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Kokku on 23 KOV`i (6 linna ja 17 valda):
1. Keila linn
2. Loksa linn
3. Maardu linn
4. Paldiski linn
5. Saue linn
6. Tallinna linn
7. Aegviidu vald
8. Anija vald
9. Harku vald
10. Jõelähtme vald
11. Keila vald
12. Kernu vald
13. Kiili vald
14. Kose vald
15. Kuusalu vald
16. Nissi vald
17. Padise vald
18. Raasiku vald
19. Rae vald
20. Saku vald
21. Saue vald
22. Vasalemma vald
23. Viimsi vald

Määruse nr 4 peamised muudatused
I.

Lisandus 3 uut jäätmeliiki, mida tuleb liigiti
koguda (§ 3 lg 2)
II. Määratakse jäätmete liigiti kogumise
korraldamise võimalused (§ 4 lg 11)
III. Lisandus jäätmejaama mõiste, määrati
jäätmejaamas kogutavate jäätmete liigid ja
lahtioleku ajad (§ 41)
IV. Segunenud olmejäätmete sortimine – kehtetu (§
7, §8)

I - Olmejäätmete sortimine tekkekohas
§ 3 lg 2- Olmejäätmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda vähemalt
järgmised jäätmeliigid vastavalt jäätmenimistu jäätmeliikide või alajaotiste
koodidele:
1) paber ja kartong (20 01 01);
2) plastid (20 01 39);
3) metallid (20 01 40);
4) klaas (20 01 02);
5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);
6) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08);
7) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03);
8) pakendid (15 01), sealhulgas paber- ja kartongpakendid (15 01 01), plastpakendid (15 01 02), puitpakendid (15 01
03), metallpakendid (15 01 04), komposiitpakendid (15 01 05), klaaspakendid (15 01 07), tekstiilpakendid (15 01 09)
ja muud jäätmeseaduse §-s 7 esitatud olmejäätmete mõistele vastavad pakendid;
9) puit (20 01 38);
10) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);
11) suurjäätmed (20 03 07);
12) probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36);
13) käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed)
ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*.

I- Olmejäätmete sortimine tekkekohasliigiti tuleb sortida ja koguda
(VANA)

(UUS) punane- lisandunud jäätmeliigid,
roheline- jäätmejaamas vastuvõetavad

1) paber ja kartong (20 01 01);

1) paber ja kartong (20 01 01);

9) metallid (20 01 40).

3) metallid (20 01 40);

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

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

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

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

2) pakendid (15 01);

8) pakendid (15 01), sealhulgas paber- ja kartongpakendid (15 01 01),
plastpakendid (15 01 02), puitpakendid (15 01 03), metallpakendid
(15 01 04), komposiitpakendid (15 01 05), klaaspakendid (15 01 07),
tekstiilpakendid (15 01 09) ja muud jäätmeseaduse §-s 7 esitatud
olmejäätmete mõistele vastavad pakendid;

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

2) plastid (20 01 39); 9) puit (20 01 38);

8) suurjäätmed (20 03 07);

11) suurjäätmed (20 03 07);

6) probleemtoodete jäätmed, sealhulgas romusõidukid ja nende
osad (16 01), kaasa arvatud vanarehvid (16 01 03),
elektroonikaromud ja nende osad (16 02), patareid ja akud (16 06);

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

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

13) käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu
alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning olmes tekkinud
ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid
jäätmekoodiga 15 01 10*
7) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20
02 03);
4) klaas (20 01 02);
10) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);

II- Olmejäätmete tekkekohas sortimise ja
liigiti kogumise korraldamine
§4 lg 11- Olmejäätmete tekkekohas sortimist ja liigiti kogumist korraldab
kohalik omavalitsus ning see võib hõlmata järgmisi sortimis- ja
kogumisviise, kas ühekaupa või kompleksselt
1)tekkekohas sortimine ja liigiti kogumine ühildatuna kohaliku
omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoga vastavalt jäätmeseaduse §
66 lõikele 2;
2)tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud jäätmete kokku korjamine
jäätmejaamades, avalikes jäätmete kokkukandepunktides või eri
jäätmeliikide jaoks ettenähtud mahutites;
3)tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud jäätmete regulaarne kokku
korjamine tekkekohtade läheduses eri jäätmeliikide kogumiseks ja
vedamiseks ettenähtud veokitega (nn kogumisringid).

II- Olmejäätmete tekkekohas sortimise ja
liigiti kogumise korraldamine
§ 4 lg 12- Vastavalt jäätmeseaduse § 31 lõikele 3 peab kohaliku omavalitsuse üksus
korraldama vähemalt käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 1–6 nimetatud
jäätmete ning punktis 8 nimetatud ja jäätmekoodidega 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04
ning 15 01 07 määratud pakendijäätmete liigiti kogumise.
punane- lisandunud jäätmeliigid,
roheline- jäätmejaamas vastuvõetavad
1) paber ja kartong (20 01 01)
2) plastid (20 01 39)
3) metallid (20 01 40)
5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01)
6) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08)
8) paber- ja kartongpakendid (15 01 01),
plastpakendid (15 01 02),
metallpakendid (15 01 04),
klaaspakendid (15 01 07),
4) klaas (20 01 02)

II- Olmejäätmete tekkekohas sortimise ja
liigiti kogumise korraldamine
§ 4 lg 2 - Käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud jäätmeliikide sortimise ja liigiti
kogumise tähtajad jäätmeliikide kaupa määrab kohaliku omavalitsuse üksus oma
jäätmehoolduseeskirjaga vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavale
(UUS) punane- lisandunud jäätmeliigid, roheline- jäätmejaamas vastuvõetavad
1) paber ja kartong (20 01 01);
3) metallid (20 01 40);
5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);
6) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08);
8) pakendid (15 01), sealhulgas paber- ja kartongpakendid (15 01 01), plastpakendid (15 01 02), puitpakendid (15 01 03),
metallpakendid (15 01 04), komposiitpakendid (15 01 05), klaaspakendid (15 01 07), tekstiilpakendid (15 01 09) ja muud
jäätmeseaduse §-s 7 esitatud
olmejäätmete mõistele vastavad pakendid;
2) plastid (20 01 39);
9) puit (20 01 38);
11) suurjäätmed (20 03 07);
12) probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36);
13) käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning olmes
tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*
7) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03);
4) klaas (20 01 02);
10) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);

Tähtaeg

II- Olmejäätmete tekkekohas sortimise ja
liigiti kogumise korraldamine-eesmärk
§ 4 lg 4 - Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatud korraldus peab kohaliku
omavalitsuse üksuse territooriumil tagama 2020. a 1. jaanuariks jäätmeseaduse
§ 1363 lõikes 1 nimetatud jäätmete taaskasutamise sihtarvude täitmise.
§ 1363 lõikes 1
Alates 2020. aasta 1. jaanuarist tuleb 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

III- Jäätmejaam
§ 41 lg 2- Jäätmejaam on üldjuhul detailplaneeringu ja projekti
alusel rajatud ning tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht, kuhu on
paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks ja esmaseks
töötlemiseks kogumismahutid, sh ohtlike jäätmete
kogumismahutid.
JäätS § 19 lg 3- Jäätmekäitluskohaks ei loeta jäätmekogumisnõu, konteinerit või muud -mahutit, mis on ette nähtud vaid ühte liiki
tava- või ohtlike jäätmete esmakogumiseks jäätmetekitajalt, samuti
ehitisi või teisaldatavaid hoiukohti, kuhu eelnimetatud mahutid
tavajäätmete kogumiseks on paigutatud, või ehitisi, mida
kasutatakse olmes tekkinud pakendijäätmete esmakogumiseks

III- Jäätmejaam- tehniline varustatus
§ 41 lg 2- Jäätmejaama tehniline varustatus peab tagama järgmiste
olmejäätmete vastuvõtmist elanikkonnalt:
(UUS) punane- lisandunud jäätmeliigid, roheline- jäätmejaamas vastuvõetavad
Kogumine jäätmejaamas:
1) paber ja kartong (20 01 01);
3) metallid (20 01 40);
5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);
2) plastid (20 01 39);
9) puit (20 01 38);
11) suurjäätmed (20 03 07);
13) käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning olmes
tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10
4) klaas (20 01 02);
7) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03); alates 01.01.2016
Muud kogumisviisid:
6) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08);
8) pakendid (15 01), sealhulgas paber- ja kartongpakendid (15 01 01), plastpakendid (15 01 02), puitpakendid (15 01 03),
metallpakendid (15 01 04), komposiitpakendid (15 01 05), klaaspakendid (15 01 07), tekstiilpakendid (15 01 09) ja muud
jäätmeseaduse §-s 7 esitatud
olmejäätmete mõistele vastavad pakendid;
12) probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36);
10) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);

III- Jäätmejaam- lahtiolekuaeg
§ 41 lg 2- Jäätmejaama avalikuks kasutamiseks lahtiolekuajad
peavad tagama elanikkonnale võimaluse sorditud ja liigiti kogutud
jäätmed sobival ajal üle anda vähemalt kolm korda nädalas,
sealhulgas ühel puhkepäeval, kokku 24 tunni jooksul.
[ei rakendu alla 1500 el KOVle, mujal alates 2016]

Jäätmekavad,
jäätmehoolduseeskirjad
• Jäätmeliikide sortimise ja liigiti kogumise
tähtajad jäätmeliikide kaupa määrab
kohaliku omavalitsuse üksus oma
jäätmehoolduseeskirjaga vastavalt kohaliku
omavalitsuse üksuse jäätmekavale
• Jäätmekava koostamise juhendmaterjal:
http://keskkonnaamet.ee/teenused/jaatmed2/kohaliku-omavalitsuse-jaatmekava/

Vajaliku muudatused jäätmekavas
• Kogumissüsteemide valik (§ 39 lg 3 p 4)
• Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava jäätmeveo
arendamine, sealhulgas korraldatud jäätmeveo piirkonna
määramine (§ 42 lg 2 p 1)
• Vajalike jäätmehooldusrajatiste kindlaksmääramine (§ 39 lg 3 p
5)
• Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine koos
tähtaegadega konkreetsete jäätmeliikide kaupa (§ 42 lg 2 p 2)
• Teavituskampaaniad (§ 39 lg 3 p 8)
• Jäätmehoolduse rahastamine (§ 42 lg 2 p 3)
• Jne,

Kogumissüsteemide valik (§ 39 lg 3 p 4)
Tuleb paika panna jäätmete kogumissüsteemid kasutades
erinevaid kogumisviise.
a) Olmejäätmete kogumis- ja käitlussüsteem
b) Ohtlike jäätmete kogumis- ja käitlussüsteem
c) Pakendijäätmete kogumis- ja käitlussüsteem
c) Biolagunevate jäätmete kogumis- ja käitlussüsteem
e) Ehitus-ja lammutusjäätmete kogumis- ja käitlussüsteem
f) Elektroonikaromude kogumis- ja käitlussüsteem
g) Kantavate patarei ja akujäätmete kogumis- ja käitlussüsteem

Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava jäätmeveo
arendamine, sealhulgas korraldatud jäätmeveo piirkonna
määramine (§ 42 lg 2 p 1)
• Jäätmeseaduse kohaselt on korraldatud jäätmevedu
olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast
määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku
omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt.
• Jäätmekavas tuleb välja tuua jäätmeliigid, mida kogutakse
korraldatud olmejäätmeveo raames ning tuleb määrata, millised
tegevusi planeeritakse kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud
jäätmeveo arendamiseks.

Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine koos
tähtaegadega konkreetsete jäätmeliikide kaupa
(§ 42 lg 2 p 2)
(UUS) punane- lisandunud jäätmeliigid, roheline- jäätmejaamas vastuvõetavad
1) paber ja kartong (20 01 01);
3) metallid (20 01 40);
5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);
6) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08);
8) pakendid (15 01), sealhulgas paber- ja kartongpakendid (15 01 01), plastpakendid (15 01 02), puitpakendid (15 01 03),
metallpakendid (15 01 04), komposiitpakendid (15 01 05), klaaspakendid (15 01 07), tekstiilpakendid (15 01 09) ja muud
jäätmeseaduse §-s 7 esitatud
olmejäätmete mõistele vastavad pakendid;
2) plastid (20 01 39);
9) puit (20 01 38);
11) suurjäätmed (20 03 07);
12) probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36);
13) käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning olmes
tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*
7) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03);
4) klaas (20 01 02);
10) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);

Tähtaeg

Muudatused jäätmekavas
• Teavituskampaaniad (§ 39 lg 3 p 8)
• Jäätmehoolduse rahastamine (§ 42 lg 2 p 3)
• Jne,

Vajalikud muudatused
jäätmehoolduseeskirjas
• jäätmekäitluse ja jäätmete hoidmise korralduse ning sellega seotud
tehnilised nõuded, nagu kogumismahutite tüüp, materjal, suurus,
mahutite alus ja paiknemine, ühiste kogumismahutite kasutamine (§ 71
lg 2 p 1)
• korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmete käitlemise nõuded (§ 71
lg 2 p 2)
• jäätmete kogumiskoha või -kohad, kuhu tuleb korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud jäätmed nende edasivedamiseks toimetada (§ 71 lg 2 p 8)
• jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamise nõuded koos
tähtaegadega jäätmeliikide kaupa (§ 71 lg 2 p 11)
• jäätmete kogumise korraldus hajaasustusalal; (§ 71 lg 2 p 12)
• suurjäätmete kogumiskohad, mis asuvad jäätmevaldajast
maksimaalselt 15 kilomeetri kaugusel. (§ 71 lg 2 p 13)
•

Jne.

Aitäh!

