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SISSEJUHATUS

Jõhvi  valla  jäätmekava  aastateks  2016  –  2020  (edaspidi  jäätmekava)  koostamisel  on  lähtutud
jäätmeseaduse §st  42.  Nimetatud sätete kohaselt  kohaliku omavalitsusüksuse jäätmekava on osa
kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast,  mis  käsitleb kohaliku  omavalitsuse  jäätmehoolduse
arendamist.

Käesoleva  jäätmekava  põhieesmärgiks  on  jäätmehoolduse  arendamine,  kavandamine  ja
korraldamine omavalitsuse tasandil, järgides seejuures säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid.
Jõhvi valla jäätmekava sisaldab järgmisi teemasid:

1) jäätmehoolduse olemasoleva olukorra kirjeldust;
2) jäätmehoolduse  arengu  ülevaadet  2009-2013,  jäätmehoolduse  käsitlus  ja  jäätmetekke

prognoosi;
3) korraldatud jäätmevedu;
4) jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale;
5) jäätmehoolduse probleeme;
6) jäätmehoolduse eesmärke ja tegevusi;
7) jäätmehoolduse planeeritavat rahastamist.

Jõhvi valla  jäätmehooldusalasteks eesmärkideks on taaskasutatavate  jäätmete liigiti  kogumise ja
sorteerimise  suurendamine  tekkekohal,  piirkonna  jäätmevaldajate  jäätmehooldusalase
keskkonnateadlikkuse  tõstmine  teavitus-  ja  koolitustöö  läbiviimise  abil,  ehitusjäätmete
taaskasutamise suurendamine, keskkonnareostuste vähendamine. 



1. JÕHVI VALLA ÜLDISELOOMUSTUS

1.1 Asukoht

Jõhvi vald asub Ida-Viru maakonnas Tallinn–Narva ja Tartu–Narva maantee ristumiskohas. Valda
läbib Tallinn-Narva raudtee  ca 12 km pikkuse lõiguna ja Jõhvi–Ahtme raudtee 3,15 km pikkuse
lõiguna. Jõhvi vald piirneb Kohtla-Järve linna Ahtme ja Sompa linnaosadega ning Kohtla, Toila,
Illuka  ja  Mäetaguse  valdadega.  Maakonna  valdade  hulgas  on  ta  territooriumi  poolest  üks
väiksemaid. Vallavalitsus asub Jõhvi linnas. Vallakeskusest Jõhvist on mereni vaid 11 km. Jõhvi
valla  territooriumist  on  haritavat  maad  2286,7  ha,  looduslikke  rohumaid  377,7  ha,  metsamaad
6605,7 ha ja muud maad 2414,6 ha.
Jõhvi  vald  koosneb  tiheasustusega  aladest  (Jõhvi  linn,  Jõhvi  küla  ja  Tammiku  alevik)  ja
hajaasustusega  aladest  –  11.  külast  (Edise,  Jõhvi,  Kahula,  Kose,  Kotinuka,  Linna,  Pajualuse,
Pargitaguse, Pauliku, Puru, Sompa). Jõhvi valla üldpindala on 124,06 km², elanike üldarv on 12 352
(01.05.2016.a. seisuga). Kogu elanikkonnast elab tiheasustusega aladel (Jõhvi linn, Jõhvi küla ja
Tammiku alevik ) ca 11393 inimest.
Jõhvi vald jääb Kirde-Eesti lavamaa maastikurajooni, mille keskmine absoluutne kõrgus on 40–60
m üle merepinna.

1.2 Rahvastik

Jõhvi vallas on elanike arv 12 004 (seisuga  01.11.2015).  Nendest on eesti  kodanikke 65,4% ja
määratlemata kodakondsusega 16,8%. Naiste osakaal kogu elanikkonnast on 55,2%. Jõhvis vallas
elab umbes 40 erineva rahvuse esindajat. Jõhvi valla elanikkonnast on 58,3% tööealisi, 24,6% on
pensioniealised ja 17,06% lapsi. Jõhvi vallas on 227 korterelamut ja 1272 ühepereelamut, sh 254
majapidamist hajaasustusega alal. Korterelamute juurde on moodustatud 149 korteriühistut. 2013
aasta lõpuks on ühisveevärgiga hõlmatud 99,5% valla elanikkonnast. 254 talumajapidamisest paljud
on kasutusel ainult suvekodudena.

1.3 Tööhõive ja sissetulek

Riigi  keskmine  brutokuupalk  oli  IV  kvartalis  2013  statistikaameti  andmetel  986,00  eurot.
Hinnanguliselt peaksid Jõhvi valla elanike sissetulekud olema riigi keskmised või alla selle.
Pikaajaliste  töötute  hulk  on  stabiliseerunud.  Statistikaameti  andmete  alusel  Kirde-Eestis  on
töötusemäär 15%.

1.4 Sotsiaalsfäär

Jõhvi valla munitsipaalomandis on 2 põhikooli (eesti ja vene), Jõhvi Riigigümnaasium, 2 huvikooli,
üks  spordikool,  üks  spordikeskus,  3  lasteaeda  (Pillerkaar,  Kalevipoeg  ja  Sipsik),  noortekeskus,
Tammiku klubi,  Kahula  rahvamaja,  Tammiku spordihoone,  raamatukogud ja  noortemaja.  Vallas
tegutseb üks kutsekool, mitmed keeltekoolid ja autokoolid. Eelpool mainitud haridusasutustes õpib
palju  õpilasi  naaberomavalitsustest.  Jõhvi  vallas  on  olemas  Jõhvi  kontserdimaja,  hooldekeskus,
sotsiaalmaja. Lisaks on tervishoiuasutustest veel taastusravi haigla, perearstikeskused ja terve rida
hambaravikabinette.  Teenindussektoris  on  16  autoteenindusettevõtet,  mitmed  majutusasutused,



kosmeetika ja ilusalongid, tavandimaja ja üks avalik saun.
Vallas on 27 toidu- ja tööstuskaupade kauplust, nendest on 8 kaubanduskeskust, 41 toitlustuskohta.
Vallas asub 12 autosid tootvate firmade müügiesindust.

1.5 Looduskeskkond

Jõhvi  vald  asub  suurte  metsamassiivide  ja  soode  naabruses,  mis  tasakaalustavad  lähiümbruse
tehnogeenset maastikku. Valla maastik on valdavalt tasane. Mullad on leetjad, leetjad-glei, leetunud
ning rähksed liivsavimullad.

1.6 Keskkonnakaitselised piirangud

Jõhvi  valla  territooriumil  suuremad  jääkreostuse  objektid  on  endise  põlevkivikaevanduse  nr  2
aheraineladestu põlenud puistangud 1 ja 2 (Jõhvi Tööstuspargi territooriumil). Ühte aherainemäge
on  hakatud  sorteerima  ja  sorteerimisjääke  ära  vedama.  Endise  Kotinuka  prügila  sulgemine  on
lõppenud.  Valla  üksikutest  kohtadest  võib  leida  arvestatavates  kogustes  hüljatud  ehitus-  ja
lammutusjäätmeid,  millede  kokku  kogumine  ja  nõuetekohane  ladustamine  võtab  pikka  aega  ja
rahalisi vahendeid.
Valla territooriumil töötab 1 gaasi- ja 5 vedelkütuse tanklat, mis vale ekspluateerimise korral võivad
põhjustada keskkonnareostust.
Jõhvi valda läbib Pühajõgi 8,4 km ulatuses, millele on kehtestatud kalda piiranguvöönd 100 m ning
kalda ehituskeeluvöönd 50 m. 

Jõhvi vallas asuvad kaitsealad (valitsejaks on Keskkonnaamet):
Jõhvi linna park ja allee: piiranguvöönd, kaitseala registrikood KLO1200574;
Tammiku hiietammed: piiranguvöönd;
Tammiku  puiestee: piiranguvöönd,  enamus  kaitsealast  asub  Kohtla-Järve  Ahtme  linnaosa
territooriumil.
Kotinuka külas asuvad I ja III kategooria kaitsealuste liikide elupaigad. Kose külas asuvad II ja III
kategooria  kaitsealuste  liikide  elupaigad.  Looduskaitse  üksikobjektidest  on Hiietammed Pauliku
külas,  Revino  vaher  Edise  külas,  Riia-Võhma  tamm  Puru  külas.  Valla  territooriumil  on  rida
kivikalmeid, kultusekive ja asulakohti mis on kaitse alla võetud kui arheoloogiamälestised. Jõhvi
vallas ei ole suuri õhku saastavaid ettevõtteid. Valla territooriumil on üks põllumajandusega tegelev
ettevõte  (loomakasvatusfarm).  Kui  farmi  sõnnikuhoidlaid  ekspluateeritakse  vastavalt
keskkonnaohutuse nõuetele, siis keskkonnakaitse seisukohalt nad ohtu ei kujuta.



2. JÄÄTMEMAJANDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1 Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa  Parlamendi  ja  Nõukogu  direktiiv  2008/98/EÜ,  19.  november  2008  jäätmete  kohta.
Direktiivi eesmärk on edendada jäätmete korduskasutust ja jäätmete ringlusse võttu, et vähendada
prügilates jäätmeid ja neist tekkivaid kasvuhoonegaase.
Pakendi  ja  pakendisüsteemi  õigusaktide  aluseks  on  Euroopa  Parlamendi  ja  Nõukogu  direktiiv
94/62/EÜ  pakendi  ja  pakendijäätmete  kohta.  Direktiivi  on  hiljem  täiendatud  (2004/12EÜ  ja
2005/20EÜ).

2.2 Strateegilised dokumendid

Strateegilised dokumendid on valdkonna dokumendid, mis mõjutavad jäätmehooldust ja -käitlust.
Jäätmekava  koostamisel  ja  eesmärkide  püstitamisel  on  arvestatud  järgnevaid  riiklikke
arengukavasid ning strateegiaid:

 Eesti  säästva  arengu  riiklik  strateegia  „Säästev  Eesti  21”,  Riigikogus  heaks  kiidetud  14.
septembril 2005;

 Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030;

 Riigi jäätmekava 2014-2020;

 Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri (Jõhvi Vallavolikogu 15.09.2011 määrus nr 71).

Keskkonnastrateegia aastani 2030 on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub Eesti
säästva arengu riikliku strateegia „Säästev Eesti 21“ põhimõtetest ja on katusstrateegiaks kõikidele
keskkonna valdkonna ala-valdkondlikele arengukavadele, mis peavad koostamisel või täiendamisel
juhinduma keskkonnastrateegias toodud põhimõtetest.
„Eesti  keskkonnastrateegia  aastani  2030“  eesmärgiks  on  määratleda  pikaajalised  arengusuunad
looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest majandus-
ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele.
Keskkonnastrateegia  põhimõtted:  säästev  areng,  keskkonnakahjustuste  ennetamine  ja  vältimine,
jäätmehoolduse  integreerimine  teiste  eluvaldkondade  ja  loodusvarade  kasutamisega.  

Jäätmekäitlusmeetmed võib reastada sellisesse pingeritta:
1. jäätmetekke vältimine;
2. tekkivate jäätmekoguste ja nende ohtlikkuse vähendamine;
3. jäätmete taaskasutamise laiendamine;
4. jäätmetest tuleneva keskkonna saastamise vähendamine;
5. jäätmete keskkonnaohutu ladestamine.

Keskkonnastrateegias  püstitatud  eesmärkide  rakendatavad meetmed ja  tegevuste  prioriteedid  on
toodud Eesti Keskkonnategevuskavas.
Jäätmekava koostamisel on arvestatud Jõhvi valla arengukava 2013 – 2020 koos eelarvestrateegiaga
aastateks 2016 – 2017.
2.3 Riigi tasand



Eestis  rakendatakse jäätmemajanduse planeerimisel  ja korraldamisel  säästva arengu põhimõtteid
ning arvestatakse keskkonna valdkonnas Euroopa Liidu direktiividest lähtuvate kohustustega.
Eesti  Vabariik  rakendab  jäätmemajanduse  planeerimisel  ja  korraldamisel  säästva  arengu
põhimõtteid ning arvestab keskkonnaalases seadusloomes Euroopa Liidu direktiivide soovitustega.
28.  jaanuaril  2004.  aastal  võttis  Riigikogu  vastu  jäätmeseaduse,  mis  lähtub  peamiselt  kahest
Euroopa Liidu jäätmealasest raamdirektiivist - Euroopa Nõukogu direktiiv 75/442/EMÜ 15.07.1975
jäätmete kohta (EÜT L 194, 25.07.1975), muudetud Nõukogu direktiiviga 91/156/EMÜ 18.03.1991
(EÜT L 78, 26.03.1991) ja Euroopa Nõukogu direktiiv 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete kohta (EÜT L
377, 31.12.1991).

Jäätmeseadus sätestab  üldnõuded  jäätmete  tekke  ning  jäätmehoolduse  korralduse  jäätmete
ohtlikkuse  ja  koguse  vähendamiseks,  samuti  vastutuse  kehtestatud  nõuete  rikkumise  eest.
Jäätmeseaduse  kohaselt  on  jäätmekäitluse  planeerimine  ja  suunamine  oma  haldusterritooriumil
omavalitsuse ülesanne. Jäätmeseadusega on kohalikule omavalitsusele antud järgmised olulisemad
õigused ja kohustused:

 korraldada oma haldusterritooriumil jäätmehoolduse arendamist (§ 12 lg 2);

 korraldada jäätmete sortimist, sh jäätmete liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist
võimalikult suures ulatuses (§ 31);

 jäätmehoolduse  arendamiseks  koostada  kohaliku  omavalitsuse  üksuse  jäätmekava  (§  39).
Kohaliku  omavalitsusüksuse  jäätmekava  on  kohaliku  omavalitsusüksuse  arengukava  osa,
milles on käsitletud valla või linna jäätmehoolduse arendamist. 

 ajakohastada kohaliku omavalitsusüksuse jäätmekava (§ 43);

 nõuda  oma  haldusterritooriumil  tegutsevalt  ettevõtjalt  äriseadustiku  tähenduses,
mittetulundusühingult,  sihtasutuselt  ja  seaduse  alusel  asutatud  muult  asutuselt  jäätmekava
koostamist  oma  kulul  ning  esitamist,  kui  see  on  vajalik  kohaliku  omavalitsusüksuse
jäätmekava koostamiseks või ajakohastamiseks (§ 44 lg 4);

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

 korraldada  oma  haldusterritooriumil  olmejäätmete,  eelkõige  prügi  ehk  segaolmejäätmete,
nende  sortimisjääkide  ja  olmejäätmete  tekkekohas  liigiti  kogumisel  tekkinud  jäätmeliikide
kogumist ja vedu. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka teisi olmejäätmete liike või muid
jäätmeid, kui see on vajalik jäätmeseaduse nõuete täitmiseks või seda tingib oluline avalik huvi
(§ 66 lg 2);

 korraldada  iseseisvalt  või  koostöös  teiste  kohalike  omavalitsuste  üksustega  korraldatud
jäätmeveo teenuse osutaja  leidmiseks  teenuste  kontsessiooni  riigihangete seaduses sätestatu
kohaselt (§ 67 lg 1);

 korraldatud  jäätmeveo  teenuse  tellimiseks  teenuste  kontsessiooni  korraldamisel  koostada
hankedokumendid, lähtudes riigihangete seaduses sätestatust (§ 67 lg 3);

 kehtestada kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskiri (§ 71 lg 1);

 menetleda  kohtuväliselt  jäätmeseaduse  rikkumistest  tulenevaid  väärtegusid  (§  127  lõige  2
punkt 3).

Pakendiseaduse kohaselt  on  omavalitsuse  ülesanne  määrata  kindlaks  oma  haldusterritooriumil
pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid (§ 15 lg 1). Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas



peab olema eraldi käsitletud pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine,
väljaarendamine ja seatud eesmärkide saavutamise meetmed (§ 15 lg 2).  
Pakendiseaduse  eesmärkide  saavutamiseks  rakendati  uute  majandusmeetmetena  1.  maist  2005
pakendite  tagasivõtmise  kohustus  ning  kehtestati  tagatisraha  karastusjoogi,  õlle  ja  vähese
etanoolisisaldusega alkohoolse joogi klaas-, plast- ja metallpakenditele.

1.  juulist  2005  hakkas  kehtima  pakendiaktsiis  lisaks  alkoholi-  ja  karastusjoogi  pakenditele  ka
muudele müügipakenditele kui neid seaduses ettenähtud koguses ei taaskasutata.

Tootjavastutuse  põhimõte  on  rakendunud  lisaks  pakendijäätmetele  ka  vanarehvide  ja
elektroonikaromu osas.
Vastavalt  pakendiseadusele  peavad  ettevõtjad  alates  2009  aasta  1.  jaanuarist  pakendijäätmeid
taaskasutama vähemalt järgmistest mahtudes:
1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60%  kalendriaastas;
2)  pakendijäätmete  kogumassist  ringlusse  võetuna  vähemalt  55%  ja  mitte  rohkem  kui  80%
kalendriaastas.
Ettevõtjad võivad volitada Taaskasutusorganisatsioone oma pakendiseaduse kohustuste täitmiseks.

Keskkonnajärelevalve seadus kehtestab riiklikku keskkonnajärelevalvet tegevate ja juhtivate ning
riiklikule järelevalvele allutatud isikute õigused ja kohustused. Keskkonnajärelevalve seaduse järgi
on kohalik omavalitsusorgan või asutus üks keskkonnajärelevalve tegijatest  (§ 3 lg 1).  Kohalik
omavalitsusüksus:

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

 teavitab  Keskkonnainspektsiooni  keskkonda  kahjustavast  või  ohustavast  õigusvastasest
tegevusest või loodusressursi kasutamisega seotud õiguspärasest tegevusest, kui selline tegevus
seab ohtu inimeste elu, tervise või vara, ning Maa-ametit maakasutuse, maakorralduse, maa-
arvestuse ja maareformi toimingute nõuete rikkumise juhtumitest (§ 6 lg 3).

Keskkonnatasude seadus sätestab tasumäärad saasteainete ja jäätmete keskkonda viimisel ning
tasu arvutamise ja maksmise korra.

Riigi jäätmekava 2014-2020 eesmärkide püstitamisel on lähtutud EL ja Eesti keskkonnapoliitikast,
sh õigusaktide nõuetest ja heast keskkonnatavast. Laiendatud on eesmärgi elluviimiseks kavandatud
meetmeid ja tegevusi. Üldised EL jäätmepoliitika eesmärgid ja printsiibid on:

 muuta  majandus  ressursitõhusaks,  keskkonnasäästlikuks  ja  konkurentsivõimeliseks  vähese
CO2-heitega majanduseks;

 esmatähtsad tooted on ökodisainitud eesmärgiga optimeerida ressursside ja materjali tõhusat
kasutust ning selle käigus on muu hulgas käsitletud ringlussevõtu võimalust, ringlusse võetavat
sisu ja vastupidavust;

 jäätmete muutmine ressursiks, kusjuures aluseks tuleb võtta jäätmehierarhia range kohaldamine
ja hõlmata jäätmete eri liike;

 jäätmeid  käideldakse  turvaliselt  ressursina,  jäätmeteke  isiku  kohta  on  vähenenud
absoluutarvudes, jäätmete energiakasutust on piiratud nii,  et see on lubatud ainult ringlusse



mittevõetavate materjalide puhul.

Riigi  jäätmekavas aastateks 2014-2020 lähtub eeltoodud eesmärgist  ja keskkonnastrateegias
vajalikuks loetud meetmetest,  milleks on:  jäätmekäitluse korraldamise pikaajaline kavandamine;
seire- ja järelevalvesüsteemi arendamine kontrolli tõhustamiseks jäätmevoogude ja jäätmehoolduse
üle; soodustuste, toetuste ja regulatsioonide süsteemi rakendamine jäätmetekke vähendamiseks ning
jäätmete käitlemise arendamiseks (sh ladestusest  tulenevate keskkonnamõjude vähendamiseks ja
riskide  vältimiseks);  ühiskonna  keskkonnateadlikkuse  tõstmiseks  jäätmehooldust  puudutavate
kampaaniate ning teavitustöö läbiviimine riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil.

Riigi  jäätmekava  aastateks  2014-2020  tervikliku  üleriigilise  jäätmekäitlussüsteemi
saavutamiseks aastaks 2020 peavad kohalikud omavalitsused senisest enam arendama
omavahelist koostööd jäätmehooldust korraldavate dokumentide koostamisel ja jäätmete
liigiti kogumise arendamisel.

Jäätmeseaduse  alusel  on  kehtestatud  keskkonnaministri  29.  aprilli  2004  määrus  nr  38  „Prügila
rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“, mille kohaselt:

Prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas ei tohi biolagunevaid jäätmeid olla:

 üle 45 massiprotsendi alates 16. juulist 2010 a;

 üle 30 massiprotsendi alates 16. juulist 2013 a;

 üle 20 massiprotsendi alates 16. juulist 2020 a.

Jäätmeseaduse § 132 lg 3 alusel kehtib alates 1. jaanuarist 2008 sortimata olmejäätmete vastuvõtu ja
ladestamise keeld kõikidele prügilatele ning kehtib nõue korraldada olmejäätmete sortimise ja liigiti
kogumise võimalused tekkekohas.

2.4 Omavalitsuse tasand

Kohalikul  tasandil  jäätmehoolduse  planeerimisel  on  tähtis  määratleda  täpselt  kohalikule
omavalitsusele erinevate jäätmehooldusalaste õigusaktidega antud õigused ning pandud kohustused.
Jõhvi vallas jäätmekäitlust reguleerivad järgmised õigusaktid:

 Jõhvi  Vallavolikogu  15.09.2011  määrusega  nr  71  vastu  võetud  „Jõhvi  valla
jäätmehoolduseeskiri”. Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse üldnõuded, ehitus-, remondi-
ja  lammutustöödel  tekkivate  jäätmete  ning  tervishoiu-,  hoolekande-  ja  veterinaarteenuste
osutamisel tekkivate jäätmete käitlemise korra Jõhvi valla haldusterritooriumil.

 Jõhvi  Vallavolikogu  16.06.2011  määrusega  nr  61  on  kehtestatud  „Jäätmeliikide,  millele
kohaldatakse  korraldatud  jäätmevedu,  vedamissageduse  ja  -aja,  jäätmeveo  piirkondade  ja
jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord“.

 Jäätmevaldajate registri pidamist reguleerib Jõhvi Vallavolikogu poolt vastuvõetud 16.07.2009
määrus nr 147 „Jõhvi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja pidamise põhimäärus”.

2.5 Jõhvi valla korraldatud jäätmevedu



Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud
jäätmekäitluskohta  või  -kohtadesse  kohaliku  omavalitsuse  üksuse  valitud  ettevõtja  poolt.
Korraldatud  jäätmevedu  võib  hõlmata  ka  muid  jäätmeid,  kui  seda  tingib  oluline  avalik  huvi.
Vastavalt  jäätmeseadusele  on  kohalikul  omavalitsusel  kohustus  organiseerida  oma
haldusterritooriumil korraldatud olmejäätmevedu.
Jõhvi  vallas  on  peamiseks  korraldatud  jäätmeveo  eesmärgiks  kõikide  jäätmevaldajate  liitmine
jäätmekogumissüsteemiga.  Sellest  tulenevalt  on  jäätmeveo  planeerimisel  tähelepanu  pööratud
kahele aspektile:
1) kõigil jäätmetekitajatel peavad olema võimalused anda oma jäätmed üle kogumissüsteemi;
2)  jäätmete  kogumise  maksumus  peab  olema  kõigile  jäätmetekitajatele  võrdne  ning  sõltuma
tekkinud jäätmete kogusest.

Jõhvi Vallavolikogu määruse nr 61 „Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu,
vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord“
kohaselt valla haldusterritooriumile on moodustatud üks veopiirkond, mis hõlmab nii tiheasustus-
kui  ka  hajaasustusalasid.  Korraldatud  jäätmevedu  kohaldatakse  järgmistele  olmejäätmetele:
segaolmejäätmed,  paber  ja  kartong,  biolagunevad  jäätmed  (biolagundatavad  köögi-  ja
sööklajäätmed ning aia- ja haljastujäätmed selles ulatuses, mida kogutakse biolagunevate jäätmete
mahutisse), suurjäätmed.
Korraldatud jäätmeveoga ei  ole  hõlmatud ühistranspordi  peatustes,  tänavatel,  avalikes  parkides,
kalmistutel  ning  haljasaladel  paiknevate  avalike  jäätmemahutite  tühjendamine  ja  nendes
jäätmemahutites asuvad jäätmed ning avaliku ürituse korraldamise luba vajavatel üritustel tekkivad
jäätmed  ning  jäätmekäitluse  lisateenused.  Korraldatud  jäätmeveoga  ei  ole  hõlmatud  ohtlikud
jäätmed,  samuti  pole  korraldatud  jäätmeveoga  hõlmatud  pandiga  koormatud  pakendijäätmed  ja
need  pakendijäätmed,  mida  kogutakse  eraldi  avalikesse  või  jäätmevaldajate  omandis  olevatesse
pakendijäätmete mahutitesse.
Korraldatud  jäätmeveo  teenustasude  suurus  kujuneb  välja  Jõhvi  Vallavalitsuse  korraldatud
jäätmeveo  riigihanke  menetluse  käigus,  mille  tulemusel  sõlmitakse  vedajaga  leping,  kus
kajastatakse teenustasude hinnad. Jäätmeveo teenuse hind sisaldab: sõidukulu jäätmevaldaja juurde,
teisaldatava jäätmemahuti (või jäätmekoti) teisaldamist veokini raadiuses kuni 10 m,  jäätmemahuti
tühjendamist  veokile,  jäätmete  vedu  jäätmekäitlusettevõttesse,  jäätmeveoki  kaalumisteenuse
maksumust prügilas, jäätmekäitlusettevõtte jäätmete vastuvõtuhinda, mahuti paigutamise teenustasu
korraldatud jäätmeveo alustamisel, kui jäätmevaldaja rendib vedajalt mahuti ning mahuti äraviimise
teenustasu  korraldatud  jäätmeveo  lõpetamisel,  kui  mahuti  oli  renditud  vedajalt.  Vedaja  ei  saa
ühepoolselt suurendada jäätmeveo teenustasude suurust. Vedajal on õigus vallavalitsuselt taotleda
teenustasude  hindade  muutmist,  kuid  mitte  sagedamini  kui  üks  kord  aastas,  peale  ühe  aasta
möödumist lepingu sõlmimisest.
Korraldatud  jäätmeveo  tõttu  on   vähenenud  jäätmeveo  hinnad.  Korraldatud  jäätmeveoga  on
toimunud  jäätmevaldajate  nn  sundliitumine.  Näiteks  ei  olnud  enamik  üksikelamute  omanikest
varem jäätmeveoga liitunud. Peale selle on sundliitumine võimaldanud teha paremat järelevalvet
ning seetõttu on vähenenud ka prügistamise ning jäätmete ebaseadusliku käitlemise probleemid,
hõlbustatud jäätmete liigiti kogumine.

Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo
piirkonnas.  Vallavalitsus  võib  kinnistu  omaniku  või  aiandusühistu  kirjaliku  taotluse  alusel



erandkorras  tähtajaliselt  vabastada  korraldatud jäätmeveoga liitumisest,  kui  jäätmevaldaja  ei  ela
kinnistul või ei kasuta seda.
Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks Jõhvi vallas  viidi konkursi läbi oktoobris 2012.
Riigihanke  tulemusena  edukaks  tunnistatud  pakkumuse  esindaja  ettevõttega  on  sõlmitud
hankeleping  viieks  aastaks.  Võrreldes  varasema  korraldatud  jäätmeveo  teenustasudega,  hetke
olukorra  hinnad  on  väiksemad  eramute  jaoks,  kuid  veidi  kasvanud  suuremate  mahutite  osas.
Suuremad  mahutid  on  kasutusel  korteriühistutel,  kellel  on  üle  30  korterit  ning  teenustasu
suurendamine ei ole eriti märgatav jäätmevaldaja jaoks.

2.6 Jäätmekäitlus ettevõtte tasandil

Jäätmekäitlus  jäätmeseaduse  tähenduses  on jäätmete  kogumine,  vedamine,  taaskasutamine  ja
kõrvaldamine,  sealhulgas  vahendaja  või  edasimüüja  tegevus.  Ettevõtte  tasandil  reguleerivad
jäätmekäitlust  jäätmeluba,  jäätmekäitleja  registreerimistõend  ja  ohtlike  jäätmete  käitluslitsents.
Keskkonnakompleksloa puhul ei ole vaja eraldi jäätmeluba, sest kompleksloaga sätestatakse nõuded
ka jäätmete käitlemisele.
Jäätmekäitlusega  tegelev  ettevõte  peab  taotlema  jäätmeluba.  Keskkonnalubade  väljastamisega
tegeleb  Keskkonnaamet,  loa  väljastamise  käigus  küsitakse  kohaliku  omavalitsuse  arvamuse
ettevõtte kavandatava tegevuse kohta. 

2.7 Kodumajapidamine

Kodumajapidamise tasandil  on olulised järgmised tegevused: liitumine korraldatud jäätmeveoga,
olmejäätmete sortimine tekkekohas, pakendi ja pakendijäätmete eraldi kogumine, ohtlike jäätmete
eraldamine ja nende üleandmine kogumispunkti jm.

Kodumajapidamises tekkinud jäätmete käitlemisel on vaja juhinduda valla jäätmehoolduseeskirjast,
mis  järgib  riigi  jäätmepoliitika  eesmärke,  õigusaktide  nõudeid  ning  kohaliku  omavalitsuse
jäätmealast infrastruktuuri.



3. JÄÄTMEHOOLDUSE ÜLEVAADE 2009 – 2014

„Jõhvi valla ajakohastatud jäätmekava 2009 … 2013“ on vastuvõetud 17. septembril 2009 Jõhvi
Vallavolikogu  otsusega  nr  341.  Nimetatud  arengudokumendi  jäätmekäitluse  arengusuunad  ja
eesmärgid on samad, mis olid kehtestatud ajakohastatud Üleriigilise jäätmekavaga aastateks 2008
–  2013  (heaks  kiidetud  Vabariigi  Valitsuse  29.  mail  2008,  korraldusega  nr  234).  Üleriigiline
jäätmekava aastateks 2008 – 2013 määratles järgnevaks viieks aastaks jäätmekäitluse arengusuunad
ja eesmärgid. Peamine eesmärk oli, et elanike ja ettevõtjate poolt toodetud jäätmete hulk väheneks
ning elanike ja ettevõtjate teadlikkus jäätmete kogumise võimalustest ja kohustustest suureneks.
Jõhvi valla ajakohastatud jäätmekavas 2009....2013 olid  toodud mõõdikud ajaperioodiks 2009 –
2013:

 liigiti  kogutud  olmejäätmete  osatähtsus  kogu  olmejäätmetes  peab  suurenema  (2005.  aastal
11%), ohtlike jäätmete teke peab aasta-aastalt vähenema.

 jäätmete  taaskasutamise  osatähtsus  kogu  jäätmetekkes  peab  suurenema  klaasi,  plastiku  ja
paberi osas aasta-aastalt.

 olmejäätmete ladestamine ühe elaniku kohta peab aasta-aastalt vähenema (2005. aastal oli 283
kg/el).

Enamus püstitatud eesmärkidest on saavutatud. Korraldatud jäätmeveo juurutamisega Jõhvi vallas
kasutusele  on  võetud  mahutid  erinevate  mahtuvusega  0,08  –  4,5  m3,  võimaldamaks
jäätmevaldajatele  jäätmetekkest  tulenevalt  paindlikumat  valikut  mahutite  suuruse  ja
tühjendussageduse  vahel.  Regulaarne  segaolmejäätmete  konteinerite  tühjendus  on  vähendanud
konteinerite  ületäitumist.  Korraldatud  jäätmeveoga  kehtestati  valla  kõigile  jäätmevaldajatele
sõltuvalt kasutatavast mahutist ühtne mahuti tühjendamise teenustasu. Tabelis 1 „Segaolmejäätmete
koguteke Jõhvi valla aastatel 2009-2014“ on toodud segaolmejäätmete kogused Jõhvi vallas aastatel
2009 – 2014. 

Tabel 1 Segaolmejäätmete koguteke Jõhvi valla aastatel 2009-20141

Aasta kogus (t)

2009 2819,29

2010 3148,61

2011 2961,34

2012 2755,9

2013 3253,37

2014 2965,91

Tabelis 1 esitatud andmetest selgub, et võrreldes eelnevate aastatega aastaks 2012 segaolmejäätmete
kogused on vähenenud (sorteerimine on juurutatud), kuid aastal 2013 segaolmejäätmete kogutekke
on kasvanud (seotud majanduskasvuga). Aastaks 2014 segaolmejäätmete kogutekke on vähenenud.
Siit võiks eeldada, et jäätmete vähenemine on seotud sorteerimise.
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Koostöös taaskasutusorganisatsioonidega on edendatud pakendijäätmete liigiti kogumist. Vastavalt
eeltoodule  saab  väita,  et  liigiti  kogutud  olmejäätmete  osakaal  on  suurenenud.  Seda  on  näha
pakendijäätmete koguste järgi, mis on esitatud tabelis nr 2. 
Kodumajapidamisest  pärinevad  ohtlikud  jäätmed  (vana  õli,  värvid,  kemikaalid,  akud,  patareid,
luministsentslambid) saab tasuta ära anda Jõhvi ohtlike jäätmete kogumispunktis  aadressil  Tartu
mnt 26, Jõhvi linn. Ehitusjäätmete vastuvõtmine toimub tasu eest Uikala prügilas.
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed kompostitakse omal kinnistul kui kinnistu suurus seda lubab.
Elanike  keskkonnateadlikkust  tõstetakse  ja  jäätmekäitlusalast  infot  jagatakse  valla  ajalehe  ja
veebilehe kaudu.

Tabelis 2 on esitatud andmed jäätmeliigiti osas aastate 2011 ja 2014 kohta. Andmed on esitatud
viimase nelja aasta kohta, et piltlikult oleks näha, et liigiti kogutud jäätmete osakaal on muutunud.

Tabel 2. Jõhvi vallas tekkinud jäätmekogused aastatel 2009 - 2014, t/a2

Jäätmeliik

jä
ät

m
e-

ko
od

kogus (t)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Segaolmejäätmed 200301 2819,29 3148,61 2961,34 2755,895 3253,37 2965,91

Paber- ja kartong 
pakendid

150101
1046,16 1395,77 989,06 1025,76 204,55 331,98

Plastpakendid 150102 325,09 170,53 107,8 159,53 124,00 156,86

Puitpakendid 150103 53,05 90,77 64,34 131,20 36,28 62,8

Segapakendid 150106 297,32 163,1 167,7 87,13 156,07 189,85

Ohtlikud jäätmed * 187,96 1271,97 173,88 243,42 126,69 280,16

Vanarehvid 160103 94,22 105,48 107,95 117,48 89,31 138,27

Ehitus- ja 
lammutusjäätmed

17
14844,15 13023,87 15512,77 10984,65 13760,61 15934,27

Jõhvi  vallas tekkinud jäätmekogused aastatel  2011 – 2014 on toodud tabelis  nr  2.  Tabel  on
koostatud jäätmearuandluse infosüsteemi andmete alusel. Jäätmearuandluse infosüsteemis on eraldi
kajastatud  Jõhvi  vald  ja  Jõhvi  linn,  seoses  sellega  need  kogused  on summeeritud.  Analüüsides
tabelis 2 esitatud andmeid selgub, et segaolmejäätmete kogused on vähenenud, kuid liigiti kogutuid
jäätmete osakaal kasvas – liigiti kogumine Jõhvi vallas juurutatakse.  

3.1 Jäätmevaldajate register

Jäätmeseaduse alusel peab kohaliku omavalitsuse organ asutama oma määrusega jäätmevaldajate
registri ning kehtestama registri pidamise korra. Jäätmevaldajate registri pidamise eesmärgiks on
saada ülevaade kõikidest  piirkonna jäätmevaldajatest,  nendega seotud jäätmetekkekohtadest  ja -
mahtudest ning tagada ülevaade jäätmete veost.

2 jäätmearuandluse infosüsteem JATS



Jäätmevaldajate registris kajastuvad järgmised andmed:
1. jäätmetekkekohad ja jäätmeveokohtadega seotud jäätmevaldajate andmed;
2. jäätmetekkekohtade hetkestaatused;
3. jäätmeveopiirkonnad;
4. korraldatud jäätmevedu teostava firma andmed;
5. päringud ja kaardieristused vastavalt  registris fikseeritud andmetele,  nagu jäätmeveo staatus,

maht, kategooria jne;
6. jäätmeveo korraldanud jäätmevedaja poolt  esitatud  aruandlus  jäätmetekkekohale  paigaldatud

jäätmemahutitest, veo mahtudest ning veo sagedusest;
7. jäätmetekkekohtade ja kogumisvahendite asukohad registri kaardiliidesel.

Jõhvi  valla  jäätmevaldajate  register  vajab  korrastamist  lähiajal,  see  on  arvestatud  jäätmekava
tegevuskavas.

3.2 Jäätmete kogumine ja sortimine

Jõhvi  valla  kogutud  ja  käideldud  jäätmeliikide  ja  koguste  hindamise  aluseks  võetud  riikliku
jäätmestatistika andmeid ja muid asjakohaseid materjale.
Jäätmekäitluse  aruandlus  põhineb ettevõtete  poolt  jäätmeseaduse  alusel  esitatavatel  iga-aastastel
jäätmearuannetel.  Jäätmearuandeid on kohustatud esitama jäätmeluba või kompleksluba omavad,
samuti jäätmekäitlejatena registreeritud isikud. Andmed esitatakse Keskkonnaametile, kes edastab
neid jäätmearuandluse infosüsteemi.  Nimetatud infosüsteemi abil  on võimalik andmeid võrrelda
ning kontrollida, tulemusena saadakse usaldusväärseid koondandmeid.  
Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis
käsitleb  valla  jäätmehoolduse  arendamist.  Seega  jäätmekava  kui  arengudokumendi  kohaselt  on
oluline teada saada koguste suurusjärk iga tekkiva jäätmeliigi kohta, mille alusel saab hinnata kas
olemasolevad kogumisvõimalused katavad vajadused või  vajab vald täiendavaid investeeringuid
teatud jäätmeliikide liigiti kogumise arendamiseks.
Jõhvi vallas toimub korraldatud jäätmevedu kogu valla haldusterritooriumil. Korraldatud jäätmeveo
konkursi  tulemusel  tegeleb  segaolmejäätmete  kogumisega  alates  20.02.2013  Jõhvi  valla
territooriumil  OÜ  EKOVIR  lepingu  nr  6.1-12.1/21  (20.02.2013  –  01.03.2018)  alusel.  Enne
eelnimetatud lepingu sõlmimist teenust osutas sama ettevõte ning Rag-Sells AS.

Ohtlikute  jäätmete  koguse  suurim  osa  on  moodustatud  vanaõli  ja  ehitusmaterjalijäätmetest.
Ehitusjäätmete suurema osa moodustuvad kivid ja pinnas, vanametallijäätmed.
Kohaliku  omavalitsuse  üksus  korraldab  jäätmete  sortimist,  sealhulgas  liigiti  kogumist,  et
võimaldada  nende  taaskasutamist  võimalikult  suures  ulatuses.  Sortimisel  eraldatakse
taaskasutatavad jäätmed ning ohtlikud jäätmed ülejäänud jäätmetest, kui see on tehniliselt teostatav
ja  sellega  ei  kaasne  ülemääraseid  kulutusi.  Kui  see  on  tehniliselt,  keskkonna  seisukohast  ja
majanduslikult  teostatav,  peab kohaliku omavalitsuse üksus  korraldama vähemalt  paberi-,  papi-,
metalli-,  plasti-  ning  klaasijäätmete  liigiti  kogumise.  Tabelist  2  on  näha,  et  aastal  2011
segaolmejäätmeid on kogutud rohkem, kui 2012 aastal. Järelduseks on see, et segaolmejäätmetest
on kogutud liigiti muid jäätmeid. Märkimisväärne on samuti see, et liigiti kogutud jäätmete kogused
on suurenenud, seega võib väita, et liigiti kogutud jäätmete osakaal on suurenenud.



3.3 Jäätmekäitluskohad

Jäätmekäitluskohtade  rajamisel  tuleb  arvestada  nende  kaugust  olulisematest  omavalitsuse
territooriumil  asuvatest  tõmbepunktidest,  et  ühildada  elanike  oluliste  tegemistega  ka  sorteeritud
jäätmete ära andmine ja vältida selleks lisakulutuste tegemist.
Jäätmeseadusele  vastavalt  tuleb  jäätmete  kõrvaldamisel  ja  segaolmejäätmete  taaskasutamisel,
läheduse  põhimõtet  rakendades,  vedada  jäätmed  lähimasse  nõuetele  vastavasse  prügilasse  või
jäätmejaama, kus toimub edasine jäätmete töötlemine.
Sulgemist vajavaid prügilaid Jõhvi vallas ei ole. Pärast Kotinuka prügila sulgemist alustas tegevust
Uikala  prügila,  mis  asub Kohtla  vallas  Kukruse  külas,  ca  4,5  km kaugusel  lõunas  Põhja-Eesti
pankrannikust  ja  Soome  lahest  ning  5  km  kaugusel  Jõhvi  linnast  põhja  pool.  Uikala  prügila
operaatoriks on Uikala Prügila AS (registrikood 10339722). Uikala prügila on tavajäätmete prügila
ja ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta. Erandiks on eterniit.
Suletud Kotinuka prügila on korrastatud - prügilakeha korrektselt  koondatud ning kaetud paksu
kattekihiga. Prügila kõrgus on suur, nõlvad on tehtud astmetena selleks, et vältida vajumist. Suletud
prügila  järelhoolduse  kulud kannab endine  käitaja  ehk Uikala  Prügila  AS.   Prügilal  on olemas
seirevõrgustik  piirdekraavi,  gaasiväljutusavade  ning  puurkaevude  näol.  Prügilas  teostatakse
regulaarset  seiret  ning  niitmistöid  kulupõlengute  vältimiseks.  Seireandmed  esitatakse
Keskkonnaametile.

Jõhvi vallas on olemas järgmised (suurimad) jäätmekäitluskohad:

Vanametalli  kokkuostuga tegelevad  jäätmekäitlejad  (Kuusakoski  AS,  Tolmet  Eesti  OÜ).
Suuremad  jäätmevedajad on Ragn-Sells AS, EKOVIR OÜ. Paberjäätmete ning pakendijäätmete
kogumisega tegelev ettevõte on OÜ NEW ECOLOGICAL SOLUTIONS.  AS Revino Farming –
ettevõte  tegeleb  piimakarjakasvatusega  vastavalt  keskkonna  kompleksloa tingimustele,  kus  on
arvestatud parima võimaliku tehnikale vastava jäätmekäitlusega.
Pakendite  avalikke  kogumispunkte on  Jõhvi  vallas  01.  märts  2016.  aasta  seisuga  41.
Pandipakendit  on  võimalik  viia  taaraautomaatidesse,  mis  asuvad suuremate  ostukeskuste  juures
Jõhvi linnas - Rakvere tn 29, Vahe tn 5, Narva mnt 4b, Narva mnt 38, Tartu mnt 15a.
Vanapaberi ja papi kogumine ja vedu on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. Territooriumil, mille
jäätmetekkekohaks  on  8  ja  enama  korteriga  elamu,  peab  olema  paber  ja  kartongi  mahuti.
Ettevõtetes, kus tekib üle 50 kg nädalas paberit ja kartongi ja need ei leia kohapealset kasutust, peab
olema eraldi  kogumismahuti  või  koht  paberi  ja  kartongi  kogumiseks.   Vanapaberit  ja  kartongi
võetakse vastu Uikala prügilas, OÜ NEW ECOLOGICAL SOLUTIONS. Korraldatud jäätmeveo
raames saab koguda vanapaberit väga väikse tasu eest.

Korraldatud  jäätmevedu  hõlmab  ka  suuremõõtmeliste  jäätmete  (mööbel)  kogumist  ja  äravedu.
Mahukad jäätmed, mida ei ole võimalik nende mõõtude või kaalu tõttu paigutada mahutitesse,
tuleb paigutada ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse ning korraldada nende äravedu vähemalt 3
päeva jooksul. Suuremõõtmelisi jäätmeid (mööbel) võib viia ka Uikala prügilasse.
Koduses  majapidamises  tekkinud  väiksema  mõõtmelisi  ohtlikke  jäätmeid saab  üle  anda
SEVENOIL EST OÜ tankla territooriumil asuvasse ohtlike jäätmete kogumispunkti (Tartu mnt 26,
Jõhvi linn).



Elektri- ja elektroonikajäätmete kogumisega tegeleb Eesti Elektroonikaromu MTÜ, kes opereerib
üleriigilist  EE-seadmete  kogumisvõrku.  EE-seadmete  tarbijad  saavad  oma  elektroonikaromud
kogumispunktidesse ära anda tasuta. Kõik kogumispunktides kokku kogutavad elektroonikaromud
suunatakse edasisse käitlusesse ning taaskasutusse vastavalt õigusaktides sätestatud korrale. Vanade
akude ja patareide vastuvõtmise põhimõte - tasuta on kohustatud vanu patareisid ja akusid vastu
võtma kõik uusi müüvad kauplused. Elektri- ja elektroonikajäätmeid on võimalik tagastada poodi
ilma sealt uut seadet ostmata juhul, kui 10 km raadiuses ei ole ühtegi elekti- ja elektroonikajäätmete
kogumispunkti.  Jõhvi vallas asuv EE-jäätmete kogumispunkt asub aadressil Tartu mnt 26, Jõhvi
linn.    
Kogumispunktides  tasuta  vastuvõetavate  seadmete  nimekirja  kuuluvad:  suured  kodumasinad
(külmikud,  pesumasinad,  elektripliidid,  mikrolaineahjud,  elektriradiaatorid,  kliimaseadmed,
ventilaatorid jms);  väikesed kodumasinad (tolmuimejad,  õmblusmasinad,  röstrid,  kellad,  kaalud,
kohvimasinad jms); kodused IT-seadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid,
automaatvastajad, printerid jms); tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad,
magnetofonid,  muusikariistad  jms);  luminofoorlampide  valgustid  ja  sirged  luminofoorlambid,
kompaktlambid; elektritööriistad (va. tööstuslikud); elektrilised mänguasjad; seire ja valveseadmed
(suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms). 

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (lehed, oksad, niidetud hein) on soovitav kompostida oma
kinnistul kui kinnistu suurus seda lubab. Seoses heakorratalgute tegemisega saab kevadel ja sügisel
biolagunevaid aiajäätmeid tasuta üle anda heakorratöödega tegelevale ettevõttele, eelnevalt leppides
kokku vallavalitsusega. Tasuta saab üle anda kilekottidesse pakendatuid aia- ja haljastusjäätmeid.
Muul ajal saab aia- ja haljastusjäätmeid üle anda tasu eest Uikala prügilasse.

Ehitus- ja lammutusjäätmeid saab tasu eest ära anda Uikala prügilasse, samuti prügilas võetakse
vastu asbestisisaldavaid jäätmeid.

3.4 Jõhvi vallas hinnanguliselt tekkivad jäätmed

3.4.1 Jäätmete kogused

Säästva  Eesti  Instituudi  (SEI-Tallinn)  poolt  2012-2013  läbi  viidud  segaolmejäätmete
sortimisuuringu „Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning
elektroonikaromu koostise uuring“ kaudse hinnangu kohaselt tekkis 2011 Eestis ühe elaniku kohta
keskmiselt  216 kg segaolmejäätmeid aastas,  mis teeb umbes 0,59 kg segaolmejäätmeid inimese
kohta päevas.

Olmejäätmete  kogus  sõltub  eelkõige  piirkonnas  valdavast  elamutüübist  (korrusmajad,
individuaalelamud) ja tarbimisharjumistest, kaubandus- ja teiste teenindusettevõtete lähedusest ning
kui hästi on piirkonnas korraldatud jäätmete (paber ja papp, pakendijäätmed ja biojäätmed) liigiti
kogumine.
Keskkonnaameti jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS) andmetel tekkis 2012 Jõhvi vallas 2 755,9
tonni segaolmejäätmeid, mis teeb ühe elaniku kohta 223 kg/a. 



Lähtudes  Riigi  jäätmekava  2014  –  2020  olmejäätmete  taaskasutamine  oli  2011.  a  ligi  30%
olmejäätmete  tekkekogusest,  2012  on  see  esialgsetel  andmetel  ligi  50%.  Taaskasutatavate
olmejäätmete  kogused  on  suurenenud  ning  seetõttu  olmejäätmete  prügilasse  ladestamine  on
omakorda vähenenud. 
Liigiti  kogutud  jäätmed  lähevad  taaskasutusse.  Mida  rohkem  jäätmeid  kogutakse  liigiti,  seda
suurem  on  taaskasutavate  jäätmete  osakaal,  seega  on  väiksem  ladestatavate  jäätmete  osa.
Olmejäätmete  koostisse  kuuluvatest  jäätmeliikidest  on  liigiti  kogumisse  kõige  laialdasemalt
haaratud  pakendijäätmed.  Protsess  põhineb  taaskasutusorganisatsioonide  korraldatud
pakendijäätmete  kogumisvõrgustikul.  Jõhvi  valla  territooriumil  kogutakse  pakendijäätmeid
pakendiorganisatsioonide  kogumisvõrgustiku  abil.  Vallavalitsusel  on  sõlmitud  jäätmevedaja
ettevõttega  leping  pakendijäätmete  kogumiseks  ja  veoks,  suuremate  korterelamute  juures  on
paigutatud  pakendijäätmete  kogumismahutid  –  kokku  vallas  on  61  0,6  m³  mahutit,  mille
tühjendamine toimub kaks korda kuus.

3.4.2 Segaolmejäätmete koostis

Prügilasse  ladestatud  segaolmejäätmete  koostise  analüüsimiseks  on  Eestis  erinevate  meetodite
alusel tehtud ainult üksikuid piirkondlikke ja valdavalt lühiajalisi uuringuid. Viimane põhjalikum
segaolmejäätmete sortimisuuring viidi  läbi  üle  Eestiliselt  2012 – 2013.  aastal.   Sortimisuuringu
eesmärk oli analüüsida Eesti eri piirkondades ja asulatüüpides tekkivate ja prügilasse ladestatavate
segaolmejäätmete ainelist koostist. Segaolmejäätmete sortimisuuringu piirkondade valikul arvestati,
et  piirkonnad hõlmaksid  suurlinna  Tallinna  erinevaid  linnaosi,  väikelinnu kui  ka  maapiirkonda.
Olmejäätmete  koostist  uuriti  Tallinnas  Lasnamäe,  Kesklinna  ja  Nõmme  linnaosas,  väikelinna
piirkondadest Pärnu ja Jõhvi linna ning maapiirkondadest Järvamaad. 

Tabel 3. Segaolmejäätmete liigiline koostis piirkondade kaupa 2012/2013 (massiprotsendid)

Jäätmeliik
Tallinn väikelinnad

maapiirko
nd

Eesti
keskmin

e

Lasnamäe Kesklinn Nõmme Pärnu Jõhvi Järvamaa

Biolagunevad 48,5 52,2 47,2 49,9 51,5 46,6 48,0

Pakendijäätmed 28,8 26,9 27,3 29,2 26,5 27,6 28,5

Põlev materjal 83,8 85,6 82,3 84,1 86,0 86,1 84,7

Mittepõlev materjal 16,1 14,4 17,7 15,9 14,0 13,7 15,2

Võrreldes  eelmise  üle  Eestilise  segaolmejäätmete  sortimisuuringu  tulemustega  on  täheldatud
mõningad muudatused jäätmeliikide osakaaludes. Võrreldes 2007/2008. aastal läbi viidud uuringu
tulemustega  on  võrdlemisi  suuresti  vähenenud  klaasi,  paberi  ja  papi  ning  biojäätmete  osakaal.
Samas on suurenenud metalli, puidu, ohtlike jäätmete ja muu põleva jäätmefraktsiooni osakaal.
Jäätmeuuringute andmetel on praegusel ajal biolagunevate jäätmete (toidu- ja aiajäätmete, paberi,
papi,  puidu)  osatähtsus  langenud  48%-ni.  2008.a  uuringus  oli  osatähtsus  56%.   Paber  ja  papp
moodustavad seejuures kuni 13,5% jäätmete üldkogusest ning pakendijäätmed 18,1%.
Sortimisuuringu  andmetel  on  näha,  et  Jõhvi  vallas  on  hästi  arenenud  pakendijäätmete



kogumissüsteem,  seega  pakendijäätmete  osakaal  segaolmejäätmetes  on  26,5,  mis  on  Eesti
keskmisest madalam. Biolagunevate jäätmete kogumissüsteem vajab arendamist, sest Jõhvi valla
biolagunevate jäätmete massprotsent segaolmejäätmetes on 51,5 ning Eesti keskmine 48.

3.4.3 Pakendijäätmete kogused ning kogumine 

Pakend  on  mis  tahes  materjalist  valmistatud  toode,  mis  kasutatakse  kauba,  toormest  kuni
valmiskaubani  hoidmiseks,  kaitsmiseks,  käsitsemiseks,  kättetoimetamiseks  ja  esitlemiseks  kogu
tsükli vältel tootjast tarbijani.
Uuringutulemuste  põhjal  arvutatud  Eesti  keskmine  pakendijäätmete  sisaldus  prügilasse
ladestatavates  segaolmejäätmetes  on  28,5%.  Pakendijäätmetest  moodustab  kõige  suurema  osa
plastpakend.  Plastpakendist  moodustas  enamuse  (keskmiselt  88%)  nn  pehme  plast  (kilekotid,
pakkekile  jms)  ja  kõva plastpakend (plastpudelid,  -karbid,  -kaaned,  -korgid jms).  Klaaspakendi
sisaldus  oli  piirkonniti  vahemikus  4,1-6,0%  ning  paber-  ja  papppakend  moodustasid  13,5%
segaolmejäätmetest.  Positiivse  poole  pealt  tuleks  märkida,  et  tagatisraha  alla  kuuluvate
joogipakendite   osakaal  uuritud  proovides  praktiliselt  puudus.  See  viitab  asjaolule,  et
tagatisrahasüsteem toimib hästi.
Pakendiseadusest  tulenevalt  on  omavalitsustel  pakendi  ja  pakendijäätmete  kogumissüsteemis
koordineeriv roll. Kohalik omavalitsus peab kindlaks määrama oma haldusterritooriumil pakendi ja
pakendijäätmete kogumisviisid ning sätestama need oma jäätmehoolduseeskirjas.

Tabel 4. Jõhvi vallas pakendijäätmete teke aastatel 2010-2012, tonnides3

Jäätmete nimetus 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Plastpakendid (15 01 02) 325,09 170,53 107,8 159,53 124 156,86
Metallpakendid (15 01 04) 15,1 19,8 13,7 21,1 16,91 25,92
Segapakendid (15 01 06) 297,32 163,1 167,7 87,13 156,07 189,85
Klaaspakendid (15 01 07) 301,08 138,96 69,43 56,43 87,27 62,68
Paber- ja kartongpakendid 
(15 01 01)

1046,16 1395,77 989,06 1025,76 204,55 331,98

KOKKU 1984,75 1888,16 1347,68 1348,92 588,8 767,29

Analüüsides  tabelis  4  esitatud  andmeid  selgub,  et  kogutavate  pakendijäätmete  osakaal  on
stabiliseerunud.  Segapakendite  osa  on  vähenenud,  kuid  metallpakendite  osakaal  on  veidi
suurenenud.  Võib eeldada,  et  segapakendite  seast  mingi  osa metallpakendeid on välja sorditud.
Plastpakendite  suuremat osa moodustub kile,  mis  tekkivad põllumajandusettevõtetel  ning kauba
müügi  firmadel.  Kartongpakendite  osakaal  on  muutunud.  See  viidab  sellele,  et  tuleks  pöörata
rohkem  tähelepanu  paberpakendite  kogumisele  –  kontrollida  ettevõtteid,  kellel  tekkivad
paberpakendid ning selgitada, kuidas toimub utiliseerimine.

Tagatisrahaga  kaetud  pakendite  kogumissüsteemi korraldab  ja  finantseerib pakendiettevõte  või
pandiorganisatsioon. Kogumiskohaks on müügipunkt.
Pakendiettevõte või taaskasutusorganisatsioon korraldab pakendite vastuvõttu müügipunktides või
kogumispunktides, korraldab tagatisraha liikumise ning katab kaubandusettevõtete tehtud kulutused

3 jäätmearuandluse infosüsteem JATS



pakendite vastuvõtule (vastavalt omavahelisele kokkuleppele).
Tarbija tagastab müügikohta sealt ostetud või samalaadse, tagatisrahaga kaetud, pakendi ning saab
tagasi kauba soetamisel makstud tagatisraha. Pakend peab olema säilinud vormiliselt algsel kujul.
Süsteemis osalemine on vabatahtlik.

Segapakendi kogumissüsteemi korraldab ja finantseerib pakendiettevõte või pandiorganisatsioon.
Kogumiskohaks  on  müügikohas,  elamugruppides,  hajaasustuse  kokkukandepunktides  ja
jäätmekogumispunktides asuvad kogumiskonteinerid.
Pakendiettevõte  või  taaskasutusorganisatsioon korraldab  pakendijäätmete  kogumist  ja
taaskasutamist  paigaldades  selleks  ettenähtud  kohtadesse  pakendikonteinerid.  Peab  arvestust
pakendite ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise üle.
KOV  määrab  kindlaks  pakendikonteinerite  täpsed  asukohad  ning  korraldab  nende  paigaldust
ettenähtud kohtadesse (administratiivne korraldus – kokkulepped maaomanikega jne).
Tarbija  kasutab  pakendi  ja  pakendijäämete  kogumissüsteemi  vabatahtlikult.  Pakendi  ja
pakendijäätmete äraandmine on tarbijatele tasuta.
Pakendiseaduse kohaselt peab tiheasustusega alal, kui asustustihedus on rohkem kui 500 elanikku
ühel ruutkilomeetril, olema vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri raadiuses. Kui
asustustihedus  on  rohkem  kui  1000  elanikku  ühel  ruutkilomeetril,  vähemalt  üks  kogumiskoht
jäätmevaldajast 500 meetri raadiuses. Kui asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril –
kohaliku  omavalitsuse  territooriumil  paiknevates  asulates,  arvestusega  üks  kogumiskoht  500
elaniku kohta.

Jõhvi valla territooriumile paigaldanud segapakendi konteinerid jaotuvad 01.jaanuari 2016
 seisuga taaskasutusorganistasioonide vahel alljärgnevalt:

 Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO): 4 x 2,5 m³ segapakendi konteinerit; 1 x 0,6
m³ segapakendikonteiner; 1 x 1,5 m³ paberijäätmete konteiner;

 MTÜ  Eesti  Pakendiringlus: 5  x  5  m³  segapakendikonteinerit;  15  x  1,5  m³
segapakendikonteinerit;  2 x 0,8 m³;

 OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO): 13 x 0,6  m³ segapakendikonteinerit.
Konteinerite asukohtade info on kättesaadav taaskasutusorganisatsioonide kodulehtedel.

Pakendite kogumise konteinerpargi paiknemise tihedus on käesoleval hetkel piisav vallas elavate
inimeste vajaduste katmiseks. Avalike pakendikonteinerite paigutamisel on oluline, et need jääksid
elanike liikumisteedele. Konteinerid on paigaldatud korrusmajade, garaažide ning parklate juurde,
suuremate teede ristmikule. Probleemiks on see, et pakendikonteineritesse pannakse mittesobivad
jäätmed – segaolmejäätmed, suurjäätmed, haljastusjäätmed. Juhul, kui peale pakendeid konteineris
on teisi jäätmeid, siis taaskasutusorganisatsioon ei tühjenda seda ning jäätmete äraviimisega tegeleb
vallavalitsus. See toob vallavalitsusele lisakulutusi ning pakendid ei lähe taaskasutusse, vaid neid
ladestatakse prügilasse. Probleemi lahendamiseks peaks tõstma elanikkonna keskkonnateadlikkuse
taseme.
 Ettevõtete  pakendi  kogumissüsteemi korraldab  ja  finantseerib  pakendiettevõte  või
taaskasutusorganisatsioon. Pakend kogutakse ettevõtte tootmisterritooriumil.
Ettevõtete all mõeldakse kõiki Jõhvi vallas tegutsevaid tootmis- ja teenindusettevõtteid, kes oma
tegevuses kasutavad erinevat liiki pakendeid ning pakendatud kaupu. Pakendiseaduse § 16 kohaselt
on pakendiettevõttel kohustus kokku koguda ja taaskasutada enda pakendatud või imporditud kauba



pakendid ja nendest tekkinud pakendijäätmed ning kanda eelnimetatud tegevusega seotud kulud.

3.4.4 Biolagunevad jäätmed segaolmejäätmete hulgas

Biolagunevad  jäätmed  moodustavad  olulise  osa  segaolmejäätmetest.  Biolagunevate  jäätmete
koguste  vähendamisel  on  võtmeroll  ladestatavate  segaolmejäätmete  koguste  vähendamisel  ning
prügilate  keskkonnaohu minimeerimisel.  Orgaanilise  aine  rikkad  on ka  reoveesete,  loomsete  ja
taimsete  kudede  jäätmed,  puidujäätmed  jne.  Käesolevas  punktis  käsitletakse  olmelise  tekkega
biolagunevaid jäätmeid nagu paber, köögijäätmed, haljastusjäätmed.
SEI  (2012-2013)  läbiviidud  uuringu  tulemuste  kohaselt  moodustas  biojäätmete  sisaldus
segaolmejäätmetes Eestis keskmise kohta 31,8%. Sealjuures enamuse moodustasid köögijäätmed
26,9%, järgnesid aiajäätmed 3,8% ja muud biojäätmed 1,1%.

Paberi-  ja  papijäätmed (k.a  pakend)  on  eraldi  kogutuna  kergesti  taaskasutatavad.  Vanapaberi
taaskasutamiseks on vaja see eraldada muudest jäätmetest ning vältida selle kvaliteedi langemist.
Antud  jäätmete  koguste  vähendamine  on  võimalik  eelkõige  paberi-  ja  papijäätmete
kogumisvõrgustiku rajamise abil. Jõhvi vallas paberi- ja papijäätmed suunatakse taaskasutusse läbi
korraldatud jäätmeveo.  Territooriumil,  mille  jäätmetekkekohaks on 8 ja  enama korteriga elamu,
peab olema paber ja kartongi mahuti. Ettevõtetes, kus tekib üle 50 kg nädalas paberit ja kartongi ja
need ei leia kohapealset kasutust, peab olema eraldi kogumismahuti  või koht paberi ja kartongi
kogumiseks.  

Haljastusjäätmetest saab  eristada  koduaedades  ja  ühiskondlikel  aladel  (pargid,  kalmistud)
tekkivaid  haljastusjäätmeid.  Haljastuses  tekkivaid  suuremaid  oksi  ning  muud  puidumaterjali
kasutatakse  kohapeal  kütteks.  Koduaedades  tekkivate  haljastusjäätmete  koguste  vähendamiseks
propageeritakse  nende kohapealset  kompostimist.  Kompostrite  paigaldamisega  seonduvad kulud
katavad jäätmetekitajad ise. 

Biolagunevate  toidujäätmete iseloom  on  teistest  jäätmetest  veidi  erinev  (üldjuhul  hakkavad
kiiresti haisema, määrivad, talvel külmuvad kiiresti jms). Jõhvi valla elanikel on olemas võimalus
tellida jäätmemahuti biolagunevate jäätmete kogumiseks korraldatud jäätmeveo raames, kuid antud
praktika ei leia kasutust. See on tingitud sellest, et vallas on palju korruselamuid, kus elanikel on
raskendatud  biolagunevate  jäätmete  eraldi  kogumine.   Eramutes  elavatel  inimestel  on  olemas
kompostimisvõimalus.

3.4.5 Ohtlikud jäätmed

Jäätmeseaduse  §  65  lõike  2  kohaselt  kohustub  kohalik  omavalitsus  oma  haldusterritooriumil
korraldama  kodumajapidamistes  tekkivate  ohtlike  jäätmete  kogumist  ja  üleandmist
jäätmekäitlejatele.
Ohtlikke jäätmeid tekib nii majapidamistes kui ettevõtetes. Majapidamistes jääb üle peamiselt vanu
akusid,  patareisid,  värvijäätmeid,  ohtlikke  pakendeid,  vanu  ravimeid  ja  päevavalguslampe  jmt.
Ettevõtetes  tekib  nii  spetsiifilisi  tootmisjääke  kui  majapidamisega  sarnaseid  ohtlikke  jäätmeid.
Ohtlikud jäätmed peab eraldama nende tekkekohas, kuna need kujutavad ohtu nii inimese tervisele
kui ka keskkonnale.



Jõhvi  valla  elanikud  saavad  majapidamises  tekkinud  ohtlikud  jäätmed  tasuta  üle  anda  ohtlike
jäätmete kogumiskonteinerisse, mis asub aadressil Tartu mnt 26, Jõhvi linn Sevenoil Est OÜ tankla
juures.

Ettevõtjad peavad oma ohtlikud jäätmed käitlema ise - andma üle oma jäätmed vastavat jäätmeluba
ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Jäätmearuandluse infosüsteemi andmete alusel Jõhvi vallas on kogutud ohtlikke jäätmeid:

Tabel 5. Jõhvi vallas kogutud ohtlikud jäätmed aastatel 2009 - 2014

Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kogus (t) 187,96 1271,97 173,88 243,42 126,69 280,16

Ohtlike jäätmete suurem kogus oli 2010. aastal.  See on tingitud ehitustööde algatamisega Jõhvi
vallas – Jõhvi liiklussõlme ümberehitamine, promenaadi ehitamine.

Ülevaade vanaõli käitlemisest

Vanaõli  käitlusnõuded on reguleeritud  Keskkonnaministri  21.04.2004 määrusega  nr  23.  Vanaõli
kuulub  ohtlike  jäätmete  hulka  ja  tekkevaldkonnast  lähtudes  liigitatakse  see  vastavalt  Vabariigi
Valitsuse  6.  aprilli  2004  määruse  nr  102  «Jäätmete,  sealhulgas  ohtlike  jäätmete  nimistu»
jaotisekoodidega 05, 12, 13 või 16 nimetatud jaotisse või tähistatakse koodinumbriga 20 01 26*.
Vanaõli käitlemisel tuleb vältida selle lekkimist ning valgumist pinnasesse, pinna- ja põhjavette,
merre ning kanalisatsiooni- ja kuivendussüsteemidesse.  Samuti peab vanaõli taaskasutamisel või
kõrvaldamisel  vältima  tekkinud  jääkide  kontrollimatut  kõrvaldamist.  Vanaõli  käitlemine  ei  tohi
põhjustada  pinnasereostust  või  reostusohtu  ning  välisõhu  saastumist  määral,  mis  ületab
õigusaktidega kehtestatud saasteainete heitgaaside piirväärtusi. 
Vanaõli kogumiseks Jõhvi vallas on loodud ohtlike jäätmete kogumispunkt, kuhu elanikud saavad
äraanda  vanaõli  ja  muud  ohtlikud  jäätmed.  Ettevõtted  peavad  sõlmima  vastavat  lepingut  oma
tegevuse  käigus  tekkiva  vanaõli  käitlemiseks.  Ohtlike  jäätmete  kogumispunkti  saavad  tasuta
äraanda vanaõli vaid eraisikud, kellel see tekkis majapidamises. Kõik kogutud jäätmed antakse üle
vastavat luba omavale ettevõttele – vallavalitsuse tellimusel toimub ohtlike jäätmete äravedu (sh
vanaõli) litsentseeritud ettevõtte poolt. Kõik kogutud vanaõli suunatakse taaskasutusse. Jõhvi valla
haldusterritooriumil  pole  vanaõli  käitluskohta,  seega  kogutud  vanaõli  antakse  üle  teiste
haldusterritooriumitel asuvatele jäätmekäitlejatele (VKG OIL AS, Portlif Grupp OÜ)

Raviasutuste jäätmete käitlemine

Tervishoius  tekkivate  jäätmete  käitluse  riikliku  juhendmaterjali  järgi  on  riiklikul  tasandil  paika
pandud  tervishoiu  jäätmete  kogumispunktid  teise  ja  kolmanda  tasandi  haiglate  juures.
Tervishoiuasutustes peab riskijäätmeid koguma kindlasti olmejäätmetest eraldi ja tekkivad jäätmed
suunama käitlemiseks riskijäätmete käitlussüsteemi.
Ohtlikke  jäätmeid  tekitavad ettevõtted  (sh meditsiiniasutused)  peavad sõlmima ohtlike  jäätmete
üleandmiseks  lepingu  vastavat  käitluslitsentsi  omava  ettevõttega.  Ohtlike  jäätmete  kogumiseks
peavad  ettevõtted  rajama  või  leidma  spetsiaalse  koha,  mis  on  vastavalt  märgistatud,  ning



kogumiseks tuleb kasutada spetsiaalset jäätmetaarat. Samuti peavad eelnimetatud ettevõtted vastu
võtma ettevõttesisesed jäätmekäitluseeskirjad. Ohtlike jäätmete kogumise ja üleandmisega seotud
kulud katavad ettevõtted ise. Jäätmete üleandmise tõestamise aluseks on ohtlike jäätmete saatekiri.

3.4.6 Suurjäätmed

Suurjäätmed  on  suuregabariidilised  esemed,  näiteks  mööbliesemed,  vaibad,  madratsid,
kraanikausid,  wc-potid  jne.  Suuremõõtmeliste  jäätmete  kogumine  on  lahendatud  korraldatud
jäätmeveo raames.  Mahukaid jäätmeid võib paigutada ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse ning
jäätmetekitajal tuleb tellida nende äravedu vähemalt 3 päeva jooksul. Suurjäätmeid saab viia ka
Uikala prügilasse aadressil Ida-Virumaa, Kohtla vald, Kukruse küla.    

3.4.7 Ehitus- ja lammutusjäätmed

Nimetatud  jäätmete  tekke  kogused sõltuvad otseselt  majanduslikust  olukorrast.  Mida  kiirem on
majanduslik  kasv,  seda  enam toimub  uute  ehitiste  rajamine  ning  vanade  lammutamine.  Ilmselt
sõltub ehitus- ja lammutusjäätmete kogus ka tulevikus investeeringutest, uute ettevõtete tekkest ja
kinnisvara arengust, millega võivad lisanduda täiendavad jäätmekogused.
Ehitusjäätmete  käitlemise  küsimused  tuleb  lahendada  ehitise  projekteerimise  etapis.  Ehitise
vastuvõtmisel  tuleb muude dokumentide hulgas  esitada  õiend jäätmete  nõuetekohase käitlemise
kohta.
Kodumajapidamises  tekkinud  ehitus-  ja  lammutusjäätmeid  (aknaraamid,  kraanikausid  jms)  saab
tasu eest üle anda Uikala prügilasse.
Allpool on toodud ehitusjäätmete teke kogused Jõhvi vallas aastatel 2009 – 2014. Ehitusjäätmete
kogustes on kõik ehitusjäätmed, mis on Vabariigi Valitsuse määruse nr 102 „Jäätmete, sealhulgas
ohtlike  jäätmete  nimistu“  tähenduses  liigitatud  ehitusjäätmeteks.  Aluseks  võetud
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse andmed.

Tabel 6. Jõhvi vallas kogutud ehitusjäätmed aastatel 2009 - 2014

Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kogus (t) 14844 13 023,8 15 512,7 10 984,7 13 760,6 15934,3

Ehitus-  ja  lammutusjäätmete  kogumise  peamiseks  eesmärgiks  on  jäätmekoguste  ja  jäätmete
ohtlikkuse  vähendamine.  Eesmärgi  täitmisel  on  peamine  roll  tööde  teostajal,  kes  mõistliku
töökorralduse  ja  tööde  parema  organiseerimisega  saab  ehitus-  ja  lammutustöödel  eelnimetatud
jäätmete teket vältida või koguseid vähendada. Ettevõtte eesmärgiks peaks olema:
1) suurendada korduskasutatavate materjalide kasutamist;
2) vähendada materjalide raiskamist tööde kõigil etappidel;
3) vähendada ohtlike ainete kasutamist;
4)  eraldada  ja  koguda ohtlikud jäätmed (asbesti  sisaldavad materjalid,  saastunud kivid,  pinnas,
immutatud puit);
5) eraldada lammutusjäätmete hulgast turuväärtust omavad materjalid ning suunata taaskasutusse.

3.4.7.1 Ehitusjäätmete sorteerimisel saab eraldada järgmised jäätmeliigid:



Ohtlikud  ehitus-  ja  lammutusjäätmed –  jäätmete  kogumine  ehitusobjektil  peab  toimuma
spetsiaalsetes  kogumiskonteinerites  ning  tekkinud  jäätmed  tuleb  otse  üle  anda  ohtlike  jäätmete
käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Metallijäätmed  –  jäätmete  põhiosa  sorteeritakse  ehitusjäätmetest  välja  ning  suunatakse
taaskasutusse. Metallijäätmeid saab üle anda vanametalli kokkuostjatele, kellel on olemas vastav
jäätmeluba.

Puidujäätmed –  jäätmete  taaskasutamisel  tuleks  eelkõige  tähelepanu  pöörata  nende
taaskasutamisele läbi soojusenergia tootmise. Puidujäätmeid on võimalik üleanda jäätmekäitlejale,
kellele on väljastatud Keskkonnaameti poolt jäätmeluba või registreerimistõend.
Ohtlike ainetega töödeldud puidujäätmeid käsitletakse ohtlike jäätmetena ning need tuleb üle anda
otse ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavale ettevõttele.

3.4.8 Probleemtoodete jäätmed

Eestis  kehtiv  jäätmeseadus  kehtestab  nn  probleemtoodetele  tootjavastutuse  põhimõtte,  mis
tähendab,  et  tootja  on  kohustatud  tagama  tema  valmistatud,  edasimüüdud  või  sisseveetud
probleemtootest  tekkivate  jäätmete  kokku kogumise  ja  nende taaskasutamise  või  kõrvaldamise.
Probleemtooted  on  kõik  tooted,  mille  jäätmed  võivad  põhjustada  kõrgendatud  riske  inimese
tervisele  ja  keskkonnale.  Siiani  on  reguleeritud  probleemtoodete  käitlust  koos  teiste  ohtlike
jäätmetega,  kuid  nende  kõrgendatud  riskist  tulenevalt  tuleb  nende  käitlemisele  täiendavat
tähelepanu pöörata.

Probleemtooted on:
1) patareid ja akud;
2) mootorsõidukid ja nende osad;
3) elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad;
4) rehvid;
5) põllumajandusplast.

3.4.8.1 Patareid ja akud

Tootja on kohustatud kantavate patareide ja akude ning mootorsõidukite patareide ja akude jäätmed
tarbijalt turustaja müügikohtade kaudu tagasi võtma tasuta, sõltumata sellest, kas tarbija kavatseb
osta uue patarei või aku või mitte. Tootja varustab turustajat kogumiseks vajaliku kogumismahutiga.
Tootja  on  kohustatud  patareide  ja  akude  turustajalt  ning  kohalikult  omavalitsuselt  patarei-  ja
akujäätmed tasuta tagasi võtma.
Patareide  ja  akude  tootjavastutuse  kohustusega  tegeleb  MTÜ  EES-Ringlus  ja  MTÜ  Eesti
Elektroonikaromu.
Lisaks  müügikohtadele  on  võimalik  patareisid  ja  akusid  üle  anda  Jõhvi  ohtlike  jäätmete
kogumispunkti. 

3.4.8.2 Romusõidukid ja rehvid



Mootorsõidukite ja nende osade (sh rehvide) tagasivõtmise peavad tootja-vastutuse põhimõttel ellu
rakendama  ja  finantseerima  tootjad  ja  turustajad,  kes  võivad  selle  ülesande  delegeerida
jäätmekäitlejatele.
Vanarehvide kogumiseks on MTÜ Eesti Rehviliit loonud tootjavastutussüsteemi. Rehvitöökodade
kliendid nii eraisikud kui firmad võivad rehvitöökotta, mis on sõlminud lepingu rehviliiduga anda
oma rehvid tasuta üks ühe vastu. Üks ühe vastu vastuvõtmine tähendab, et iga ostetud rehvi kohta
saab rehvitöökotta jätta ühe samatüübilise rehvi.  Sõiduauto rehve võetakse vastu Uikala prügilas,
kus on MTÜ Eesti Rehviliit kogumispunkt ning Kuusakoski AS Jõhvi teenindusplatsil (Kaasiku 32,
Jõhvi küla, Jõhvi vald). 

3.4.8.3 Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

1.  septembrist  2005 korraldab probleemtoodete kogumist  ja käitlemist  probleemtooteid tootvaid
ettevõtteid ühendavad organisatsioonid MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus ning
MTÜ Eesti Elektroonikaromu. Vastavaid jäätmeid saab üle anda uue toote ostmisel kauplusesse.

3.5 Keskkonnateadlikkuse tõstmine

Jäätmekavaga püstitatud eesmärkide elluviimine eeldab elanike kaasamist ja vastavat selgitustööd.
Jäätmete tekke vähendamine, jäätmete sorteerimine ja käitlemine tekkekohas sõltub suurel määral
elanike  valmisolekust  jäätmekäitlust  edendada.  Valmisolek  on  omakorda  seotud  motiiviga  –
vähendada jäätmekäitluse maksumust, parandada elukeskkonda tervikuna jne.
Pideva  selgitustöö  ja  teavitamise  aluseks  on  eesmärgistatud  info  edastamine,  info  edastamise
viisideks  on  kohalikud  ajalehed,  kuulutused,  viidad,  bukletid.  Üheks  võimaluseks  on  kasutada
internetti.  Jäätmekäitluse  alane  selgitustöö  ja  teavitamine  peab  olema  üldise  säästliku  eluviisi
propageerimise kontekstis ja haakuma teiste valdkondadega. Jäätmekäitlussüsteemi rakendamine ei
ole ühekordne kampaania, vaid vajab pidevat selgitustööd.

Uued võimalikud jäätmekäitluse alased elanikkonna kaasamise projektid oleksid järgmised:

 koolilaste  keskkonnateadlikkuse  tõstmine  läbi  infotundide  ning  õppeekskursioonide
korraldamisega jäätmekäitluskohtadesse;

 ehitus-  ja  lammutusjäätmete  käitlemise  nõudeid  ja  nende  üleandmisvõimalusi  tutvustava
infovoldiku koostamine; kampaaniate läbiviimine elanikete keskkonnateadlikkuse tõstmiseks -
„kuhu viia” infolehtede levitamine

 ohtlike jäätmete eraldi kogumise propageerimine ning nende üleandmisvõimalusi tutvustava
infovoldiku/infolehe koostamine;

 lisaks pidevad artiklid kohalikus ajalehes ja kodulehel;

 infotahvlite paigaldamine potentsiaalsetes reostuskohtades

3.6 Järelevalve

Järelevalvet jäätmekäitluse üle teostavad järgmised institutsioonid:

 Keskkonnainspektsioon;



 Vallavalitsus.

Lisaks  nimetatutele  on  järelevalveasutuseks  Veterinaar-  ja  Toiduamet,  mis  teostab  järelevalvet
loomsete jäätmete käitluse üle.
Jäätmeseadusest  tuleneva  järelvalve  tõhustamiseks  tuleb  Vallavalitsusel  tõhustada  koostööd
Keskkonnainspektsiooniga ja teiste järelvalvet teostavate asutustega. 

3.7 Jäätmehoolduse arendamise rahastamine

Jäätmeseadusega  on  sätestatud  põhimõtted,  et  jäätmekäitluse  kulud  kannab  jäätmetekitaja.
Korraldatud  jäätmeveoga  liitunud  jäätmevaldaja  tasub  jäätmeveo  teenustasu,  mis  peab  katma
jäätmekäitluskohtade rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo ja veo
ettevalmistamisega  soetud  kulud.  Keskkonnapoliitika  põhimõte  ,,saastaja  maksab“  ja  ,,tootja
vastutus“  tähendab  seda,  et  jäätmekäitluse  kulud  maksab  kinni  lõpptarbija.  Probleemtoodete  ja
pakendijäätmete  käitlemise  puhul  maksavad  otseselt  kulud  kinni  tootja-  ja
taaskasutusorganisatsioonid,  kaudselt  aga  ka  lõpptarbijad  (jäätmekäitluskulud  lisatakse  toodete
hindadele).

Jõhvi valla jäätmehoolduse arendamine toimub segaolmejäätmete ladestamise eest vallale laekuvast
saastetasust,  Jõhvi  valla  eelarvelistest  vahenditest  ja  sihtotstarbelistest  projektipõhistest  tuludest.
Tabelis 5 toodud laekunud saastetasu tulud ning jäätmekäitlusega seotud kulutused aastatel 2009 –
2012. 

Tabel 7.  Jõhvi valla kulutused ja investeeringud 2009-2013. aastatel.

Aasta laekunud saastetasu eur
kulutused/investeeringud

jäätmehooldusele eur
2009 11 993 26 372
2010 24 270 26 810
2011 15 110 20 826
2012 9 628 28 362
2013 11 982 34 315
2014 2765 12 374

KOKKU 75 748 149 059

Vallale  laekuv  saastetasu  ei  kata  iga-aastaseid  kulutusi  ja  investeeringuid  jäätmekäitlusele  ning
vallal tuleb leida täiendavaid rahalisi vahendeid valla eelarvest.



4. HINNANG JÄÄTMEVOOGUDE ARENGULE TULEVIKUS

Jäätmeid tekib igas inimtegevuse valdkonnas, mistõttu on need paratamatult saanud igapäevaseks
osaks meie elus. Selleks et keskkond säiliks elamiskõlbulikuna ja võimalikult puhtana, on vajalik
jäätmetekke  ärahoidmine  või  vähendamine  ning  jäätmete  sihipärane  käitlemine  vastavalt
üldtunnustatud jäätmehierarhiale. Jäätmetekke vältimise ja jäätmehooldusmeetmete väljatöötamisel
ning  rakendamisel  juhindutakse  prioriteetide  järjestuses  järgmisest:  jäätmetekke  vältimine,
korduskasutuseks  ettevalmistamine,  ringlussevõtt;  muu  taaskasutamine  nagu  energiakasutus;
kõrvaldamine.  Hinnanguliselt jäätmevoogud tulevikus ei vähene, kuna majanduskasvuga tarbimine
suureneb ning jäätmeid tekkib rohkem. Seega tuleb mõelda jäätmete taaskasutamisest. 
Jäätmete teke tulevikus suureneb, kuid jäätmete liigiti kogumine suureneb samuti, milleks annavad
tõuke pakendiseaduse ja jäätmeseaduse muudatused. Vanapaberi,  biojäätmete, pakendijäätmete jt
liigiti kogutavate jäätmete kogused samavõrra eeldatavasti suurenevad. Tulevikus suureneb samuti
segaolmejäätmete teke seetõttu, et suurem osa jäätmevaldajatest liidetakse korraldatud jäätmeveoga.
Seeläbi peaks vähenema jäätmete ebaseaduslik ladustamine, põletamine, matmine.  
Jäätmetekke sõltub paljudest tegurites. Jõhvi valla territooriumil on rajatud tehnopark, kus tekkivad
nii  olme-  kui  ka  tootmisjäätmed.  Seoses  uue  gümnaasiumi  rajamisega  jäätmevood  surenavad
samuti.  Hinnanguliselt  võiks prognoosida,  et  jäätmevood tulevikus  suurenevad kuni 10% võrra.
Arvestades eeltoodut hinnangut, tuleb rohkem pöörata tähelepanu jäätmete liigiti kogumisele ning
edasisele taaskasutamisele.
Lähtuvalt  Riigi  jäätmekavas  2014 – 2020 püstitatud eesmärkidest  aastaks  2020 tuleb saavutada
järgmised näitajad:
o olmejäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete kogumassist oleks 50%;

o pakendijäätmete ringlussevõtu osakaal pakendijäätmete kogumassist oleks 60%;

o biolagunevate jäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete kogumassist oleks 13%.

Biolagunevate  jäätmete  ringlussevõtt  on  keeruline  Jõhvi  vallas,  kuna  elanikkond  pole  valmis
koguma  eraldi  biolagunevaid  jäätmeid.  Võiks  kaaluda  uute  jäätmekogumise  tehnoloogiate
rakendamist (süvamahutid).

  



5. ANDMEID MINEVIKUS SAASTUNUD JÄÄTMEKÕRVALDAMISKOHTADE NING 
NENDE KORRASTAMISEKS VÕETAVATE MEETMETE KOHTA

Minevikus saastunud jäätmekõrvaldamiskohad on suuremas osas seotud põlevkivi kaevandamisega
ning ümbertöötlemisega. Valla territooriumil asuvad nö aherainemäed.    Need jäätmehoidlad on
üleriigilise tähtsusega olulised keskkonnareostuse objektid mis vajavad kulutusi.  Üks ladestu on
võetud kasutusse – aherainet purustatakse ning kasutatakse täitematerjalina metsateede ehitamisel.
Kose  külas  asuv  tuhamägi  oli  suletud  aastal  2009,  kuna  tööstusjäätmete  prügila  ei  vastanud
keskkonnanõuetele.  Järelhooldusega  tegeleb  viimane  käitaja  –  VKG  Soojus  AS,  kes  vastutab
prügilas ladestatud jäätmetest lähtuvate negatiivsetest keskkonnamõjudest põhjustatud kahju eest.
Viimane käitaja viib läbi suletud prügilaseiret, mis annab võimaluse hinnata prügila seisukorda, et
vajadusel võtta kasutusele meetmed keskkonnaohu vältimiseks või vähendamiseks, võib tähendada
ka täiendavate korrastustööde vajadust. 
Jõhvi  vallas  on  probleemiks  suletud  kaevandusaladel  tekkivad  langatuslehtrid.
Kaevandustegevusest on tugevalt mõjutatud põhjavee kvaliteet. 
Jõhvi  valla  territooriumil  asub  suletud  ja  korrastatud  olmejäätmete  Kotinuka  prügila.  Prügila
järelhooldusega tegeleb Uikala Prügila AS.



6. JÄÄTMEHOOLDUSE PROBLEEMID

Järgnevalt  on  toodud  Jõhvi  valla  jäätmemajanduses  esinevad  probleemid,  millele  peab  rohkem
tähelepanu pöörata jäätmehoolduse arendamisel.
Jõhvi  valla  üldiseks  jäätmehoolduse  arendamise  eesmärkideks  on  suurendada  elanikkonna
keskkonnateadlikkust,  mõjutada  tarbimisharjumusi  ning  muuta  jäätmehooldus  jäätmevaldajatele
igapäeva elu loomulikuks osaks.

Probleemid:

 ebaseaduslik jäätmete viimine keskkonda;

 kodumajapidamistes vajab edendamist jäätmete sortimine;

 kalmistu jäätmekäitlus vajab korrastamist;

 rahaliste vahendite vähenemine;

 ebaseaduslike jäätmekäitlejate tegutsemine;

 järelevalve jäätmehoolduse üle vajab tõhustamist.

Edaspidiselt on käsitletud iga probleem eraldi ning esitatud arengusuunad ja võimalused probleemi
lahendamiseks.

6.1 Ebaseaduslik jäätmete viimine keskkonda

Toimub ebaseaduslik jäätmete viimine keskkonda, prahistatakse metsi ja teede ääri. Prahistajaks on
tõenäoliselt  elanikud  ja  ettevõtted,  kes  püüavad  sellisel  viisil  vähendada  jäätmekäitluskulusid.
Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmete koristamise kohustus on maaomanikul, kuid tihti prügi
on tekkinud puhkealadele  ja  kohtadesse,  kus  keskkonnakaitselistest  ning  eetilistest  kaalutlustest
lähtuvalt  koristamisega ei  ole võimalik viivitada.  Sellisel  juhul vallavalitsus likvideerib reostuse
kasutades oma vahendeid. 
Samuti  on  probleemiks  avalike  jäätmete  kogumispunktide  ümbruse  risustamine.  Konteinerite
kõrvale pannakse suurjäätmeid, ehitusjäätmeid, pakendikonteineritesse pannakse segaolmejäätmeid
ja muid sinna sobimatuid jäätmeid. 

Arengusuund – illegaalne jäätmekäitlus väheneb.
Võimalused –  illegaalse  jäätmekäitluse  kontrolli  alla  saamiseks  on  tõhus  järelevalve,  elanike
teadlikkuse suurendamine. 

6.2  Jäätmete vähene sorteerimine 

Kodumajapidamistes  liigiti  kogutud  jäätmete  kvaliteet  ei  ole  piisavalt  kõrge.  Liigiti  kogutud
jäätmete  hulka  satub  segaolmejäätmeid.  Kortermajade  elanikud  ei  kogu  eraldi  biolagunevaid
jäätmeid, kuid biolagunevate jäätmete kogumine on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. Samuti on
olemas  võimalus  biojäätmete  edasiseks  käitlemiseks  –  komposteerimine  Uikala  prügila  platsil.
Paberjäätmete kogumine toimub korraldatud jäätmeveo raames ning liigiti kogumine on edukas.
Eramutes  jäätmete  liigiti  kogumine  on  edenenud  paremini,  sest  kulude  vähendamiseks
jäätmevaldaja sorteerib välja biolagunevaid jäätmeid, vanapaberit ja pakendeid eraldi.



Ettevõtetel  tekkivate  jäätmete  liigiti  kogumine  vajab  samuti  tõhustamist,  eriti  biolagunevate
jäätmete osas.

Arengusuund – jäätmete liigiti kogumine on suurenenud ning jäätmeseadusest ja pakendiseadusest
tulenevad tähtajad jäätmete liigiti kogumise osas on täidetud.
Võimalused – sortimise edendamiseks on vaja jätkata elanike seas teavitustööd. Paremaid tulemusi
annaks  teavitustöö  koos  näitega  jäätmevaldaja  kulude  kokkuhoiust  jäätmete  liigiti  kogumisel.
Koostöös  pakendiorganisatsioonidega  tuleb  paigaldada  täiendavad  pakendi  konteinerid
pakendijäätmete liigiti kogumiseks (plastpakend, paberpakend, klaas).

6.3 Kalmistu jäätmekäitlus vajab korrastamist

Jõhvi linna kalmistul tekkib kalmistujäätmeid  ca 250 t aastas. Kalmistujäätmed sisaldavad suurel
osal (kuskil 1/2) biolagunevaid jäätmeid ja sellepärast ei ole neid otstarbekas prügilasse ladestada.
Kalmistule on paigutatud pakendikonteinerid. Kuid nendest konteineritest ei ole piisav selleks, et
kalmistu külastajad saaksid liigiti koguda kalmistujäätmetest plastikut, klaasi jm. Jäätmete liigiti
kogumine kalmistul ei ole rakendatud. 
Eraldi probleemiks on prügikonteinerite kõrvale toodud ehituspraht või muud mahukad jäätmed
nagu vana mööbel, elektroonikaromu. Vallavalitsuse kulud seoses nende jäätmete koristamisega on
väga suured.

Arengusuund –  kalmistujäätmete  liigiti  kogumine  on  juurutatud  (biolagunevad,  plastjäätmed,
klaas, segaolmejäätmed), biolagunevaid jäätmeid komposteeritakse.
Võimalused –  konteinerite  paigaldamine  erinevate  jäätmeliikide  kogumiseks.
Komposteerimisväljaku rajamine, teavitustöö keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.

6.4 Rahaliste vahendite vähenemine

Vastavalt jäätmeseadusele tuleb jäätmehoolduse arendamist toetada jäätmete keskkonda viimise eest
makstavast  saastetasust.  Kuna  viimasel  ajal  jäätmete  ladestamine  on  vähenenud  ning
taaskasutamine on suurenenud, eelarvesse laekuv saastetasu määr on vähenenud. 

Arengusuund –  planeerida  jäätmehoolduse  edasist  arengut  sellisena,  et  vähendada
jäätmehooldusega seotuid kulusid. 
Võimalused - otsida võimalusi toetuste taotlemiseks jäätmehoolduse arendamiseks.

6.5  Ebaseaduslike jäätmekäitlejate tegutsemine

Vallas või naaberomavalitsustes ebaseaduslikult tegutsevad jäätmevedajad, kes pakkuvad tarbijatele
ehitusjäätmete  ja  suurjäätmete  utiliseerimisteenust.  Sellised  vedajad  küsivad  oma  teenuste  eest
väiksema tasu, kuid sageli jäätmed ei jõua vajalikku käitluskohta. Jõhvi valla jäätmehoolduseeskirja
alusel jäätmevaldaja on kohustatud käitlema enda valduses olevaid jäätmeid vastavalt õigusaktidega
kehtestatud  nõuetele  või  andma need  käitlemiseks  üle  jäätmeluba,  keskkonnakompleksluba  või
jäätmekäitleja registreerimistõendit omavale ettevõttele. 



Arengusuund –  jäätmevaldaja  annab üle  oma tegevuse  käigus  tekkinud jäätmed vastavat  luba
omavale käitlejale.
Võimalused – elanike keskkonnateadlikkuse suurendamine ning järelevalve tõhustamine. Meediaga
koostöö tegemine ebaseaduslike jäätmekäitleja reklaami vältimiseks.

6.6 Järelevalve tõhustamine jäätmehoolduse üle 

Jõhvi  vallas  on  jäätmehoolduse  korraldamisel  vastutus  jaotatud  Jõhvi  Vallavalitsuse  ja
Keskkonnainspektsiooni  vahel.  Jõhvi  valla  jäätmehoolduseeskirja  nõuete  täitmise  järelevalvet
teostab  vallavalitsus.  Keskkonnainspektsioon  on  Keskkonnaministeeriumi  valitsemisalas  olev
asutus,  mis  teeb  järelevalvet  looduskeskkonna  ja  -varade  kasutamise  üle,  kohaldades  seaduses
ettenähtud juhtudel riikliku sunni vahendeid.  Keskkonnainspektsioon menetleb keskkonnaalaseid
väärtegusid  ning  alates  1.  septembrist  2011  ka  keskkonnakuritegusid.  
Keskkonnainspektsioon  teeb  järelevalvet  ja  menetleb  õigusrikkumisi  kõigis  keskkonnakaitse
valdkondades. 

Arengusuund – järelevalvet tõhustatakse.
Võimalused –  Jõhvi  Vallavalitsus  ja  Keskkonnainspektsioon leppivad ühiselt  kokku järelevalve
toimingute selge jaotuse. Järelevalvet teostatakse kokkulepitud jaotuse kohaselt.



7. JÄÄTMEHOOLDUSALASED EESMÄRGID

7.1 Jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline planeerimine

Elanikkonna pidev teavitamine jäätmehoolduse korraldusest, vajadusest jäätmetekke vähendamisest
või  hoopis  vältimisest.  Jäätmealaste  juhendmaterjalide  koostamine  arvestades  erinevate
sihtgruppide vajadustega ja neile suunatud eesmärkidega.
Keskkonna  ja  jäätmehooldusalaste  projektide  läbiviimine.  Koostöö  jäätmekäitlejate  ja
taaskasutusorganisatsioonidega.

Tegevused:

 teabekampaaniate, koolituste korraldamine – tarbijate pidev teavitamine on üks tõhus vahend
jäätmetekke vältimise ja korduskasutamise edendamiseks;

 jäätmealaste artiklite avaldamine vallalehes;

 jäätmealaste juhendmaterjalide väljaandmine ja levitamine;

 projektide läbiviimine kooliõpilastele.

7.2 Jäätmete sorteerimise, liigiti kogumise ja taaskasutamise suurendamine

Liigiti  kogutud  jäätmete  kogumisvõrgustiku  täiendamine.  Kodumajapidamistes  tekkinud  ohtlike
jäätmete  ja  elektroonikajäätmete  kogumise  edendamine,  suurjäätmete  liigiti  kogumise  ja
taaskasutamise propageerimine, biolagunevate jäätmete taaskasutamise arendamine.

Tegevused:

 lisakonteinerite paigaldamine erinevate jäätmeliikide jaoks;

 jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamine (jäätmemajade ehitamine);

 ohtlike jäätmete kogumispunkti rajamine;

 elektroonikaromu kogumissüsteemi täiustamine;

 biolagunevate jäätmete kompostimise propageerimine.

7.3 Uute kogumissüsteemide, täiendavate jäätmerajatiste infrastruktuuri ja sellega seotud 
investeeringud

Jõhvi  valla  läheduses  asub  regionaalne  nõuetele  vastav  Uikala  prügila,  kus  toimub  jäätmete
sorteerimine,  seega  jäätmejaama  rajamine  pole  otstarbekas.  Elanikele  on  võimaldatud  kasutada
prügila teenust, sest selle asukoht on soodne ning transpordikulu pole eriti kõrge.
Hetkel  on  valla  territooriumil  segapakendi  konteinerid,  ning  prügilas  asuv  sorteerimisliin  annab
võimaluse pakendeid liigiti koguda. Jäätmejaama rajamine pole vajalik. 
Elanikete motiveerimiseks jäätmete sorteerimiseks tuleb rajada täiendavalt jäätmemajad kortermajade
kõrvale. Samuti tuleb üle vaadata olemasolevad pakendikonteinerid, täiendada uutega. Pakendijäätmete
infrastruktuuri  arendamisega  tegelevad  taaskasutuorganisatsioonid  koostöös  omavalitsustega.
Pakendikonteinerite  asukohad  tuleb  viia  vastavusse  keskkonnanormidega  –  vajadusel  rajada
testamendid, leida paremad kohad paigaldamiseks.



7.4 Ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamine

Propageerida  korduvkasutatavate  ja  vähem  ohtlikke  aineid  sisaldavate  materjalide  kasutamist
ehitustegevuses. 
Puidujäätmete taaskasutamise edendamine soojusenergia tootmiseks.

Tegevused:

 maastikupilti kahjustavate ehitiste lammutamine;

 ehitusjäätmete käitluse kontrollimine;

 metsa ja matkaradade, kraavide puhastamine prahist.

7.5 Järelevalvesüsteemi tõhustamine

Järelvalvet aitab efektiivsemaks muuta koostöö keskkonnainspektsiooni ja naaberomavalitsustega,
vahetades infot rikkumiste kohta. Segaolmejäätmete kogumise üle järelevalve tõhustamiseks tuleb
järelevalvesse  kaasata  jäätmevedajaid,  kes  teavitavad  võimalikest  rikkumistest.  Korraldatud
jäätmeveoga  mitteliitunud  ning  vastavat  kohustust  mitteomavate  jäätmevaldajate  järelevalve
tõhusamaks muutmine. 

Tegevused:
 järelevalvealane koostöö Keskkonnainspektsiooni ja naaberomavalitsustega;

 teostada järelvalvet jäätmevaldajate registris ja teha mitteliitunutele ettekirjutusi;

 rahalised trahvid jäätmealaste õigusaktide nõuete rikkumisel



8. EESMÄRKIDE REALISEERIMINE

8.1 Keskkonnateadlikkuse tõstmine

Jõhvi  vallas  toimub  elanikkonna  keskkonnateadlikkuse  tõstmine  kohaliku  ajalehe  artiklite  abil,
korteriühistute infotundide korraldamisega.  Kuna seda pole piisavalt  jäätmealaste teadmistaseme
tõstmiseks  tuleb  rohkem  panustada  antud  valdkonda  -  tegeleda  jäätmealase  teavitamisega
kooliõpilastele.  Eesmärgi  realiseerimiseks  aitaks  kaasa  õppereiside  ja  infotundide  korraldamine
kooliõpilastele. Artiklite abil peaks propageerima säästva käitumismaneeri ning eluviisi.   

8.2 Jõhvi valla ülesanded

Jõhvi  Vallavalitsuse  otsesed  ülesanded  piirkonna  jäätmehoolduse  arendamisel  ning  käesolevas
jäätmekavas püstitatud eesmärkide saavutamisel on järgmised:

 korraldab jäätmekäitlusalast arendus- ja selgitustööd ning teeb keskkonnateadlikkuse tõstmise
alast  propagandat  –  edendab  ja  propageerib  jäätmete  sorteerimist,  liigiti  kogumist  ja
taaskasutamist;

 annab välja jäätmehooldusalaseid trükiseid;

 osaleb  oma  rahalise  osalusega  jäätmehooldusalastes  projektides,  vastavalt  käesoleva
jäätmekava tegevuskavale;

 määratleb  ning  viib  läbi  vajalikud  planeeringulised  protseduurid  jäätmekäitluskohtade  (sh
avaliku pakendikonteinerite kogumissüsteemi) rajamisel;

 kõrvaldab  ebaseaduslikult  keskkonda  viidud  jäätmed  ja  likvideerib  nendest  põhjustatud
keskkonnareostuse vastavalt jäätmeseaduse nõuetele;

 teeb koostööd naaberomavalitsustega eriti keskkonnareostuste likvideerimisel;

 kindlustab korraldatud olmejäätmeveo tingimustes jäätmete kogumiseks ja veoks ettenähtud
transpordivahendite  ligipääsu  kõikidele  jäätmevaldajatele  -  see  puudutab  eelkõige  üldist
teedevõrgu seisukorda;

 kindlustab  omavalitsuse  territooriumil  optimaalse  ja  põhjendatud  jäätmekäitlushinna
kujundamise (korraldatud jäätmeveo abil);

 vabastab  teeninduspiirkonnas  korraldatud  olmejäätmeveoga  liitumise  kohustusest
olmejäätmete valdaja põhjendatud taotluse alustel;

 haldab jäätmealaste andmebaaside ning registrit;

 korraldab kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumise;

 koostab jäätmehoolduse arendamiseks ja investeeringuteks projekte ja rahataotlusi



Tegevuskava eesmärkide realiseerimiseks

Nr Tegevuse, projekti nimi teostamise aeg
teostaja,
rahastaja

kommentaar

1. ELANIKKONNA KESKKONNATEADLIKKUSE TÕSTMINE

1.1
Infovoldikute koostamine ja levitamine ning 
jäätmehooldusalaste artiklite avaldamine 

2016 – 2020
vähemalt kord

kvartalis
KOV, KIK

KOV roll on teostada ja rahastada oma eelarvelistest 
vahenditest info levitamisega seotuid projekte. 

1.2 Õppereiside korraldamine kooliõpilastele 2016 – 2020 KOV, KIK
KOV tegeleb projektide koostamise ning elluviimisega,
rahastab oma eelarve vahenditest.

2. OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMINE

2.1 Ohtlike jäätmete vastuvõtmine kogumispunktis
2016 – 2020

pidevalt
KOV Kulutused jäätmekäitlusele.

3. MUUDE TAASKASUTATAVATE JÄÄTMETE KOGUMINE

3.1 Pakendite kogumissüsteemi optimeerimine jooksvalt
KOV, ETO,
EPR,TVO

Teostavad ja rahastavad tootjavastutusorganisatsioonid 
oma eelarvelistest vahenditest. KOV roll on olla 
partneriks tegevuste läbiviimisel ja võrgustiku 
optimaalsel planeerimisel.

3.2
Elanikkonna teavitamine biolagunevate jäätmete
kompostimisvõimalustest eramutes

jooksvalt KOV
Kulutused kannavad jäätmevaldajad

3.3
Avalikel haljasaladel tekkivate biolagunevate 
jäätmete kompostimisele suunamine

jooksvalt KOV
KOV kaalutleb komposteerimisväljaku rajamise 
võimalust 

3.4
Elanikkonna teavitamine ehitusjäätmete 
käitlusnõuetest ja sorteerimisvõimalustest

jooksvalt KOV

3.5 Jäätmemajade rajamine 2016 – 2020 KOV
Tuleb kaalutleda jäätmemajade rajamist koos 
korteriühistutega.

4. JÄÄTMEHOOLDUSE KORRALDUS JA JÄRELVALVE

4.1
Jõhvi valla  jäätmevaldajate registri pidev 
täiendamine

2016 – 2020
KOV,

jäätmevedaja



4.2
Jäätmekava regulaarne üle vaatamine ja 
vajadusel täiendamine

iga aasta KOV

4.3
Eraisikute ja ettevõtete jäätmekäitluse 
korraldamine, vajadusel rikkujate karistamine

jooksvalt KOV

4.4 Väärteo menetluste läbiviimine jooksvalt KOV

36
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