
Järvakandi valla jäätmekava aastateks 2011-2015 

 

Sissejuhatus 
 

Järvakandi valla jäätmekava aastateks 2011-2015 (edaspidi jäätmekava) koostamisel on lähtutud 

jäätmeseaduse § 39 lõikest 3, § 42 ja § 43 lõige 1. Nimetatud sätete kohaselt võetakse kohaliku 

omavalitsusüksuse (edaspidi KOV) jäätmekava koostamisel arvesse riigi jäätmekavas sätestatut ning 

jäätmekava on osa KOV üksuse arengukavast, mis käsitleb valla jäätmehooldusearendamist. 

 

Käesoleva jäätmekava põhieesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine, kavandamine ja 

korraldamine omavalitsuse tasandil, järgides seejuures säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid.  

 

Jäätmekava sisaldab järgmisi teemasid: 

 Järvakandi valla üldiseloomustus (peatükk 1); 

 jäätmekava ulatus (peatükk 2); 

 erinevate tasandite ülesanne jäätmekäitlusvaldkonnas ning õigusaktide ülevaade (peatükk 3); 

 kokkuvõtlik hetkeolukorra analüüs, jäätmehoolduse arengu ülevaade 2007-2009 (peatükk 4); 

 jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale (peatükk 5); 

 jäätmehoolduse probleeme (peatükk 6); 

 jäätmehoolduse eesmärgid ning jäätmekava meetmete rakendamise tegevuskava (peatükk 7). 

 

Järvakandi valla jäätmehooldusalasteks eesmärkideks on olmejäätmete tekitajate suurem haaratus 

jäätmeveoga, taaskasutatavate jäätmete mahukam liigitikogumine ja sorteerimine jäätmete 

tekkekohal, ning piirkonna jäätmetekitajate jäätmehooldusalase keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi 

põhjaliku teavitus- ja koolitustöö. 

 

1. Järvakandi valla üldiseloomustus 
 

Asukoht 

Järvakandi vald asub Tallinnast 76 km, Raplast 26 km, Kehtnast 22 km ja Kergust 14 km kaugusel 

Rapla maakonna lõunaosas. Valda ümbritseb rõngasvallana Kehtna vald. Järvakandi valla 

moodustab tiheasustusega Järvakandi alev pindalaga 4,85 km
2
. 

 

Järvakandi valda ja selle ümbruskonda teenindavad gümnaasium, lasteaed, kultuurihall, 

raamatukogu, kauplused, postkontor, hambaarst, politsei, päästeamet jt. Järvakandi vallas on 

arenenud ettevõtlus, kus leiavad tööd peale vallaelanike ka inimesed väljaspool Järvakandit. Valla 

arengut mõjutab elu teda ümbritsevates paikkondades ja vastupidi. 

 

Rahvastik 

Seisuga 14.09.2010 elas Järvakandi vallas 1401 elanikku. Rahvastiku tihedus on 289 inimest / km². 

 

Elamumajandus 

Järvakandi vallas on üle 208 elamut. Kortermaju on kokku 77, eramuid 131. 

 

Tabel 1. Järvakandi valla asustatud elamud 2010 a (Järvakandi vallavalitsuse andmed) 

Asula Elamud Korterelamud Ühepereelamud 

  2-10 krt 

maja 

11-75 krt 

maja 

Arv 



Järvakandi vald 208 69 8 131 

 

Haridus, kultuur, tervishoid 

Järvakandi valla haridussüsteem hõlmab lasteaeda ja gümnaasiumi (koos põhikooliklassidega). 

Vallas tegutseb pikaajaliste traditsioonidega segakoor. Suurt tähelepanu on toonud Järvakandi vallale 

muusikafestival Rabarock. Kultuurihallis ja koolis tegutsevad kunsti-, käsitöö- ja muusikaringid. 

Vähemtähtsaks ei saa pidada aktiivseid tegev- ja tervisesportlasi. Võimalused tervisespordi 

harrastamiseks on parendamisel. 

 

Elanike meditsiinilise teenindamisega tegeleb perearst. Hambaraviteenust osutab stomatoloog. 

Lähim apteek asub Raplas. 

 

Ettevõtlus 

Järvakandi vallas on suuremaks tööandjaks O-I Estonian Production.  Kõrvuti KOV asutustega, 

tegutseb siin üle  50 ettevõtte ja ettevõtja. Väikeettevõtjate tegevusamplituud on lai. Märksõnadena 

kaubandus, puidutööstus, toitlustamine, erinevad teenindused (juuksur, autoremont jms), transport, 

koristus- ja remonditööd jne. 

 

2. Kohaliku omavalitsuse jäätmekava 
 

Jäätmeseaduse § 39 lõige 3 ja § 42 lõige 2 alusel peab KOV jäätmekava sisaldama vähemalt järgmisi 

andmeid: 

1) jäätmehoolduse olemasoleva olukorra, peamiste taaskasutatavate ja kõrvaldatavate jäätmeliikide 

ning jäätmete päritolu kirjeldust ja nende koguseid; 

2) jäätmekäitluseks vajaliku loodusvara, nagu vee, turba, savi, pinnase kasutamise mahu hinnangut; 

3) jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale; 

4) kavandatavaid eesmärke, nagu jäätmetekke vältimine, jäätmekoguste ja jäätmete ohtlikkuse 

vähendamine, jäätmete taaskasutamine, jäätmete keskkonnaohutu kõrvaldamine, jäätmeveo 

optimeerimine; 

5) eesmärkide realiseerimise vahendeid ja meetmeid, nagu jäätmekäitlustoimingu valik, 

jäätmekäitluskohtade võrgustik, meetmed ohtlike ja muude peamiste jäätmeliikide käitlemiseks, 

vajalikud halduskorralduslikud meetmed jäätmekava elluviimiseks, keskkonnakaitse- ja 

tervisekaitsemeetmed ning nende tagamise tehnoloogilised vahendid, meetmete rakendamise 

eeldatav maksumus. 

 

Jäätmekava reguleerib neid jäätmeliike, mis on jäätmeseaduse reguleerimisalas, seega nii ohtlikud 

jäätmed, kui ka tavajäätmed (s.h. püsijäätmed). Jäätmekava ei käsitle järgmisi jäätmeid ja heitmeid, 

mis on muude õigusaktide reguleerimisalas: 

1) välisõhku heidetavad saasteained ja heitmed; 

2) reovesi ja koos reoveega käitlemisele kuuluvad või keskkonda heidetavad jäätmed, välja arvatud 

reovee käitlemisel tekkivad jäätmed (reoveesete); 

3) radioaktiivsed jäätmed; 

4) lõhkematerjalijääkidest koosnevad ja lõhkematerjale sisaldavad jäätmed; 

5) loomsete jäätmete, sealhulgas loomakorjuste käitlemine; 

6) mullaviljakuse parandamiseks või mujal põllumajanduses taaskasutatud sõnnik ning muud 

mullaviljakuse suurendamiseks taaskasutatud põllu- ja või metsamajanduses tekkivad loodusomased 

biolagunevad tavajäätmed; 

7) maavarade ja maa-ainese uuringute, kaevandamise ning karjääride tootmisjäägid niivõrd, kuivõrd 

need on reguleeritud teiste seadustega. 



Jäätmeseaduse kohaselt ajakohastatakse jäätmekava iga viie aasta järel. Ajaliselt haarab jäätmekava 

ajavahemikku 2011-2015.  

Õigusaktides antud tähtajad on määravad mitmete tegevuste elluviimisel. Mainitud perioodil tuleb 

pöörata suurem tähelepanu biolagunevate jäätmete osatähtsuse vähendamisel prügilasse ladestavates 

olmejäätmetes – alates 16.juulist 2010.a ei tohi see olla üle 45 massiprotsendi ja alates 16.juulist 

2013.a üle 30 massiprotsendi.  

 

Jäätmekava haarab perioodi, mis ühildub Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist 

rahastatavate abikõlbulike tegevuste arendamiseks elukeskkonna valdkonnas, s.o. aastani 2013. 

 

Jäätmekava eelnõu kooskõlastatakse, avalikustatakse ning võetakse vastu Järvakandi  Vallavolikogu 

poolt jäätmeseaduse §-des 55 – 59 sätestatud korras. 

 

3. Õigusaktid ja üldine jäätmehoolduse korraldus 

4.1 Euroopa Liidu õigusaktid 

 

Euroopa Liidu ja ka liikmesriikide jäätmealased õigusaktid põhinevad kolmel raamdirektiivil: 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/12/EÜ jäätmete kohta 

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

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ jäätmete korduskasutuse ja jäätmete 

ringlussevõtu kohta, 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). 

4.2 Eesti õigusaktid 

 

Käesoleva jäätmekava aluseks on jäätmeseadus. Jäätmeseaduses on püstitatud üleriigilised 

jäätmekäitluspraktika piirangud ja jäätmehoolduse arendamise eesmärgid. 

 

Pakendiseadus sätestab pakendile ja pakendi kasutamisele esitatavad üldnõuded, pakendi ja 

pakendist tekkivate jäätmete vältimise ja vähendamise meetmed, pakendi ja pakendijäätmete 

taaskasutussüsteemi korralduse ning vastutuse kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest. 

 

Pakendiaktsiisi seadusega maksustatakse pakendiaktsiisiga Eestis turule lastud kauba pakend, teisest 

Euroopa Liidu liikmesriigist soetatud ja imporditud pakend. 

 

4.3 Strateegilised dokumendid 

 

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. Keskkonna valdkond hõlmab nii sisult, 

ulatuselt kui ka spetsiifikalt väga erinevaid alavaldkondi, seetõttu on nende sihipärase arengu 

kavandamiseks vastavate alavaldkondade koostamine vajalik ja põhjendatud ka keskkonnastrateegia 

kui üldisema raamdokumendi olemasolul. 



"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:  

 jäätmetekke vältimine;  

 tekkivate jäätmekoguste ja nende ohtlikkuse vähendamine; 

 jäätmete taaskasutamise laiendamine; 

 jäätmetest tuleneva keskkonna saastamise vähendamine; 

 jäätmete keskkonnaohutu ladestamine. 

 

Keskkonnastrateegias püstitatud eesmärkide rakendatavad meetmed ja tegevuste prioriteedid on 

toodud Eesti Keskkonnategevuskavas.  

4.4 Riigi tasand 

 

Riigi tasandil kuulub seadusandlik võim riigikogule, seda ka jäätmealases tegevuses. Vabariigi 

valitsuse ja keskkonnaministeeriumi ülesandeks on ühtse jäätmehoolduse poliitika elluviimise 

koordineerimine, seda koostöös omavalitsustega, jäätmekäitlejatega ja nende ühendustega. 

Maakonna tasandil on korralduse osas oluline roll Keskkonnaametil ja Keskkonnainspektsioonil. 

 

Riigi jäätmekava, kiideti heaks Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008.a korraldusega nr 234 (RTL, 

05.06.2008, 45, 627. Jäätmekava eesmärkide püstitamisel on lähtutud EL ja Eesti 

keskkonnapoliitikast, s.h. õigusaktide nõuetest ja heast keskkonnatavast. Laiendatud on eesmärgi 

elluviimiseks kavandatud meetmeid ja tegevusi.  

 

Üldised EL jäätmepoliitika eesmärgid ja printsiibid on: 

ELi jäätmepoliitika aitab vähendada ressursikasutusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju, seda 

jäätmetekke vältimise ning jäätmete ringlussevõtu ja taaskasutuse kaudu; 

Juba eelnevalt püstitatud jäätmepoliitika peaeesmärgid – vältida jäätmeteket ja edendada 

taaskasutamist, sh korduskasutamist ja ringlusse võtmist, et vähendada negatiivset keskkonnamõju – 

on endiselt jõus ja kirjeldatud mõjupõhine lähenemine toetab nende saavutamist. 

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 

Vastavalt pakendiseadusele peab pakendiettevõtja alates 2009. aasta 1. jaanuarist pakendijäätmeid 

taaskasutama järgmiselt:  

pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 protsenti kalendriaastas; 

pakendijäätmete kogumassist ringlussevõetuna vähemalt 55 ja mitte rohkem kui 80 protsenti 

kalendriaastas. 

Jäätmeseaduse alusel on kehtestatud keskkonnaministri 16. jaanuari 2007.a määrus nr 4 

„Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“. Selle määruse alusel: 

 kehtib alates 1. jaanuarist 2008. aastast sortimata olmejäätmete vastuvõtu ja ladestamise keeld 

kõikidele prügilatele 

 kehtib nõue korraldada olmejäätmete sortimise ja liigiti kogumise võimalus tekkekohas. Liigiti 

tuleb koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid vastavalt jäätmenimistu jäätmeliikide või 



alajaotiste koodidele: 

1)paber ja kartong (20 01 01); 

2) pakendid (15 01); 

3) ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga «*» tähistatud jäätmed); 

4) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01); 

5) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08); 

6) probleemtoodete jäätmed, sealhulgas romusõidukid ja nende osad (16 01), kaasa arvatud 

vanarehvid (16 01 03), elektroonikaromud ja nende osad (16 02), patareid ja akud (16 06); 

7) põlevjäätmed, sealhulgas puit (20 01 38), plastid (20 01 39); 

8) suurjäätmed (20 03 07); 

9) metallid (20 01 40).  

4.5 Omavalitsuse tasand 

 

Üle Eesti ühtselt toimiva jäätmehoolduse ning käitlussüsteemi toimimise eelduseks on kõigi 

omavalitsuste omavaheline koostöö. Kohalikul tasandil jäätmehoolduse planeerimisel on tähtis 

määratleda täpselt  KOV-ile erinevate jäätmehooldusalaste õigusaktidega antud õigused ning pandud 

kohustused. Keskkonnajärelvalve seaduse järgi on KOV organ või – asutus keskkonnajärelvalve 

teostaja valla või linna territooriumil. 

 

Seoses uute jäätmeid puudutavate õigusaktide kehtestamisega on möödunud perioodil vallas loodud 

uued jäätmekäitlust puudutavad dokumendid. Nii kehtestati Järvakandi Vallavolikogu 30.04.2008 

määrusega nr 7 Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord ning 30.04.2008 

määrusega nr 8 Järvakandi valla jäätmehoolduseeskiri. Viimane käsitleb: 

 vallas tekkivate olmejäätmete käitlemise korraldust; 

 kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete käitlemise korraldust;  

 vanapaberi ja pakendijäätmete kogumisviise; 

 biolagunevate jäätmete kogumisviise; 

 ehitus- ja lammutusprahi ning 

 tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise korda. 

Jäätmehoolduseeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes 

elavad, viibivad või tegutsevad Järvakandi valla territooriumil. 

 

Järvakandi vald ei ole üle läinud korraldatud jäätmeveo süsteemile. Vastavalt jäätmeseaduse § 135 

lõikele 2 KOV üksusele, mille haldusterritooriumil elab vähem kui 1500 inimest, korraldatud 

jäätmeveo korraldamise kohustus ei laiene. Järvakandi valla elanikel on võimalik lisaks Raplamaal 

tegutsevate jäätmeveoks jäätmeluba omavate ettevõtetega lepingulises suhtes olemisele, oma 

majapidamises tekkivad olmejäätmed jm jäätmed ära anda 2008.a Järvakandi alevisse Energia tn 1a 

rajatud jäätmete kokkukandepunkti.  

 

Jäätmevaldajate register ja selle pidamise kord kehtestati eesmärgiga: 

 pidada arvestust Järvakandi valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta; 

 koguda andmeid ja pidada arvestust piirkonnas kasutatavate jäätmemahutite ning liikuvate 

jäätmevoogude kohta. 

Registriandmetel on informatiivne tähendus. 

 

4.6 Ettevõtte tasand 

Järvakandi vallas tegutsevad ettevõtted ja asutused peavad lisaks jäätmeseadusele ja selle alusel 



antud õigusaktidele täitma järgmisi jäätmekäitlusega seotud kohustusi: 

 jäätmetekitajad, kes annavad üle rohkem kui 10 tonni tavajäätmeid või 100 kg ohtlikke jäätmeid 

aastas, esitavad Järvakandi Vallavalitsusele kui ametiasutusele aruande, kus on näidatud jäätmete 

liikumine möödunud aasta jooksul;   

 autoremondi, -hoolduse või -lammutamisega tegelevad ettevõtted peavad sõlmima ohtlike 

jäätmete (vanaõlid, jahutusvedelikud, akud jne) üleandmiseks ohtlike jäätmete käitlusettevõttega 

jäätmekäitlemislepingu;  

 meditsiiniasutused ja -ettevõtted peavad jäätmete kogumiseks kasutama spetsiaalseid 

kogumiskonteinereid ning vastu võtma ettevõtte jäätmekäitluseeskirja, kus on toodud ettevõtte 

või asutuse jäätmekäitluse kirjeldus ning jäätmekäitlusettevõte nimi, kellele jäätmed üle antakse; 

 juriidilised isikud, kellelt keskkonnaministri kehtestatud tingimustel ja korras ei nõuta jäätmeloa 

olemasolu, on kohustatud ennast  keskkonnaministri 20. aprilli 2004 määrusega nr 18 „Jäätmeloa 

omamise kohutusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedajate teate ja registreerimisetõendi“ 

sätestatud alustel registreerima Keskkonnaametis. 

 ettevõtted, kes alustavad oma tegevust Järvakandi vallas, sõltumata nende tegevusvaldkonnast, 

on kohustatud Järvakandi Vallavalitsusele kui ametiasutusele esitama ettevõtte jäätmekava, kus 

on ülevaade tootmisest ja jäätmehoolduse korraldamisest;. 

 4.7 Kodumajapidamine 

Kodumajapidamise tasandil on olulised järgmised tegevused: 

 olmejäätmete sortimine tekkekohas; 

 pakendi ja pakendijäätmete eraldi kogumine; 

 ohtlike jäätmete eraldamine ja nende viimine kogumispunkti; 

 biolagunevate jäätmete eraldikogumine; 

 liitumine jäätmeveoga jm.  

4. Järvakandi valla jäätmehooldus 2006-2009 

Järvakandi  valla jäätmekava ajakohastamisel on kogutud ja käideldud jäätmeliikide ja koguste 

hindamise aluseks võetud jäätmekäitlusettevõtete ja Keskkonnateabe Keskuse poolt esitatud andmed. 

Viimased omakorda põhinevad ettevõtete poolt jäätmeseaduse alusel esitatavatel iga-aastastel 

jäätmearuannetel. Jäätmearuandeid on kohustatud esitama jäätmeluba või komplekslube omavad, 

samuti jäätmekäitlejatena registreeritud isikud. Tõepärase informatsiooni eelduseks on, et kõik 

tekkivad jäätmevood fikseeritakse kas tekitajate endi või siis aruandekohuslaste jäätmekäitlejate 

poolt, kellele jäätmeid käitlemiseks üle antakse.  

Jäätmestatistika väljendab eeskätt vaid kogutavaid jäätmeid, mitte niivõrd tekkivaid jäätmeid. 

 

Hindamaks objektiivselt valla jäätmehoolduse hetkeolukorda, on käsitletud eraldi 

kodumajapidamistest ning ettevõtetest ja asutustest jäätmekäitlusettevõtete poolt kogutud jäätmeliike 

ja koguseid.  

 

Tabel 2 Jäätmete teke Järvakandi vallas 2009.a tonnides (Keskkonnateabe Keskuse andmed) 

Jäätmeliik Jäätmekood Kogus  

Prügi (segaolmejäätmed) 20 03 01 121,64 

Paber ja kartong 20 01 01 9,359 

Ohtlikud jäätmed  41,566 

Elektroonikajäätmed sh 

ohtlikke osi sisaldavad 

elektroonikajäätmed 

20 01 36 

20 01 35 

7,5 



Segapakendid 15 01 06 39,291 

Asbesti sisaldavad 

ehitusmaterjalid 

17 06 05 1,3 

KOKKU  220,656 

 5.1 Järvakandi jäätmete kokkukandepunkt 

 

Järvakandi jäätmete kokkukandepunkt avati 2008. aastal  asukohaga Järvakandi alev, Energia tn 1a. 

Jäätmete kokkukandepunkti rajamist finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Kokkukandepunkti opereerib Järvakandi Kommunaal OÜ. Jäätmevedajaiks on: ohtlikud jäätmed - 

Kesto OÜ, elektri- ja elektroonikajäätmed -  MTÜ Eesti Elektroonikaromu, paber-kartongpakendid, 

ning segapakendid - MTÜ Eesti Pakendiringlus, olmejäätmed, ehitus-lammutus segapraht, 

vanapaber, suurjäätmed -  OÜ Cleanaway, biojäätmed - Ragn- Sells AS ning vanarehvid - MTÜ 

Eesti Rehviliit, kellele konkreetset teenust osutab Nordline Baltic OÜ. 

 

Jäätmete kokkukandepunktis on loodud tingimused elanikel tasuta ära anda järgnevaid 

taaskasutatavaid jäätmeid: 

 paber-kartongpakendijäätmed 

 segapakendijäätmed  

 ohtlikud jäätmed 

 elektroonikajäätmed 

 vanarehvid 

 puidujäätmed 

 vanametallijäätmed 

 taaskasutatavad riided, jalanõud, lauanõud 

 lehtklaasjäätmed 

 

Tasu eest saab ära anda: 

 vanapaberit (ajakirjad jms) 

 olmejäätmeid 

 suurjäätmeid (pehme mööbel jms) 

 biojäätmeid 

 ehitus-ja lammutus segapraht 

 

Taaskasutatavad riided ja jalanõud, suuregabariidilised jäätmed (mööbel) ning puidujäätmed on 

enamasti taaskasutuse leidnud kohapeal. Tekstiili on viidud Jäätmete kokkukandepunkti operaatori 

algatusel Pärnu kodutute loomade varjupaika. Lehtklaasi saame taaskasutusse anda kohalikku 

klaasitööstusse. 

 

Tabel 3  2009.a Järvakandi jäätmete kokkukandepunkti kogutud  jäätmeliigid tonnides ( Järvakandi 

Kommunaal OÜ andmed)  

Jäätmete liigid Jäätmekood Kogus 

(tonni) 

Segaolmejäätmed 20 03 01 2,4 

Segapakend 15 01 06 5,55 

Paber-kartongpakendid 15 01 01 3 

Ohtlikud jäätmed  4,22 



Segaelektroonika 20 01 35* 7,22  

Ehitus-ja lammutus segapraht 17 09 04 30 

Klaas 17 02 02 6 

Vanametall 17 04 05 / 17 04 

02/ 

17 04 02 

10 

Vanarehvid 16 01 03 3 

Puidujäätmed 17 02 01 30 

Suuregabariidilised jäätmed  1,5 

Taaskasutatavad riided ja jalanõud  3 

Biojäätmed  1 

Vanapaber (ajalehed-ajakirjad)  4 

 

5.2 Järvakandi vallas hinnanguliselt tekkivad jäätmed 

5.2.1 Segaolmejäätmed 

Segaolmejäätmete kogus sõltub eelkõige piirkonnas valdavast elamutüübist (korrusmajad, 

individuaalelamud) ja tarbimisharjumistest ning kaubandus- ja teiste teenindusettevõtete lähedusest. 

Peale selle mõjutab prügilasse ladestatavate jäätmete kogust see, kui hästi on piirkonnas korraldatud 

jäätmete (paber-kartongpakendite, segapakendijäätmete ja biojäätmete) liigiti kogumine. 

 

Keskkonnateabe Keskuse andmetel tekkis 2009.a Järvakandi vallas ca 121,64 tonni 

segaolmejäätmeid, mis teeb ühe elaniku kohta aastas 86,8 kg.  

 

Lähtudes riigi jäätmekava olmejäätmete tekkekoguste hinnangust, võiks eeldada, et olmejäätmete 

kogus suureneb keskmiselt 3% aastas. Seega võib olmejäätmete kogus suureneda 2015 aastaks ca 23 

tonni võrra ehk teke oleks 145 tonni. Nimetatud kasv on maksimaalne, arvestades maksimaalse 

majanduskasvuga. Väiksema majanduskasvu ja inimeste keskkonnateadlikkuse tõusu korral tekib ka 

vähem jäätmeid.  

 

Järvakandi vallast prügilasse ladestatud segaolmejäätmete kogused  on aasta-aastalt siiski vähenenud 

(vt järgnev tabel), mis tuleneb ilmselt elanike ja ettevõtete poolt jäätmete sorteerimise süsteemis 

aktiivsest osavõtust, keskkonnateadlikkuse tõusust, kui ka kokkuhoidlikkusest. Mõistagi ei saa 

välistada seda, et elanikkonna madalad sissetulekud ei pea sammu pidevalt tõusvate 

jäätmekäitlemishindadega ning see vastuolu toob kaasa valla ümbruse prügistamist ja ebaseaduslike 

prügikohtade tekkimist, kuid seni pole avastatud ebaseaduslikke prügilaid Järvakandi valla 

territooriumil ega selle lähiümbruses. 

 

Tabel 4 Järvakandi vallast prügilatesse ladestatud segaolmejäätmete kogused aastatel 2007-2009 

tonnides (Keskkonnateabe Keskuse andmed) 

  2007 2008 2009 

Segaolmejäätmed 211,495 154 121 

Jäätmearuandlusest jäävad välja jäätmeveoga haaramata jäätmetekitajad, tekkekohas kompostitavad 

ja põletatavad jäätmed ja illegaalselt ladestatavad jäätmed. 
 

Prügilasse ladestatud segaolmejäätmete koostise analüüsimiseks on Eestis erinevate meetodite alusel 

tehtud ainult üksikuid piirkondlikke ja valdavalt lühiajalisi uuringuid. Viimane põhjalikum 



segaolmejäätmete sortimisuuring viidi läbi üleeestiliselt 2007-2008. aastal.  Sortimisuuringu eesmärk 

oli analüüsida Eesti eri piirkondades ja asulatüüpides tekkivate ja prügilasse ladestatavate 

segaolmejäätmete ainelist koostist. Olmejäätmete koostist uuriti Tallinna, Paide ja Jõhvi linna ning 

Pärnumaa, Ida-Virumaa ja Raplamaa piirkondades.  

 

Tabel 5 Raplamaa maapiirkonna segaolmejäätmete liigiline koostis (SEI uuring 2008) 

Jäätmeliik % 

Orgaanilised jäätmed 37% 

Paber, papp, kartong 16% 

Klaas 6% 

Metall 3% 

Plast 19% 

Puit alla 1% 

Elektroonikaromu 1% 

Muu põlev materjal 10% 

Tekstiil 4% 

Ohtlikud jäätmed alla 1% 

Muu mittepõlev materjal 4% 

 

Positiivse poole pealt tuleks märkida, et tagatisraha alla kuuluvate joogipakendite osakaal oli uuritud 

proovides väga väike. See viitab asjaolule, et tagatisrahasüsteem toimib hästi. 

5.2.2 Pakendijäätmed 

Pakendiseadusest tulenevalt on omavalitsustel pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteemis 

koordineeriv roll. KOV  peab kindlaks määrama oma haldusterritooriumil pakendi ja 

pakendijäätmete kogumisviisid ning sätestama need oma jäätmehoolduseeskirjas. 

 

Tabel 6 Järvakandi  vallas pakendijäätmete teke aastatel 2007-2009, tonnides (Keskkonnateabe 

Keskuse andmed)  

Jäätmeliik 2007 2008 2009 

Plastpakendid 19,446 4,509 4,330 

Metallpakendid 1,148 0,943 1,355 

Segapakendid 1,160 14,555 39,291 

Klaaspakendid 5033,755 4964,879 4804,0 

Paber- ja kartongpakendid 31,540 26,410 9,359 

KOKKU 5087,044 5011,296 4858,33 

 

Pakendi ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi väljatöötamisel on arvestatud erinevate 

osapoolte üldpõhimõtete ja kohustustega jäätmekäitluses. 

Pakendi kogumis- ja taaskasutussüsteemi keskne roll on riiklikel pakendi 

taaskasutusorganisatsioonidel.  

Järvakandi valla pakendi taaskasutussüsteemi väljatöötamisel on arvestatud eelkõige piirkondlike 

erinevustega, pakendikogumise majandusliku tasuvusega ning kogu süsteemi maksimaalse 

rakendumisega. Majanduslikult tasuva süsteemi põhialuseks on piisavalt suured jäätmekogused ning 

võimalikult puhas liigiti kogutud materjal. 



Pakendi taaskasutussüsteem koosneb järgnevatest kogumissüsteemidest: 

1) tagatispakendi kogumissüsteem; 

2) segapakendi ja paber-kartongpakendi kogumissüsteem; 

4) tootmisettevõtete pakendi kogumissüsteem. 

 

Tagatispakendi kogumissüsteemi korraldab ja finantseerib pakendiettevõte või pandiorganisatsioon. 

Kogumiskohaks on müügipunkt. Tagatisraha kasutamine suurendab korduskasutuspakendi kasutust.  

Süsteemis osalemine on vabatahtlik. 

 

Segapakendi ja paber-kartongpakendi kogumissüsteemi korraldab ja finantseerib pakendiettevõte või 

pandiorganisatsioon. Kogumiskohaks on müügikohas, elamugruppides, jäätmete kokkukandepunktis 

ja alevis võimalikult objektiivselt paigutatud kohtades asuvad kogumiskonteinerid. Konteinerite 

täpsed asukohad määrab KOV kindlaks jäätmehoolduseeskirjas. KOV administreerib samuti 

konteinerite paigaldust ettenähtud kohtadesse. Tarbija kasutab konteinerit tasuta ja sihipäraselt. 

 

Ohtlike ainetega saastunud pakendid saab tarbija tasuta üle anda jäätmete kokkukandepunkti selleks 

eraldi ette nähtud konteinerisse. Pakendiettevõte paigaldab ohtlike jäätmete kogumiskonteinerisse 

täiendavad pakendijäätmete kogumiskonteinerid ning kannab nende jäätmete käitlemise kulud. 

Jäätmekäitlusettevõte kogub ohtlike ainetega saastunud pakendijäätmed koos teiste ohtlike 

jäätmetega ning suunab ohtlike jäätmete käitlussüsteemi. Annab taaskasutusorganisatsioonile aru 

kogutud pakendijäätmete koguste ja liikide kohta. 

 

Ettevõtete pakendi kogumissüsteemi korraldab ja finantseerib pakendiettevõte või 

taaskasutusorganisatsioon. Pakend kogutakse ettevõtte tootmisterritooriumil.  

Ettevõtete all mõeldakse kõiki Järvakandi vallas tegutsevaid tootmis- ja teenindusettevõtteid, kes 

oma tegevuses kasutavad erinevat liiki pakendeid ning pakendatud kaupu. Ettevõtete ehk tarbija 

kasutatud pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja taaskasutamine toimub tarbija ja 

pakendiettevõtte vahelisel kokkuleppel, arvestades pakendiseaduses reguleeritud pakendiettevõtte 

kohustusi. 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. 

 

01. oktoobri 2010 a. seisuga oli Järvakandi vallas võimalik segapakendijäätmeid üle anda 13 

kogumiskohas ning paber- ja kartongpakendijäätmeid 2 kogumiskohas. Segapakendijäätmete 

kogumiskohtade arvu võib hinnata piisavaks. Vajalik on täiendada paber- ja kartongpakendijäätmete 

kogumisvõrgustikku alevis suurpaneelelamute juurde paigaldatava (-te) konteineri (-te) näol. 

5.2.3 Orgaanilised jäätmed 

 

Käesolevas punktis käsitletakse olmelise tekkega biolagunevaid jäätmeid nagu paber- ja 

kartongjäätmed (vanapaber), haljastusjäätmed, orgaanilised toidujäätmed v.a vedelad köögijäätmed 

ja reoveesete. 

 

Keskkonnateabe Keskusele esitatud aruandlustest ei selgu biolagunevate jäätmete kogused 

korterelamutes  ja ettevõtetes (v/a reoveesete) ning vastavalt nende kogumiskoha puudumise tõttu 

Järvakandi valla elamutes, neid tõenäoliselt liigiti ei koguta.  

Eramutes ja korterelamutes, kus on kompostimise ning paber- ja puitmaterjali põletamise võimalus, 

kogutakse teatud määral paberit ja biolagunevaid jäätmeid eraldi.  

 

Paberijäätmetest  käsitletakse antud punktis vanapaberit (ajalehed, ajakirjad, raamatud, vihikud, 



kirjapaber jms). Vanapaberit tuleb eraldada muudest jäätmetest ning vältida selle kvaliteedi 

langemist. Antud jäätmete koguste vähendamine on võimalik eelkõige korterelamutes 

kogumisvõrgustiku rajamise abil.  

 

Haljastusjäätmetest saab eristada nii koduaedades, kui ka ühiskondlikel aladel (pargid, kalmistu) 

tekkivaid haljastusjäätmeid ja puidumaterjali. Haljastustuses ja koduaedades tekkivaid suuremaid 

puidujäätmeid kasutatakse  kütteks. Ühiskondlike haljasalade hooldamisel tekkivad haljastusjäätmed 

taaskasutatakse kompostimise teel. Koduaedades tekkivate haljastusjäätmete koguste vähendamiseks 

tuleb propageerida nende kohapealset kompostimist või kasutada jäätmete kokkukandepunkti 

biojäätmete konteinerisse jäätmete ladustamise võimalust.  

 

Järvakandi vallas on orgaaniliste toidujäätmete teistest jäätmeliikidest eraldi kogumise nõue 

korterelamutes, milles on üle 20 korteri. Ühepereelamutes ja elamutes, milles on alla 20 korteri, on 

võimalik orgaanilised toidujäätmed komposteerida nõuetekohaselt samal kinnistul või anda üle 

vastava loaga jäätmekäitluskohta.  Kompostrite paigaldamisega seonduvad kulud katavad 

jäätmetekitajad ise. Seeläbi on võimalik oluliselt vähendada segaolmejäätmete teket ning 

igapäevaseid otsekulusid jäätmekäitlusele. 

 

Reoveesete. Järvakandi alevi reoveepuhasti Aerotank Celpox 90055 ehitati 1977 aastal ning 

rekonstrueeriti aastatel 1998 ja 2003. Puhasti projektivõimsus on arvestatud vooluhulgale1400 

m
3
/ööpäevas ja reostuskoormusele 125 kg BHT

7
/ööpäevas. Tänapäevases reoveepuhastis kogutakse 

reoveesete kottidesse ja enamus tekkivast settest taaskasutatakse alevi haljasaladel.  

 

Tabel 7 Reoveesette tekke ja taaskasutuse mahud Järvakandi vallas aastatel 2007-2009 tonnides 

(Järvakandi Kommunaal OÜ andmed) 

Reoveesette 

liikumine 

2007 

 

2008 2009 

teke 1 1,5 3 

taaskasutamine  2 1,5 2,7 

 

Puhasti biotiigid (2 tk mahuga ´a  750 m
3
) vajavad settest puhastamist. Heitvee suublaks on Nurtu 

jõgi (suubla kood VEE111310). 

5.2.4 Ohtlikud jäätmed 

 

Jäätmeseaduse § 65, lg 2 kohaselt kohustub KOV oma haldusterritooriumil korraldama 

kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja üleandmist jäätmekäitlejatele. 

 

Majapidamises tekkivad ohtlikke jäätmeid peab eraldama nende tekkekohas, kuna need kujutavad 

ohtu nii inimese tervisele, kui ka looduskeskkonnale.  

Elanikud saavad ohtlikke jäätmeid tasuta üle anda Järvakandi jäätmete kokkukandepunkti. Ettevõtjad 

peavad oma ohtlikud jäätmed üle andma mõnele jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi 

omavale jäätmekäitlejale. 

 

Keskkonnateabe Keskuse andmetel on Järvakandi vallas 2009.a ohtlikke jäätmeid kokku kogutud 

41,566 tonni. 

Koguseliselt moodustas kõige suurema osa ohtlikest jäätmetest vanad värvi-, laki- ja lahustijäätmed. 

  

Tabel 8 Elanike poolt Järvakandi jäätmete kokkukandepunkti toodud  ohtlike jäätmete kogused 



tonnides (Andmed põhinevad OÜ Kesto  poolt esitatud aruannetel) 

Jäätmekood Ohtlike jäätmete nimistu Kogus  

13 02 08* Mootori-, käigukasti- ja 

määrdeõlid 

0,356  

20 01 27* Vanad värvid, lakid, lahustid 0,512 

20 01 21* Luminestsentslambid 0,618 

16 06 01* Pliiakud 0,102  

16 06 02* Ni-Cd akud 0,048 

20 01 33* Patareid ja väikeakud 0,018  

15 01 10* Ohtlik pakend 0,112 

KOKKU 1,766 

 

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.  

5.2.5 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.  

 

Ehitus- ja lammutusjäätmete hulka kuuluvad: 

 ehitusel ja lammutusel tekkivad jäätmed 

 metallijäätmed 

 puidujäätmed 

 

Tabel 9 Suurjäätmete teke 2007-2009.a tonnides (Keskkonnateabe Keskuse andmed) 

Jäätmeliik Jäätmekood 2007 2008 2009 

Plast 17 02 03 9,24 - - 

Raud ja teras 17 04 05 15,526 15,11 143,777 

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 17 06 05* 3,18 - 1,3 

Ehituspraht ja lammutus segapraht 17 09 04 28,23 53,16 117,7 

Klaas 17 02 02 - 6,36 17,94 

Alumiinium 17 04 02 - 0,171 0,037 

Vask, pronks, valgevask 17 04 01 - - 0,178 

Plii 17 04 03 - - 0,112 

KOKKU  56,136 74,801 292,744 

 

Ehitus- ja lammutustöödel saab jäätmeid vältida ja vähendada mõistliku töökorraldusega jäätmete 

tekkekohas. Kindlasti tuleb ehitus- ja lammutusjäätmeid sorteerida tekkekohas liikidesse, et 



võimaldada nende laiaulatuslikku korduv- ja taaskasutamist.  

 

Vastuvõetavatest ehitusjäätmetest sorteeritakse valikuliselt välja kasutuskõlblikud tellised, puit, 

vanametall ja pinnas. Vastavalt jäätmete materjalile toimub edasine käitlus: puit läheb 

katlamajadesse kütteks või kasutatakse väikeehitiste juures, metall kokkuostu, sorteerimisel 

ülejäänud mineraalsete püsijäätmete segu pinnasetäiteks või purustatud kujul suletavate prügilate 

kattematerjaliks ning teede ehituseks, rekultiveerimiseks jne. 

 

Ohtlikud ehitusjäätmed (asbesti sisaldavad jäätmed, saastunud pinnas jne) tuleb koguda liikide kaupa 

eraldi ja vastavalt kehtestatud korrale üle anda ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete tekke kontrolli alla saamiseks tuleks ehituslubade väljastamine siduda 

jäätmearuandluse kohustusega ja ehituslubadesse sisse kirjutada ehitusjäätmete käitlemise 

tingimused.  

 

Ehitus- ja lammutusprahi käitlemise nõuded sätestatakse jäätmehoolduseeskirjas.  

 

Metallijäätmete kokkuostuhind on taganud taaskasutamise, vaid väike osa satub prügilasse koos 

olmejäätmete või ehitusprahiga. Metallijäätmeid saab üle anda vanametalli kokkuostjatele ja 

jäätmete kokkukandepunkti. 

 

Puidujäätmete taaskasutamisel tuleks eelkõige tähelepanu pöörata nende taaskasutamisele läbi 

soojusenergia tootmise. Mittepõlevate või raskesti põlevate puidujäätmete kõrvaldamine või 

taaskasutamine väljaspool spetsiaalset jäätmekäitluskohta või prügilat on lubatud üksnes 

jäätmeseadusega sätestatud korras ja Keskkonnaametiga kooskõlastatult.   

 

Ohtlike ainetega töödeldud puidujäätmeid käsitletakse ohtlike jäätmetena ning need tuleb üle anda 

otse ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. 

5.2.6 Probleemtoodete jäätmed 

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: 

 patareid ja akud; 

 PCB-sid sisaldavad seadmed; 

 mootorsõidukid ja nende osad; 

 elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad. 

 

 Tabel 10 Probleemtoodete teke aastatel 2007-2009, kogus tonni/aastas (Keskkonnateabe Keskuse 

andmed) 

Jäätmeliik Jäätmekood 2007 2008 2009 

Vanarehvid 16 01 03 0,134 - 4,22 

Pliiakud ja patareid 16 06 01*/  

20 01 33  

0,161 0,028 0,027 

Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole 

nimetatud numbriga 16 03 03 

16 03 04 58,74 - 91,74 

Romusõidukid 16 01 04* - 1,445 - 



Õlifiltrid 16 01 07* - 0,023 - 

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt 

eemaldatud ohtlikud osad 

16 02 15* - 0,005 - 

Õli sisaldavad jäätmed 16 07 08* - 18,16 14,18 

KOKKU  59,071 19,661 110,167 

 

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 KOV-lt patarei- ja akujäätmed tasuta tagasi 

võtma. 

 

Lisaks müügikohtadele on võimalik patareisid ja akusid üle anda Järvakandi jäätmete 

kokkukandepunkti. 

 

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.  

 

Elanikud saavad tasuta rehve ära anda Järvakandi jäätmete kokkukandepunktis. Romusõidukeid on 

võimalik üle anda vastavale lammutuskojale või kogumiskohta, millele on selleks tegevuseks 

väljastatud vastav ohtlike jäätmete käitluslitsents ja jäätmeluba.  

 

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed.  Lähtuvalt asjaolust, et Järvakandi vallas elektri- ja 

elektroonikaseadmete müügiga tegelevaid ettevõtteid ei ole, võetakse neid vastu Järvakandi jäätmete 

kokkukandepunktis.  

Probleemtoodete kogumise ja käitlemise korraldavad probleemtooteid tootvaid ettevõtteid 

ühendavad organisatsioonid. 

5.2.7 Ettevõtete ja asutuste jäätmehooldus 

 

Järvakandi valla on ettevõtetelt ja asutustelt  2009.a kogutud 676 tonni jäätmeid. Jäätmekogused 

sõltuvad väga erinevatest asjaoludest nt juurdeehitused, tootmises uuenduste sisse viimine, hoonete 

rekonstrueerimine.  

Alltoodud tabel annab ülevaate kogutud jäätmetest jäätmeliikide lõikes aastatel 2007-2009. Tabelis 

toodud muude jäätmete nomenklatuur on sõltuvalt tootmise eripärast väga lai, seetõttu oli mõistlik 

need summeerida. Suuremad kogused muude jäätmete all tulevad mehaanilise töötlemise jääkidest 

(jäätmekood 19 12 12) – kolme aasta keskmine  137,34 tonni; liiva ja savijäätmed (jäätmekood 01 04 

09)  - kolme aasta keskmine 253,21 tonni. 

 

Tabel 11 Järvakandi valla ettevõtetelt ja asutustelt 2007-2009.a kogutud jäätmed tonnides 

(Keskkonnateabe Keskuse andmed) 

Jäätmete liik 2007 2008 2009 

Segaolmejäätmed 100,28 72,37 18,96 

Segapakendid 39,08 17,3 26,19 

Ehitus- ja lammutus- 28,23 118,9 116,94 



segapraht 

Ohtlikud aineid 46,25 53,35 28,44 

Paber ja kartong 25,13 18,02 18,01 

Vanarehvid 0,12 0 4,22 

Muud jäätmed 190,98 919,82 302,11 

Kokku aastas 430,07 1199,76 676,96 

5.2.8 Tervishoiul tekkivate jäätmete käitlus 

Tervishoiul 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. 

Tervishoiu asutuste jäätmete käitlemise täpsed tingimused sätestatakse jäätmehoolduseeskirjas. 

5.3 Jäätmete taaskasutamine  

Jäätmete taaskasutamine on jäätmete toodetena korduskasutamine, taaskasutamine materjalina või 

jäätmete põletamine soojusenergia tootmiseks. Taaskasutamine on ka olmes tekkiva paberi- ja 

papijäätmete põletamine eramajade küttekolletes ning eramajades aias ja köögis tekkivate 

bioloogiliselt lagunevate jäätmete komposteerimine.  

 

Joogipakendi korduskasutamine toimub toidukaupluste kaudu. Segapakendid suunatakse 

taaskasutusse  kogumiskonteinerite baasil. Pärast sorteerimist antakse jäätmed taaskasutamiseks üle 

jäätmekäitlusettevõtetele.  

 

Jäätmeloa omamine pole kohustuslik tavajäätmete taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise 

korral, kui: 

 jäätmeid taaskasutatakse kuni 5 tonni aastas; 

 jäätmed kõrvaldatakse nende tekkekohas kuni 1 tonn aastas. 

Tavajäätmete liigid ja nende taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded ning tootmises 

tekkinud tavajäätmete, mille korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise nõuded on 

ära toodud keskkonnaministri 21. aprilli 2004.a määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses 

tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise 

või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“. 

5.4 Segaolmejäätmete kõrvaldamine 

Järvakandi vallast kogutud segaolmejäätmed ladestatakse keskkonnanõuetele vastavatesse 

prügilatesse. Ladestamise osakaalu vähendamiseks tuleb suunata osa jäätmeid põletusse pärast 

jäätmepõletustehase valmimist.  

5. Jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale 

 

Tulenevalt jäätmeseadusest on jäätmekavas vajalik anda hinnang loodusvarade, nagu vesi, turvas, 

savi ja pinnas, kasutamise mahtudest jäätmehoolduses.  

 

Kuivõrd Järvakandi valla territooriumil toimub enamasti jäätmete kogumine ning edasine transport 

või jäätmete üle andmine litsentseeritud jäätmekäitlusettevõttele, siis jäätmekäitluseks otseselt 

loodusvarasid ei kasutata.  

 



Jäätmehoolduse suurim negatiivset keskkonnamõju omav tegevus on jäätmete ladestamiseks 

keskkonnanõuetele mittevastavate kohtade kasutamine. Sõltumata asjaolust, et Järvakandi valla 

ainuke  prügila on suletud ja pinnasega kaetud, lagunevad jäätmed jäätmelademetes edasi. Lademes 

tekib orgaanilise aine lagunemisprotsesside käigus nõrgvett ja prügilagaasi. Vastavalt Järvakandi 

Vallavalitsuse ja Järvakandi Kommunaal OÜ vahel sõlmitud töövõtulepingule (nr 01/2004 sõlmitud 

26.03.2004.a) kohustub viimane teostama nõuetekohaselt Tupiku prügila põhjavee ja nõrgvee 

proovide võtmise ja transpordi vastavalt põhjavee ja nõrgvee seire kavale. Leping käsitleb ka 

teostatud proovide analüüsitulemuste ja aruannete esitamist vallavalitsusele. Järelhooldust pole 

suletud prügila vajanud. Seiret tehakse alates 2009.aastast 1 kord aastas. 

 

Paratamatult kaasneb jäätmekäitlusega teatud müra ja õhu saastamine jäätmete kogumisel ja 

transpordil. Negatiivset mõju (ebameeldiv lõhn) võib tekkida ka jäätmekonteinerite ebaregulaarsel 

tühjendamisel.  

 

Kui jäätmete sortimine tekkekohas, liigiti kogumine ja jäätmevedu vastab kehtestatud korrale, siis 

keskkonnamõjud valla territooriumil on suhteliselt väikesed.  

 

Lähtudes tunnustatud jäätmekäitlusmeetodite prioriteetsusest on kõige olulisem jäätmete teket 

vältida ja vähendada. Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata jäätmete korduskasutusele, taaskasutusele, 

ringlusse võtule ning lõpuks jäätmete ladestamisele prügilasse ja jäätmete põletamisele energia 

tootmiseks.  

 

6. Jäätmehoolduse probleemid 
 

Järvakandi valla jäätmehoolduse arendamise eesmärkideks on suurendada elanikkonna 

keskkonnateadlikkust, mõjutada tarbimisharjumusi ning muuta jäätmehooldus jäätmevaldajatele 

igapäeva elu loomulikuks osaks. Eesmärkide elluviimisel teeb Järvakandi vald koostööd 

 jäätmehooldusega tegelevate asutuste ja ettevõtetega.  

Probleemid: 

 Kõik jäätmevaldajad pole jäätmeveoga hõivatud. 

 Vallas esineb üksikuid ebaseaduslikke jäätmete mahapanekukohti. 

 Elanikkonna ebapiisav teadlikkus jäätmekäitluse osas – inimesed ei mõista jäätmete liigiti 

kogumise ega säästliku tarbimise eelist ning kasutavad avalikke liigiti kogutavate jäätmete 

konteinereid vääriti risustades neid vale liiki jäätmetega. 

 Biolagunevate jäätmete eraldikogumine üle 20 korteriga elamutes pole rakendunud.  

 Jäätmehooldusalane järelvalvesüsteem on ebapiisav. 
 

7. Jäätmehooldusalased eesmärgid 2011- 2015 
 

Jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline planeerimine: 

 Elanikkonna pidev teavitamine jäätmehoolduse korraldusest ja sõltuvusest jäätmetekitajate 

suhtumisest ja tarbimisharjumustest. 

 Keskkonna ja jäätmehooldusalaste projektide läbiviimine kooliõpilastele. 

 Kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete kogumise edendamine. 

 Paberi- ja papijäätmete kogumisvõrgustiku optimaalne arendamine. 

 Biolagunevate jäätmetele eraldikogumise kohustuse täitmine kortermajades. 

 Jäätmete kokkukandepunktis ehitus- ja lammutusjäätmete vastuvõtu arendamine. 

 Propageerida korduvalt kasutatavate ja vähem ohtlikke aineid sisaldavate materjalide kasutamist 

ehitustegevuses. 



 Tavajäätmetest ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel jäätmete taaskasutamise eelistamine 

jäätmete kõrvaldamisele. 

 Jäätmeveoteenusega mitteliitunud jäätmevaldajate üle järelevalve tõhusamaks muutmine. 

 Jäätmeregistri arendamine.  

 

8.1 Eesmärkide realiseerimine ja maksumus 

 

7.1.1 Jäätmehoolduseeskiri 

Järvakandi vallas toimub jäätmehooldus vastavalt Järvakandi Vallavolikogu kehtestatud 

jäätmehoolduseeskirjale.  

Jäätmehoolduseeskirjas tuleb lisaks jäätmeseaduse § 71 toodule, täpsustada taaskasutatavate jäätmete 

kogumiskohad s.h pakendijäätmete kogumiskonteinerite täpsed asukohad. 

7.1.2 Järvakandi valla ülesanded 

Järvakandi Vallavalitsuse otsesed ülesanded piirkonna jäätmehoolduse arendamisel ning käesolevas 

jäätmekavas püstitatud eesmärkide saavutamisel on järgmised: 

 elanikkonna ja ettevõtjate teavitamine jäätmehoolduse korraldusest  

 ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmete kõrvaldamise ja nendest põhjustatud 

keskkonnareostuse likvideerimise korraldamine. 

 kindlustama valla teede osas korraldatud olmejäätmeveo tingimustes jäätmete kogumiseks ja 

veoks ettenähtud transpordivahendite ligipääsu jäätmevaldajatele. See puudutab eelkõige 

talvetingimustes korrapärast lumetõrjet, ajutisi läbisõidupiiranguid märgadel perioodidel ning 

üldist teedevõrgu seisukorda.  

 jäätmevaldajate registri pidamine 

 jäätmeloaga määratud jäätmekäitlustingimuste täitmise kontrollimine 

 jäätmete kokkukandepunkti haldamise korraldamine  

 edendab ja propageerib jäätmete sorteerimist ning liigiti kogumist 

 annab välja jäätmehooldusalaseid trükiseid 

 korraldab omavalitsustes jäätmete taaskasutamist 

7.1.3 Jäätmehoolduse arendamise rahastamine 

Järvakandi valla jäätmehoolduse arendamine toimub Järvakandi valla eelarvelistest vahenditest ja 

sihtotstarbelistest projektipõhistest tuludest. 

  

Tabel 12 Tegevuskava eesmärkide realiseerimiseks 

Nr Tegevuse / projekti nimi Teosta

mise 

aeg 

Teostaja, 

rahastaja 

Eeldatav 

maksumus 

Kommentaar 

1 Elanikkonna 

keskkonnateadlikkuse 

tõstmine ja KOV 

jäätmehoolduse korraldus 

    

1.1 

 

Infovoldikute koostamine 

ja levitamine ning valla 

lehes ning elektroonilisel 

kodulehel 

jäätmehooldusalaste 

artiklite avaldamine 

2011-

2015 

KOV  Vajaduse tekkimisel. 

Eelarvelistest 

vahenditest. 

Võimalusel leida 

projektipõhiseid 

kaasrahastajaid 



1.2 

 

Keskkonna ja 

jäätmehooldusalaste 

projektide läbiviimine 

kooliõpilastele 

2011-

2015 

KOV  Lastelaagrite, talgute 

ja muude sarnaste 

ürituste läbiviimine. 

maksumused 

selguvad 

enne tööde algust. 

1.3 Jäätmekava uuendamine 2015 KOV  Teostab KOV oma 

eelarvelistest 

vahenditest. 

1.4 Jäätmehoolduse 

korraldamiseks 

seadusandlike aktide 

ettevalmistamine 

Vajadus

el  

2011-

2015 

KOV,  Teostab KOV oma 

eelarvelistest 

vahenditest. 

2 Ohtlike jäätmete 

kogumine Jäätmete 

kokkukandepunktis 

Pidev KOV, 15000.- Teostab KOV oma 

eelarvelistest 

vahenditest. 

3 Muude taaskasutatavate 

jäätmete kogumine 

    

 

 

3.1 Orgaaniliste jäätmete 

kogumiskonteinerite 

võrgustiku paigaldamine 

kortermajade (enam kui 15 

korterit majas) juurde 

2011-

2015 

Korteriüh

istu, 

jäätmekäi

tlusettevõ

te 

KOV 

 

 Korteriühistu + 

jäätmekäitlusettevõt

e teostavad ja 

rahastavad koostöös 

oma eelarvelistest 

vahenditest 

KOV kohustab oma 

õigusaktides 

biojäätmeid eraldi 

koguma ning tagab 

järelvalve nõude 

täitmise üle 

 

3.2 Papp-ja paberpakendite 

kogumiskohtade 

arendamine 

2011-

2015 

KOV, 

ETO, 

EPR, 

TVO, 

Korteriüh

istud 

 Teostavad ja 

rahastavad 

tootjavastutusorgani

satsioonid oma 

eelarvelistest 

vahenditest KOV 

roll on olla 

partneriks tegevuste 

läbiviimisel 

3.3 Ehitusjäätmete 

kogumisvõimaluste 

rajamine 

2011-

2015 

KOV, 

KIK 

 Maksumus selgub 

edaspidi 

4 Prügilate ja ebaseaduslike 

jäätmeladestuspaikade 

sulgemine ja korrastamine 

    



4.1 Suletud Tupiku prügila 

järelseire teostamine 

2011-

2015 

KOV 18900.- KOV. Peamiselt 

veeproovide ja 

analüüside 

teostamine 

4.2 Järvakandi valla 

ebaseaduslike 

ladestuspaikade 

korrastamine 

Vajadus

el 

2011-

2015 

KOV  maksumused tuleb 

täpsemalt välja 

selgitada 

5 Järvakandi valla 

jäätmevaldajate registris 

andmete uuendamine 

2011-

2015 

KOV  KOV. Pidev tegevus 

 

 
 


