Volikogu määruse eelnõu

Jõhvis

17. juunil 2022 nr 00

Jõhvi Vallavolikogu 14.09.2017 määruse
nr 128 “Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri ja
korraldatud jäätmeveo kord“ muutmine
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 365 ning jäätmeseaduse
§ 71 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Jõhvi Vallavolikogu 14.09.2017 määrust nr 128 „Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri ja korraldatud
jäätmeveo kord“ muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„1) koguma jäätmeid liigiti, käitlema või andma jäätmed üle jäätmekäitlejale, kellel on vastav
keskkonnakaitseluba, korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed tuleb üle anda jäätmevedajale,
kellega vallavalitsus on sõlminud korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni lepingu (edaspidi
jäätmevedaja);“;
2) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„5) mitte sõlmima jäätmeveolepingut ega andma jäätmeid üle isikule, kellel puudub vastav
keskkonnakaitseluba; kui jäätmed antakse üle selliseks käitlemiseks, milleks keskkonnakaitseluba
vaja ei ole, peab jäätmeid üle andev isik olema veendunud, et vastuvõtja on pädev jäätmeid käitlema
ning tal on asjakohased tehnilised ja keskkonnakaitsevahendid;“;
3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Jäätmete paigutamine väljapoole jäätmemahuteid ei ole lubatud, välja arvatud jäätmeliigid, mille
käitlemiseks on eeskirjas sätestatud eritingimused.“
4) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:
„6) paberit ja kartongi on lubatud jäätmevedajale üle anda pakituna pappkarpi, paberist jäätmekotti
või seotud pakina, mille kaal ei ületa 10 kilogrammi;“;
5) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:
„(4) Avalike ürituste korraldamisel peab soodustama jäätmete liigiti kogumist. Avalikel üritustel peab
segaolmejäätmetest eraldi koguma pakendijäätmeid (sh ühekordsed nõud ja topsid) ja vajadusel
biojäätmeid ning suunama need taaskasutusse.
(5) Avalikel üritustel peab vältima jäätmeteket ning kasutama ühekordsete plastnõude asemel
alternatiivseid võimalusi (nt korduvkasutatavad nõud, biolagunevad nõud).“;
6) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Liigiti kogutud jäätmed tuleb ära anda vastavalt eeskirjas sätestatud eri liiki jäätmete käitlemise
nõuetele ja viisile kas korraldatud jäätmeveo raames, avalikesse kogumispunktidesse viies või andes
üle taaskasutusorganisatsioonidele või nõuetekohasesse kogumis ja käitluskoha. Jäätmeid võib
tekkekohal taaskasutada juhul, kui see on õigusaktidega lubatud. Jäätmete kogumiskohad ja selle
asukohad avaldatakse Jõhvi valla kodulehel.
(7) Jäätmete liigiti kogumise nõue laieneb ka kaubanduses, tööstuses, ametiasutustes ja mujal
tekkinud samalaadsete jäätmete kohta.“;
7) paragrahvi 12 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(2) Suurjäätmed on olmejäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada
jäätmemahutisse ning mis võivad takistada või ohustada jäätmemahutite tühjendamist või jäätmete
kokku pressimist. Suurjäätmed tuleb koguda eraldi ja anda üle jäätmevedajale või anda üle
jäätmevaldaja poolt valitud nõuetekohasesse kogumis- ja käitluskohta.“;
8) paragrahvi 13 lõike 2 tunnistatakse kehtetuks alates 14. maist 2023;
9) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:
„(21) Kõigis korterelamutes tuleb paberit ja kartongi koguda eraldi jäätmemahutitesse ja üle anda
jäätmevedajale.
(22) Äri-, tootmis- teenindus- ja ühiskondlike hoonetega kinnistutel tuleb paberit ja kartongi koguda
liigiti. Liigiti kogutud paberit ja kartongi peab üle andma jäätmekäitluskohtadesse või jäätmevedajale.
Juhul, kui äri-, tootmis- teenindus- ja ühiskondlike hoonetega kinnistutel tekib paberi ja kartongi
jäätmeid üle 50 kilogrammi nädalas, tuleb need koguda jäätmemahutisse ja üle anda jäätmevedajale.“;
10) paragrahvi 13 lõike 3 tunnistatakse kehtetuks alates 14. maist 2023;
11) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:
„(4) Üksikelamutes tuleb paberit ja kartongi koguda liigiti. Liigiti kogutud paberi ja kartongi peab
üle andma jäätmekäitluskohtadesse või jäätmevedajale.
(5) Paberi ja kartongi põletamine on lubatud ainult selles koguses, mis on vajalik tule süütamiseks.“;
12) paragrahvi 14 lõike 2 tunnistatakse kehtetuks alates 14. maist 2023;
13) paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 21, 22 ja 23 järgmises sõnastuses:
„(21) Kõikides korterelamutes, kus puudub kompostimise võimalus, tuleb biolagunevaid köögi- ja
sööklajäätmeid koguda eraldi jäätmemahutisse ja üle anda jäätmevedajale.
(22) Majutuskohtades, toiduainetega kauplevates kohtades, toitlustusasutustes ja muudel
mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel, kus sellised jäätmed tekivad, tuleb biolagunevaid köögi- ja
sööklajäätmeid koguda eraldi jäätmemahutitesse ja üle anda jäätmevedajale.
(23) Üksikelamutes, paariselamutes ja korterelamutes, kus kompostimise võimalus on olemas, võib
biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid kompostida vastavalt eeskirja nõuetele oma kinnistu piires
või üle anda jäätmevedajale.“;
14) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Pakendijäätmete kogumiseks kasutatakse tekkekohal kogumist või avalikke kogumispunkte,
samuti saab pakendijäätmeid üle anda korraldatud jäätmeveo raames tellitava teenusena vastavalt
korraldatud jäätmeveo tingimustele või jäätmekäitluskohtadesse.“;

15) paragrahvi 15 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
16) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Tekkekohal kogumine ehk pakendikoti ja/või individuaalse kogumismahuti teenus on mõeldud
pakendi ja pakendijäätmete kogumiseks eramajades või korteriühistutes. Tekkekohal kogumise
tingimused lepitakse kokku teenusepakkuja ja kliendi vahel, järgides kõiki õigusaktidest tulenevaid
nõudeid.“;
17) paragrahvi 16 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(5) Romusõiduk tuleb üle anda tootja või tootja esindaja määratud kogumiskohta või vanametalli
kogumiskohta või lammutuskohta, kellel on vastav keskkonnakaitseluba.“;
18) paragrahvi 17 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(8) Ohtlikke jäätmeid võib jäätmeloa alusel käidelda isik, kellel on vastav keskkonnakaitseluba.“;
19) paragrahvi 17 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;
20) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:
„(101) Juriidiline isik korraldab ise ohtlike jäätmete kogumist, vastutab nende ohutu hoidmise eest
kuni üleandmiseni vastavat keskkonnakaitseluba omavale isikule.“;
21) määrust täiendatakse paragrahvidega 171, 172, 173, 174, 175, 176 ja 177 järgmises sõnastuses:
„§ 171. Vanametalli ja metallijäätmete käitlemine
Metallijäätmed kogutakse muudest jäätmetest eraldi ja antakse üle vastavat tegevusluba omavale
käitlejale või jäätmekäitluskohta, arvestades jäätmeseaduses kehtestatud piiranguid elektrijuhtmete
ja kaabli, liiklusmärkide ja teeviitade, maa-aluste kommunikatsioonikaevude metall-luukide,
raudteerööbaste ning mootorsõidukite või nende oluliste osade metallijäätmete kokkuostule.
§ 172. Plastijäätmete käitlemine
Plastijäätmed on tekkekohas eraldi liigiti kogutavad jäätmed, mis tuleb üle anda jäätmekäitluskohta
või nõuetekohasele jäätmekäitlejale.
§ 173. Klaasijäätmete käitlemine
(1) Klaasijäätmed tuleb tekkekohas liigiti koguda ning anda üle jäätmekäitluskohta või
nõuetekohasele käitlejale.
(2) Aknaklaasi, autoklaasi, klaasnõusid jms klaasimaterjali, mis ei ole pakendiklaas, ei tohi panna
korraldatud jäätmeveo raames kogutava segapakendijäätme hulka ega pakendiklaasi
kogumismahutisse.
§ 174. Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed
(1) Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed on pinnas, kivid ja muud bioloogiliselt
mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed.
(2) Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed tuleb koguda tekkekohas muudest jäätmetest
eraldi ja anda üle jäätmekäitluskohta või nõuetekohasele käitlejale.

§ 175. Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed
(1) Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed tuleb koguda tekkekohas muudest jäätmetest eraldi,
komposteerida kohapeal enda kinnistu piires või anda üle jäätmekäitluskohta või nõuetekohasele
käitlejale.
(2) Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed võib koguda koos biolagunevate köögi- ja
sööklajäätmetega ja anda üle jäätmevedajale selles ulatuses, mida kogutakse biolagunevate jäätmete
mahutisse.
§ 176. Puidujäätmete käitlemine
Puidujäätmed tuleb koguda tekkekohas muudest jäätmetest eraldi ja anda üle jäätmekäitluskohta või
nõuetekohasele käitlejale.
§ 177. Tekstiilijäätmete käitlemine
(1) Tekstiilijäätmed on olmejäätmest eraldi kogutavad jäätmed.
(2) Tekstiilijäätmeid, mida ei ole võimalik üle anda taaskasutuskeskustele, tuleb koguda tekkekohas
muudest jäätmetest eraldi ja anda üle jäätmekäitluskohta või nõuetekohasele käitlejale.“;
22) paragrahvi 18 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(6) Ehitusjäätmeid ei tohi anda käitlemiseks, sh vedamiseks, üle isikule, kellel puudub nende
jäätmete käitlemiseks keskkonnakaitseluba.“;
23) paragrahvi 19 lõike 3 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„2) korraldama ise oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle selleks õigust
omavale isikule;“;
24) paragrahvi 19 lõike 3 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„4) võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete tekkimisel, hoidmisel,
taaskasutamisel ning paigutamisel jäätmemahutisse või laadimisel veokile;“;
25) paragrahvi 19 lõike 3 punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„5) kooskõlastama vallavalitsusega jäätmete või jäätmemahuti asukoha, kui need ei mahu ehitise
kinnistule;“;
26) paragrahvi 20 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(1) Ehitusjäätmed tuleb koguda liigiti nende tekkekohal. Eraldi tuleb koguda vähemalt:
1) puidujäätmed (töödeldud ja töötlemata puit eraldi);
2) paber ja papp;
3) metallijäätmed (eraldi must- ja värviline metall);
4) mineraalsed jäätmed (kivid, tellised jne);
5) kipsijäätmed (tuleb koguda teistest mineraalsetest jäätmetest eraldi);
6) klaas;
7) pinnas;
8) plastijäätmed (sh kile);
9) pakendid;
10) raudbetoon- ja betoondetailid;
11) ohtlikud jäätmed liikide kaupa.“;

27) paragrahvi 20 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(3) Liigiti kogutud ehitusjäätmed tuleb taaskasutada või anda üle jäätmekäitlejale. Mineraalsed
ehitusjäätmed, mida ei saa materjalina taaskasutada, antakse käitlemiseks üle vastavat
keskkonnakaitseluba omavale jäätmekäitlejale.“;
28) paragrahvi 20 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(4) Saastamata kaevise või sorteerimisel ülejäänud mineraalsete püsijäätmete segu (killustiku või
kruusaga segunenud pinnas) taaskasutamine, sh territooriumi heakorrastamiseks, on lubatud ainult
ehitusloas või ehitusprojektis toodud tingimustel ning vastava keskkonnakaitseloa olemasolul.“;
29) paragrahvi 21 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(6) Saastunud pinnast ning teisi ohtlikke ehitusjäätmeid on keelatud taaskasutada või ladestada
kinnistul. Ohtlikud ehitusjäätmed ja saastunud pinnas tuleb selleks kehtestatud korras üle anda
vastavat keskkonnakaitseluba omavale jäätmekäitlejale.“;
30) paragrahvi 28 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(4) Pakitud ravimijäätmed kogutakse, asetatakse lukustatavatesse kastidesse ning antakse üle
vastavat keskkonnakaitseluba omavale jäätmekäitlejale. Pakendile märgitakse ravimijäätmed
tekitanud tervishoiuasutus.“;
31) paragrahvi 30 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(5) Pakendeid elavhõbedajäätmetega tuleb hoida selleks ette nähtud lukustatavas jäätmehoidla
ruumis, kust need saadetakse edasi vastavat keskkonnakaitseluba omavale jäätmekäitlejale.“;
32) paragrahvi 31 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(5) Kemikaalide jäätmed tuleb anda käitlemiseks üle vastavat keskkonnakaitseluba omavale
jäätmekäitlejale.“;
33) paragrahvi 34 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(1) Jäätmed tuleb vedada jäätmekäitluskohta, millel on vastav keskkonnakaitseluba.“;
34) paragrahvi 35 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(2) Jäätmevaldaja liitumine korraldatud jäätmeveoga on kohustuslik, eeskirja §-des 13, 14 ja 15
toodud erisusi arvestades.“;
35) paragrahvi 36 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(2) Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid on
1) paber ja kartong;
2) segaolmejäätmed;
3) suurjäätmed: ;
4) biolagunevad jäätmed (biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed selles
ulatuses, mida kogutakse biolagunevate jäätmete mahutisse);
5) segapakendid.“;
36) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 21:
„(21) Jäätmevedaja peab olema suuteline teenust osutama pakkumuses esitatud teenustasu hinnaga
kogu lepingu kestvuse perioodi.“;
37) paragrahv 38 täiendatakse lõikega 11:
„(11) Jäätmeveo teenustasu suuruse muutmine on lubatud üksnes eeskirjas ja hankedokumentides
sätestatud tingimustel.“;

38) paragrahvi 43 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(5) Käesolevas paragrahvis nimetamata jäätmete põletamine on lubatud ainult vastavat
keskkonnakaitseluba omava jäätmekäitleja poolt.“;
39) paragrahvi 49 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(2) Määruse § 13 lõiked 21, 22, 4 ja 5, § 14 lõiked 21, 22 ja 23, § 15 lõige 11 ja § 36 lõike 2 muudatus
jõustuvad 2023 aasta 14. mail.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees

Seletuskiri
§ 1 punktis 1 käsitletud sõnastus viiakse kooskõlla keskkonnaseadustiku üldosa seadustiku § 40
lõikega 1, lähtudes Keskkonnaministeeriumi 17. novembri 2021 jäätmevaldkonna soovituskirjast.
§ 1 punktis 2 käsitletud sõnastus viiakse kooskõlla keskkonnaseadustiku üldosa seadustiku § 40
lõikega 1, jäätmeseaduse § 28 lõikega 2 ning lähtudes Keskkonnaministeeriumi 17. novembri 2021
jäätmevaldkonna soovituskirjast.
§ 1 punktis 3 käsitletud muudatus on suunatud konteinerite ümbruse prügistamise vältimiseks. Selline
probleem leiab tihti aset avalike konteinerite ümber: pakendi kogumiskohad, kalmistu jne. Eeskirjas
on määratud erandid: nt suurjäätmed, pinnas ja suuremõõtmelised ehitusjäätmed, biolagunevate
jäätmete komposteerimine.
§ 1 punktis 4 käsitletud muudatus on suunatud eramajade paberi ja kartongi kogumise üleandmise
nõuete lihtsustamiseks. Antud muudatusega lubatakse koguda paberit ja kartongi mitte ainult
mahutisse, vaid ka teisel viisil. Kaalupiirang kehtestatakse seoses sellega, et antud viisil kogutud
jäätmeid peab teisaldama ja laadima prügiautosse käsitsi.
§ 1 punktis 5 käsitletud muudatus on suunatud avalikel üritustel jäätmetekke vältimiseks ja suuremas
osas taaskasutusse suunamiseks.
§ 1 punktis 6 käsitletud muudatusega eeskiri viiakse kooskõlla jäätmeseaduse § 71 lg 2 punktiga 11
§ 1 punktis 7 muudetakse ja täpsustatakse suurjäätmete kogumine ja üleandmine.
§ 1 punktidega 8, 9, 10 ja 11 muudetakse paberi ja kartongi kogumise ja üleandmise nõudeid.
Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne on korraldada jäätmete liigiti kogumist, et võimaldada nende
korduskasutuseks ettevalmistamist, ringlussevõttu või muud taaskasutamist võimalikult suures
ulatuses. Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt korraldatud jäätmete liigiti kogumise eesmärk on muu
hulgas jäätmeseaduse §1363 lõigetes 1 ja 2 nimetatud olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvude
täitmine. Paberi- ja kartongijäätmed on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud, mis on kõige lihtsam
viis vabaneda liigiti kogutud jäätmetest. Vaatamata sellele, et paberi ja kartongi liigiti kogumise
kohustus on igal jäätmevaldajal juba olemas, annab kehtiv regulatsioon mõista, et kohustus on ainult
§ 13 lõikes 2 nimetatud jäätmevaldajatel. Samas annab antud regulatsiooni muudatus
jäätmevaldajale ja jäätmevedajale signaali, et iga jäätmevaldaja peab paberi- ja kartongijäätmeid
üle andma jäätmevedajale korraldatud jäätmeveo raames. Erandid on tehtud kohtadele, kus
jäätmeteke on väike. Kuna korraldatud jäätmeveo kontessiooni leping kehtib kuni 13.05.2023, siis on
mõistlik, et uued nõuded kehtivad alates uue lepingu kehtivusest.

§ 1 punktidega 12 ja 13 muudetakse biolagunevate jäätmete kogumise nõudeid. Vastavalt
jäätmeseaduse §-s 13612 sätestatule peab kohaliku omavalitsuse üksus viima biojäätmete tekkekohal
liigiti kogumise või tekkekohal ringlussevõtu kooskõlla käesoleva seaduse § 31 lõikes 4 sätestatuga
alates uuest korraldatud jäätmeveo hankest, kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 31. detsembriks.
§ 1 punktiga 14 täpsustatakse pakendijäätmete kogumisviise (lisatakse kogumisviis korraldatud
jäätmeveo raames). Jäätmeseadus võimaldab korraldada pakendikogumist erinevatel viisidel:
pakendijäätmete liigiti kogumise tekkekohalt kokkuleppel pakendiseaduse § 101 lõikes 1 nimetatud
taaskasutusorganisatsiooniga (§ 31 lg 5), korraldatud jäätmeveo raames (§ 66 lg 2) ja avalikes
kogumiskohtades (pakendiseadus §171). Jäätmeseaduse § 69 lõikes 43 on sätestatud, et kui kohaliku
omavalitsuse üksus on pakendijäätmete tekkekohal kogumise korraldanud käesoleva seaduse § 31
lõike 5 või § 66 lõike 2 kohaselt ning jäätmevaldajalt kogutakse pakendijäätmete tekkekohal
kogumise teenuse tasuna rohkem kui 0,30 eurot kogumiskorra kohta, ei ole jäätmevaldajal kohustust
selle teenusega korraldatud jäätmeveo korras liituda.
§ 1 punktidega 15 ja 16 täpsustatakse pakendi tekkekohal kogumise mõiste.
§ 1 punktides 17, 18 ja 19 käsitletud sõnastus viiakse kooskõlla keskkonnaseadustiku üldosa
seadustiku § 40 lõikega 1 ning kasutades Keskkonnaministeeriumi 17. novembri 2021
jäätmevaldkonna soovituskirja.
§ 1 punktis 20 käsitletud sõnastus viiakse kooskõlla jäätmeseaduse § 71 lõike 2 punktiga 5.
§ 1 punktiga 21 viiakse eeskiri kooskõlla jäätmeseaduse 31 lõikega 3.
§ 1 punktis 22 käsitletud sõnastus viiakse kooskõlla keskkonnaseadustiku üldosa seadustiku § 40
lõikega 1 ning kasutades Keskkonnaministeeriumi 17. novembri 2021 jäätmevaldkonna soovituskirja.
§ 1 punktiga 23 viiakse eeskiri kooskõlla jäätmeseaduse nõuetega. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ei
ole enam olemas. Ohtlike jäätmete käitlemine toimub keskkonnakaitseloa alusel (jäätmeluba,
kompleksluba, jäätmekäitleja registreering).
§ 1 punktiga 24 täpsustatakse toiminguid (toimingute nimekiri laiendatakse), mille juures peab
rakendama abinõusid tolmu vältimiseks.
§ 1 punktiga 25 sisse viidava muudatusega täpsustatakse, seda et vallavalitusega peab kooskõlastama
mitte ainult jäätmemahuti asukohta (kui see ei mahu kinnistule), vaid ka jäätmete asukoht (nt
suuremõõtmeliste ehitusjäätmete osas, kui nad ei mahu jäätmemahutisse).
§ 1 punktis 26 käsitletud muudatus viiakse sisse vastavalt jäätmeseaduse § 71 lk 2 punktis 7
sätestatule.
§ 1 punktides 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 38 käsitletud sõnastus viiakse kooskõlla
keskkonnaseadustiku üldosa seadustiku § 40 lõikega 1 ning kasutades Keskkonnaministeeriumi 17.
novembri 2021 jäätmevaldkonna soovituskirja. Samas kaob ära ohtlike jäätmete käitluslitsentsi
mõiste.
§ 1 punktis 34 toodud erisused on tingitud sellest, et korraldatud jäätmeveoga hõlmatud liigiti
kogutud jäätmed võib üle anda otseselt jäätmekäitluskohtadesse või komposteerida ning tuleb
arvestada pakendijäätmete kogumise spetsiifikaga.
§ 1 punktiga 35 korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide juurde lisatakse segapakend.
Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne on korraldada jäätmete liigiti kogumist, et võimaldada nende
korduskasutuseks ettevalmistamist, ringlussevõttu või muud taaskasutamist võimalikult suures
ulatuses. Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt korraldatud jäätmete liigiti kogumise eesmärk on muu
hulgas jäätmeseaduse §1363 lõigetes 1 ja 2 nimetatud olmejäätmete ringlusevõtu sihtarvude täitmine.
). Jäätmeseaduse § 69 lõikes 43 on sätestatud, et kui kohaliku omavalitsuse üksus on pakendijäätmete
tekkekohal kogumise korraldanud käesoleva seaduse § 31 lõike 5 või § 66 lõike 2 kohaselt ning
jäätmevaldajalt kogutakse pakendijäätmete tekkekohal kogumise teenuse tasuna rohkem kui
0,30 eurot kogumiskorra kohta, ei ole jäätmevaldajal kohustust selle teenusega korraldatud
jäätmeveo korras liituda. Jäätmevaldajal on võimalus valida kas ta liitub korraldatud jäätmeveoga,
kasutab tekkekohal teenuse või viib segapakendi avalikku konteinerisse. Kuna korraldatud jäätmeveo
kontessiooni leping kehtib kuni 13.05.2023, siis on mõistlik, et uued nõuded kehtivad alates uue
lepingu kehtivusest.

§ 1 punktis 36 rõhutakse asjaolule, et pakkumise esitamisel peab töövõtja planeerima jäätmeveohinna
tervele lepinguperioodile.
§ 1 punktis 37 käsitletud muudatusega täpsustatakse, et hinna muutmise tingimused sätestatakse nii
eeskirjas kui ka hankelepingus, kus võivad olla täpsustavad tingimused hinna muutmise kriteeriumite
või esitatava taotluse sisu osas.
§ 1 punktis 39 käsitletud muudatus on tingitud sellest, et lõige on kaotanud aktuaalsuse.
Peale esimest lugemist eelnõu oli edastatud Keskkonnaametile ja Terviseametile arvamuse
saamiseks. Terviseamet esitas arvamuse 12.05.2022 kirjaga nr 9.3-2/22/4674-1.
Terviseamet on arvamusel, et „Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri ja korraldatud jäätmeveo kord“
planeeritav muutmine on kooskõlas kirjas mainitud õigusaktide nõuetega.
Keskkonnaamet esitas arvamuse 17.05.2022 kirjaga nr 8-2/22/8345-2. Keskkonnaamet on eelnõuga
tutvunud ning esitab eelnõu kohta järgnevad märkused ja tähelepanekud.
Keskkonnaameti märkus/ettepanek
Paragrahvi 4 lõike 5 kohaselt ei ole
jäätmete paigutamine väljapoole
jäätmemahuteid lubatud, välja arvatud
jäätmeliigid, mille käitlemiseks on
eeskirjas sätestatud eritingimused.
Soovitame antud sättele lisada viite
paragrahvile, kus on nimetatud
eritingimused sätestatud.
Paragrahvi 36 lõike 2 kohaselt on
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ka
suurjäätmed. Palume eelnõus täpsustada,
kas suurjäätmete äraveo puhul on tegemist
vabatahtliku teenusega.
Paragrahv 36 lõikes 2 palume lisaks
köögi- ja sööklajäätmetele kirjeldada aiaja haljastujäätmete äravedu (20 02 01).
Palume jäätmeseaduse paragrahv 71 lõike
2 punkt 8 kohaselt esitada teabe jäätmete
korduskasutuseks ettevalmistamise
kohtadest. Palume lisada jäätmete
kogumiskohad (jäätmejaamad,
käitluskohad) jäätmehoolduseeskirja
nimeliselt.

Palume antud eelnõu ja hetkel kehtiva
jäätmehoolduseeskirja terviklikult üle
vaadata ja kasutada jäätme- või
keskkonnakompleksloa asemel üldiselt
keskkonnakaitseluba ning ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi asemel palume kasutada
üldiselt keskkonnakaitseluba ohtlike
jäätmete käitlemiseks.

Selliste jäätmete kogumine (nt jäätmete
komposteerimine) on sätestatud mitmetes
paragrahvides,. Samas ei ole välistatud
ehitusjäätmete taaskasutamine kohapeal, selleks
mahuti tellimine ei ole vajalik. Ehitusjäätmete
taaskasutamine on sätestatud mitmetes
paragrahvides.
Seega selle täpsustamine ja loetlemine paragrahvi 4
lõikes 5 ei ole mõistlik.
Täpsustatud: eelnõu on täiendatud: lisatud
suurjäätmete üleandmise võimalus (eelnõu § 7)

Täpsustatud eelnõu paragrahvides 21 (§ 175) ja 35

Kajastatud eelnõu §-s 6. Jõhvi valla ohtlike
jäätmete kogumispunkt (sh elektroonikaromu
kogumiskoht) asub Tolmet OÜ territooriumil,
kellega sõlmitud töövõtuleping kehtib kuni
09.03.2023. Peale uue hanke korraldamist koht
võib muuta. Vanarehvide vastuvõtu koht ka saab
muuta, kuna MTÜ Rehviringlus ja AS Kuusakoski
vaheline leping on tähtajaline. Seega
kogumiskohtade nimeliselt lisamine ei ole mõistlik.
Eelnõu § 6 on täiendatud lausega „jäätmete
kogumiskohad ja selle asukohad avaldatakse Jõhvi
valla kodulehel“.
Üle vaadatud, eelnõu on täiendatud (§ 17 ja 38)

Eelnõu koostas keskkonnaspetsialist Svetlana Jürgens.
Määruse andmiseks on vajalik poolthäälte enamus.

