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SISSEJUHATUS 

Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026 (edaspidi jäätmekava) on kohaliku omavalitsuse üksuse 

arengukava osa, mis käsitleb Jõgeva valla jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava on 

dokument, mis kirjeldab olemasolevat jäätmekäitluse olukorda valla territooriumil ning seab 

eesmärgid jäätmehoolduse arendamiseks järgmiseks viieks aastaks. 

Jäätmekava koostamisel on arvestatud koostamise ajal kättesaadavaid andmeid, kehtivaid 

õigusnorme ja riiklikke eesmärke. Lisaks toimus 24.09.–09.10.2020 vallaelanikele suunatud 

veebiküsitlus jäätmehoolduse arendamiseks. Jõgeva valla 245 elanikku andsid oma hinnangu 

hetkeolukorrale ja ettepanekud olukorra muutmiseks. Riigi uue jäätmekava kehtestamisel, 

õigusaktide ja muude jäätmehoolduse arengudokumentide muutumisel tuleb jäätmekava üle 

vaadata ning ajakohastada. 

Kuna kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava 

osa, on Jõgeva valla üldiseloomustus käsitletud jäätmekava lisas 1 sarnaselt Jõgeva valla 

arengukavaga. 

Jäätmekava koostamisel on lähtutud järgmistest olulistest põhimõtetest: 

 jäätmehierarhia järgimise põhimõte (vältida jäätmeteket nii palju kui võimalik, toetada 

korduskasutust, võtta jäätmeid ringlusesse ja taaskasutada muul viisil ning ladestada 

prügilasse võimalikult vähe jäätmeid); 

 saastaja maksab põhimõte; 

 laiendatud tootjavastutuse põhimõte; 

 iseseisvuse ja läheduse põhimõte. 

Jäätmekavas tuuakse välja korraldatud jäätmeveo uuel perioodil lisanduvad jäätmeliigid ning 

määratakse korraldatud jäätmeveo tiheasustus- ja kompaktsed alad. 
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1. JÄÄTMEMAJANDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED 

1.1 Euroopa Liidu õigusaktid 

Euroopa Liidu keskkonnapoliitika koosneb mitmesajast seadusandlikust aktist, jäätmehoolduse 

seisukohalt on olulisemad järgmised raamküsimusi käsitlevad õigusaktid: 

1) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ koos seda muutva direktiiviga 

2018/851 – jäätmete raamdirektiiv, mis sätestab jäätmekäitluse üldised põhimõtted, 

jäätmekäitluse hierarhia; 

2) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1013/2006 – jäätmeveo määrus, millega 

kehtestatakse menetlused ja kontrollimeetmed jäätmesaadetistele olenevalt nende päritolust, 

sihtkohast ja marsruudist, veetavate jäätmete liigist ja käitlusviisist sihtkohas; 

3) Euroopa Komisjoni otsus 2014/955/EL, millega kehtestatakse jäätmenimistu; 

4) Nõukogu direktiiv 1999/31/EÜ ja seda muutev direktiiv 2018/850 – prügiladirektiiv, millega 

sätestatakse tehnilised nõuded prügilatele ja erinõuded prügi vastuvõtmisele prügilates ning 

kehtestatakse prügilate kategooriad ladestatavate jäätmete tüübi alusel; 

5) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 94/62/EÜ koos seda muutva direktiiviga 

2018/852 – pakendid ja pakendijäätmed, kus sätestatakse nõuded pakendijäätmete vältimise, 

taaskasutamise ja ringlusse võtu ning pakendite korduskasutamise kohta; 

6) Probleemtooteid käsitlevad õigusaktid: 

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid 

ning patarei- ja akujäätmeid; 

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite 

kohta; 

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja 

elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta; 

7) Ohtlikke aineid käsitlevad õigusaktid: 

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete 

kohta; 

 Nõukogu direktiiv 87/217/EMÜ asbestist põhjustatud keskkonnareostuse vältimise ja 

vähendamise kohta; 

8) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2019/904 teatavate plasttoodete keskkonnamõju 

vähendamise kohta. 

1.2 Eesti õigusaktid 

Peamiseks jäätmevaldkonda reguleerivaks õigusaktiks on jäätmeseadus, milles on püstitatud 

üleriigilised jäätmehoolduse arendamise eesmärgid ja põhimõtted. Jäätmeseadusega määratud 

eesmärkide saavutamiseks ja jäätmemajanduse planeerimiseks koostatakse riigi ning kohaliku 

omavalitsuse üksuse jäätmekavad. Vastavalt jäätmeseadusele on jäätmekäitluse planeerimine 

ja suunamine oma haldusterritooriumil omavalitsuste ülesanne. 



Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026 

6 

 

Lisaks jäätmeseadusele reguleerib jäätmete käitlemist pakendiseadus. Pakendi ja 

pakendijäätmete taaskasutussüsteem peab olema kohaliku omavalitsuse tasandil korraldatud 

selliselt, et saavutatakse pakendiseaduses toodud pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja 

taaskasutuse eesmärgid ja kehtestatud sihtarvud. 

1.3 Jõgeva valla jäätmekäitlusalased õigusaktid 

1.3.1 Jõgeva valla jäätmehoolduseeskiri 

Jõgeva vallavolikogu 22.04.2021 määrusega nr 155 on kehtestatud Jõgeva valla 

jäätmehoolduseeskiri. 

Jäätmehoolduseeskirjaga kehtestatakse jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud 

jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid, veopiirkond, vedamise sagedus ja aeg, jäätmeveo 

teenustasu suuruse määramise kord ning järelevalve jäätmekäitluse üle Jõgeva vallas. 

1.3.2 Jõgeva valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus 

Jõgeva vallavolikogu 29.03.2018 määrusega nr 24 on kehtestatud Jõgeva valla jäätmevaldajate 

registri põhimäärus. 

Jõgeva valla jäätmevaldajate register on digitaalselt peetav andmekogu, mille eesmärk on 

arvestuse pidamine jäätmevaldajate ja jäätmevedajate kohta, arvestuse pidamine 

jäätmetekkekohtade, jäätmemahutite ja jäätmeliikide kohta ning informatsiooni kogumine 

jäätmehoolduse kavandamiseks. 

1.4 Jäätmehoolduse arengudokumendid 

1.4.1 Eesti keskkonnastrateegia ja keskkonnategevuskava 

„Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ on riigi keskkonnaalase tegevuse kavandamise ja 

rahvusvahelise koostöö arendamise aluseks. Strateegia eesmärgiks on määratleda pikaajalised 

arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks. 

Jäätmete osas on strateegias püstitatud eesmärk, et aastal 2030 peab olema tekkivate jäätmete 

ladestamine vähenenud 30 protsenti ning oluliselt peab olema vähendatud tekkivate jäätmete 

ohtlikkust. Eesmärgi saavutamiseks tuleb vähendada jäätmeteket ning suurendada jäätmete 

sortimist ja taaskasutamist, sealhulgas ringlussevõttu. Jäätmete ohtlikkuse ning jäätmetes 

ohtlike ainete sisalduse vähendamine väldib jäätmete käitlemisel õhku, vette ja pinnasesse 

sattuvate heitkoguste suurenemist. Strateegia alusel töötatakse välja konkreetsemad tegevused 

ja fikseeritakse need perioodiliselt koostatavas Eesti Keskkonnategevuskavas. 

1.4.2 Riigi jäätmekava 2014-2020 

Riiklikud eesmärgid jäätmehoolduses on sätestatud “Riigi jäätmekavas 2014–2020”. 

Keskkonnaministeeriumil on soov jäätmekava kehtivust pikendada, kuna kavas seatud 

eesmärgid ei ole saavutatud. Kohalikele omavalitsustele on soovitatud jäätmekava koostamisel 

lähtuda riiklikust jäätmekavast ja jäätmete raamdirektiivist, mis toob muudatusi nii riigi 

jäätmekavva, jäätmeseadusse, kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavade kui ka jäätmete 

liigiti kogumist puudutavatesse nõuetesse. 
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1.4.3 Jõgeva valla arengukava 

Jõgeva vallavolikogu on 22.11.2018 määrusega nr 53 vastu võtnud Jõgeva valla arengukava 

2018–2028. Jäätmekava koostamise ajal on Jõgeva valla arengukava 2018-2028 muutmisel, 

mille raames on kaasajastatud hetkeolukorra kirjeldust, läbi on vaadatud probleemid ja 

arengueeldused ning on tehtud korrektiivid vastavalt olukorra trendidele ja vajadustele. 

Jõgeva valla arengukava koostamise eesmärgiks on valla tasakaalustatud ja jätkusuutliku 

arengu tagamine, arvestades ühinenud valla arengueelduseid ja eripärasid. Arengukavas seatud 

eesmärkide täitmine aitab tõsta valla elanike ühtekuuluvustunnet, parandada nende 

elukeskkonda ja muudab valla atraktiivseks nii elanikele, investoritele kui turistidele. 

Arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantseerimise 

planeerimiseks koostatakse valla eelarvestrateegia. 

Arengukava jäätmemajanduse peatükis on ülevaade valdkonna hetkeolukorrast ja toodud 

vajadus Jõgeva linna jäätmejaama laiendamiseks ning valla teistesse piirkondadesse 

haljastujäätmete komposteerimisväljakute planeerimiseks. Tegevuskavas on kavandatud ühtse 

jäätmekäitlussüsteemi arendamine ning tsentraalse komposteerimisjaama rajamine Laiusele. 
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2. JÄÄTMEKAVA RAKENDAMISEGA KAASNEV KESKKONNAMÕJU 

Jäätmekavas planeeritud tegevuste eesmärk on valla jäätmehoolduse arendamise kaudu 

vähendada jäätmetest tekkivat keskkonnakoormust, kuna jäätmekäitluse mõjud 

looduskeskkonnale esinevad kõikides etappides alates jäätmete kogumisest kuni lõppkäitluseni 

välja. 

Jäätmete liigiti kogumise suurendamine, elanikele võimaluste loomine liigiti kogutud jäätmete 

üleandmiseks, elanike keskkonnateadlikkuse tõus ning tõhusam järelevalve aitavad vähendada 

jäätmeteket ning sellest tulenevaid keskkonnamõjusid. Jäätmekäitluse mõju võib olla ka 

sotsiaal-majanduslik, näiteks seniste prügilate või maastikupilti kahjustavate hoonete ümbruse 

maa hinna langus, vanade prügilate nõuetekohase sulgemisega seotud kulud jms. 

Jäätmekäitluse keskkonnamõju leevendab jäätmetekke üldine vähenemine, millele aitab kaasa 

elanike teadlikkuse tõus ja jäätmete liigiti kogumise võimaluste parandamine. Jäätmete liigiti 

kogumise tulemusi saab parandada, kui suurendada kohtkogumise võimalusi ja propageerida 

biolagunevate jäätmete, paberi ja kartongi ning pakendikoti ja –konteinerite kasutamist. 

Jõgeva jäätmejaamas jätkatakse eriliiki jäätmete vastuvõtmist ja laiendatakse jäätmejaama ala. 

Jäätmekogumiskohtades planeeritakse rohkemate jäätmeliikide vastuvõtmist ja võimalusel 

jätkatakse kogumisringidega. Koostöös taaskasutusorganisatsioonidega korrastatakse avalikke 

konteinerparke, vahetatakse välja ja täiendatakse uuemate konteineritega, kuna osad 

konteinerid on amortiseerunud (roostes, avad väikesed). 

Jõgeva vallas algab uus korraldatud jäätmeveoperiood oktoobris 2021. Selle raames liidetakse 

jäätmeveosse lisaks segaolmejäätmetele ka paberi ja kartongi, sealhulgas vanapaberi ja 

biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumine. Pakendite ja suurjäätmete kogumise võib 

lisada korraldatud jäätmeveosse lisateenusena, võimalusel kasutatakse 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) abil kogumisringide korraldamist või 

korraldab vallavalitsus kord aastas kogumisringe. Kui praegu on korraldatud jäätmeveoga 

hõlmatud teatud piirkonnad, siis 2021. aasta sügisel saab see kohustuslikuks kogu valla 

territooriumil. Korraldatud jäätmeveo piirkonna suurendamise üks põhjus on, et kohati esineb 

veel jäätmete ebaseaduslikku ladestamist ning avalike pakendikonteinerite mittevastavate 

jäätmeliikidega täitmist. 
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3. JÄÄTMEKÄITLUSE HETKEOLUKORRA ÜLEVAADE 

Jäätmekava koostamise ajal oli Jõgeva vald MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus liige. MTÜ 

Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus üldkoosolek otsustas 14.12.2020 ühingu tegevuse lõpetada. 

MTÜ kaudu on toimunud endises Jõgeva, Palamuse ja Torma vallas korraldatud jäätmeveo 

hangete läbiviimine ning toetuse taotluste esitamine KIK-ile ohtlike jäätmete kogumisringide 

korraldamiseks. 

Jõgeva vallas kehtis “Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018–2023” 

(edaspidi ühine jäätmekava), mille Jõgeva vallavolikogu võttis vastu 11.11.2018 määrusega nr 

51. Jäätmekava eesmärk oli anda põhimõtted ja meetmed ning leppida kokku tegevused elanike 

ja ettevõtjate poolt toodetud jäätmete hulga vähenemiseks ning elanike ja ettevõtjate 

teadlikkuse suurendamiseks jäätmete kogumise võimaluste ja kohustuste kohta. 

3.1 Hinnang eelmise jäätmekava raames seatud eesmärkide täitmisele  

Ühises jäätmekavas seatud eesmärgid lähtusid jäätmehierarhiast, ehk esmajärjekorras tuleb 

jäätmeteket vältida ja kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik ette 

valmistada korduskasutuseks, siis ringlusse võtta ja muul viisil taaskasutada, et ladestada 

prügilasse võimalikult vähe jäätmeid. 

Püstitatud eesmärgid, mis on ellu viidud: 

 korraldatud jäätmeveo hanke korraldamine; 

 jäätmevaldajate registri täiendamine; 

 Kuremaa, Laiuse, Siimusti, Palamuse, Vaimastvere ja Jõgeva aleviku jäätmekogumiskohta 

ja Jõgeva jäätmejaama ühtne haldamine; 

 ohtlike jäätmete, sealhulgas eterniidijäätmete ja suurjäätmete kogumisringide 

korraldamine (koostöö KIK-iga); 

 ohtlike jäätmete kogumine Laiuse, Palamuse ja Vaimastvere jäätmekogumiskohas ning 

Jõgeva jäätmejaamas; 

 avaliku konteinerpargi täiendamine; 

 perioodiliselt jäätmehooldusalaste artiklite avaldamine ning valla kodulehel ja 

sotsiaalmeedias valdkondliku info jagamine; 

 maastikupilti kahjustavate hoonete lammutamine. 

3.2 Vallaelanike küsitluse tulemused 

Jõgeva vallavalitsus korraldas 24.09.–9.10.2020 veebiküsitluse, kus vallaelanikel oli võimalik 

vastata jäätmevaldkonda puudutavatele küsimustele. 

Vastajaid oli 245, neist 215 sorteerivad jäätmeid ja on teadlikud, kuhu sorteeritud jäätmed viia. 

Üksikud vastasid, et ei sorteeri jäätmeid, kuna on ise mugavad, mugav äraandmise võimalus 

puudub või prügiautos läheb kõik kokku. Enim sorteeritakse olmejäätmetest eraldi 

klaaspakendit, ohtlikke jäätmeid, paber- ja kartongpakendit, elektri- ja elektroonikaseadmeid, 

vanapaberit, metalli, segapakendeid, aia- ja haljastujäätmeid, köögi- ja sööklajäätmeid jne. 

Kuna panditaara süsteem toimib hästi, siis seda küsitluses ei uuritud. 

Hajaasustuse piirkonnas soovitakse segapakendikonteinerite asukohaks kas kohalikku kauplust 

või mahuti võtmist mitme majapidamise peale. Pakendikonteinerit ei pooldanud iga 
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majapidamise juurde 61 protsenti vastanutest. Küll arvas 71,8 protsenti vastanutest, et 

segapakendikonteiner peaks olema iga kortermaja juures. Praegu pakutakse korteriühistutele 

eraldi pakendikonteineri võimalust ainult Jõgeva linnas ja Siimusti alevikus ning linnas on 

võimalik eramajaomanikel võtta pakendikott. 

Vanapaberikonteineri olemasolust piisab kas lähima kaupluse juures, mitme majapidamise 

peale või lähimas keskuses. Ainult 5,3 protsenti vastanutest arvas, et igal majapidamisel peaks 

olema vanapaberikonteiner. 

Jõgeva vallas on pakendikonteinerid suhteliselt räämas. Küll on hakatud konteinerparki välja 

vahetama, aga koledaid ja ebahügieenilise välimusega konteinereid on veel. Vastanutest 

44,5 protsenti andis konteinerite väljanägemisele rahuldava hinnangu, 34,7 protsenti 

mitterahuldava (roostetanud, avad väikesed) ning 14,3 protsenti on konteineritega rahul. 

Olenemata avade väiksusest ja konteinerite mitterahuldavast väljanägemisest, on nii alevikes, 

linnas kui ka külades probleemiks konteinerite ületäitumine. Enamjaolt tühjendatakse mahuteid 

kahe või nelja nädala tagant. 

Jäätmekogumiskohti soovitati rohkem avatuna hoida. Praegu on neli kogumiskohta, Siimusti, 

Kuremaa, Jõgeva aleviku ja Vaimastvere, avatud ainult laupäeviti ning Laiuse ja Palamuse 

jäätmekogumiskoht on avatud kaks korda nädalas. Kuuel jäätmekogumiskohal töötab kolm 

vastuvõtjat ja lahtioleku ajad on seotud elanike huviga teenuse vastu. 

Elektri- ja elektroonikaseadmete, suurjäätmete ja ohtlike jäätmete äraandmiseks kasutatakse 

jäätmejaama ja -kogumiskohti või kogumisringe. Suurjäätmeid põletavad 16,7 protsenti 

vastanutest. Ehitus- ja lammutusjäätmed viiakse Torma prügilasse või Jõgeva jäätmejaama, osa 

põletatakse või taaskasutatakse. Kasutatud tekstiil ja rõivad viiakse enamjaolt 

taaskasutuskeskusesse, antakse sõpradele ja tuttavatele ning 39,6 protsenti vastanutest panevad 

selle olmejäätmetesse. Suur osa ehk 64 protsenti vastajatest koguvad biolagunevad jäätmed 

eraldi, kompostides oma aias või kompostris. 

Kuna kogu vald ei ole hõlmatud korraldatud jäätmeveoga, tuli see ka vastustest välja – 

12,2 protsendi vastanute majapidamistes ei toimu jäätmevedu. 

Küsitlusest selgus, et uuel jäätmeveo veoperioodil on elanikud huvitatud järgmistest 

jäätmeliikidest, mis võiks olla korraldatud jäätmeveos hõlmatud: segapakendid, 

vanapaber/kartong ja paber, suurjäätmed ja biolagunevad jäätmed. 

Jõgeva valla jäätmehoolduse arendamisel tuleb jätkata elanike teadlikkuse tõstmisega, liigiti 

kogutavate jäätmete taaskasutusele suunamisega, biojäätmete tekkekohas kompostimise, 

biojäätmete, pakendi ja vanapaberi liigiti kogumise ühildamisega korraldatud jäätmeveoga, 

avaliku konteineripargi uuendamise ja jäätmejaama ning kuue jäätmekogumiskoha 

arendamisega. 

3.3 Kogutud jäätmete hulk ja käitlus 

Andmed Eestis kogutud ja käideldavate jäätmete kohta on koondatud jäätmearuandluse 

infosüsteemi (JATS). Käesolev ülevaade on koostatud selle andmebaasi põhjal. Info ettevõtetes 

ja kodumajapidamistes tekkinud jäätmete kohta edastas Keskkonnaagentuur. Jäätmekavas 

analüüsitakse 2015.–2019. aastate vahemikku, seetõttu on kasutatud andmeid liitunud 

omavalitsustes kogutud jäätmete kohta. 
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Jäätmestatistika võimaldab analüüsida mõningaid andmeid ka jäätmete käitluse kohta, kuid ei 

peegelda täielikult tegelikku jäätmemajanduse olukorda. Peamiseks põhjuseks on, et 

jäätmekäitlejatel puudub kohustus pidada eraldi arvestust selle kohta, millise omavalitsuse 

jäätmeid, millises koguses ja kuidas nad taaskasutavad. Taaskasutus jäätmeliikide lõikes 

kajastub jäätmekäitlejate jäätmevoogudes summaarselt, mitte üksikute omavalitsuste kaupa. 

Jäätmete kogus sõltub suures osas elanike arvust, piirkonna majandusliku arengu tasemest ja 

ettevõtete struktuurist, toodete materjalimahukusest jms. Aastatel 2015–2019 on suuremas osas 

jäätmeid tekitanud ettevõtted. Kodumajapidamistest on stabiilselt aastast aastasse tekkinud 

keskmiselt 4 348,7 tonni jäätmeid (Tabel 1). Ettevõtete kogused olenevad ehitustöödest või 

ühekordsest projektist, näiteks 2015. aastal moodustas ettevõtete tekitatud koguse Torma 

prügilas teiste jäätmete mehaanilise töötlemise jääkide (jäätmekood 19 12 12) sortimisest 

tekkinud mineraaljäätmed (jäätmekoodiga 19 12 09) ja osa on toodud ilmselt AS-i Ragn-Sells 

MBT tehasest. Kui 2015. aastal asus Torma prügila Torma vallas, siis pärast haldusreformi jääb 

Torma prügila Mustvee valla territooriumile. Samuti 2018. aastal on ettevõtete kogused 

tavapärasest suuremad, millest määrava osa moodustasid betoon (jäätmekoodiga 17 01 01) ja 

tellised (jäätmekoodiga 17 01 02). Betooni kogus oli 13 000,58 tonni, mida Härjanurme Mõis 

OÜ ja Sadala Agro OÜ taaskasutasid teede pindamiseks või pinnasetäiteks ning OÜ Amestop 

riigisiseseks veoks. Tellised moodustasid 7 763, 36 tonni, mida kasutas Härjanurme Mõis OÜ 

teede pindamiseks ning OÜ Amestop riigisiseseks veoks. 

Tabel 1. Jäätmete teke ja käitlemine Jõgeva vallas aastatel 2015–2019 tonnides. Allikas: 

Keskkonnaagentuur 

 omavalitsused kuni 2017 2015 2016 2017 2018 2019 

Jõgeva linn 12 214,87 7 000,38 7 804,09     

Jõgeva vald 2 072,32 3 068,42 3 524,84     

Palamuse vald 670,47 564,62 518,59     

Torma vald 20 882,83 1 404,79 8 759,18     

Jõgeva vald alates 2018 

Jõgeva vald        42 496,95 23 128,5 

KOKKU, sh: 35 840,49 12 038,21 20 606,7 42 496,95 23 128,5 

kodumajapidamised 4 659,56 4 239,69 4 555,55 3 868,76 4 120,13 

ettevõtted 31 180,86 7 798,52 16 051,15 38 628,19 19 008,37 

 

Jõgeva vald kasutab jäätmevaldajate registrit (EVALD), kuhu on kantud Jõgeva vallas 

korraldatud jäätmeveoga liitunud kinnistud. Registris on nii korraldatud jäätmeveo piirkondade 

jäätmevaldajad kui ka need, kes on vabatahtlikult liitunud korraldatud jäätmeveoga väljaspool 

kohustuslikku ala. Jõgeva vallas on kaks veopiirkonda, Jõgeva linn ja väljaspool Jõgeva linna. 

Mõlema veoperiood lõpeb 30.09.2021. Jõgeva linnas pakub teenust AS Eesti 

Keskkonnateenused ja väljaspool linna AS Ragn-Sells. 

Korraldatud jäätmeveo raames kogutakse väljaspool Jõgeva linna ainult segaolmejäätmeid. 

Jõgeva linnas on kohustuslik koguda segaolmejäätmeid, paberit ja kartongi (alates 36- ja enama 

korteriga korterelamud, koolid ja lasteaiad) ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid (alates 

36- ja enama korteriga korterelamud ning ühiskondlikud ja ärihooned (kauplused, laod), kus 

tekib nädalas üle 20 kg köögi- ja sööklajäätmeid). 
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Kõik jäätmevaldajad on kohustatud tekkinud ja korraldamata jäätmeveost välja jäänud jäätmed 

üle andma asjakohast luba omavale jäätmekäitlejale, need taaskasutama või kõrvaldama 

vastavalt kehtivatele nõuetele. 

Jõgeva vallas on Jõgeva linna jäätmejaam ja kuus jäätmekogumiskohta: Siimustis, 

Vaimastveres, Kuremaal, Palamusel, Laiusel ja Jõgeva alevikus. Aastatel 2021–2022 haldab 

ühtselt jäätmejaama ja kogumiskohti Amestop OÜ, aastatel 2019–2020 oli haldajaks AS 

Epler&Lorenz. Enne 2019. aastat haldas jäätmejaama AS Epler&Lorenz ja alltöövõttu tegi OÜ 

Jõgeva Veevärk. Jäätmekogumiskohtadel varasemalt haldaja puudus, mahuteid tühjendati 

vastavalt tellimustele. 

Jõgeva jäätmejaamas võetakse vastu järgmisi jäätmeliike: 

 paber ja kartong (20 01 01); 

 plastid (17 02 03, 20 01 39); 

 metallid (17 04, 20 01 40); 

 klaas (17 02 02, 20 01 02); 

 biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01); 

 biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08); 

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

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

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

(15 01 05), klaaspakendid (15 01 07), tekstiilipakendid (15 01 09) ja muud jäätmeseaduse 

§-s 7 esitatud olmejäätmete mõistele vastavad pakendid; 

 puit (17 02 01, 20 01 38); 

 tekstiil (20 01 10, 20 01 11); 

 suurjäätmed (20 03 07); 

 vanarehvid (16 01 03); 

 ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 

17  09 02* ja 17 09 03* (17 09 04); 

 asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (17 06 05*); 

 probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36); 

 ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*“ tähistatud jäätmed) ning 

olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 

15 01 10*. 

Laiuse, Vaimastvere, Siimusti, Kuremaa, Palamuse ja Jõgeva aleviku jäätmekogumiskohad on 

territooriumilt väikesed ja seal võetakse alates 2021. aastast vastu paberit ja kartongi (ka 

vanapaber), vanarehve, elektri- ja elektroonikaseadmeid, suurjäätmeid, pakendeid, tekstiili ja 

rõivaid, klaasi ja plasti. Laiuse, Palamuse ja Vaimastvere jäätmekogumiskohas võetakse 

elanikelt vastu ka ohtlikke jäätmeid, välja arvatud asbesti sisaldavad jäätmed ja romusõidukid 

ning nende osad. Jäätmekogumiskohad on avatud enamjaolt ainult laupäeviti, välja arvatud 

Palamusel ja Laiusel, kus on jäätmekogumiskoht avatud kaks korda nädalas. 

Jäätmejaama ja jäätmekogumiskohti külastas 2019. aastal 2 132 inimest ja 2020. aastal 2 642 

inimest. 2018. aastal ei peetud külastajate osas arvestust. 

Ülevaade jäätmejaama ja jäätmekogumiskohtadesse viidud jäätmete kogustest ajavahemikul 

2018–2020 on toodud järgmises tabelis (Tabel 2). 



Tabel 2. Jäätmejaama ja jäätmekogumiskohtadesse viidud jäätmete kogused tonnides aastatel 2018–2020. Allikas: Epler&Lorenz AS 

Jäätmeliik ja -kood 
Jäätmejaam 

Palamuse 

jäätmekogumiskoht 

Laiuse 

jäätmekogumis-

koht 

Vaimastvere 

jäätmekogumis-

koht 

Siimusti 

jäätmekogumis-

koht 

Jõgeva aleviku 

jäätmekogumis-

koht 

Kuremaa 

jäätmekogumis-

koht 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

suurjäätmed 

(mööbel), 

jäätmekood 20 03 07 24,43 63,46 47,23     4,94     5     4,76     3,98     6,5     1,58 

paber ja kartong, 

jäätmekood 20 01 01           0,97                               

ehitus- ja 

lammutuspraht, 

jäätmekood 17 09 04 70,70 103,98 132,5     0,02                               

Puit, jäätmekood  

17 02 01, 17 02 04, 

20 01 38 38,55 16,1 42,4                                     

betoon, tellised, 

keraamika, 

jäätmekood 17 01 07 10 29,86 46,44                                     

tekstiil ja plast, 

jäätmekood 20 01 11, 

20 01 39 11,27 33,4 62,54                                     

asbesti sisaldavad 

jäätmed, jäätmekood 

17 06 05*, 17 06 03* 9,68 13,44 40,54                                     

elektroonikaseadmed, 

jäätmekood 

20 01 35*, 20 01 36, 

sh: 10,27 19,45 10,05     6,56     4,92     4,09     2,16     3,75     0,72 

külmikud 

(komplektsed), 

jäätmekood  

20 01 23 12* 3,6 5,19 2,65           2,45     0,15     0,34           0,1 

ohtlikud jäätmed, sh:                                           

väetis, jäätmekood 

02 01 08*   0,16 0,53     0,12                               
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Jäätmeliik ja -kood 
Jäätmejaam 

Palamuse 

jäätmekogumiskoht 

Laiuse 

jäätmekogumis-

koht 

Vaimastvere 

jäätmekogumis-

koht 

Siimusti 

jäätmekogumis-

koht 

Jõgeva aleviku 

jäätmekogumis-

koht 

Kuremaa 

jäätmekogumis-

koht 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

saastunud pakendid, 

jäätmekood 

15 01 10* 0,31 1,13 0,81     2,06     0,21     0,2                   

saastunud 

absorbendid, 

jäätmekood 

15 02 02*   0,05 0,43                                     

happed, jäätmekood 

20 01 14*   0,1 0,04           0,01     0,01                   

antifriisid, 

jäätmekood 

16 01 14*   0,21                                       

õlifiltrid, jäätmekood 

16 01 07* 0,19 0,15 0,11                                     

pesuaine, jäätmekood 

20 01 29*     0,03                                     

luminestsentslambid, 

elavhõbe, jäätmekood 

20 01 21* 0,29 0,35 0,25     0,1           0,04                   

värvi-, laki- ja 

liimijäätmed, 

jäätmekood 

20 01 27* 10,38 16,25 20,08     7,99     2,55     1,33                   

nakkusohtlikud 

jäätmed, jäätmekood 

18 01 03*   0,004 0,01                                     

tahmakassetid, 

jäätmekood  

16 02 15 11* 0,008 0,13 0,05     0,01                               

vanaõli, jäätmekood 

20 01 26* 1,09 1,03 0,46     0,04     0,12     0,12                   
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Jäätmeliik ja -kood 
Jäätmejaam 

Palamuse 

jäätmekogumiskoht 

Laiuse 

jäätmekogumis-

koht 

Vaimastvere 

jäätmekogumis-

koht 

Siimusti 

jäätmekogumis-

koht 

Jõgeva aleviku 

jäätmekogumis-

koht 

Kuremaa 

jäätmekogumis-

koht 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

tulekustuti, 

jäätmekood 

16 05 04*   0,08                                       

fotokemikaalid, 

jäätmekood 20 01 17     0,17                                     

pliiakud, jäätmekood 

16 06 01*     0,02                                     

kemikaalid, 

jäätmekood 

16 05 06*, 20 01 29* 0,11                                         

patareid, jäätmekood 

20 01 33* 0,24 0,15 0,28           0,03     0,05                   

taimekaitsevahendid, 

jäätmekood 

20 01 19* 0,42 0,41 0,05                                     

ravimid, jäätmekood 

20 01 98* 0,17 0,26 0,33           0,03     0,03                  

sõiduautorehvid, 

jäätmekood  

16 01 03 01 5,2 6,88       21,64     1,88     1,9     2,66     2,7     2,62 

KOKKU: 196,91 312,22 407,98 0 0 44,44 0 0 17,19 0 0 12,67 0 0 9,14 0 0 12,95 0 0 5,02 

 



3.3.1 Olmejäätmed 

Olmejäätmed (koodiga 20) on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või 

mujal tekkinud, oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. Olmejäätmed võivad 

sisaldada nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid, seega olmejäätmed ei ole koostiselt ühtsed. 

Jäätmete koostise määravad paljud tegurid, nagu tarbimisharjumused, sorteerimine, aastaaeg, 

elamu tüüp jne. Olmejäätmed ehk tavamõistes prügi on üks peamisi jäätmeliike, mis 

omavalitsustes tekitab kõige rohkem probleeme. Olmejäätmeid koguti 2019. aastal kokku 

4 286,16 tonni. Aastatel 2015–2019 tekkinud olmejäätmete kogustest annab ülevaate joonis 1. 

Statistikaameti1 info kohaselt tekitab üks eestlane ühes aastas keskmiselt 390 kg olmejäätmeid. 

Olmejäätmete teke Jõgeva valla elaniku kohta oli 2019. aastal 312,4 kg. Ajavahemikus 2015–

2019 tekkis olmejäätmeid ühe Jõgeva vallaelaniku kohta keskmiselt 279 kg aastas. 

 
Joonis 1. Endises Jõgeva, Torma ja Palamuse vallas ning Jõgeva linnas ja haldusreformi järgselt 

Jõgeva vallas kogutud olmejäätmed tonnides (koodiga 20) aastatel 2015–2019. Andmed: 

Keskkonnaagentuur 

Tabel 3 annab ülevaate Jõgeva vallas ajaperioodil 2015–2019 tekkinud olmejäätmete liigiti 

kogumisest, näidates kui suur osa olmejäätmetest on liigiti kogutud ning kui suure osa iga grupp 

liigiti kogutud olmejäätmetest moodustab. Olmejäätmetest on liigiti kogutud aastatel 

2015– 2019 keskmiselt 40,7 protsenti. Vaadeldud perioodi jooksul on enim kogutud metalli ja 

pakendeid ning kõige vähem klaasi, ohtlikke ja muid olmejäätmeid. 

 

 

                                                 

1 Statistikaamet, jäätmed ja ringmajandus, 

https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/keskkond/jaatmed-ja-ringmajandus   

2015 2016 2017 2018 2019

Jõgeva linn kuni okt 2017 1613,01 1565,1 1900,67

Jõgeva vald kuni okt 2017 882,63 950,55 1632,1

Palamuse vald kuni okt 2017 379,15 381,5 326,76

Torma vald kuni okt 2017 439,57 489,43 501,08

Jõgeva vald (al 2018) 4034,72 4286,16
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Tabel 3. Aastatel 2015–2019 liigiti kogutud jäätmete osakaal 
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Jäätmeliik 

Kogus, tonni aastas 

2015 

jäätmete 

nimetuse 

kaupa 

osakaal (%) 

olme-

jäätmetes 
2016 

jäätmete 

nimetuse 

kaupa 

osakaal (%) 

olme-

jäätmetes 
2017 

jäätmete 

nimetuse 

kaupa 

osakaal (%) 

olme-

jäätmetes 
2018 

jäätmete 

nimetuse 

kaupa 

osakaal (%) 

olme-

jäätmetes 
2019 

jäätmete 

nimetuse 

kaupa 

osakaal (%) 

olme-

jäätmetes 

Olmejäätmed 4 017,5   4 048,6   5 010,8   4 854,3   5 081,9   

sh prügi (segaolmejäätmed) 2 282,8   2 354,9   2 702,8   2 748,6   2 724,2   

sh biolagunevad jäätmed ja 

biolagunevad köögi- ja 

sööklajäätmed 275,7 15,9 180,5 10,7 222 9,6 30,2 1,43 69,2 2,93 

sh suurjäätmed 25,5 1,5 37,7 2,2 57,8 2,50 59,99 2,85 122,4 5,19 

sh vanapaber ja kartong 56,9 3,3 38,0 2,2 43,6 1,89 20,7 0,98 357,9 15,18 

sh plastid 14,6 0,8 4,6 0,3 5,2 0,23 11,4 0,54 6,08 0,26 

sh metallid 619,6 35,7 712,4 42,1 1 196,5 51,84 1 019,7 48,42 842,5 35,73 

sh ohtlikud jäätmed 18,2 1,04 43,8 2,6 35,05 1,52 21,02 1 23,6 1 

sh klaas (20 01 02) 0,15 0,008 1,5 0,08 0,1 0,004 0 0 0,04 0,001 

sh tekstiil ja rõivad 0 0 0,05 0,003 12,8 0,55 7,49 0,36 58,93 2,5 

sh muud olmejäätmed 13,0 0,8 1,2 0,07 42,7 1,85 49,45 2,35 7,8 0,33 

pakendid 703,1 40,5 660,5 39,0 650,2 28,17 819,6 38,92 795,74 33,75 

sh elektri- ja 

elektroonikaseadmed 7,9 0,5 13,41 0,79 42,23 1,83 66,31 3,15 73,55 3,12 



3.3.2 Segaolmejäätmed 

Aastatel 2019–2020 viis Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus läbi üle-eestilise 

sortimisuuringu. Samasugune uuring viidi läbi ka 2012. aastal. Sortimisuuringu eesmärk oli 

erinevates Eesti piirkondades tekkivate segaolmejäätmete, liigiti kogutud paberi- ja 

pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise analüüsimine. Uuringu tulemused aitavad 

välja selgitada segaolmejäätmete liigilist koostist ning eri jäätmeliikide (näiteks biojäätmed ja 

pakendid) osakaalu Eesti erinevates piirkondades ja asulatüüpides. Uuringu tulemuste põhjal 

saab teha järeldusi ka liigiti kogutud jäätmete kogumissüsteemi toimivusest. 

Tulemused näitavad, et segaolmejäätmete liigiline koostis ei ole 2012. aasta uuringust saati 

muutunud ja see tähendab, et olmejäätmete kogumissüsteemis ei ole sellel perioodil suuremaid 

arenguid toimunud. Peamiste jäätmeliikide lõikes on kahe üle-eestilise segaolmejäätmete 

sortimisuuringu tulemusi võrreldes mõnevõrra vähenenud plasti- ja biojäätmete osakaal. Samas 

2012. aasta uuringuga võrreldes on näha paberi ja papi sisalduse suurenemist, eelkõige 

pehmepaberi ning papp- ja paberipakendi arvelt. Biolagunevate ja pakendijäätmete osakaal on 

eelmise uuringuga võrreldes natuke suurenenud. Pakendijäätmetest moodustas kõige suurema 

osa plastpakend, hõlmates kaaluliselt ligikaudu poole segaolmejäätmetes sisalduvatest 

pakendijäätmetest.2 

Jõgeva vallas kogutud segaolmejäätmete hulk on aastatel 2015–2019 olnud suhteliselt 

stabiiline. Sel perioodil tekkis keskmiselt 2 578,7 tonni segaolmejäätmeid aastas, millest 

1 282,1 tonni tekkis kodumajapidamistest ning 1 296,5 tonni ettevõtetest. Joonis 2 annab 

ülevaate ajavahemikul 2015–2019 tekkinud segaolmejäätmete kogustest. Segaolmejäätmeid 

tekkis 2019. aastal Jõgeva valla ühe elaniku kohta 198,5 kg. Ajavahemikus 2015–2019 tekkis 

segaolmejäätmeid ühe elaniku kohta keskmiselt 184,3 kg. 

 
Joonis 2. Segaolmejäätmete kogused endises Jõgeva, Torma ja Palamuse vallas ja Jõgeva linnas 

ning haldusreformi järgselt Jõgeva vallas ajavahemikul 2015–2019 kodumajapidamiste ja 

ettevõtete lõikes. Allikas: Keskkonnaagentuur 

Sortimisuuring viidi läbi kuues piirkonnas. Maapiirkonnana oli uuringus Rakvere vald, mille 

andmeid kasutatakse ka Jõgeva valla olmejäätmekoguste koostise hindamisel. Jõgeva, Mustvee 

ja Peipsiääre valdade ühises jäätmekavas 2018–2023 kasutati 2012. aasta uuringust Järvamaa 

                                                 

2 SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, lõpparuanne „Segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja 

pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise ja koguste uuring“ 
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tulemusi, kuna neis jäätmekavaga hõlmatud omavalitsustes ei olnud uurimusi tehtud. 

Segaolmejäätmete liigiline koostis on esitatud tabelis 4. 

Tabel 4. Segaolmejäätmete liigiline koostis Rakvere vallas ja Eesti keskmine, massiprotsent. 

Allikas: Stockholm Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus 

Jäätmeliik Järvamaa, 2012.a uuring 
Rakvere vald,  

2020. a uuring 

Eesti keskmine,  

2020. a uuring 

Plast 17,8 13,82 17,83 

Klaas 5,3 5,83 6,43 

Metall 4 2,07 2,33 

Paber ja papp 12,6 14,33 17,01 

Biojäätmed kokku, sh 31,2 37,61 31,74 

köögijäätmed 27,5 29,96 23,29 

aiajäätmed 2,9 7,66 8,44 

muud biojäätmed 0,8 0 0 

Puit 2,1 0,6 1,28 

Ohtlikud jäätmed 1,5 0,01 0,09 

Elektri- ja 

elektroonikaseadmed 
1,5 

0,98 0,89 

Muu põlev materjal 13,3 14,01 12,68 

Tekstiil ja rõivad 7,4 5,41 5,81 

Muu mittepõlev materjal 3,2 5,32 3,92 

 

Jõgeva valla segaolmejäätmete koostis massiprotsentides on esitatud tabelis 5. 

Tabel 5. Segaolmejäätmete koostis Jõgeva vallas aastal 2019  

Jäätmeliik Massiprotsent 
Arvestuslik kogus 

segaolmejäätmetes, t 

Plast 13,82 377 

Klaas 5,83 159 

Metall 2,07 56 

Paber ja papp 14,33 390 

Biojäätmed kokku, sh 37,61 1 025 

köögijäätmed 29,96   

aiajäätmed 7,66   

muud biojäätmed 0   

Puit 0,6 16 

Ohtlikud jäätmed 0,01 0,3 

Elektri- ja 

elektroonikaseadmed 0,98 27 

Muu põlev materjal 14,01 382 

Tekstiil ja rõivad 5,41 147 

Muu mittepõlev materjal 5,32 145 

KOKKU 100 2724,22 
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3.3.3 Biolagunevad jäätmed 

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

paber ja papp ning biojäätmed, mille alla kuuluvad aia- ja haljastujäätmed, kodumajapidamises, 

jaemüügikohas, toitlustusasutuses ja toiduainetööstuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed. 

Käesolevas punktis käsitletakse olmelise tekkega biolagunevaid jäätmeid nagu paber, köögi- ja 

haljastujäätmed.  

2012. aastal läbi viidud üle-eestilise sortimisuuringu kohaselt oli biolagunevate jäätmete 

sisaldus segaolmejäätmetes keskmiselt 48 protsenti, 2020. aasta uuringu tulemuste põhjal oli 

osakaal tõusnud 53 protsendini. Köögijäätmete Eesti keskmine arvestuslik sisaldus 

segaolmejäätmetes oli 23 protsenti. Võrreldes 2012. aasta uuringuga on suurenenud paberi ja 

papi sisaldus segaolmejäätmetes. Eelkõige on paberi ja papi osakaal suurenenud pehmepaberi 

ning paberi- ja papp-pakendi arvelt. Uuringu tulemustest selgus, et paberi- ja papijäätmetes 

moodustas vanapaber ligikaudu 28 protsenti, pehmepaber 29 protsenti ning paber- ja papp-

pakend 43 protsenti. 2012. aasta uuringu tulemused näitasid vastavalt järgmist: vanapaber 

ligikaudu 37 protsenti, pehmepaber 24 protsenti ning paber- ja papp-pakend 39 protsenti. Paber- 

ja papp-pakendi ning vanapaberi omavaheline osakaalude suhe oli 2020. aastal läbi viidud 

uuringus 56 protsenti ja 44 protsenti, see-eest 2012. aastal oli suhe 48 protsenti ja 52 protsenti. 

Osakaalu suurenemine tuleneb eeldatavasti sellest, et vanapaberi (eelkõige ajalehtede ja 

ajakirjade) kasutamine on aastate jooksul oluliselt vähenenud.3 

Biolagunevaid jäätmed koguti 2019. aastal 427,1 tonni. Köögi- ja sööklajäätmeid koguti 

kodumajapidamistest 37,2 tonni, ettevõtetest anti see-eest üle ainult 11,8 tonni. Ülevaate 

biolagunevate jäätmete kogustest annab joonis 3. Jõgeva linnas on alates 36 korteriga 

kortermajal kohustuslik korraldatud jäätmeveo raames biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete 

ning paberi ja kartongi äraandmine. Ühepereelamutes ja väljaspool Jõgeva linna kompostitakse 

biolagunevaid jäätmeid kas kompostris või aianurgas kompostihunnikus ning osa läheb 

olmeprügisse. 

Paberi- ja papijäätmed (kaasa arvatud pakend) on eraldi kogutuna kergesti taaskasutatavad. 

Biolagunevaid jäätmeid koguti 2019. aastal 427,1 tonni, millest 357,92 kg moodustasid paberi- 

ja kartongijäätmed. Praegu kogutakse korraldatud jäätmeveo raames seda jäätmeliiki ainult 

Jõgeva linnas alates 36 korteriga kortermajade juurest. Üle valla on paigaldatud avalik 

konteinerpark. 

Uuel korraldatud jäätmeveo perioodil lisatakse biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ning 

paberi ja kartongi, sealhulgas vanapaberi äraandmise kohustus kõikidele kortermajadele, välja 

arvatud külades üksikult paiknevatele kortermajadele. Eramajapidamistel tekib kohustus 

koguda biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid tiheasustus- või kompaktsel alal, kui 

tekkekohas ei soovita kompostida. Paber ja kartong, sealhulgas vanapaber ei ole hajaasustusalal 

jäätmeveoga hõlmatud, tiheasustus- ja kompaktsel alal toimub kogumine jäätmevaldaja soovil. 

                                                 

3 Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus „Segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning 

elektroonikaromu koostise ja koguste uuring“ 
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Riiklik jäätmestatistika ei kajasta seda, millisel määral toimub biolagunevate jäätmete 

kompostimine kodumajapidamistes. 

 
Joonis 3. Endises Jõgeva, Torma ja Palamuse vallas ja Jõgeva linnas ning haldusreformi järgselt 

Jõgeva vallas kogutud biolagunevate jäätmete kogused perioodil 2015–2019. Allikas: 

Keskkonnaagentuur 

Kalmistujäätmed koosnevad suuremas osas biolagunevatest jäätmetest, lisaks mittelagunevad 

jäätmed nagu kunstlilled, küünlad ja muu. Tekkinud jäätmed tuleb kohapeal liigiti koguda. 

Kalmistutel on olemas liigiti kogumiseks eraldi konteinerid. Elanike hoolimatusest tulenevalt 

tuleb kalmistujäätmed enne kompostimist üle sorteerida. Kalmistutel on probleemiks puulehed 

ja -oksad, mida peab kaugemale kompostimiseks vedama. Jõgeva linna komposteerimisväljak 

vajab laiendamist, et kogu valla biolagunevaid jäätmeid vastu võtta. Järgnevatel aastatel on 

planeeritud rajada valla teistesse piirkondadesse (Torma, Sadala, Laiuse, Kuremaa, Palamuse, 

Siimusti) haljastujäätmete komposteerimisväljakud. 

Praegu saab biolagunevaid jäätmeid tasu eest üle anda Jõgeva jäätmejaama, Torma prügilasse 

või Kobrit OÜ-le kuuluvasse Mammu jäätmekäitluskohta. 

3.3.4 Suurjäätmed 

Suurjäätmed on suuregabariidilised esemed, näiteks mööbliesemed, vaibad, madratsid, 

kraanikausid, wc-potid ja veel nimetatama jäätmed, mis ei mahu konteinerisse. Kuid 

suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid ning suuremõõtmelisi probleemtooteid (autoromud 

või nende osad, vanarehvid, elektri- ja elektroonikaseadmed). Suurjäätmeid koguti 2019. aastal 

122,44 tonni. Suurjäätmete kogumine on viimasel aastal peaaegu kahekordistunud. 

Kodumajapidamisest tuuakse rohkem suurjäätmeid kui ettevõtetest. 2019. aastal moodustasid 

kodumajapidamisest toodud suurjäätmed 95 protsenti. Joonisel 4 on ajavahemikus 2015–2019 

toodud suurjäätmete kogused. 

Suurjäätmeid saab tasu eest ära anda jäätmejaama ja jäätmekogumiskohtadesse. 2020. aastal 

koguti kogumiskohtadest suurjäätmeid kokku 509 tonni. Septembris ja oktoobris 2020. aastal 

korraldas vallavalitsus suurjäätmete kogumisringi, mille raames oli võimalik 10 eri paigas ära 

anda tasuta suurjäätmeid. Osalejaid oli vähe ja toodi ainult 16,65 tonni suurjäätmeid. 
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Septembris-oktoobris 2020 läbi viidud küsitluses vastasid 63,7 protsenti, et viivad suurjäätmed 

jäätmejaama või jäätmekogumiskohta, 25,3 protsenti püüab kogumisringil ära anda, 

16,7 protsenti põletab ja ülejäänud viivad kas Torma prügilasse, Tartusse või ei olnudki sellist 

jäädet tekkinud. Osad vastajad tegid ettepaneku, et aastas peaks paar korda kogumisringe 

korraldama ning need peaks olema tasuta. 

 
Joonis 4. Suurjäätmete kogused endistes omavalitsustes ja Jõgeva vallas aastatel 2015–2019. 

Allikas: Keskkonnaagentuur 

3.3.5 Tekstiil ja rõivad 

Tekstiili ja rõivaste alla kuuluvad uued, puhtad kui ka vanad ja katkised esemed, näiteks vanad 

kardinad, kasutatud rõivad, kodumajapidamises tekkinud kangaste jäägid, voodipesu. Jõgeva 

vallas koguti 2019. aastal tekstiili ja rõivaid 58,93 tonni. Perioodil 2015–2019 koguti jäätmeliiki 

kokku 79,23 tonni.  

Jäätmeküsitlusest selgus, et 58 protsenti vastanutest viivad oma rõivad taaskasutuskeskusesse, 

51 protsenti annavad oma sõpradele-tuttavatele, 39,6 protsenti panevad olmeprügisse ja 

ülejäänud kas müüvad-vahetavad, viivad jäätmejaama või põletavad. 

Jõgeva linnas puudub riidekonteiner. 2014. aastal on Tallinnas4 läbi viidud uuring, mille 

kohaselt peaks olema minimaalselt üks riidekonteiner 10 000 elaniku kohta. Jõgeva vallas on 

kokku ligi 14 000 elanikku, seega tekstiili ja rõivaste kogumine peab olema lahendatud 

jäätmejaamas ja -kogumiskohtades, lisaks taaskasutuskeskuse ja teiste asutuste aktsioonide 

kaudu. Jõgeva linnas on siiani tekstiili ja rõivaid vastu võetud jäätmejaamas tasu eest. Rõivaid 

ja tekstiili saab tasuta ära anda Taaskasutuskeskusele või kogudustele. Alates 2021. aastast 

võetakse tekstiilijäätmeid vastu ka jäätmekogumiskohtades ning elanikule on kuni 150-liitrise 

koti tekstiilijäätmete äraandmine tasuta. Jõgeva vallavalitsus korraldab koostöös MTÜ-ga 

Uuskasutuskeskus kampaaniaid, mille raames saab ära anda puhtaid ja korralikke riideid, 

raamatuid, väikeelekroonikat, nõusid ja teisi asju.  

                                                 

4 Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus „Tallinna linnas tekkivate olmejäätmete taaskasutamise tõhustamise uuring 

parimate praktikate näitel“ https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/02/4530.pdf  

endised omavalitsused Jõgeva vald
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3.3.6 Pakendijäätmed 

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

jäätmeks. Pakendijäätmeteks ei loeta pakendeid ja pakendimaterjali tootmisel tekkinud jääke. 

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, 

kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: 

toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Sõltuvalt pakendi 

kasutuskordadest liigitatakse pakendid korduskasutuspakendiks või samal eesmärgil 

kasutatavaks ühekorrapakendiks. Pakendimaterjali liigid on klaas, plast, metall, paber ja 

kartong, kaasa arvatud kihiline kartong, puit ja muu materjal. 

Pakendijäätmete kogumist reguleerib pakendiseadus. Pakendijäätmete kogumise kohustus on 

pakendiseadusega antud taaskasutusorganisatsioonidele, kes koostöös kohalike 

omavalitsustega lepivad kokku kogumiskohtade asukoha, kogumiskonteinerite miinimumarvu 

ja miinimummahu iga kogumiskoha kohta ning nende tühjendamissageduse. Seadus annab 

võimaluse korraldada pakendijäätmete kogumist nende tekkekohal kogumisena. 

Avalikke pakendikonteinereid peab Jõgeva linnas olema igal taaskasutusorganisatsioonil 

(edaspidi TKO) 5. kogumiskohas ja Jõgeva vallas 17. kogumiskohas. Jõgeva vallas on 

esindatud kõik TKOd: MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (edaspidi ETO), Eesti 

Pakendiringlus OÜ (edaspidi EPR) ja Tootjavastutusorganisatsiooni OÜ (edaspidi TVO). Ühise 

jäätmekava järgi oli 06.04.2018 seisuga Jõgeva vallas 144 avalikku konteinerit. 19.11.2020 

seisuga on Jõgeva vallas kokku 177 avalikku konteinerit, neist 101 segapakendikonteinerit, 45 

klaasikonteinerit ning 31 paberi- ja kartongikonteinerit, sealhulgas vanapaber. Avalike 

konteinerite puhul on probleemiks konteinerite väljanägemine (roostes, kleepsuta, avad 

väikesed), teatud kohtades ületäitumine või mittevastavad jäätmed. Ületäitumine on 

põhjustatud kas harvast tühjendusest või on konteinerit/konteinereid teenindav piirkond suur. 

Üheks probleemseks kohaks on Jõgeva linnas Aia tn 33 Pae poe parkla, kuhu pakendijäätmeid 

toovad elanikud linnast ja väljastpoolt linna. Jõgeva linnas ja Siimusti alevikus on praegu 

võimalik korteriühistutel tellida kortermaja juurde TVO pakendikonteiner. Seisuga 8.12.2020 

on Jõgeva linnas tellinud segapakendikonteineri 18 korteriühistut ning Siimusti alevikus 

4 korteriühistut. Pakendikotiteenust kasutab 21 klienti Jõgeva linnast. 

Pakendijäätmeid koguti 2019. aastal 795,74 tonni, sealhulgas segapakendeid 306 tonni, paber- 

ja kartongpakendeid 224,45 tonni, plastpakendeid 202,7 tonni (Tabel 6). 

Pakendijäätmete osakaal segaolmejäätmetes oli üle-eestilises uuringus 2012. aastal 

29 protsenti, 2020. aastal läbi viidud uuringus on osakaal tõusnud 32 protsendini. 2020. aasta 

uuringu järgi moodustas pakendijäätmetest kõige suurema osa plastpakend, hõlmates 

kaaluliselt ligikaudu poole (50 protsenti) segaolmejäätmetes sisalduvatest pakendijäätmetest, 

2012. aastal oli see näitaja 47 protsenti. Plastpakendist omakorda moodustas ligikaudu poole 

(keskmiselt 55 protsenti) niinimetatud pehme plast (kilekotid, pakkekile) ja niinimetatud kõvast 

plastist (plastkarbid, kastid, alused) moodustas kõige suurema osa polüpropüleen (PP) pakend 

(42 protsenti kõvast plastist). Vähesel määral leidus plastpakendijäätmetes ka segaplastist 

pakendit (6 protsenti). Klaaspakend ning paber- ja papppakend moodustasid pakendijäätmetest 

peaaegu võrdse osa (vastavalt 20 ja 23 protsenti), metallpakendi osakaal oli keskmiselt 6 

protsenti (2012. aastal see-eest 15 protsenti) ja puitpakendi osakaal oli ligikaudu 1 protsent.  
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Tabel 6. Endises Torma, Palamuse ja Jõgeva vallas ja Jõgeva linnas ning haldusreformi järgselt 

Jõgeva vallas 2015–2019 liigiti kogutud pakendijäätmete kogused. Allikas: Keskkonnaagentuur 

Jäätmeliik ja -kood 

endine Torma, Palamuse ja Jõgeva vald ja Jõgeva linn  Jõgeva vald 

2015, t/a 2016, t/a 2017, t/a 2018, t/a 2019, t/a 

Ette-

võtted 

Kodu-

majap. 

Ette-

võtted 

Kodu- 

majap. 

Ette-

võtted 

Kodu-

majap. 

Ette-

võtted 

Kodu-

majap. 

Ette-

võtted  

Kodu-

majap. 

Paber ja 

kartongpakend, 

jäätmekood 15 01 01 

13,38 53,9 20,36 57,08 111,23 43,82 95,2 61,87 115,94 108,51 

Plastpakend, 

jäätmekood 15 01 02 
216,18 5,68 159,75 2,84 201,80 2,60 203,96 0,3 202,52 0,16 

Puitpakend, 

jäätmekood 15 01 03 
0 0 0 0 1,25 0 1,54 0 0,88 0 

Metallpakend, 

jäätmekood 15 01 04 
19,09 4,16 22,15 2,63 18,96 0,53 18,52 1,39 21,49 2,46 

Segapakend, 

jäätmekood 15 01 06 
12,81 341,97 6 337,37 18,79 206,71 106,49 162,14 19,93 286,05 

Klaaspakend, 

jäätmekood 15 01 07 
26,4 7,34 44,03 5,96 39,66 2,18 37,83 127,92 33,86 0,08 

Ohtlikke aineid 

sisaldavad või 

nendega saastunud 

metallpakendid, 

jäätmekood 

15 01 10 01* 

0,18 0,01 0 0 0 0 0,02 0 0 0 

Ohtlikke aineid 

sisaldavad või 

nendega saastatud 

pakendid, jäätmekood 

15 01 10* 

1,99 0,04 0,86 1,14 1,57 1 1,38 0,37 1,26 1,3 

Ohtlike ainetega 

saastatud 

absorbendid, 

puhastuskaltsud, 

filtermaterjalid 

(sealhulgas nimistus 

mujal nimetamata 

õlifiltrid) ja 

kaitseriietus  

15 02 02* 

0,03 0 0 0,08 0,1 0,01 0,27 0 0,04 0,05 

Absorbendid, 

puhastuskaltsud, 

filtermaterjalid ja 

kaitseriietus, mida ei 

ole nimetatud 

koodinumbriga 

15 02 02*, 

jäätmekood 15 02 03 

0 0 0 0 0,001 0 0 0 1,22 0 

Kokku, t/a 
290,05 413,1 253,15 407,11 393,35 256,84 465,21 353,99 397,14 398,61 

703,14 660,26 650,2 819,20 795,74 
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Segapakendijäätmete liigiline koostis sõltub otseselt sellest, millise konteineriga (eelkõige 

pakendite sisestamise ava kuju ja suurus) segapakendeid kogutakse ning kas 

pakendikogumispunktis on segapakendi kogumiskonteineri kõrval ka muude pakendiliikide 

kogumiseks eraldi konteinerid. Juhul kui segapakendi konteineri kõrval on ka teisi 

kogumiskonteinerid, näiteks klaaspakendi konteiner, siis on vastavalt materjali pakendeid 

vähem ka segapakendi konteineris. Eeltoodud uuringu tulemustest selgus, et konteineritesse 

mittesobivate jäätmete osakaal on segaolmejäätmete osas suur, ehk siis 28 protsenti.5 

3.3.7 Ehitus- ja lammutusjäätmed 

Ehitus- ja lammutusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamisel, 

lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel. Ehitus- ja lammutusjäätmeid koguti 

2019. aastal kokku 13 382,2 tonni, millest ainult 5 protsenti tekkisid kodumajapidamistes. Enne 

2018. aastat jäid ehitus- ja lammutusjäätmete kogused alla 10 000  tonni, aga 2018. aastal koguti 

neid erakordselt palju, kokku 32 275,3 tonni, millest 98 protsenti moodustasid ettevõtetelt 

kogutud jäätmed (Joonis 5). 

 
Joonis 5. Endise Torma, Palamuse ja Jõgeva valla ning Jõgeva linna ja haldusreformi järgselt Jõgeva 

valla ajavahemikus 2015–2019 kogutud ehitus- ja lammutusjäätmed. Allikas: Keskkonnaagentuur 

Ehitusjäätmete liigiti kogumine tekkekohal tagab nende parema kvaliteedi ja seeläbi ka 

suurema võimaluse taaskasutamiseks. Samuti on liigiti kogutud jäätmete käitlemine soodsam.  

Jõgeva valla jäätmehoolduseeskirjas on toodud, mida tuleb ehitusplatsil liigiti koguda:  

 puit; 

 paber ja papp; 

 metallijäätmed; 

 mineraalsed jäätmed; 

 betoondetailid ja raudbetoon; 

                                                 

5
 Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus „Segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning 

elektroonikaromu koostise ja koguste uuring“ 
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 plastijäätmed; 

 ohtlikud jäätmed; 

 segaolmejäätmed. 

Jäätmejaama saab ehitusjäätmeid tasu eest ära anda. Samuti on ehitusjäätmeid võimalik tasu 

eest anda Torma prügilasse. 

3.3.8 Ohtlikud jäätmed 

Ohtlikke jäätmeid koguti 2019. aastal 595,6 tonni. 2015. aastast on ettevõtetest rohkem ohtlikke 

jäätmeid kogutud, kuid 2019. aastal moodustasid kogu ohtlike jäätmete kogusest 55,3 protsenti 

kodumajapidamistest kogutud ohtlikud jäätmed. M1 ja N1 kategooria romusõidukid 

jäätmekoodiga 16 01 04 01* moodustasid märkimisväärse osa, 2019. aastal 147,14 tonni. 

Ülevaate aastate lõikes annab joonis 6. 

 
Joonis 6. Endises Torma, Palamuse ja Jõgeva vallas ja Jõgeva linnas ning haldusreformi järgselt 

Jõgeva vallas kogutud ohtlikud jäätmed 2015–2019. aastal ettevõtete ja kodumajapidamiste 

lõikes. Allikas: Keskkonnaagentuur 

 

Vanaõli võetakse vastu jäätmejaamas ning Laiuse, Vaimastvere ja Palamuse jäätmekogumis-

kohas. 2019. aastal koguti vanaõli 1,521 tonni. 

Elanikud saavad tekkinud ohtlikke jäätmeid üle anda Jõgeva linna jäätmejaamas ning 

Vaimastvere, Laiuse ja Palamuse jäätmekogumiskohas. Koostöös KIK-iga on korraldatud 

ohtlike jäätmete kogumisringe ja 2019. aasta kevadisel ohtlike jäätmete kogumisringil koguti 

kokku 3,83 tonni ohtlikke jäätmeid. Kõige rohkem toodi värve, lakke ja liime (jäätmekood 

08 01 11*) 1,303 tonni, saastunud pakendeid toodi (15 01 10*) 0,990 tonni, reostunud materjale 

(jäätmekood 15 02 02*) 0,655 tonni, ülejäänud jäätmeliike toodi vähem. 

 

Koostöös KIK-iga koguti 2020. aasta sügisel kodumajapidamistest eterniiti. Eelregistreerimise 

teel koguti andmed kokku, kogumiskohad olid Vaimastveres, Palamusel, Siimustis, Kuremaal 

ja Tormas. Eterniidijäätmeid toodi 64 majapidamisest kokku 114,5 tonni. Koguda planeeriti 

100 tonni, kuid eelnevalt hinnanguliselt määrata eterniidi kaalu on keeruline, kuna enamjaolt 

on eterniidijäätmed aianurgas katteta virnas või hunnikus olnud. 
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3.3.9 Probleemtooted 

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

keskkonnaohtu, keskkonnahäiringut või keskkonna ülemäärast risustamist. Probleemtoodete 

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

ja nende osad, rehvid, põllumajandusplast. 

Probleemtoodete kogumine toimub laiendatud tootjavastutuse põhimõtte kohaselt. Patareisid ja 

akusid saab üle anda nende müügipunktides, bensiinijaamades, aga ka jäätmejaamas ja 

jäätmekogumiskohtades. Mootorsõidukeid ja nende osi võetakse vastu vanametalli 

kokkuostupunktides. Jõgeva vallas tegutsevad sellised kohad Siimusti alevikus, Semako 

Romulad OÜ, ja Jõgeva linnas, Cronimet Nordic OÜ. Elektri- ja elektroonikaseadmeid 

võetakse vastu jäätmejaamas ja jäätmekogumiskohtades ning elektroonika müügipunktides. 

 

Patareisid ja akusid (jäätmekoodiga 16 06, 20 01 33*, 20 01 34) koguti 2019. aastal 44,86 tonni, 

millest 86,5 protsenti moodustasid kodumajapidamistest kogutud akud ja patareid (Tabel 7). 

Tabel 7. Patareide ja akude teke perioodil 2015–2019. Allikas: Keskkonnaagentuur 

Jäätmeliik 2015, t/a 2016, t/a 2017, t/a 2018, t/a 2019, t/a 

patareid ja akud 4,76 4,63 4,39 39,7 44,86 

 

Mootorsõidukeid ning nende osi (jäätmekoodiga 16 01), sealhulgas vanarehve koguti 

2019. aastal 427,18 tonni (Tabel 8). Mootorsõidukite jäätmed on enamus pärit ettevõtetest. 

Jõgeva jäätmejaamas ja jäätmekogumiskohtades alustati uuesti vanarehvide vastuvõtmist 

2020. aasta kevadel. Koostööd tehakse MTÜ-ga Rehviringlus. 

Tabel 8. Mootorsõidukite ning nende osade kogus endises Torma, Palamuse ja Jõgeva vallas ja 

Jõgeva linnas ning haldusreformi järgselt Jõgeva vallas ajaperioodil 2015–2019. Allikas: 

Keskkonnaagentuur 

Jäätmeliik ja -kood 2015, t/a 2016, t/a 2017, t/a 2018, t/a 2019, t/a 

Mootorsõidukeid ning nende osad, 

jäätmekood 16 01 451,57 346,00 317,68 417,04 427,18 

 

Elektri- ja elektroonikaseadmeid (jäätmekoodidega 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) 

koguti 2019. aastal 74,07 tonni, millest 95,9 protsenti oli pärit kodumajapidamistest. Vaadeldud 

ajaperioodil toodi kodumajapidamistest rohkem elektri- ja elektroonikaseadmeid kui 

ettevõtetest (Tabel 9).  

Üle-eestilise uuringu tulemused näitavad, et jäätmejaamadesse toodud elektri- ja 

elektroonikaseadmete kaalust moodustavad enamuse suured seadmed (näiteks pesumasinad, 

pliidid), soojusvahetusseadmed (näiteks külmikud) ning ekraanid ja kuvarid (näiteks televiisor). 

Kogutavast elektroonikaromu kaalust moodustavad väikesed kodumasinad keskmiselt 11 

protsenti ja suured seadmed 41 protsenti.6 

                                                 

6
 Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus „Segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning 

elektroonikaromu koostise ja koguste uuring“ 
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Vallas läbi viidud jäätmeküsitlusest selgus, et elektri- ja elektroonikaseadmed ja vanarehvid 

viiakse jäätmejaama ja -kogumiskohtadesse ning ainult 16,3 protsenti vastanutest vastas, et 

hoiab rehvid kodus või töö juures. 

Tabel 9. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogus endises Torma, Palamuse ja Jõgeva vallas 

ning Jõgeva linnas ja haldusreformi järgselt Jõgeva vallas ajaperioodil 2015–2019. Allikas: 

Keskkonnaagentuur 

Jäätmeliik ja -kood 2015, t/a 2016, t/a 2017, t/a 2018, t/a 2019, t/a 

elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, 

jäätmekoodidega 20 01 21*, 20 01 23*, 

20 01 35*, 20 01 36) 22,31 45,9 62,93 67,69 74,07 

3.3.10 Tervishoiujäätmed 

Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkinud jäätmeid koguti 2019. aastal kokku 

3,48 tonni (Tabel 10). Kodumajapidamistes tekkinud tervishoiujäätmed vaadeldud ajaperioodil 

moodustasid tühise koguse võrreldes ettevõtetest kogutud jäätmetega. 

Tervishoiuteenused (sh ka veterinaarteenused) peavad välja töötama asutustes kasutatavad 

juhised jäätmete liigiti kogumiseks ja edasiseks käitlemiseks. Tervishoiuasutuste jäätmete 

käitlemise kord on sätestatud jäätmehoolduseeskirjas. 

Tabel 10. Tervishoiujäätmete kogus endises Torma, Jõgeva ja Palamuse vallas ja Jõgeva linnas ning 

haldusreformi järgselt Jõgeva vallas ajaperioodil 2015–2019. Allikas: Keskkonnaagentuur 

Jäätmeliik ja -kood 2015, t/a 2016, t/a 2017, t/a 2018, t/a 2019, t/a 

Tervishoiujäätmed, jäätmekood 18 3,13 2,65 2,8 3,44 3,48 

 

3.3.11 Ülevaade suurematest kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatistest 

Keskkonnaregistri andmetel on seisuga 31.12.2020 Jõgeva vallas kokku 18 töötavat 

jäätmekäitluskohta. Suurematest on nimekirjas AS-i Epler&Lorenz hallata 

jäätmekogumiskohad, OÜ Eesti Vanapaber Jõgeva linna Turu tn vanapaberipunkt, Cronimet 

Nordic OÜ Jõgeva linna Turu tn 13 vanametalli ja romude vastuvõtuplats, Semako Romulad 

OÜ Siimusti autolammutuskoda, Kobrit OÜ Mammu jäätmekäitluskoht (bioloogiline töötlus). 

 

  



Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026 

29 

 

4. ANDMED SULETUD PRÜGILATE JA JÄÄKREOSTUSOBJEKTIDE KOHTA 

4.1 Suletud prügilad 

Keskkonnaregistri andmetel Jõgeva valla territooriumile töötavaid ja/või suletud prügilaid ei jää. 

Varasemast ajast on teada, et Jõgeva vallas on seitse suletud prügilat, kuid need ei kajastu enam 

keskkonnaregistris.  

Endise Jõgeva valla territooriumil on kokku neli suletud prügilat: Kurista (ebaseaduslik 

ladestuspaik, suleti 14.06.2002), Laiuse (suleti 19.09.2002), Vaimastvere (ebaseaduslik 

ladestuspaik, suleti 07.10.2003) ja Tooba (suleti 31.12.2001). Kõigi prügilate territooriumid on 

korrastatud ning prügi ladestamist ei toimu. 

Endise Torma valla piirkonnas on kolm suletud prügilat: Rääbise, Kodismaa ja Torma aleviku 

lähistel asuv prügila. Prügilad suleti 30.06.2001, prügilad on korrastatud ja jäätmete vedu sinna 

ei toimu. 

Palamuse piirkonnas ei ole suletud prügilaid. 

4.2 Jääkreostusobjektid 

Jääkreostus on minevikus inimese tegevuse tagajärjel tekkinud maa ja veekeskkonna (pinnase- 

või põhjavee) reostunud piirkond või keskkonda jäetud kasutuseta ohtlike ainete kogum, mis 

ohustab ümbruskonna elanike tervist ja elusloodust. 

Keskkonnaregistri andmetel7 on seisuga 5.12.2020 Jõgeva vallas kolm jääkreostusobjekti. 

Viruvere külas endise Viruvere ABT sõjaväe- ja tööstusalal on jääkreostus likvideeritud. Kaks 

objekti asuvad Kantkülas, Kantküla sigala katlamaja masuudihoidla ja endise kuivati 

masuudihoidla, mõlemas kohas on jääkreostus aruande järgi likvideeritud. 

Valla andmetel on lisaks riiklikusse registrisse kantud jääkreostusobjektidele ka eramaale 

jäävaid objekte (Tabel 11). 

Tabel 11. Jõgeva vallas asuvad reostuskolded lisaks riiklikus registris olevatele objektidele 

Täpsem asukoht Kirjeldus Märkused 

Tankla kinnistu, Vaimastvere küla endine tankla eraomand, SSDDAssets 1 OÜ 

Kalevi kinnistu, Kassinurme küla endine tankla eraomand, Eksar-Transoil AS 

Kullerkupu kinnistu, Õuna küla endine tankla, 2 õli mahutit eraomand, Kivikuvand OÜ 

Parkla kinnistu, Õuna küla endine tankla eraomand, Fööniks Ruudus OÜ 

Kodismaa küla vana pestitsiidi ladu   

Katlamaja tn 1, Torma alevik 
vanad masuudimahutid (2x200 m3), 

masuudijäägid ca 2 tonni 
Neimann Grupp OÜ 

Töökoja, Vanamõisa küla 
Mahutid maapealsed, väidetavalt on 

tühjad  
majandi töökoda 

                                                 

7
 Keskkonnaregistri avalik teenus,  

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPifrdN1EePSYFpHLAz7RwplsjJo585F 

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPifrdN1EePSYFpHLAz7RwplsjJo585F
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5. JÄÄTMEMAJANDUSE KORRALDAMINE JA RAHASTAMINE 

5.1 Jäätmemajanduse korraldamine 

Vastavalt jäätmeseadusele korraldab kohaliku omavalitsuse üksus oma haldusterritooriumil 

olmejäätmete ja kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete käitlemise. Lisaks jäätmete 

sorteerimise korraldamisele on pakendiseadusest tulenevalt Jõgeva vallal kohustus määrata 

oma territooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid ning käsitelda oma jäätmekavas 

pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldust ning väljaarendamist ja seatud 

eesmärkide saavutamise meetmeid. 

Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on viia läbi korraldatud jäätmeveo hankeid. 

TKO-de ülesandeks on koguda pakendijäätmeid ning korraldada probleemtoodete kogumist. 

Koostöös Jõgeva vallaga valitakse avalike konteinerite asukohad ning probleemtoodete 

vastuvõtmise kohad. 

5.2 Korraldatud jäätmevedu piirkonnas 

Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud kogu Jõgeva vald. Praegu on vallas kaks 

veopiirkonda: Jõgeva linn ja väljapoole Jõgeva linna jääv veopiirkond. Mõlema piirkonna 

veoperiood lõpeb 30.09.2021. Jõgeva linnas pakub teenust AS Eesti Keskkonnateenused ja 

väljaspool linna AS Ragn-Sells. 

Korraldatud jäätmeveo raames kogutakse väljaspool Jõgeva linna ainult segaolmejäätmeid. 

Jõgeva linnas kogutakse segaolmejäätmeid ja alates 36 korteriga kortermajadel paberit ja 

kartongi ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid. Kui biolagunevaid köögi- ja 

sööklajäätmeid tekib üle 20 kilogrammi nädalas, siis tuleb need üle anda ka ühiskondlike ja 

ärihoonete (kauplused, laod) jäätmevaldajatel. 

Uus veoperiood algab 01.10.2021, siis hõlmatakse kogu Jõgeva vald korraldatud jäätmeveoga. 

Jõgeva linn, Jõgeva, Kuremaa, Palamuse, Laiuse, Siimusti, Torma ja Sadala alevik on 

tiheasustusalad. Kaarepere, Kudina, Kurista, Liivoja, Luua, Painküla, Saduküla, Tõikvere, 

Vaiatu, Vaimastvere, Vana-Jõgeva, Vägeva ja Õuna küla kompaktsed alad on piiritletud lisatud 

kaartidel (Lisa 2) ning ülejäänud piirkonnad on hajaasustusalad. 

Uuel veoperioodil tuleb lisaks segaolmejäätmetele koguda ka teisi jäätmeliike. Kortermajad, 

välja arvatud hajaasustuses asuvad kortermajad, ja toitlustamisega tegelevad asutused, 

sealhulgas kauplused, peavad võtma biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete, paberi ja kartongi 

(sealhulgas vanapaber) ning segapakendikonteineri. Tiheasustusalal ja kompaktsel alal asuvatel 

kortermajadel on võimalik ehitada jäätmemaju, kuhu peavad ära mahtuma biolagunevate köögi- 

ja sööklajäätmete, segapakendite, paberi ja kartongi ning tekstiili konteinerid, lisaks patareide 

kogumiskast ja väikeelektroonika kogumiseks mõeldud kast või konteiner. 

Eramajapidamistes lisandub segaolmejäätmete kogumisele biolagunevate köögi- ja 

sööklajäätmete kogumine, mille jäätmeveost saab vabastuse avalduse alusel tekkekohas 

kompostimise korral. Paberi ja kartongi, sealhulgas vanapaberi kogumine ei ole hajaasustusalal 

jäätmeveoga hõlmatud, tiheasustus- ja kompaktsel alal toimub kogumine jäätmevaldaja soovil. 

Segapakendite kogumine on vabatahtlik (kuni riik ei kehtesta kohustuslikku korda). 
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Jäätmevaldajate registri andmetel on 14.12.2020 seisuga Jõgeva vallas 2 668 jäätmevaldajat. 

5.3 Rahastamine 

Perioodil 2015–2019 on kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse rahastamine mitmel korral 

muutunud. Kuni 2017. aastani rahastati jäätmekäitlust ladestamise saastetasu põhjal. Alates 

2017. aastast eraldati toetust jäätmeseaduse jäätmehoolduse arendamise toetuse paragrahvi 

alusel riigieelarvelistest vahenditest, lähtuvalt aadressiandme süsteemi infosüsteemis 

registreeritud geograafiliste aadressiobjektide arvule. Jäätmehoolduse sellisel kujul toetamine 

lõpetati 2019. aasta algusest, mil riigieelarves suurendati kohalike omavalitsuste tulubaasi 2,2 

miljoni euro võrra. Seega toimub jäätmehoolduse rahastamine praegu riigieelarvest ja 

omavalitsuse eelarvest. 

Jäätmehoolduses kehtib „saastaja maksab“ printsiip, see tähendab, et jäätmetekitajad tasuvad 

jäätmekäitlusega seotud kulutused. Korraldatud jäätmeveo raames tasub jäätmevaldaja veo 

eest. Jäätmejaamas ja jäätmekogumiskohtades tasub haldamise eest Jõgeva vallavalitsus ja 

osade jäätmeliikide äraandmise eest ka elanik. Kogumisringe rahastab osaliselt KIK. 

Taaskasutus- ja tootjavastutusorganisatsioonid tasuvad pakendijäätmete ja probleemtoodete 

käitlemise eest ja kaudselt maksab selle kinni ka lõpptarbija. 

Tabelis 12 on välja toodud jäätmehoolduse kulutuste summa, sealhulgas kulud jäätmete 

kogumiseks ja kõrvaldamiseks avalikust ruumist, jäätmevaldajate registri loomine, arendamine 

ja haldamine, projekti omaosalused, paberi- ja kartongijäätmete kogumise osaline 

finantseerimine, prügistamise koristamise kulud jne. 

Tabel 12. Jõgeva valla kulutused ja investeeringud aastatel 2015–2019. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus 

  

Laekunud saastetasud, € Kulutused jäätmehooldusele, € 

2015 5 299 47 787 

2016 5 966 47 753 

 
Eraldatud toetus, € Kulutused jäätmehooldusele, € 

2017 21 794 77 440 

2018 35 432 82 872 

2019 0 93 431 
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6. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENDAMINE 

Jäätmehoolduse arendamine on jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja 

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

jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset. 

6.1 Eesmärkide seadmine 

Vastavalt prognoosile „Rahvastikuprognoos kohaliku omavalitsuste rühmades. 

Klasteranalüüs“8 võib Jõgeva vallas perioodil 2020–2025 rahvaarv väheneda 1,4 protsenti. 

Seoses elanike arvu vähenemisega võivad omakorda väheneda olmejäätmete kogused. Elanike 

teadlikkuse tõstmine aitab kaasa segaolmejäätmete koguse vähendamisele, suurendades liigiti 

sorteeritud jäätmete kogust. 

2020. aastaks oli riik seadnud eesmärgiks võtta ringlusse vähemalt 50 protsenti ja 2025. aastaks 

55 protsenti kodumajapidamistest pärinevatest paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest ning 

muudest liigiti kogutud kodumajapidamistest ja muudest allikatest pärinevatest jäätmetest. 

Omavalitsuse jäätmealased eesmärgid tulenevad eeskätt Riigi jäätmekavas seatud eesmärkidest 

(Tabel 13). 

Tabel 13. Riigi jäätmekavast ja EL jäätmepaketist tulenevad eesmärgid 

 Baastase 2011 Sihttase 2020 

Olmejäätmete ringlussevõtu osakaal 

olmejäätmete kogumassist 

27% 50% (sihttase 2025. a. 55%, 2030.a. 

60% ja 2035. a. 65%) 

Pakendijäätmete ringlussevõtu osakaal 

pakendijäätmete kogumassist 

56% 60% (sihttase 2025. a 65% ja 2030.a. 

70%) 

Biolagunevate jäätmete ringlussevõtu 

osakaal olmejäätmete kogumassist 

5% 13% 

Biolagunevate jäätmete osakaal 

ladestatavate olmejäätmete 

kogumassist 

57% 20% (31.12.2023.a tagatakse 

biojäätmete kogumine kas eraldi või 

need võetakse ringlusse tekkekohal) 

Ehitus- ja lammutusjäätmete 

taaskasutuse osakaal nende jäätmete 

kogumassist 

72% 75% 

Elektroonikaromude kogumise osakaal 

kolmel eelnevalt aastal turule lastud 

elektri- ja elektroonikaseadmete 

kogumassist 

50% 65% 

Kantavate patarei ja akujäätmete 

kogumise osakaal jäätmete 

kogumassist 

33% 45% 

 

                                                 

8
 Rahvastikuprognoos kohaliku omavalitsusüksuste rühmades, 

https://planeerimine.ee/static/sites/2/rahvastikuprognoos-kovide-klasteranaluus.pdf 

https://planeerimine.ee/static/sites/2/rahvastikuprognoos-kovide-klasteranaluus.pdf
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Jäätmeseaduse § 1363 kohaselt tuleb juba alates 2020. aastast taaskasutada: 

1) kodumajapidamisest pärinevaid paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmeid ja muid liigiti 

kogutud kodumajapidamisest pärinevaid jäätmeid ning muudest allikatest pärinevaid 

samalaadseid jäätmeid, välja arvatud tootmisjäätmed ja põllumajanduslikust tootmisest või 

metsandusest pärinevad jäätmed, korduskasutuseks ettevalmistamisena ja ringlussevõtuna – 

vähemalt 50 protsendi ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas; 

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

ning ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas, korduskasutuseks ettevalmistatuna, 

ringlussevõtuna ja muul viisil taaskasutatuna, sealhulgas tagasitäiteks, muude ainete asemel – 

vähemalt 70 protsendi ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas. 

Riigi poolt seatud suundadest tuleb vallavalitsusel parandada kohalikke võimalusi liigiti 

kogutud jäätmete üleandmiseks ja tõsta elanike teadlikkust jäätmete sorteerimisvajaduse osas. 

Jäätmete liigiti kogumine võimaldab nende edasist ringlussevõttu. Probleemiks on 

biolagunevate jäätmete osas sihttaseme saavutamine, sest biolagunevate jäätmete sattumine 

teiste jäätmete hulka rikub ära teiste jäätmeliikide kvaliteedi, mis ei võimalda nende 

ringlussevõttu. 

6.2 Järelevalve  

Järelevalve tõhustamise, korraldatud jäätmeveo toimimise ja sihipärase teavitustööga on 

võimalik vähendada prügi omavoliliste mahapaneku kohtade tekkimist ja muud seadusevastast 

jäätmete kõrvaldamist, sealhulgas jäätmete põletamist ja matmist. Keskkonnariski 

vähendamiseks ja heakorra tagamiseks jätkatakse tava- ja ohtlike jäätmete likvideerimist. 

Pakendikonteinerite kõrvale jäävate ja konteinerisse pandud mittevastatavate jäätmete osas 

jätkatakse järelevalvet, paigaldades probleemsematesse kohtadesse valvekaamerad. 

Eesmärgiks on korraldatud jäätmeveoga jäätmevaldajate liitumine kogu valla territooriumil, 

selleks tehakse koostööd jäätmevedajatega ja kasutatakse jäätmevaldajate registrit. 

6.3 Teavituskampaaniad 

Jäätmealast infot jagatakse valla kodulehe, vallalehe ja sotsiaalmeedia kaudu. Kuna vallaleht 

ilmub tasuta ja viiakse igasse postkasti, siis selle kasutamine teavituseks on oluline. Sügisel 

2020 läbi viidud küsitlusest selgus, et 66,1 protsenti vastanutest said info vallalehe kaudu, siis 

sõpradelt ja tuttavatelt, valla kodulehelt ja sotsiaalmeediast. 

Vallalehes kui ka kodulehel on jagatud Keskkonnaministeeriumi kampaaniaid, sealhulgas 

romusõidukite või nähtamatute jäätmete kohta. 

2020. aasta sügisel külastas valla keskkonnaspetsialist eakate gruppe, kus selgitas ja jagas teavet 

jäämete sorteerimisest, kuhu saab sorteeritud jäätmeid viia ja korraldatud jäätmeveost. 

Läbiviidud küsitlusest selgus, et elanikud on enamjaolt leidnud jäätmealast infot. Siiski on 

selliseid valla elanikke, kes ei tea kuidas sorteerida jäätmeid ja kuhu saab ja tuleb viia 

sorteeritud jäätmed. 



Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026 

34 

 

Elanikelt on tulnud tagasiside, et taaskasutusorganisatsioonil ei ole ühtset konteineri 

märgistamise süsteemi. Igal organisatsioonil on erinev. Mõnda segapakendikonteinerisse võib 

panna klaasi, paberit ja pappi ning plasti, samas kui järgmisse võib panna ainult plasti, 

joogikartongi ja metalli. Selline süsteem ei ole kasuks, kui soovitakse jäätmete sorteerimist 

hoogustada.  

Taaskasutusorganisatsioonid peavad teavitama elanikke muudatustest, kasutades vallavalitsuse 

abi info jagamisel. Samuti peavad taaskasutusorganisatsioonid teavitama oma kodulehe kaudu 

konteinerite asukohtadest ning asukohad peavad vastama ka tegelikkusele. 

Pideva selgitustöö ja teavitamise aluseks on eesmärgistatud info edastamine. Kuigi vallaleht 

pannakse igasse postkasti, on selgunud, et mõned elanikud ei loe vallalehte ja ikkagi on 

infosulus. 
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7. TEGEVUSKAVA 

7.1 Kogumissüsteemide valik 

Korraldatud jäätmeveo raames kogutakse segaolmejäätmeid ning kortermajadele, (välja 

arvatud hajaasustuses paiknevatele kortermajadele) ja asutustele lisandub juurde biolagunevate 

köögi- ja sööklajäätmete ning paberi ja kartongi, sealhulgas vanapaberi, ja segapakendite 

kogumine. Vastavalt vajadusele on võimalik korraldatud jäätmeveoga liita suurjäätmete 

kogumine. Vabatahtlikult on võimalik segapakendite kogumine. Eramajapidamistele lisandub 

segaolmejäätmetele biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumine ning tiheasustus- ja 

kompaktsel alal saab koguda jäätmevaldaja soovil paberit ja kartongi (sealhulgas vanapaber). 

Tiheasustusalal ja kompaktsel alal on segapakendite kogumine vabatahtlik (kuni riik ei kehtesta 

kohustuslikku korda). Täiendavate jäätmeliikide hõlmamiseks on vajalik muuta 

jäätmehoolduseeskirja ning sätestada jäätmeliikide kogumisele jäätmeseadusele vastavad 

tingimused. Jäätmete sorteerimise parandamiseks on oluline, et korraldatud jäätmeveo hanke 

läbiviimisel tagatakse eriliigiliselt kogutud jäätmete konteinerite tühjendamisele tunduvalt 

soodsam hind kui segaolmejäätmete konteineritele. Korraldatud jäätmeveo veopiirkond on 

kogu valla territooriumi ulatuses. 

Juhul, kui jäätmeseaduses muudetakse korraldatud jäätmeveo reegleid, korraldatakse edaspidi 

jäätmekäitlust vastavalt kehtivale seadusele. 

Kui suurjäätmete kogumist ei liideta korraldatud jäätmeveosse, jätkatakse suurjäätmete 

perioodilisi kogumisringe. 

Ohtlike jäätmete, elektri- ja elektroonikaromude jäätmete osas jätkatakse kogumist 

jäätmejaamas ja -kogumiskohtades, võimalusel kogumisringidena. 

Pakendijäätmete kogumist jätkatakse ka üle valla paigaldatud avalike konteinerite abil. Kuna 

TKO-d lisavad konteinereid ilma vallavalitsust teavitamata ning organisatsioonide 

kodulehtedel ei uuendata informatsiooni vastavalt olukorrale, tuleb vallavalitsusel endal 

konteinerite võrgustik pidevalt üle vaadata, aga parandada ka koostööd TKO-dega, et vältida 

olukordasid, kus valla avalikud konteinerid ei asu sobivas asukohas. Konteineriparki on 

uuendama hakatud ning vald aitab omalt poolt kaasa TKO-de teavitamisega, et paari aastaga 

saaksid räämas konteinerid korralike konteinerite vastu välja vahetatud. 

Biolagunevate aia- ja haljastujäätmete vastuvõtmine jäätmejaamas on tasuta. 

Ehitus- ja lammutusjäätmeid saab jätkuvalt viia Jõgeva jäätmejaama või Torma prügilasse tasu 

eest. Asbesti sisaldavate ehitusjäätmete (eterniit) kogumiseks jätkatakse koostöös KIK-iga 

kogumisringe. Keskkonnaministeeriumi soovil palusime elanikel ja ettevõtetel teatada, kui 

suures koguses nad sooviksid ära anda asbesti sisaldavaid materjale. Valida sai kahe perioodi 

vahel, aastatel 2021–2025 soovitakse asbesti sisaldavaid materjale, sealhulgas eterniiti, ära anda 

600 tonni ning alates 2026. aastast  3 000 tonni. 
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Teiste sortimismääruses9 nimetatud jäätmeliikide, mille kogumise korraldamise kohustus lasub 

vallal, kogumist jätkatakse Jõgeva jäätmejaamas ning võimalusel kogutakse üksikuid 

jäätmeliike ka jäätmekogumiskohtades. Milliseid jäätmeliike ja millise tasu eest vastu võtma 

hakatakse otsustakse jäätmejaama haldamise hanke korraldamisel. 

7.2 Vajalike jäätmehooldusrajatiste kindlaksmääramine 

Jõgeva vallas on Jõgeva linnas jäätmejaam ning Siimustis, Vaimastveres, Kuremaal, Laiusel, 

Palamusel ja Jõgeva alevikus jäätmekogumiskoht. Vajalik on tagada olemasolevate rajatiste 

hooldus, inventari ajakohasus ning vastavalt vajadusele optimeerida jäätmejaama ja 

jäätmekogumiskohtade tegevust, näiteks vajadusel laiendada vastuvõetavate jäätmete 

sortimenti. 

Jõgeva vallas on jäätmejaamas võimalik aia- ja haljastujäätmeid vastu võtta, aga ala jääb kogu 

valla teenindamiseks väikeseks. Järgnevatel aastatel on planeeritud valla teistesse 

piirkondadesse (Torma, Sadala, Laiuse, Kuremaa, Palamuse ja Siimusti) rajada 

haljastujäätmete komposteerimisväljakud ning vajadusel ja võimalusel koguda jäätmeliiki 

tiheasustusalal või kompaktsel alal paar korda aastas kogumisringidena. Komposteerimisplatsi 

haldamine või kogumisringi korraldamine tuleb korraldada hankega. 

7.3 Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine koos tähtaegadega 

konkreetsete jäätmeliikide kaupa 

7.3.1 Biolagunevad jäätmed 

Liigiti kogutud biolagunevate jäätmete kogumist tuleb arendada, lisades kogumise kohustuse 

korraldatud jäätmeveosse, rajada piirkondadesse komposteerimisväljakud ning propageerida 

oma kinnistul kompostimist. Ringmajanduse paketi järgi (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

direktiiv 2018/851) tuleb biolagunevaid jäätmeid hiljemalt 31.12.2023 koguda teistest 

jäätmetest eraldi. Direktiiv näeb ette biolagunevate jäätmete ringlussevõtu kannustamist, 

kodukompostimise ergutamist ning biojäätmetest valmistatud materjalide kasutamise 

edendamist. Keskkonnaministri 16.01.2007 määruse nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning 

sorditud jäätmete liigitamise alused“ kui ka Jõgeva valla jäätmehoolduseeskirja järgi tuleb 

olmejäätmete sortimisel tekkekohas koguda liigiti muuhulgas ka biolagunevaid jäätmeid. 

Jõgeva vallavalitsusel tuleb kasutada võimalust soetada ja jagada elanikele projekti raames 

kompostreid. Vastutustunde tagamiseks tuleb kompostri soovijale kehtestada osalustasu. Kui 

biojäätmed on tekkekohal võimalik kompostida, ei pea eramutel ja hajaasustuses üksikult 

paiknevatel kortermajadel olema biojäätmed liidetud korraldatud jäätmeveosse. 

Kompostimisvõimalusteta kinnistute, näiteks korterelamute, toitlustusasutuste ja teiste, 

biolagunevate jäätmete (eeskätt köögi- ja sööklajäätmed) vastuvõtt ja ringlusse suunamine on 

võimalik lahendada järgmise perioodi korraldatud jäätmeveo hanke raames 2021. aastal. 

                                                 

9
 Keskkonnaministri 16.01.2007 määrus nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ 
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Pidev teavitamine vallalehe, valla kodulehe ja sotsiaalmeedia kaudu, kuidas kompostida, kust 

kompostreid soetada ja millised on vajadusel korraldatud jäätmeveoga liitumise võimalused. 

7.3.2 Pakendijäätmed 

Vallaelanike seas läbi viidud küsitluses selgus, et elanikud sorteerivad pakendijäätmeid. 

Sorteerimist mõjutab pakendikonteinerite asukoht, nende välimus ning sisestamise ava kuju ja 

suurus. 57,7 protsendil vastajatest jäi konteiner vähem kui 500 m ja 27,8 protsendil vastajatest 

enam kui 1 km kaugusele. Külaelanike puhul olid vastavad protsendid 28,8 ja 56,6. 

Hajaasustuse piirkondades soovitakse, et segapakendikonteiner oleks kohaliku kaupluse juures 

või võetakse mitme majapidamise peale üks mahuti. Jõgeva vallavalitsusel on soov uue 

korraldatud jäätmeveo hankega lisada eramutele pakendikogumissüsteem vabatahtliku 

liitumisena. See tähendab vabatahtliku liituja jaoks, et ta rendib või ostab konteineri või tellib 

pakendikotiteenuse, makstes tühjendamise eest. 

Küsitlusest selgus, et 33,6 protsendil kortermajadest on segapakendikonteiner, kuid 

71,8 protsenti 245 vastanust arvavasid, et segapakendikonteiner peab olema kõigil 

kortermajadel. Jõgeva linnas ja Siimusti alevikus on kõigil korteriühistutel võimalus 

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-lt oma kortermaja juurde segapakendikonteiner tellida. 

Seisuga 8.12.2020 on Jõgeva linnas tellinud segapakendikonteineri 18 korteriühistut ning 

Siimusti alevikus 4 korteriühistut. Pakendikotiteenust kasutab 21 klienti Jõgeva linnast. 

Jõgeva vallas peaks igal kortermajal olema oma pakendikonteiner, et avalikelt konteineritelt 

koormust vähemaks saada. Seni kui ei ole kõigile majapidamistele seadusega pandud kohustust 

omada pakendikonteinerit, tuleb säilitada pakendiseadusest tulenev avalike pakendikonteinerite 

miinimumarv. 

Pakendijäätmete kogumissüsteem vajab pidevalt ülevaatamist ja optimeerimist vastavalt 

elanike käitumisele ja piirkonna arengule ehk vastavalt vajadustele. Paigutuslikult tuleb veel 

üle vaadata külades segapakendikonteinerite asukohad, arv, konteineritüüp (sealhulgas 

süvamahutite kasutamine) ja värv (pruun - biolagunevad jäätmed, kollane - segapakend, sinine 

- paber, roheline - klaas) ning vastuvõetavate jäätmete liigid. 

Koostöös taaskasutusorganisatsioonidega teavitatakse jätkuvalt elanikke, kuidas 

kodumajapidamises tekkinud jäätmeid sorteerida. Samuti jätkub teavitamine konteinerite või 

vastuvõetavate jäätmeliikide muudatustest. 

Avalikel üritustel võimaldada koguda jäätmeid liigiti, eraldi sortida vähemalt segaolmejäätmed, 

pakendijäätmed ja panditaara. 

7.3.3 Elektroonikaromud ja ohtlikud jäätmed 

Elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtmise jätkamine jäätmejaamas ja -kogumiskohtades. 

Ohtlike jäätmete vastuvõtmise jätkamine jäätmejaamas ning Vaimastvere, Palamuse ja Laiuse 

jäätmekogumiskohas. Võimalusel jätkata KIK-iga koostöös ohtlike jäätmete ja asbestijäätmete 

kogumisringide korraldamist, kuna elanikel on suur huvi ja harjumus kord aastas anda ohtlikke 

jäätmeid kogumisringi ajal ära. 
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7.3.4 Suurjäätmed 

Jäätmeseadusest tulenevalt peab olema suurjäätmete kogumiskoht jäätmevaldajast 15 km 

raadiuses. Jõgeva vallas jätkata suurjäätmete äraandmist tasu eest jäätmejaama ja 

jäätmekogumiskohtadesse või võimalusel luua suurjäätmete tasuta vastuvõtt. 

Kogumiskohtadesse ja jäätmejaama rajada võimalusel varjualune, et kaitsta suurjäätmeid, 

näiteks madratseid ja diivaneid, ilmastikuolude eest. 

Võimalusel ja vajadusel jätkata suurjäätmete kogumisringe. Jõgeva vallavalitsus võib 

lisateenusena liita suurjäätmed korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigiks. 

7.3.5 Ehitus- ja lammutusjäätmed 

Ehitus- ja lammutusjäätmeid võetakse tasu eest vastu Jõgeva jäätmejaamas ja Torma prügilas. 

Jäätmekogumiskohad on maa-alalt väikesed ja seetõttu ei ole seal võimalik ehitus- ja 

lammutusjäätmeid vastu võtta.  

7.3.6 Maastikupilti kahjustavate hoonete lammutamine 

Maastiku korrastamise ja turvalisuse huvides tuleb maastikupilti kahjustavad hooned ning 

hoonevaremed lammutada. Jõgeva vallavalitsus omab ülevaadet lammutust vajavatest 

hoonetest (Lisa 3). Järelevalvet maastikupilti kahjustavate hoonete üle teeb vallavalitsuse 

väärteomenetleja. 

7.3.7 Koondandmed jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamiseks koos 

tähtaegadega konkreetsete jäätmeliikide kaupa 

Järgnevas tabelis (Tabel 14) on esitatud koondandmed vastavalt keskkonnaministri 16.01.2007 

määrusele nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ 

jäätmeliikide kogumise ja arendamise kohta. 

Tabel 14. Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine 

Jäätmeliik ja -kood Liigiti kogumise ja sortimise arendamine Tähtaeg 

Paber ja kartong (20 01 01) 

* Korraldatud jäätmeveo hankesse lisada paber ja kartong, sh 

vanapaberi kogumine 
 1.10.2021 

Lisaks jäävad alles avalikud konteinerid ja vastuvõtt 

jäätmejaamas ja -kogumiskohtades 
Pidev tegevus 

Plastid (20 01 39) Jätkatakse jäätmejaamas ja -kogumiskohtades vastuvõtmist Pidev tegevus 

Metallid (20 01 40) 
*Jätkatakse jäätmejaamas ja -kogumiskohtades vastuvõtmist. 

*Kokkuost erinevate kokkuostjate poolt. 
Pidev tegevus 

Klaas (20 01 02) 
Jätkatakse jäätmejaamas ja -kogumiskohtades vastuvõtmist, 

avalikud konteinerid 
Pidev tegevus 

Biolagunevad köögi- ja 

sööklajäätmed (20 01 08) 

*Korraldatud jäätmevedu  

 

*Jäätmejaamas kompostimisala laiendamine ja 

piirkondadesse komposteerimisväljakute rajamine 

01.10.2021 

 

Alates 2022 

Biolagunevad aia- ja 

haljastujäätmed (20 02 01) 

*Võimalusel ja vajadusel korraldada paar korda aastas aia- ja 

haljastujäätmete kogumisringe. 

*Jätkatakse jäätmejaamas vastuvõtmist ja võimalusel 

laiendada jäätmejaamas vastuvõtmise võimalusi 

Pidev tegevus 
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Jäätmeliik ja -kood Liigiti kogumise ja sortimise arendamine Tähtaeg 

* Jätkatakse tekkekohas kompostimist 

Bioloogiliselt mittelagunevad 

aia- ja haljastujäätmed (20 02 

02, 20 02 03) 

Vastuvõtmine jäätmejaamas Pidev tegevus 

Pakendid (koodiga 15) 

*Korraldatud jäätmeveoga vabatahtlik liitmine 

 

*Avalikel üritustel koguda pakendijäätmed eraldi 

*Jätkata avalike konteinerite väljavahetamisega ning pidevalt 

elanikke teavitada pakendite äraandmise võimalustest 

*Pakendijäätmete avalike konteinerite tiheduse ja koosseisu 

ülevaatamine 

01.10.2021 

 

 

Pidev tegevus 

 

 

 

Puit (20 01 38) Jäätmejaamas jätkata puidu vastuvõtmist Pidev tegevus 

Tekstiil (20 01 10, 20 01 11) 

*Jäätmejaamas ja -kogumiskohtades tekstiilijäätmete 

vastuvõtmine. 

*Koostöös Uuskasutuskeskusega kampaania kord või paar 

korda aasta jooksul 

Pidev tegevus 

Suurjäätmed (20 03 07) 

*Võimalusel korraldada kogumisringe 

*Jäätmejaamas ja -kogumiskohtades jätkata vastuvõtmist 

*Vajadusel liita korraldatud jäätmeveoga 

Pidev tegevus 

Probleemtoodete jäätmed (20 

01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 

20 01 35*, 20 01 36) 

Jätkatakse jäätmejaamas ja -kogumiskohtades vastuvõtmist Pidev tegevus 

Ohtlikud jäätmed (20 01 

tärniga "*" tähistatud jäätmed 

ning jäätmed koodiga 15 01 

10*) 

*Jätkatakse jäätmejaamas ning Laiuse, Palamuse ja 

Vaimastvere jäätmekogumiskohtades vastuvõtmist. 

*Jätkata koostöös KIK-iga ohtlike jäätmete ja 

eterniidijäätmete kogumisringe 

Pidev tegevus 

 

Juhul, kui tekib vajadus mõne eelnimetatud jäätmeliigi täiendavaks kogumiseks, siis kaalub 

omavalitsus kogumisringide korraldamist või vastuvõtu laiendamist jäätmejaamas või 

jäätmekogumiskohtade võrgustiku baasil. 

 

 



7.4 Tegevuskava 

Jäätmekava eesmärkide saavutamise tegevuskava koos rahastusallikaga on koondatud järgmisse tabelisse. 

Nr Tegevus Täitmisperiood Täitjad 
Rahastamis- 

allikad 

Orienteeruv 

maksumus 

aastas 

Jäätmehoolduse kavandamine ja planeerimine 

1.1. 

Jäätmehoolduseeskirja, jäätmevaldajate registri määruse ja jäätmekava 

ajakohastamine riiklike õigusaktide ja valdkondlike arengukavade 

muutumisel  

pidev vallavalitsus vallaeelarve   

1.2. Uue perioodi jäätmekava ja teiste dokumentide koostamine 2025 vallavalitsus vallaeelarve   

1.3. 

Korraldatud jäätmeveo hanke korraldamine, sh paberi ja kartongi, köögi- ja 

sööklajäätmete, vajadusel suurjäätmete ja võimalusel segapakendite 

kogumise hõlmamine korraldatud jäätmeveoga 

2021, 2026 vallavalitsus vallaeelarve   

1.4. 
Elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmiseks jäätmehooldust puudutavate 

kampaaniate ning projektide läbiviimine, sh infovoldikud 
pidev vallavalitsus, TKO 

vallaeelarve, 

fondid, KIK 
  

1.5. 
Üritustel ja laatadel paigaldada liigiti kogutud jäätmete konteinerid selgitava 

teavitustahvliga 
pidevalt 

vallavalitsus, 

ürituste ja laatade 

korraldajad, TKO 

vallaeelarve, 

fondid 
 

1.6. 
Jäätmehooldusalaste artiklite avaldamine, valla kodulehel ja sotsiaalmeedias 

ajakohase info jagamine 
pidev vallavalitsus vallaeelarve   

Jäätmehooldusrajatiste kavandamine 

2.1. Jäätmejaama ja -kogumiskohtade ühtne haldamine pidev vallavalitsus vallaeelarve 50 000 eurot 

2.2. 
Jäätmejaama laiendamine, sh kompostimisala laiendamine ja varjualuste 

loomine 

vastavalt avanevatele 

taotlusvoorudele 
vallavalitsus 

vallaeelarve, 

fondid 
* 
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Nr Tegevus Täitmisperiood Täitjad 
Rahastamis- 

allikad 

Orienteeruv 

maksumus 

aastas 

2.3.  Jäätmejaama ja -kogumiskohtade hooldus, vajadusel inventari uuendamine 

pidev ja vastavalt 

avanevatele 

taotlusvoorudele 

vallavalitsus 
vallaeelarve, 

fondid 
* 

2.4. Vajadusel piirkondadesse komposteerimisväljakute rajamine 
vastavalt avanevatele 

taotlusvoorudele, 2022 
vallavalitsus 

vallaeelarve, 

fondid 
  

2.5. 
Jäätmejaamas ja -kogumiskohtades vastuvõetavate jäätmeliikide 

laiendamine 
pidev vallavalitsus vallaeelarve   

2.6. 
Jäätmekogumiskohtade kasutusmugavuse parandamine isikutuvastuse (ID-

kaart, mobiili ID või muu kaart) kasutuselevõtu ja arenduse abil 
   vallavalitsus 

vallaeelarve, 

fondid 
  

Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine 

3.1. 
Avalike ürituste korraldamisel järgida jäätmekäitluse nõudeid (sh liigiti 

sorteerimine) ja järelevalve avalike ürituste jäätmekäitluse üle 
pidev vallavalitsus vallaeelarve   

3.2. 
Võimalusel ülevallaline konteinerite sarnane märgistamine (paber ja kartong 

- sinine, pakend - kollane, klaas - roheline, biolagunevad jäätmed - pruun) 
pidev vallavalitsus, TKO      

3.3. 
Avaliku konteinerpargi konteinerite ja asukoha optimeerimine, uuendamine 

ja täiendamine 
pidev vallavalitsus, TKO     

3.4. 
Pakendijäätmete kohtkogumise suurendamine jäätmevaldaja juures (eraldi 

konteiner, pakendikott) 
pidev vallavalitsus, TKO 

vallavalitsus, 

TKO 
  

3.5. 
Ohtlike jäätmete, sh eterniidijäätmete kogumisringi korraldamine ning 

jäätmejaamades ja -kohtades vastuvõtmine 

vastavalt avanevatele 

taotlusvoorudele 
vallavalitsus 

vallaeelarve, 

fondid 
* 

3.6. Suurjäätmete kogumisringi korraldamine kord aastas vallavalitsus vallaeelarve 20 000 eurot 
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Nr Tegevus Täitmisperiood Täitjad 
Rahastamis- 

allikad 

Orienteeruv 

maksumus 

aastas 

3.7. Kohtkompostimise edendamiseks kompostrite jagamine jäätmevaldajatele 2022, 2023, 2024 vallavalitsus 

vallavalitsus, 

KIK, fondid, 

jäätmevaldajad 

25 000  eurot 

3.8. 
Jäätmejaamas aia- ja haljastujäätmete vastuvõtt ning kogumisringide 

korraldamine kevadel ja sügisel tiheasustusalal ja kompaktsel alal 
2022 kuni 2026 vallavalitsus vallavalitsus 15 000 eurot 

3.9. 
Koostööprogrammid korteriühistute ja kogukondadega (külaseltsid) 

jäätmemajade rajamiseks, süvamahutite hankimiseks jms 
pidev 

vallavalitsus, 

korteriühistud, 

kogukonnad 

vallaeelarve, 

korteriühistud, 

kogukonnad 

50 000 eurot 

Muud tegevused 

4.1. Maastikupilti kahjustavate hoonete lammutamine pidev 
vallavalitsus, 

maaomanikud 

vallaeelarve, 

KIK, 

maaomanikud 

  

4.2. Prügistatud alade koristamine  pidev 
vallavalitsus, 

maaomanikud 

vallaeelarve, 

maaomanikud 
2000 eurot  

4.3.  
Probleemsematesse avalike pakendikonteinerite asukohtadesse 

valvekaamerate paigaldamine 
pidev vallavalitsus vallaeelarve   

4.4. Jäätmevaldajate registri pidamine pidev vallavalitsus vallaeelarve   
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Lisa 1 Jõgeva valla arengukava 2018–2028 väljavõte 

Hetkeolukorra analüüs 

Asend ja tutvustus 

Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisel moodustus uus 

haldusüksus Jõgeva vald 24. oktoobril 2017. Lisaks neljale omavalitsusele kuuluvad Jõgeva 

valla koosseisu ka endise Pajusi valla Kaave küla ja endise Puurmani valla Jõune, Härjanurme, 

Pööra ja Saduküla külad. Ühinenud omavalitsuse territoorium on 1040 km².  

Jõgeva vald jaguneb territoriaalselt Jõgeva ja Tartu toimepiirkonna vahel. Strateegiadokumendi 

“Jõgeva maakonnaplaneering 2030+“ järgi on Jõgeva linn Jõgeva maakonna administratiivne 

keskus, mis pakub regionaalseid teenuseid, st teenuseid, mis on suunatud kogu maakonna 

elanike teenindamiseks. Linn on maakonna- ja toimepiirkonna keskusena ühistranspordi 

sõlmpunkt, kuhu inimesed liiguvad tagamaalt igapäevaselt tööle ja kooli. Kõik elanikele ja 

asutustele suuremas mahus teenuseid osutavatest riigiasutustest omavad Jõgeval regionaalset 

struktuuriüksust või teeninduspunkti. Jõgeva linnas asub maakonna ainuke riigigümnaasium, 

haigla ja kohtumaja. Jõgeva vald teenindab maakonda perekonnaseisutoimingute ja 

spetsiifilisemate rahvastikutoimingute osas.  

Jõgeval tegutsevad mitmed riigiasutused ja maakondlikud organisatsioonid, muuhulgas: 

 Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus  

 Haridus- ja Noorteamet, Õppenõustamisteenuste osakond, Jõgevamaa Rajaleidja büroo 

 Keskkonnaameti Jõgeva kontor 

 Keskkonnainvesteeringute Keskuse Jõgeva kontor 

 Maanteeameti Tartu teenindusbüroo Jõgeva esindus 

 Maksu- ja Tolliameti Jõgeva teenindusbüroo 

 Muinsuskaitseameti Jõgeva-Tartu-Viru regiooni Jõgevamaa nõunik 

 Politsei- ja Piirivalveameti Jõgeva teenindus 

 Põllumajanduse Registrite- ja Informatsiooni Ameti Jõgevamaa teenindusbüroo 

 Põllumajandusameti Ida Regioon 

 Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse Osakonna Jõgeva talitus 

 Sotsiaalkindlustusameti Jõgeva klienditeenindus 

 Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa Keskus 

Jõgeva linn on Jõgeva valla keskuseks, kus asuvad valla volikogu ja valitsus. Teenuskeskused 

paiknevad Palamuse ja Torma alevikus, mis jäävad valla keskusest vastavalt 17 km ja 25 km 

kaugusele. Valla koosseisu kuulub üks linn (Jõgeva), seitse alevikku (Jõgeva, Kuremaa, Laiuse, 

Palamuse, Sadala, Siimusti, Torma) ja 89 küla. Jõgeva valda ümbritsevad Tartu vald, Põltsamaa 

vald, Järva vald, Väike- Maarja vald, Vinni vald ja Mustvee vald. 

Jõgeva vallas on mitmeid ajaloolisi, kultuurilisi ja looduslikke vaatamisväärsusi, mis on 

atraktiivsed külastuskohad. Vald on rikas kaitsealuste üksikobjektide ja mälestiste poolest. 

Ajaloolise väärtusega on Laiuse ordulinnuse varemed, Kuremaa loss, Kassinurme Linnamägi, 



Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026 

45 

 

Kärde rahumajake, Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum, Palamuse apteegihoone, 

Luua küla mõisaansambel. 

Joonis 1. Jõgeva valla paiknemine. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus 

Looduskeskkond 

Jõgeva valla looduskeskkond on väga mitmekülgne. Iseloomulikeks pinnavormideks on 

kindlasti voored: piklikud künkad ja orud, mille kujundasid jääaegsed liustikud. Kõrgeim on 

Laiuse voor, 144 m kõrgus merepinnast.  

Valla territooriumil on kaks looduskaitseala - Endla ja Mustallika, mis kuuluvad Natura 2000 

võrgustikku ning Vooremaa maastikukaitseala, mis on moodustatud Eesti suurima voorestiku 

esinduslikuma osa kaitseks. 

Suuremad valda läbivad vooluveekogud on Pedja jõgi, Amme jõgi, Kullavere jõgi ja Laeva 

jõgi. Suuremad pinnaveekogud on Endla järv, Kuremaa järv, Pikkjärv, Prossa järv ja Kivijärv. 

Valla territooriumil asub Vooremaa järvede NATURA 2000 ala, kuhu kuuluvad Prossa järv, 

Pikkjärv, Ilmjärv ja Männikjärv.  

Maavaradena on Jõgeva valla territooriumil arvestatavad turba, ehitusliiva ja –kruusa ning paasi 

varud. 

 

 

 

Rahvastik 
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Rahvastikuregistri andmetel elas 01.01.2020 seisuga Jõgeva vallas 13 444 elanikku, neist naisi 

6986 (51,96%) ja mehi 6458 (48,04 %).  

Tabel 1. Jõgeva valla rahvaarv asustusüksuse ja soolise jaotuse järgi. Allikas: Rahvastikuregister 

Asustusüksus Mehed Naised Kokku 

Jõgeva alevik 224 250 474 

Jõgeva linn 2183 2710 4893 

Kuremaa alevik 131 153 284 

Laiuse alevik 170 186 356 

Palamuse alevik 194 252 446 

Sadala alevik 126 146 272 

Siimusti alevik 287 336 623 

Torma alevik 193 198 391 

 

Suuremad külad on Kaarepere (248), Kurista (218), Luua (278), Vaimastvere (254), väiksemad 

Kassivere (4) ja Ronivere (10). Keskmine asustustihedus on 12,93 inimest km² kohta. 

Asustustihedus on suurim Jõgeva linnas (pindala 3,86 km² ja elanike arv 4893), kus 

asustustihedus on 1268 inimest km² kohta. 

 

Joonis 2. Jõgeva valla asustustihedus. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus 
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Liitunud omavalitsuste andmete põhjal on Jõgeva valla rahvaarv viimaste aastate jooksul 

vähenenud, 1010 elaniku võrra (7%) viimase viie aasta jooksul. Jõgeva valla rahvastiku 

dünaamika graafiku koostamisel on arvestatud ka Jõgeva vallaga liitunud külade Kaave, 

Härjanurme, Jõune, Pööra ja Saduküla elanike arvuga. 

 

Joonis 3. Jõgeva valla rahvaarvu muutus 2016-2020. Allikas: Rahvastikuregister. 

Sama olukord on terves Jõgeva maakonnas, kus rahvaarv on igal aastal vähenenud, viimase viie 

aasta jooksul 3332 elaniku võrra (10,4%). Lisaks elanike arvu vähenemisele, teeb muret ka 

eakate suur osakaal elanike koosseisus.  

 

Joonis 4. Elanike vanuselise koosseisu jaotus. Allikas: Rahvastikuregister, seisuga 01.01.2020 

Sündimus on piirkonnas madal, igal aastal sünnib umbes 120 last ja kuni kuueaastaseid lapsi 

on vallas ainult 6,4 protsenti. Arvestades seniseid tendentse ja lähtudes Statistikaameti 

rahvastiku prognoosidest, jätkub elanike arvu vähenemine.  
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Joonis 5. Jõgeva valla rahvastikupüramiid. Allikas: Statistikaamet. 
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Lisa 2 Korraldatud jäätmeveo piirkonnad 

Tiheasustusalad: Jõgeva linn, Jõgeva, Kuremaa, Palamuse, Laiuse, Siimusti, Torma ja Sadala 

alevik. 

Kompaktsed alad: 

Kaarepere küla kompaktne ala 

 



Kudina küla kompaktne ala  
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Kurista küla kompaktne ala 
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Liivoja küla kompaktne ala 
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Luua küla kompaktne ala 
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Painküla kompaktne ala 
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Saduküla kompaktne ala 
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Tõikvere küla kompaktne ala 
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Vaiatu küla kompaktne ala 
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Vaimastvere küla kompaktne ala 
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Vana-Jõgeva küla kompaktne ala 
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Vägeva küla kompaktne ala 
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Õuna küla kompaktne ala 

 



Lisa 3 Lagunenud ja maastikupilti kahjustavad hooned 

Jrk 

nr 
Ehitise nimetus 

Ehitise asukoht 

(kinnistu 

katastritunnus) 

Omandivorm Kirjeldus 

1. Vaimastvere 4 elamu Vaimastvere 4 

24801:002:0096  

(8-krt. elamu) 

era lagunenud, ilma akendeta 

ja usteta 

2. Vaimastvere laut ja 

kelder 

Keldri 

24801:002:0111 

era hoone ilma uste ja 

akendeta, lagunenud  

3. endine Vägeva 

koolihoone 

Vägeva kool 

24801:001:0170 

era lagunenud, ilma uste ja 

akendeta 

4. endine Võidu osakonna 

töökoda 

Garaazide 

24802:005:0008 

era tehtud märgukiri, 

korduvad märkused, 

tulemusi ei ole 

5. Laiusevälja küla Mihkli 

24804:001:0153 

era Heakorra teemad 

6. Mõra varemed Heinaseemne 

24804:001:2310 

era elumaja varemetes, 

kõrvalhoone korras 

7.  Heina 

24804:001:1951 

era põlengus kannatada 

saanud elumaja 

8. Laiuse pooleliolev 

elamu Põllu tn 

reformimata maa era pooleli kahekorruseline 

elumaja  

9. Rohe küla laut Silla 24801:003:0152 era lagunenud, ilma katuseta 

10. Selli külas asuv laut Uus-Märdi 

24801:001:1741 

era katus osaliselt sisse 

langenud 

11. endine lüpsifarm Varbevere küla 

Põrgupõhja 

57802:002:0011 

Paunvere Agro 

Oü 

Lagunenud, ohtlik 

12. sigala Pikkjärve küla Era lagunemas 

13. Vilka taluhooned Vaidavere küla Munitsipaal Lagunenud hooned 

14. karjafarm Raadivere küla Era lagunemas 

15. sigalakompleks Torma alevik Era Katus osaliselt sisse 

langenud 

16. endine sidehoone Torma alevik Vald/vallasasi Katus sisse langenud 

17. autogaraaž Torma alevik, Pargi 

tn 

Era/vallasasi Katus sisse langenud 

18. garaažiboksid Torma alevik era/vallasasi katus sisse langenud 

19. pesuköök-kuur (end 

saun) 

Torma alevik vald/vallasasi katus sisse langenud 

20. ait (end tapamaja) Torma alevik vald/vallasasi Aknad eest  

21. kõrvalhoone/ladu Torma alevik, Pargi tn vallasasi hoone lagunenud, uksed-

aknad kinni 
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Jrk 

nr 
Ehitise nimetus 

Ehitise asukoht 

(kinnistu 

katastritunnus) 

Omandivorm Kirjeldus 

22. elamu ja kõrvalhoone Vanamõisa küla era/vallasasi hooned lagunenud 

23. masinate hoiuruum Vanamõisa küla era/vallasasi hoone katus sisse 

langenud 

24. kõrvalhoone Vanamõisa küla, 

Köstri vallatee ääres 

era hoone katus sisse 

langenud 

25. elamu ja kõrvalhoone Liikatku küla era/vallasasi hooned lagunenud 

26. elamu Liikatku küla era hoone katus sisse 

langenud 

27. elamu ja kõrvalhoone Liikatku küla era varemed, hooned 

lagunenud 

28. end noorloomalaut Lilastvere küla era hoone lagunenud, ümbrus 

räämas 

29. elamu  Näduvere küla era katus sisse langenud, 

ümbrus räämas 

30. end saekaater Võtikvere küla era katus sisse langenud, 

ümbrus räämas 

31. elamu, kelder Võidivere küla era/vallasasi aknad, uksed eest ära, 

ümbrus räämas 

32. end kuivati Vaiatu küla peremehetu katus sisse langenud 

33. elamu Vaiatu küla era/vallasasi katus sisse langenud 

34. elamu Tõikvere küla era/vallasasi aknad, uksed eest ära, 

ümbrus räämas 

35. elamu ja kõrvalhoone Rääbise küla Era Hooned lagunenud, 

ümbrus räämas 

36. vana kontorihoone Rääbise küla Peremehetu Katus sisse langenud, 

aknad-uksed eest ära 

37. elamu ja kõrvalhoone Kantküla, Sepa 

kinnistu, 

81001:003:0061 

Era Hooned lagunenud, 

ümbrus räämas 

38. elamu ja kõrvalhoone Palupera küla Era/vallasasi Hooned 

varisemisohtlikud, katus 

sisse langenud 

39. elamu ja kõrvalhoone Ookatku küla Era/vallasasi Hooned lagunenud, 

ümbrus räämas 

40. Endine internaatkool Sadala alevik Era  Aknad-uksed eest, 

ümbrus räämas 

41. Elamu-laut-kuur Sadala alevik, Kooli 

tn 2 ja 4 vahel 

Era/vallasasi Hoone lagunenud, 

ümbrus räämas 

42. maakivist hooned Leedi küla era/vallasasi hooned lagunenud, 

ümbrus räämas 

43. elamu ja kõrvalhoone Leedi küla era/vallasasi hooned lagunenud, 

ümbrus räämas 

44. elamu ja kõrvalhoone Tuimõisa küla era hooned lagunenud, 

ümbrus räämas 
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Jrk 

nr 
Ehitise nimetus 

Ehitise asukoht 

(kinnistu 

katastritunnus) 

Omandivorm Kirjeldus 

45. Elamud 1 ja 2 (end 

korterelamud) 

Tähkvere küla peremehetu hooned lagunenud, 

ümbrus räämas 

46. kõrvalhooned Saduküla Mõisavahe 

tee 34 

Halvagen OÜ 

2040924-1 

Soome 

ümbrus koristamata, 

aknad katki, hooned 

lagunenud 

47. endine sööklahoone Saduküla Mõisavahe 

tee 14 

 munitsipaal hoone lagunenud, aknad 

ja uksed puuduvad, 

hoonesse on viidud 

erinevat prahti 

48. 2 hoonet Sirgu, Mooritsa, 

24805:001:0239 

era Katus sisse langenud, 

puidust hoone. 

Kivist varemed 

(väetisehoidla) 

49. endine lihatööstus Kuremaa, Lossi 2 era Põlengus kannatada 

saanud hoone 

50. Reoveetiigid Mooritsa küla, 

24805:001:0176 

munitsipaal Ohtlikud, ei ole kasutusel 

 


