 

 

2.4.  Hinnang eelmise jäätmekava eesmärkide täitmisele 
 

Eelmise jäätmekava peamiseks eesmärgiks oli korraldatud jäätmeveo rakendamine ja 

olmejäätmete liigiti kogumise juurutamine – need eesmärgid viidi ellu. Linnavalitsus teostab 

oma järelevalve kohustust pidevalt, viib läbi koostöös MTÜ LVJK-ga jäätmealast teavitamist 

ja korraldab jäätmete tasuta üleandmise kampaaniaid.  Ülevaade eelmise jäätmekava 

eesmärkide täitmisest on toodud tabelis 5.  
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TABEL 5. RAKVERE LINNA JÄÄTMEKAVA 2014-2020 RAKENDAMISE TEGEVUSED 

 

Legend: 

X – teostamise aasta märge (JV) – teostajaks konkursi korras valitud jäätmevedaja 

(LV) – teostajaks linnavalitsus JVT – finantseerimine jäätmeveo teenustasust 

LE – finantseerimine linna eelarvest F – finantseerimine keskkonnafondidest projektipõhiselt 

(T) – teostajaks tootjavastutusorganisatsioonid ET – ettevõtete erakapitali investeering 

(TO) – teostajaks taaskasutusorganisatsioonid RVP – finantseerimine reoveepuhastite haldajate poolt 

(LVJK) – teostajaks Lääne-Viru Jäätmekeskus LVJK – finantseerimine Lääne-Viru Jäätmekeskuse tegevusest 

 

Tegevused 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Teostaja ja 

rahastamine 

TÄITMINE 

1. Korraldatud jäätmeveo 
korraldamine 

x  x 
    

(LVJK) Otsus volitada MTÜ LVJK 24.04.2013, s.h 

jäätmevedaja leidmine, lepingute sõlmimine 

ja jäätmete käitlemine. 

1.1. Korraldatud jäätmeveo 
rakendamine 

 x x x x x x (LVJK), 

(JV), JVT 

Alates 02.03.2015 hakkas kehtima 

korraldatud jäätmevedu.  

Alates 06.02.2017 algas uus hankeperiood, 

mis lõppeb 06.02.2022. 
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1.2. Jäätmehoolduseeskirja 
perioodiline ülevaatamine ja 
täiendamine 

x x x x x   (LV),LE  Teostatud 2015-2018 

1.3. Jäätmevaldajate registri 
asutamine ja andmebaasi 
loomine 

x   x    (LVJK), 

JVT, (LV), 

LE 

Jäätmevaldajate registri pidamiseks kasutusel 

tarkvara EVALD. Register asutatud ja 

põhimäärus kaehtestatud 2017. aastal. 

1.4. Korraldatud jäätmeveo 
konkursi läbiviimine 

x  x     (LVJK) LVJK leidis jäätmevedaja läbi riigihanke 

menetluse, 2014. aastal. 2016. aastal teavitati 

elanikke biolagunevate jäätmete hõlmamisest 

korraldatud jäätmeveo hulka. 

1.5. Elanike teavitamine 
korraldatud jäätmeveoga 
seonduvast 

x  x     (LVJK) Kohalik meedia, linnavalitsuse veebileht ja 

MTÜ LVJK veebileht  

 

         

2. Pakendijäätmete 

eraldikogumine  

x x x x x x x (TO) Linnas on 28 tagatisrahata pakendi 

kogumiskohta ja 11 tagatisrahaga pakendi 

vastuvõtupunkti. 

2.1. Pakendijäätmete 
kogumissüsteemi täiendamine 
koostöös 
taaskasutusorganisatsiooniga 

  x x x   (TO), (LV), 

LE 

Pakendivõrgustik ei vasta arvuliselt 

Jäätmeseaduses toodud nõuetele  

2.2. Pakendite kogumissüsteemi 
toimimise järelevalve 

x x x x x x X (LV), (TO) Linnavalitsuse pidev tegevus  

2.3. Elanikkonna teavitamine 
pakendijäätmete 

x x x x x x X (LV), LE, Linnavalitsuse ja 
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kogumissüsteemist (T), (TO) taaskasutusorganisatsioonide pidev tegevus  

 

         

3. Vanapaberi ja papi 
eraldikogumine 

x x x x x x x (LV) Vanapaberit ja -pappi kogutakse regulaarselt 

193 kinnistult. Linnavalitsuse korraldus ja 

regulatsioonid. 

3.1. Vanapaberi 
kogumissüsteemi täiendamine 
Rakvere linnas  

x   x    (LV), LE, 

JV,  

(TO) 

Avalikke vanapaberi kogumiskohti on 3. 

Täiendatud ei ole. 

Avalikke paber- ja papp-pakendi 

kogumiskohti on lisandunud 9. 

 

         

4. Biolagunevate jäätmete 

eraldikogumine ja käitlemine  

  x x x x x LVJK, 

(LVJK), 

JVT, (JV), 

(LV), LE 

Alates 01.03.2017 alustati korraldatud 

jäätmeveo raames köögi- ja sööklajäätmete 

eraldikogumist. Teavitus linnavalitsuse 

veebilehel, meedias ja MTÜ LVJK 

veebilehel 

4.1. Biolagunevate jäätmete 
kogumissüsteemi korraldamine 
(sh kortermajade kaasamine 
biolagunevate jäätmete 
sorteerimisse) 

  x x x x x (LV), LE, 

(LVJK), 

LVJK 

Köögi- ja sööklajäätmeid kogutakse 

regulaarselt 82-lt kinnitstult, kusjuures 

kohustatuid on 139. 

4.2. Elanikkonna teavitamine 
biolagunevate jäätmete 
kompostimisvõimalustest 
eramutes, kortermajades ja 
äraandamisvõimalustest  

x x x x x x X (LV), 

(LVJK), LE, 

LVJK  

Teavitustegevus kohalikus meedias, 

linnavalitsuse veebilehel ja MTÜ LVJK 

veebilehel  
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5. Ohtlike jäätmete käitlemine 

x x x x x x x (LV), LE, 

(LVJK) 

Linnaelanikud saavad tasuta anda 

jäätmekeskusesse üle ohtlike jäätmeid 20 kg 

inimese kohta aastas. 2019. aastal korraldas 

LV ka ohtlike jäätmete kogumisringi. 

5.1. Elanikkonna teavitamine 
ohtlike jäätmete ja 
probleemtoodete 

üleandmisvõimalustest 

x x x x x x x (LV), 

(LVJK), LE, 

LVJK 

Teavitustegevus kohalikus meedias, MTÜ 

LVJK veebilehel info 

5.2. Jääkreostuse kollete 
likvideerimine 

       (LV), LE, F Ei ole tehtud.  

 

         

6. Ehitus- ja lammutusprahi 

käitluse korraldamine 

x x x x x x x (LVJK) Ehitus-lammutusjäätmete vastuvõtmine on 

tõusnud üle 20 000 tonni aastas, millest u 

10% võetakse vastu sortimata prahina. 

6.1. Elanikkonna teavitamine 
ehitusjäätmete käitlusnõuetest 
ja sorteerimisvõimalustest 

x x x x x x x (LV), 

(LVJK), LE, 

LVJK  

Info MTÜ LVJK veebilehel 

 

         

7. Suurjäätmete käitlemine 

x x x x x x x (LVJK), 

LVJK 

Suurjäätmeid võtab vastu MTÜ LVJK  

7.1. Elanike teavitamine 
suurjäätmete 

x x x x x x x (LV), 

(LVJK), 

Teavitustegevus kohalikus meedias, MTÜ 

LVJK veebilehel info 



 

RAKVERE JÄÄTMEKAVA - 2021-2027 EELNÕU  35 

üleandmisvõimalustest LV, LVJK 

 

         

8. Osalemine maakondliku 

jäätmekäitluskeskuse juhtorgani 

töös 

x x x x x x x (LV) Pidev linnavalitsuse tegevus 

 

         

9. Jäätmekäitluse kavandamine 

ja järelvalve korraldamine 

x x x x x x x (LV), LE Pidev linnavalitsuse tegevus 

9.1. Jäätmekava regulaarne 
ülevaatamine ja täiendamine 

       (LV), LE Ei ole tehtud 

9.2. Jäätmehoolduse 
kavandamine lähtuvalt 
jäätmekavast 

 x x x x x x (LV), LE Riigihangete, kogumisringide ja muu 

käitlustegevuse korraldamisel arvestatakse 

jäätmekava eesmärkidega  

9.3. Võimalusel suurendada 
Rakvere linnas 
keskkonnajärelvalvega 
tegelevate isikute arvu  

x x x x x x x (LV), LE Linnavalitsuses töötab kolm jäätmealase 

järelevalveõigusega ametnikku. Linnas 

teostab riiklikku keskkonnajärelevalvet veel 

Keskkonnaameti Lääne-Virumaa järelevalve 

büroo. 

9.4. Eraisikute ja ettevõtete 
jäätmekäitluse kontrollimine, 
vajadusel rikkujate karistamine 

x x x x x x x (LV), LE Juhtumipõhine  
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3. Planeerimine 
 

 

3.1.  Jäätmekäitluse eesmärgid 
 

Jäätmevaldkonna arendamise peamised eesmärgid on jäätmete koguse ja ohtlikkuse 

vähendamine ja jäätmete võimalikult suures mahus väärindamine – eelistades korduskasutust, 

materjalina ringlussevõttu, seejärel energiakasutust ja alles siis kõrvaldamist.  

Euroopa Liidu liikmed on omavahel kokku leppinud ühised kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed 

sihtmäärad, millest lähtuda tegevuskava planeerimisel. 

 

3.1.1. Jäätmete ringlussevõtu  sihtmäärad 

 

Alates 2020. aastast peab liigiti kogutud olmejäätmed (koodid 20 olme ja 15 pakendid) 

valmistama ette korduskasutuseks või materjalidena taasväärindama (ringlusse võtma) 50% 

ulatuses. 

 

31. detsembriks 2025 tuleb võtta ringlusse 

vähemalt 65% kogu pakendijäätmete 

massist. Iga materjali ringlussevõtu 

sihtmäärad on järgmised: 

50% plastist, 

25% puidust, 

70% mustmetallidest, 

50% alumiiniumist, 

70% klaasist, 

75% paberist ja kartongist. 

31. detsembriks 2030 tuleb võtta ringlusse 

vähemalt 70% kogu pakendijäätmete 

massist. See hõlmab: 

55% plastist, 

30% puidust, 

80% mustmetallidest, 

60% alumiiniumist, 

75% klaasist, 

85% paberist ja kartongist. 

 

Aastast 2025 ühtlustatakse Euroopa Liidus olmejäätemte ringlussevõtu arvestamise 

põhimõtted. Ringlussevõetuks loetakse ainult need jäätmed, mis peale ümbertöötamist ei 

ole enam jäätmed vaid mõni uus materjal või ese. Lisaks peab selgelt eristama 

ringlussevõetud materjalidest olme- ja pakendijäätmetena kogutud jäätmed.  

Aastast 2027 ei ole ringlussevõtu sihtarvude arvutamisse sisse vaja arvutada biolagunevaid 

jäätmeid, mis on mõne muu olmejäätme hulgast välja sorditud (n.ö. kuiv-märg konteineriga 

kogumise keeld), vaid üksnes tekkekohas liigiti kogutud jäätmed.  
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Rakvere linnal on vajalik juba täna 6-7 aastat ettevaadates arvestada Euroopa Liidus 

kokkulepitud reegleid, ning lähtuda jäätmete liigiti kogumise arendamisel teadaolevalt 

saabuvast õigusruumist.  

 

Ehitusjäätmed, v.a. kivid ja pinnas, tuleb taaskasutada kas materjalina uue toote asemel või 

pinnase täitena 70% ulatuses. 

 

3.1.2. Jäätmete ladestamise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed  eesmärgid 

 

Alates 2020. a peavad ladestamisele kuuluvad olmejäätmed sisaldama biolagunevaid 

jäätmeid (s.h paber, kartong, aia- ja haljastujäätmed, köögi- ja sööklajäätmed) alla 20 

massiprotsendi (JäätS § 134); 

 

Direktiiviga 2018/850 kohaldatakse alates 2030. aastast jäätmete prügilatesse ladestamise 

piiranguid kõigile jäätmetele, mis sobivad ringlussevõtuks ning materjalina või energiana 

kasutamiseks; 

Aastaks 2035 proovitakse viia ladestatavate olmejäätmete osakaal 10%-ni. 

 

3.1.3. Jäätmetekke vältimine 
 

Jäätmetekke vältimiseks pööratakse olmejäätmete puhul kõige rohkem tähelepanu 

toidujäätmetele. Toidu tootmine ja toidujäätmete käitlus moodustab 19-29% inimtekkelistest 

kasvuhoonegaasidest, millest 1/3 oleks võimalik vältida
13

. Toidujäätmed jaotatakse täielikult 

välditavateks (60%, toit, mida inimene saab veel tarbida), tinglikult välditavateks sõltuvalt 

tarbija eelistustest (18%) ja vältimatuteks (22% - toit, mida inimene ei söö)
14

 (Quested and 

Parry, 2015). Toidujäätmed moodustavad biolagunevatest jäätmetest vähemstrutkureeritud 

osa. 

Toidujäätmete tekke vältimise riiklikku kava koostab Sotsiaalministeerium ja selle tulemused 

integreeritakse riiklikku jäätmekavasse – seega saab riikliku tegevuskava nõudandeid hakata 

rakendama Rakvere linnas lähitulevikus.  

 

 

 

                                                 

13
 Slorach, P.C., Jeswani, H.K., Cuéllar-Franca, R., Azapagic, A., 2020. Assessing the economic 

and environmental sustainability of household food waste management in the UK: 

Current situation and future scenarios. Sci. Total Environ. 710, 135580. 

 
14

 Quested, T., Parry, A., 2015. Household Food Waste in the UK, 2015. 
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Rakvere linnas tekib igal aastal umbes 40 000 tonni jäätmeid, millest kuni 10 000 tonni on 

olmelist päritolu (pakendijäätmed ja olmejäätmed) ja 13 000 tonni ehitusjäätmeid. Arvestades 

ringlussevõtu sihtarve, peab linnavalitsus korraldama 5000 tonni olme- ja pakendijäätmete 

ringlussevõtu ja 9000 tonni ehitusjäätmete ringlussevõtu 2025. aastaks. 

Vaadates ringmajanduse seisukohast - peab linn hankima 5000 tonnist 

olmejäätmetest  ja 9000 tonnist ehitusjäätmetest taasväärindatud kvaliteetset 

ja turustatavat materjali. 

 

 

3.2.  Hinnang jäätmevoogude arengule tulevikus 
 

Jäätmekava tegemise hetkel ei näe linn ette suuremaid muudatusi jäätmete tekkekoguses, 

päritolus või liigilises koostises. Täiendavate detailplaneeringute realiseerimisel vastab 

olemaolev jäätmekogumissüsteem lähituleviku vajadustele. 

 

 

3.3.  Eesmärkide seadmine 
 

Jäätmehoolduse arendamise eesmärgid Rakvere linnas tulenevad ringmajandusele Euroopa 

Liidu poolt seatud eesmärkidest (n.ö. rohepööre ehk Green Deal): 

 Rakvere Linnavalitsuse poolt soetatud teenused ja asjad on energia- ja 

materjalisäästlikud; 

 Jäätmekäitlus linnas vastab linna ettevõtluse arengu ning elanikkonna vajadustele; 

 Koostöös teiste kohalike omavalitsustega arendatakse ringmajandust ja jäätmekäitlust. 

 

3.4.  Meetmed eesmärkide saavutamiseks 
 

I MEEDE. Kestlikud valikud asjade/teenuste soetamisel ning linnaruumis toimuvate avalike 

sündmuste korraldamisel. 

 

Ringmajanduse põhimõtete peamine erinevus jätkusuutlikust arengupõhimõttest on, et lisaks 

tuleviku keskkonnavajadusi silmas pidades, peab jälgima ka ressursikasutust. Juba teenuste 

või toodete hankimisel tuleb hinnata lisaks toote või tegevuse keskkonnamõjule ka seda, et 

kasutatav materjal ei kaota olulist osa oma algsest väärtusest. Näiteks ei ole kestlik mitte 
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taaskasutatud või biolaguneva ümbriskoti valimine või taaskasutusse suunamine pärast 

kasutamist, vaid igal võimalusel ühekordsete toodete kasutamise vältimine.  

Linnavalitsus saab nii asjade, teenuste hankimisel kui ka tegevuste, lubade kooskõlastamisel 

järgida ressursisäästlikke põhimõtteid, milleks võivad olla: 

 Ehitusprojektide kooskõlastamisel ringmajanduse põhimõtete kasutamine: materjali ja 

konstruktsiooni valikud, energiasäästlikkus.  

 Soetatavate seadmete ja vahendite puhul pika kasutusea, energiasäästu ja taaskasutuse 

võimaluste arvestamine. 

 Ühekordsete nõude, pakendite kasutamise keelamine, kui see ei sea ohtu toiduohutust. 

 Mitmekordselt kasutatavate isikukaitsevahendite soetamine allasutustesse. 

 

Uute valikukriteeriumide juurutamine eeldab selgitamist kohalikus meediaruumis ning 

kaasamispõhimõtete järgimist muutuste selgitamisel ja elluviimisel: otsustajaid ja 

linnaelanikke informeeritakse linnavalitsuse poolt ning kuulatakse tagasisidet 

(konsulteerimine), vajadusel kaastakse  eksperte ja linna elanikke, ettevõtjaid 

otsustusprotsessi.  

 

 

II MEEDE. Keskkonnasäästlikud riigihanked 

 

Keskkonnasäästliku riigihankena (ingl k Green public procurement e GPP) defineeritakse 

Euroopa Liidus protsessi, mille käigus avalik sektor soetab toote, teenuse või töö, millel on 

vähendatud keskkonnamõju kogu elutsükli vältel kui võrrelda seda toote, teenuse või tööga, 

millel on samasugune primaarne funktsioon, mida hangitaks teisiti.
15

 Euroopa 

rohekokkuleppe tegevuskava annab avalikule sektorile üheks võtmetööriistaks avalike 

riigihangete kasutamise. 

Ringmajanduslikke riigihankeid on kolme tüüpi: 

Süsteemi tasandi hanked - ostja kasutab riigihaget toote ostmisel lepinguna nii, et tekib 

toote taas- või korduskasutus. Üheks võimaluseks on osta toode koos kohustusega see tarnijal 

tagasi võtta ja taaskasutada (ka rent, liising) või soetada toote asemel kasutusteenus. 

Tarnija tasandi hangete puhul kirjeldab hankija toote või teenuse loomise protsessi tarnija 

ettevõttes nii, et see vastaks ringmajanduse põhimõtetele 

Toote tasandil hankimisel kirjeldatakse tehniliselt toote vastavad omadused.  

 

Keskkonnasäästliku riigihanke puhul esmalt veendub hankija väga täpselt, mis on tegelik 

hankimise eesmärk – kas selleks peab olema toode, võib-olla hoopis teenus? Toodete puhul 

                                                 

15
 https://www.koda.ee/sites/default/files/content-type/content/2019-

10/Public_procurement_circular_economy_brochure_2017%20väljaandmisaasta.pdf 
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kaaluma - kas piisab toote tehniliste omaduste võrdlemisest või peaks tooma välja erinevad 

tootmisprotsesside nõuded. 

 

Rakvere linnas saab jäätmevaldkonnas vähendada kahjulikke keskkonnamõjusid läbi 

keskkonnahoidlike riigihangete järgmiselt: 

1. Korraldatud jäätmeveo riigihangete puhul jääb kohustus ja vastutus jäätmevaldajatega 

jäätmeveo lepingute sõlmimisel tema poolt volitatud MTÜ-le. Sellisel viisil on 

tagatud süsteem, kus tekib otsene ülevaade jäätmete liigiti kogumisest ja ringlusse 

suunamisest. 

2. Jäätmeveo hankimisel tuleb nõuda jäätmete kaalumise võimekust, et võimaldada 

jäätmete koostise pistelisi uuringuid.  

3. Biolagunevate jäätmete kogumisel tuleb keelata plastikust vooderduskottide 

kasutamine, et vältida jäätmeteket jäätmekäitlussektoris.  

4. Soetada jäätmekeskusele kasutusele antavaid jäätmete liigiti kogumise vahendeid. 

5. Kaalutakse võimalusi alternatiivsete mittefossiilsete kütuste kasutamiseks jäätmeveo 

logistikas.  

6. Kõikide soetuste puhul kaalutakse, kas on võimalik kasutada jäätmetest valmistatud 

materjale või tooteid, näiteks haljastus, ehitised, küttelahendused. 

 

III MEEDE: Jäätmekäitlusettevõtete tegevus 

 

Jäätmekäitlusettevõtete tegevuse puhul aktsepteeritakse sellist jäätmekäitlustoimingute 

valikut, mille puhul pole linnaruumis eeldada ülenormatiivseid lõhna, müra ja vibratsiooni 

häiringuid ning kus ettevõtte territooriumil jälgitakse heakorda ning jäätmed on kinnistul 

korrektselt jäätmeliikide kaupa ladustatud. 

Linnast kogutavate jäätmete käitlemise süsiniku jalajälje vähendamiseks arendatakse 

koostöös jäätmekeskuse ja naaberomavalitsustega suletud prügilale päikeseenergia park – 

jäätmekeskus saab sellisel juhul üle minna mittefossiilsele energiaallikale.  

 

IV MEEDE: Jäätmetekke vähendamine 

 

Jäätmetekke vältimine algab eelkõige esimesest meetmest, ehk asjade/teenuste soetamisel 

jätkusuutlike valikute tegemine või kasutamise eelistamine soetamisele. 

Otsene jäätmeteke on korduskasutamise arendamine (rõivad, mänguasjad, mööbel, seadmed, 

raamatud jne) ja suveperioodil biojäätmete kodus kompostimine. Lisaks küttekolde tuha, 

mulla ja kõlbmatute puuviljade kasutamine oma aias väetisena ja nende transpordi vältimine 

jäätmekäitluskohta. 
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V MEEDE: Luuakse eeldused materjalide ringlussevõtuks 

 

Jäätmete liigitikogumine mõjutab nii materjalide ringlussevõttu kui energia tootmiseks 

kasutatavate jäätmete optimaalset kasutamist. Esmane printsiip on koguda eraldi tava- ja 

ohtlikud jäätmed igal pool ja igal ajal. 

Ohtlike jäätmete sisaldus segaolmejäätmetes peab langema 2025. aastaks alla 0,01 

massiprotsendini (baastase 2020 0,35%). 

 

Järgmine printsiip on koguda eraldi biolagunevad jäätmed. Hinnanguliselt tekib Rakvere 

linna elanikul täna aastas 74 kg toidujäätmeid aastas, millest liigiti antakse üle 1/3.  

Toidujäätmete kogumine elaniku kohta peab tõusma 2025. aastaks vähemalt 50 kg- ni 

(baastase 24 kg). 

Ringlussevõetavatest materjalidest on olulisim klaasi ning vanapaberi- ja papi liigiti 

kogumine. Mõlemad materjalid kogutakse enamasti kokku segapakendite konteineritega, 

kuid materjalide kvaliteedi parandamiseks on vajalik lahuskogumine.  

Klaaspakendite kogumine eraldi materjalina elaniku kohta peab tõustma 2025. aastaks 

vähemalt 10 kg- ni (baastase 0,12 kg) ja paber- ja kartongpakendite kogumine peab 

tõusma 30 kg-ni (baastase 20 kg) elaniku kohta. 

 

VI MEEDE: Koostöö arendamine teiste kohalike omavalitsustega 

 

Meetmed koostöö arendamiseks on: 

 Jäätmevaldkonna koostööorganisatsioonide tegevusse panustamine 

 Kohalike omavalitsuste poolsete ringlussevõtu eesmärkide saavutamise kohustuste 

määramine läbi poliitiliste ning ühiskondlike kokkulepete 

 Nutikad arendusprojektid 

 Omavalitsuste ühistel tingimustel avaliku pakendikogumise arendamine 

 Ühine inforuum elanikele jäätmehoolduse tingimustest. 
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Lisa 1. Tegevuskava 2021-2027 
 

Legend: 

LV – Linnavalitsus 

TVO – tootjavastutusorganisatsioonid 

TKO – taaskasutusorganisatsioonid 

MTÜ LVJK – MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus 
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16
 Siin ja edaspidi *tähistusega maksumused on arvestatud järgmise valemi abil: keskkonnaspetsialisti töötasu jagatud 130 normtöötunniga ning korrutatud hinnatava 

töömahuga. Ümardatud sajani. 

Nr Tegevus Täitja 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Rahastusalllikas Indikatiivne 

maksumus 

1.  

1.1 Tegevused jäätmetekke vähendamiseks ja vältimiseks 

1.1.1 Aia- ja haljastujäätmete 

kompostimine oma 

kinnistul: kompostrite 

soetamine 

Jäätmevaldajad x       Toetusmeetmed, linna 

eelarve 

10 000 € 

1.1.2 Suurjäätmete tekke 

vältimine läbi 

korduskasutuse 

võimaluse loomise  

Jäätmevaldajad, 

LV 

  x     Toetusmeetmed, linna 

eelarve 

15  000 € 

1.1.3 Teadlikkuse 

suurendamine: tarbimisel 

kestlike toodete 

valimine; kodumasinate 

ja mööbli parandamise 

eelistamise põhjuste 

selgitamine 

LV x x x x x x x Linna eelarve 1000 €*
16

 

1.2  Jäätmete liigiti kogumine 
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1.2.1 Pakendijäätmete 

kogumispunktides 

segapakendite 

konteinerite asendamine 

materjalide kogumise 

konteineritega, s.h. 

vanapaber, metall ja 

klaas.  

TKO x x x x x x x Pakendiettevõtted  

1.2.2 Pakendijäätmete 

kogumispunktide 

heakorra tagamine ning 

suurema 

prügistamisohuga 

pakendipunktide 

asukohtade muutmine 

TKO, LV x x x x x x x Pakendiettevõtted, linna 

eelarve 

1000 € 

1.2.3 Lehe, asbesti, ohtlike 

jäätmete kogumisringide 

korraldamine 

LV x x x x x x x Linna eelarve, 

toetusmeetmed 

40 000 €
 

1.2.4 Jäätmevaldajate registri 

abil liigitikogumise 

nõuete täitmise kontroll 

LV x x x x x x x Linna eelarve 1100 € 

kalendrikuus* 

1.3 Jäätmete taaskasutamine 

1.3.1 Ringmajandusel 

põhinevate ärimudelite 

LV x x x x x x x Ettevõtted, 

toetusmeetmed 

Sõltub 

valdkonnast 
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arendamine 

1.3.2 Reoveepuhastussetete, 

biojäätmete jmt 

käitlusvõimaluste 

parendamine ja 

kasutusvõimaluste 

analüüs 

Rakvere Vesi 

AS 

   x    Rakvere Vesi AS, LV, 

MTÜ LVJK 

5000 € 

1.3.3 LVJK jäätmete 

taaskasutuseks vajaliku 

taristu arendamine 

MTÜ LVJK, 

LV 

 x x x x x x Toetusmeetmed, LV Sõltub 

projektist  

1.3.4 Kompostmulla 

kasutuselevõtt läbi nõude 

kehtestamise avalike 

objektide haljastamisel 

LV, 

riigiasutused 

x x x x x x x Riiklik ja KOV eelarved 5 €/tonn 

1.4 Jäätmete ohtlikkuse vähendamine 

1.4.1 Ohtlike jäätmete tasuta 

vastuvõtmine eraisikutelt  

LV x x x x x x x LV 10 000 € 

aastas 

1.4.2 Elektroonikajäätmete, 

s.h. patareide, 

lambipirnide ning akude 

tasuta vastuvõtt 

jäätmejaamas ning 

kauplustest 

TVO x x x x x x x Elektroonikaseadmete 

turuletoojad 

50 000 € 

aastas 
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1.4.3 Vanaõli kogumise ning 

käitlemise nõuete  

teavitamine, infokandja 

loomine, tutvustav 

projekt 

LV, 

riigiasutused 

x       Linna eelarve, 

riigiasutused 

200 €* 

1.4.4 Järelevalve ettevõtete 

üle, kelle tegevuse 

käigus tekivad ohtlikud 

jäätmed 

LV, 

Keskkonnaamet 

x x x x x x x Linna eelarve, 

Keskkonnaamet 

500 € aastas* 

1.5 Jäätmehoolduse jätkusuutliku arengu tagamine 

1.5.1 Kõikides linna 

tegevusvaldkondades s.h. 

ehitus ja planeerimine, 

haridus, sotsiaalhooldus 

jne. töövõttude, hangete 

korraldamisel 

ringmajanduse 

kriteeriumidega 

arvestamine 

LV x x x x x x x Töömeetodi muutmine - 

1.5.2 Linna juhtide, kõikide 

ametite töötajate ning 

volikogu liikmete 

täiendkoolitus 

ringmajanduse 

valdkonnas 

LV  x x x x x x Linna eelarve, 

Keskkonnaministeerium 

jm. riigiasutused 

2500 € aastas 
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1.5.3 Omavalitsuskeskuse 

jäätmeveomudeli 

parendamine ja 

juurutamine 

MTÜ LVJK, 

LV 

x x x x x x x Jäätmevaldajad, LV 1000 € 

aastas* 

1.5.4 Jäätmehoolduse 

rahastamise 

vähendamine 

linnaeelarvest ning 

alternatiivsete 

rahastusallikate 

juurutamine („saastaja 

maksab“ põhimõtte 

rakendamine) 

Linnavolikogu     x   Töömeetodi muutmine - 

2. Jäätmevaldajate ootuste ja vajadustega arvestamine 

2.1 Korraldatud jäätmeveo arendamine  

2.1.1 Riigihanke läbiviimine ja 

kontsessioonilepingu 

sõlmimine, lepingu 

tingimuste täitmise 

järelevalve 

LV x       Linna eelarve 2500 € 

2.1.2 Lisanduvate materjalide 

hõlmamine korraldatud 

jäätmeveoga: igakuine 

kinnistupõhine 

jäätmekogumine 

LV    x    Jäätmevaldajad 5 €/m
3 
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vastavalt 

registreerimisele 

2.1.3 Lisateenuste valiku 

täiendamine, s.h. 

vabatahtlikult kogutavate 

jäätmeliikide lisamine 

LV x       Jäätmevaldajad 0-10 €/m
3 

2.2 Vabatahtlikud kinnistupõhised kogumislahendused 

2.2.1 Korraldatud jäätmeveole 

täiendavate jäätmeliikide 

lisamine hankeperioodi 

alguses või jooksvalt 

LV x  x  x   LV 0-10 €m
3 

2.2.2 Jäätmemajade 

planeerimine ja rajamine 

LV, 

korteriühistud 

x  x     LV, toetusmeetmed 5000-10 000 

€/tk 

2.2.3 Kompostrite soetamine 

aia- ja haljastujäätmete 

kompostimiseks või 

köögi- ja sööklajäätmete 

kompostimiseks 

LV x       LV, toetusmeetmed 150 €/tk või 

250-500 €/tk 

2.2.4 Avaliku ruumi 

korrashoid jäätmetest 

pärast avalikke üritusi ja 

jooksvalt. 

LV, ürituste 

korraldajad 

x x x x x x x LV, ürituste korraldajad 35 000 € 

aastas 

2.3 Avaliku pakendikogumise võrgustiku arendamine 
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2.3.1 Heakorra tagamine 

pakendikogumise 

punktides 

TKO, LV x x x x x   Pakendiettevõtted, linna 

eelarve 

 

2.3.2 Turvalisuse ning 

ligipääsunõuete 

kehtestamine 

pakendikogumise 

ettevõtetele: puuetega 

inimesed, lapsed, vanurid 

LV x x      Pakendiettevõtted  

2.3.3 Aegunud ohtlike 

ravimite ja ohtlike 

ainetega määrdunud 

pakendite ning suurte 

pakendite 

kogumiskohtade 

määramine ja märkimine 

linnavalitsuse 

koduleheküljele 

LV  x      Linnavalitsuse eelarve 2000 €* 

3. Koostöö arendamine teiste kohalike omavalitsuste ja jäätmeveoettevõtetega 

3.1. Jäätmevaldkonna 

koostööorganisatsioonide 

tegevusse panustamine 

LV x x x x x x x Linna eelarve X €/a 

3.1.1 Jäätmeseaduse eelnõu 

sätte toetamine, mis 

kirjeldab jäätmehoolduse 

LV, MTÜ 

LVJK 

       tegevus  
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koostööorganisatsiooni 

rolli ning õiguseid 

3.1.2 Kohalike omavalitsuste 

ühiste seisukohtade 

kujundamine ja 

esitamine riigile ja 

ettevõtetele 

LV, MTÜ 

LVJK 

x x x x x x x MTÜ LVJK, linna 

eelarve 

200-300 €* 

aastas 

3.1.3 Ühise kompetentsi 

arendamine – 

ümarlaudadel osalemine 

ja dokumentidele 

tagasiside andmine 

LV, MTÜ 

LVJK 

x x x x x x x MTÜ LVJK, linna 

eelarve 

200-300 €*/a 

3.2 Kohalike omavalitsuste 

poolsete ringlussevõtu 

eesmärkide saavutamise 

kohustuste määramine 

läbi poliitiliste ning 

ühiskondlike 

kokkulepete 

Linnavolikogu  x x     tegevus  

3.2.1 Seisukohtade 

kujundamisel osalemine 

pikaajalise 

jäätmehoolduse 

strateegia loomisel 

LV, MTÜ 

LVJK 

x x x x x x x Linna eelarve, MTÜ 

LVJK 

200-300 €*/a 
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3.2.2 Andmete kogumine ning 

töötlemine ühiste 

analüüside koostamiseks 

LV, MTÜ 

LVJK 

x x x x x x x Linna eelarve, MTÜ 

LVJK 

500-1000 

€*/a 

3.3  Nutikates ühistes 

arendusprojektides 

osalemine 

LV, MTÜ 

LVJK 

  x  x   Linna eelarve, 

toetusmeetmed, MTÜ 

LVJK 

Sõltuvalt 

projekti 

valikust 100-

1000 € 

3.4 Omavalitsuste ühistel 

tingimustel avaliku 

pakendikogumise 

arendamine 

LV x x x x x x x Tegevus  

3.5 Ringmajanduse ja 

jäätmevaldkonna 

inforuumi rajamine ja 

ajakohastamine  

LV, MTÜ 

LVJK 

x x x x x x x Linna eelarve, MTÜ 

LVJK 

 


