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1. Sissejuhatus 

Käesolev Saarde valla jäätmekava on valla jäätmehoolduse olukorda ja eesmärke ning nende elluviimise 

meetmeid käsitlev dokument, mis määrab jäätmehoolduse arengusuunad Saarde vallas aastani 2017. 

Jäätmekava kehtestatakse Jäätmeseaduse § 42 alusel. Jäätmeseaduse (tekstis ka JS) kohaselt on jäätmekava 

kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb valla jäätmehoolduse arendamist. Seetõttu 

juhindub jäätmekava Saarde valla üldplaneeringust ja Saarde valla arengukavast aastani 2028. Jäätmekava 

koostamisel on võetud arvesse Eesti keskkonnastrateegias ja riigi jäätmekavas 2008-2013, Jäätmeseaduses 

ning nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatut ja nendest tulenevaid kohustusi.  

2. Jäätmekava eesmärk 

 

Jäätmekava eesmärk on jäätmehoolduse arendamine Saarde vallas, lähtuvalt kohalike elanike huvist ning 

keskkonnakaitse vajadustest. See tähendab keskkonnaohutut, majanduslikult põhjendatud ja korralduslikult 

tagatud jäätmekäitluse edendamist nii, et oleks tagatud inimeste tervise, vara ja keskkonna kaitse, järgitud 

keskkonnastrateegia põhiprintsiipe, nagu säästev areng, keskkonnakahjustuste ennetamine ja vältimine ning 

keskkonnanõuete järgimise saavutamine majandustegevuses põhimõttel saastaja/tarbija maksab.  

Jäätmehoolduse arendamisel on tähelepanu all jäätmealase teabe levitamine ja jäätmealane nõustamine, et 

vältida või vähendada jäätmeteket ja ladestamist, suurendada jäätmete taaskasutamist, vähendada tekkivate 

jäätmete ohtlikkust ning  jäätmete negatiivset mõju keskkonnale. Jäätmekava rakendamisel muutub 

elukeskkond Saarde vallas puhtamaks ja inimsõbralikumaks.  

 

3. Käsitletavad teemad 

 

Saarde valla jäätmekava annab ülevaate jäätmehoolduse olukorrast, sellega seotud probleemidest, 

jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärkidest ning nende saavutamise meetmetest. 

Jäätmekava püstitab jäätmehoolduse eesmärgid aastani 2017 ja esitab eesmärkide elluviimise tegevuskava 

ning investeeringuvajaduse jäätmemajanduse arendamiseks Saarde vallas. 

 

Jäätmeseaduse kohaselt peab jäätmekava sisaldama järgmist:  

1) andmeid tekkivate jäätmete liigi, koguse ja päritolu kohta ning hinnangut jäätmevoogude arengule; 

2) olemasolevate jäätmete kogumissüsteemide kirjeldust ning ülevaadet suurematest kõrvaldamis- ja 

taaskasutamisrajatistest; 

3) ülevaadet vanaõli, ohtlike jäätmete ja muude jäätmevoogude, mille kohta on Euroopa Liidu tasandil 

kehtestatud eraldi regulatsioon, käitlemisest; 

4) uute kogumissüsteemide, olemasolevate jäätmerajatiste sulgemise, täiendavate jäätmerajatiste 

infrastruktuuri ja sellega seotud investeeringute vajaduse hinnangut; 

5) andmeid tulevaste kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatiste asukoha ning võimsuse kohta; 

6) üldise jäätmekäitluspoliitika kirjeldust; 

7) jäätmekäitlusega seotud organisatsiooniliste aspektide ülevaadet; 

8) üldsusele või kindlale tarbijarühmale suunatud teavitamiskampaaniate ülevaadet; 

9) andmeid minevikus saastunud jäätmekõrvaldamiskohtade ning nende korrastamiseks võetavate 

meetmete kohta; 

10) jäätmekava rakendamisest keskkonnale avalduva mõju kirjeldust; 

11) korraldatava jäätmeveo arendamist, sh korraldatud jäätmeveo piirkonna määramist; 

12) jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist koos tähtaegadega jäätmeliikide kaupa; 

13) jäätmehoolduse rahastamist. 
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Käesolev jäätmekava käsitleb kõiki põhilisi jäätmeliike, nii ohtlikke kui ka tavajäätmeid. Jäätmekava ei 

hõlma jäätmeid, mis Jäätmeseaduse §1 kohaselt ei kuulu jäätmeseaduse reguleerimisalasse või mida 

reguleeritakse teiste dokumentidega: 

1) välisõhku heidetavad gaasilised heited ja maapõues säilitatav süsinikdioksiid; 

2) ehitustegevuse käigus välja kaevatud saastumata pinnas ja muu loodusomane materjal; 

3) radioaktiivsed jäätmed; 

4) lõhkematerjali jäätmed; 

5) loodusomased mitteohtlikud põllumajandusest või metsandusest pärinevad materjalid; 

6) üleujutuste ärahoidmise vm eesmärkidel pinnavees ümber paigutatud setted; 

7) reovesi ja koos reoveega käitlemisele kuuluvad või keskkonda heidetavad jäätmed; 

8) loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemine; 

9) kaevandamisjäätmed.  

 

4. Jäätmehoolduse arengusuunad riiklikul tasandil 

 

4.1. Eesti keskkonnastrateegia ja keskkonnategevuskava 

 

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030  14.02.2007 Riigikogu otsus 

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1158177/KS_loplil_riigikokku_pdf.pdf 

Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013    22.02.2007 Valitsuse korraldus nr 116 

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1131705/Keskkonnategevuskava_2007-2013_uuendatud.pdf 
 
Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 juhindub Eesti säästva arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21” 

põhimõtetest ja on riigi keskkonnaalase tegevuse kavandamise ja rahvusvahelise koostöö arendamise 

aluseks. Keskkonnastrateegia  eesmärgiks on määratleda pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea 

seisundi hoidmiseks, lähtudes keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende 

mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele. Keskkonnastrateegia elluviimiseks on  koostatud 

keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013.  

 

Eesti suundumused jäätmemajanduses on: 

 Üha enam keskkonnasõbralikke ning lihtsalt taaskasutatavaid materjale. Olmejäätmete maht 

suureneb, kuid kuna tegeletakse rohkem jäätmete sortimise ja taaskasutamisega, on prügilatesse ladestatavate 

jäätmete kogus stabiliseerumas ning hakkab järk-järgult vähenema. 

 Efektiivsemate põlevkivi põletustehnoloogiate ja alternatiivsete energiatootmise viiside rakendamine 

toob kaasa põlevkivijäätmete tekke vähenemise. 

 Inimeste keskkonnateadlikkuse suurenemine aitab kaasa jäätmete sorteerimise tõhusamale 

rakendamisele, mis vähendab ka jäätmete ohtlikkust. 

 Väheneb ehitus- ja lammutusjäätmete ladestamine prügilasse, kuna majanduslikku kokkuhoidu 

silmas pidades on püsijäätmetele leitud muid rakendusi. 

 Toodetes kasutatakse üha enam keskkonnasõbralikke ning taaskasutatavaid materjale. 

 Põhimõtteid „tootja vastutab“ ning „saastaja maksab“ rakendatakse üha laiemalt. 

 Prügilate keskkonnamõju väheneb, kuna vanad prügilad, mis ei vasta keskkonnakaitse nõuetele, 

suletakse ning uute ehitamisel kasutatakse keskkonnahoidlikke tehnoloogiaid. 

 

Loodusvarade ja jäätmetega seoses on põhiprobleemiks taastumatute loodusvarade ammendumine ja 

taastuvate loodusvarade taastumisvõimet ületav kasutamine, keskkonna reostamine või kahjustamine, 

taastumiseks vajalike tingimuste ahendamine. Tuleb teha valik: kas kasutada toote madala hinna tagamiseks 

odavat tehnoloogiat, mis tekitab enam jäätmeid, või investeerida tootmises jäätmeteket vähendavatesse 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12793848
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1158177/KS_loplil_riigikokku_pdf.pdf
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380093/Keskkonnategevuskava+2007-2013_20022007_rtf_1.pdf
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1131705/Keskkonnategevuskava_2007-2013_uuendatud.pdf
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tehnoloogiatesse; kas tekkivaid jäätmeid taaskasutada või ladestada, kas arendada jäätmete vähendamist ja 

ümbertöötamist või ladestamist. Eelistada tuleks jäätmetekke vähendamist tootmises ning tekkivate jäätmete 

taaskasutamist. 

 

Strateegias on püstitatud eesmärk: Aastal 2030 on tekkivate jäätmete ladestamine vähenenud 30% ning 

oluliselt on vähendatud tekkivate jäätmete ohtlikkust.  

Et jäätmete ladestamist vähendada, on esmalt oluline vähendada jäätmeteket, kasutades sealjuures 

tõhusamalt loodusvarasid ja muid ressursse. Teiseks on oluline suurendada jäätmete sortimist, 

taaskasutamist, sh ringlussevõttu, et vähendada kõrvaldatavate jäätmete kogust miinimumini. Oluline on ka 

vähendada jäätmete ohtlikkust ning ohtlike ainete sisaldust jäätmetes, vältides seeläbi jäätmete käitlemisel 

õhku, vette ja pinnasesse sattuvate heitkoguste suurenemist. 

 

Baastasemena on toodud 2005. a andmed ning esitatud soovitavad muutused ja sihttase: 

 Liigiti kogutud olmejäätmete osa kogutud olmejäätmetes ↑; baastase: 11%,  sihttase 30%; 

 Ohtlike jäätmete teke ↓, baastase: 7 029 000 t/a; sihttase 6 300 000 t/a; 

 Jäätmete taaskasutamise osatähtsus jäätmetekkes: klaas, plastik, paber ↑, baastase: 53, 36, 45; %; 

sihttase 60, 40, 50; %; 

 Toodetud energia ja energiatööstuses tekkinud jäätmete suhtarv ↑, baastase: 599,1 Toe/kg (toodetud 

energia ja energiatööstuses tekkinud jäätmete suhtarv); sihttase 540 Toe/kg; 

 Ladestatud olmejäätmed elaniku kohta ↓; baastase: 283 kg/elaniku kohta aastas; sihttase 230 kg/ 

elaniku kohta aastas; 

 Nende elanike osatähtsus (kogu elanikkonnast), kellel on võimalik sorteeritud jäätmeid 

kogumispunkti ära anda kodust alla 1000 meetri kaugusel ↑; 

 Omavalitsuste osatähtsus, kus on komposteerimisväljak ↑; 

 Biolagunevaid osi sisaldavate jäätmete osatähtsus kogu ladestatud jäätmete kogusest ↓; 

 Turule toodud pakendite ja kokku kogutud ning taaskasutatud pakendijäätmete suhe ↓; 

 Turule toodud probleemtoodete ja kokku kogutud ning taaskasutatud probleemtoodete                   

jäätmete suhtarv ↓; 

 Omavalitsuste osatähtsus, kus on nõuetekohane jäätmekäitlussüsteem ↑↔ . 

 

(Indikaatori suunda näitavate märkide tähendused: ↑- võrreldes praegusega suurem hulk, osatähtsus vmt; ↓ - 

võrreldes praegusega väiksem hulk, osatähtsus vmt; ↔ - praegusega sama taseme säilimine; ↑↔ või ↓↔ - 

alguses võrreldes praegusega suurem või väiksem hulk, osatähtsus vmt, hiljem taseme säilitamine.)  

 

Prioriteetsed tegevused jäätmemajanduses on: 

 Jäätmekäitluse korraldamise pikaajaline kavandamine. 

 Seire- ja järelevalvesüsteemi arendamine kontrolli tõhustamiseks jäätmevoogude ja -hoolduse üle. 

 Soodustuste, toetuste ja regulatsioonide süsteemi arendamine ja rakendamine jäätmetekke 

vähendamiseks ning jäätmete käitlemise arendamiseks, sh ladestusest tulenevate keskkonnamõjude 

vähendamiseks ja riskide vältimiseks. 

 Ühiskonna keskkonnateadlikkuse tõstmiseks jäätmehooldust puudutavate kampaaniate ning 

teavitustöö läbiviimine nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. 

 

4.2. Riigi jäätmekava 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1296/9913/13011973.pdf# 

 

Riigi jäätmekava 2008 – 2013 on Eesti riiklikku jäätmekäitlust korraldav ja suunav strateegiline dokument, 

mille koostamisel on lähtutud EL ja Eesti keskkonnapoliitikast, õigusaktide nõuetest ja heast 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1296/9913/13011973.pdf
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keskkonnatavast. Jäätmekava eesmärk on jäätmehoolduse korrastamine, järgides säästva tootmise ja 

tarbimise põhimõtteid, sh jäätmete ladestamise vähendamine, jäätmete taaskasutamise suurendamine ning 

tekkivate jäätmete ohtlikkuse vähendamine, et negatiivne mõju keskkonnale oleks minimaalne. Põhieesmärgi 

saavutamine on seotud jäätmehierarhia rakendamisega: jäätmeteket tuleks vältida, ja kui see osutub 

võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik taaskasutada, s.h korduskasutada, ringlusse võtta ning viia 

prügilasse minimaalsel hulgal. Oluline on seose katkestamine ressursikasutuse, jäätmete tekke ning 

majanduskasvu vahel.  

Ajavahemiku 2008–2013 jäävad tegevused, mis on seotud prügilate sulgemise ja korrastamisega – 16.07. 

2013. a peavad ladestamiseks suletud prügilad olema vastavalt nõuetele korrastatud. Biolagunevate jäätmete 

osa prügilatesse ladestatavates olmejäätmetes ei tohi alates 16.07.2013 olla üle 30 massiprotsendi. 

Riigi jäätmekava on alus kohalike omavalitsuste jäätmekavade koostamiseks ja jäätmehooldusalaseks 

tegevuseks. Selles antakse omavalitsustele suunised ja kohustused. 

Majandusmeetmete siht on edendada jäätmekäitlusalast tegevust ning saavutada eesmärke:  

 jäätmevood prügilast kõrvale juhtida, s.t jäätmeid rohkem taaskasutada; 

 optimeerida ressursikasutust; 

 vähendada otsustavalt jäätmete ulaladestamist ja tagada jäätmete korraldatud vedu.  

 

5. Jäätmehooldust reguleerivad õigusaktid 

 

5.1. Euroopa Liidu õigusaktid 

 

Euroopa Liidus on kehtestatud hulgaliselt jäätmemajandust käsitlevaid seadusandlikke akte, millega antakse 

suuniseid ja pannakse kohustusi liikmesriikidele, ühtlustamaks neis jäätmehooldust. Olulisemad direktiivid: 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008 (ELT L 312, 

22.11.2008), mis käsitleb jäätmeid ja tunnistab kehtetuks mitmed varasemad direktiivid ning lisab neis 

sisaldunud asjakohased sätted käesolevasse direktiivi. Kehtetuks on  tunnistatud sh direktiivid 75/442/EMÜ 

15. juuli 1975 (EÜT L 194, 25.7.1975) ja 2006/12/EÜ 5. aprill 2006 (ELT L 114, 27.4.2006), mis olid seni 

olnud tähtsamad  raamdirektiivid. Direktiiviga kehtestatakse õiguslik raamistik jäätmete käitlemiseks 

ühenduses, määratletakse mõisted ning kehtestatakse jäätmekäitlusnõuded, sh kohustus koostada 

jäätmekavad. Sätestatakse meetmed keskkonna ja inimese tervise kaitsmiseks selliselt, et välditakse või 

vähendatakse jäätmete tekitamise ja käitlemise ebasoodsat mõju ning suurendatakse ressursside kasutamise 

tõhusust. Esitatakse jäätmehierarhia: a) vältimine, b) korduskasutamiseks ettevalmistamine, c) ringlussevõtt, 

d) muu taaskasutamine, e) kõrvaldamine. Liikmesriikidel on kohustus võtta meetmeid direktiivis püstitatud 

eesmärkide tagamiseks. 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ 20. detsember 1994 pakendite ja 

pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994). 

 Nõukogu direktiiv 1999/31/EÜ 26. aprill 1999 prügilate kohta (EÜT L 182, 16.07.1999).  

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/1/EÜ (ELT L 24, 29.1.2008) saastuse kompleksse 

vältimise ja kontrolli kohta.  

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ 18. september 2000 kasutuselt kõrvaldatud 

sõidukite kohta ( EÜT L 269, 21.10.2000). 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ 27. jaanuar 2003 elektri- ja 

elektroonikaseadmete jäätmete kohta (ELT L 37, 13.02.2003). 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ 6. september 2006 patarei- ja akujäätmete 

kohta (ELT L 266, 26.9.2006). 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/35/EÜ 21. aprill 2004 keskkonnavastutusest 

keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta ( ELT L 143, 30.4.2004). 
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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2002. a otsus nr 1600/2002/EÜ, millega võeti vastu kuues 

keskkonnaalane tegevusprogramm. 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL 8. juuni 2011 teatavate ohtlike ainete 

kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes ( ELT L 174, 1.7.2011 ).  

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/76/EÜ 4. detsember 2000 jäätmete põletamise kohta 

(EÜT L 332, 28.12.2000). 

 

5.2. Eesti õigusaktid 

 

Eesti Vabariik rakendab jäätmehoolduse planeerimisel ja korraldamisel säästva arengu põhimõtteid, mis on 

kooskõlas Euroopa Liidu vastavate direktiividega. Seadusandlus täieneb pidevalt. Kehtivate õigusaktide 

tekstid on avaldatud Riigi Teatajas (https://www.riigiteataja.ee) ja ära toodud Keskkonnaministeeriumi 

kodulehel (http://www.envir.ee/1002). 

 Jäätmeseadus (RT I 2004, 9, 52), vastu võetud 28.01.2004, jõustunud 01.05.2004. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104042012005. Jäätmeseadus sätestab jäätmehoolduse korralduse, nõuded 

jäätmete tekke ning jäätmetest tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks, sealhulgas meetmed 

loodusvarade kasutamise tõhususe suurendamiseks ja sellise kasutamise ebasoodsa mõju piiramiseks, samuti 

vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest. 

 Pakendiseadus (RTI 2004, 41, 278), vastu võetud 21.04.2004, jõustumine 01.06.2004. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104042012006. Pakendiseadus sätestab pakendile ja pakendi kasutamisele 

esitatavad üldnõuded, pakendi ja pakendist tekkivate jäätmete vältimise ja vähendamise meetmed, jäätmete 

taaskasutussüsteemi korralduse ning vastutuse kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest. Seadus hõlmab kõiki 

Eestis turule lastud kaupade pakendeid ja tekkinud pakendijäätmeid, olenemata sellest, kas need on kasutusel 

või tekitatud tööstuses, kaubandustegevuses, olmes, ametiasutustes vm, olenemata kasutatud materjalidest.  

 Keskkonnajärelevalve seadus (RT I 2001, 56, 337), vastu võetud 06.06.2001, jõustumine 

07.07.2001. https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011010. Määratleb keskkonnajärelevalve olemuse ja kehtestab 

keskkonnajärelevalvet teostavate, samuti keskkonnajärelevalvele allutatud isikute ning asutuste õigused ja 

kohustused ning järelevalvetoimingute korra. 

 Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus (RTI 2001, 85, 512), vastu võetud 

10.10.2001, jõustumine 01.05.2002. https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011028. Seadus määratleb 

keskkonnaohuga tegevuse ja sätestab sellest tegevusest tuleneva saastuse kompleksse vältimise ja 

kontrollimise alused, et ära hoida või vähendada inimtegevusest tulenevat kahjulikku mõju keskkonnale. 

 Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrus nr 102 "Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu" 

(RT I 2004, 23, 155). Vastu võetud 06.04.2004. https://www.riigiteataja.ee/akt/1053350.  

Valik jäätmekäitlust käsitlevaid õigusakte on toodud Lisas 1, neist tulenevad kohaliku omavalitsuse õigused 

ja kohustused Lisas 2 ning õigusaktidest tulenevad nõuded Lisas 3.  

5.3. Saarde valla õigusaktid 

 

Jäätmehoolduse korraldamiseks kehtestab kohaliku omavalitsuse üksus jäätmehoolduseeskirja, mis käsitleb 

vallas tekkivate olmejäätmete käitlemist, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja 

veterinaarteenuse jäätmete ning muude omavalitsuse jaoks oluliste jäätmete käitlemise korda. Kehtestatakse 

https://www.riigiteataja.ee/
http://www.envir.ee/1002
https://www.riigiteataja.ee/akt/104042012005
https://www.riigiteataja.ee/akt/104042012006
https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011010
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011028
http://www.envir.ee/898
https://www.riigiteataja.ee/akt/1053350
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jäätmeveo piirkonnad, järelevalve ja tervisekaitse nõuded, sortimisele ja jäätmete kogumiskohtadele 

esitatavad nõuded  ning korraldatud jäätmeveo reeglid. Elanik peab juhinduma  jäätmehoolduseeskirjast. 

Jäätmekäitlusalased dokumendid on leitavad valla koduleheküljelt https://saarde.kovtp.ee/et/oigusaktid.  

 

 Saarde valla jäätmehoolduseeskiri. Kehtestatud Saarde Vallavolikogu 31.05.2006. a määrusega nr 

22. Lisa 1 - Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kord, Lisa 2 -  Tervishoiuteenuse ja veterinaarteenuse 

osutaja jäätmete käitlemise kord. Eeskirja on muudetud: Saarde Vallavolikogu 31.10.2007 määrusega nr 14 

(jäätmete põletamine);  ja 30.01.2008 määrusega nr 1 (sõnastuse täpsustamine, Lisa 3 Taaskasutatavate ja 

ohtlike jäätmete avalike kogumismahutite asukohad). 

 Taaskasutatavate jäätmete ja ohtlike jäätmete avalike kogumismahutite ning biolagunevate 

haljastusjäätmete kompostimise asukohad. Saarde Vallavalitsuse 15.02.2010 korraldus nr 16.2-3/22. 

Korraldusega uuendatakse Saarde Vallavolikogu 30.01.2008 määruse nr 1 lisa 3.  

 Korraldatud jäätmeveole ülemineku täpsem kord. Saarde Vallavolikogu määrus 31.05.2006 nr 23. 

Muudetud Saarde Vallavolikogu 10.03.2010 määrusega nr 4. 

 Korraldatud jäätmeveo tingimuste kehtestamine. Saarde Vallavolikogu 10.03.2010 määrus nr 4. 

Kehtestatakse korraldatud jäätmeveo piirkond, veetavad jäätmeliigid, veosagedus, minimaalne 

konteinerimaht, teenustasu piirmäärad ja nende muutmise kord.  

 Avaliku konkursi pakkumise kutse dokumendid korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Saarde 

vallas. Saarde Vallavalitsuse 12.04.2010 korraldus nr 16.2-3/65. 

 Soodustuste andmise kord korraldatud olmejäätmeveol. Saarde Vallavalitsuse 19. 07. 2010 määrus 

nr 2-1.1/5. 

 Jäätmevaldajate registri asutamine. Saarde Vallavolikogu 22.02.2006 määrus nr 18.  

 Jäätmevaldajate registri pidamise kord. Saarde Vallavalitsuse 13.06.2006 korraldus nr 29.  

 Saarde valla heakorraeeskiri. Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 määrus nr 7. Lisa 2.  

 

6. Piirkonna iseloomustus jäätmekäitluse seisukohalt 

 

6.1. Üldandmed.   

 

Jäätmekäitlust mõjutavad valla suurus, asustus, elanikkonna struktuur ja tehniline infrastruktuur. Saarde vald 

asub Pärnu maakonna kaguosas. Valla praegused piirid kujunesid välja 2005. aastal, kui ühinesid Saarde ja 

Tali vald ning Kilingi-Nõmme linn. Saarde vald on pindalalt suur (706,9 km
2
), hõreda asustusega (6,2 

in/km
2
), metsarikas ja aastaaegadest sõltuvalt kohati kehvade teeoludega. See raskendab jäätmekäitluse 

ühtlast korraldamist valla piires ning kõigile elanikele võrdsete võimaluste tagamist.  

   

6.2. Elanikkond 

 

Elanike arv on viimaste aastatega järjekindlalt vähenenud. Kui 2005. a 1. jaanuari seisuga oli tänase Saarde 

valla piirkonnas kokku 5308 elanikku, siis 1. oktoobril 2012. a vaid 4397 ja vähenemine ligi kaheksa aastaga 

17,2 % (vt tabel 2).  

Võrreldes Saarde valla elanike praegust vanuselist struktuuri Eesti ja Pärnu maakonna keskmisega (vt tabel 

1) selgub, et Saarde valla tööealiste elanike (16-61 a) osakaal (61,5%) on väiksem kui kogu Eestis ja 

enamvähem võrdne Pärnumaa keskmisega, pensioniealisi (62 ja vanemad) on keskmisest rohkem (26 %). 

Alaealisi (kuni 15 a) on 12,5 % elanikkonnast. Potentsiaalseid jäätmevaldajaid leibkondi on ca 2100, enamus 

neist 1-2 liikmelised (keskmine 2,32), ka see näitab pensioniealiste suurt osakaalu elanikkonnas.  
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Tabel 1. Rahvastiku vanuseline struktuur 1. okt. 2012. a. 

 

Piirkond 
Alaealised 
kuni 15 a 

 
% 

Tööealised 
16-61 a 

 
% 

Pensioniealised 
62 ja vanemad 

 
% 

Saarde vald kokku 1.10.2012 549 12,5 2707 61,5 1141 26,0 

Sh tiheasustusaladel 298 11,8 1474 58,6 745 29,6 

Külades 251 13,3 1233 65,6 396 21,1 

Pärnumaa keskmine (1.1.2009)*  16  61,7  22,4 

Eesti keskmine (1.1.2009)*  16  63,2  20,8 

*aluseks: Rahvastiku vanuseline struktuur 01.01.2009. a. Pärnumaa aastaraamat 2007-2008, lk 50 

 
Vanemaealistes peredes on sissetulekud tagasihoidlikumad, kaupu tarbitakse vähem ning elatakse 

säästlikumalt. Üksikvanurid viibivad talveti sageli laste juures või hooldusasutuses. Seetõttu tekib ka 

jäätmeid vähem ja korraldatud jäätmeveol tuleb rakendada paindlikumat jäätmeveograafikut ning anda 

soodustusi.  

 

6.3. Asustus 

 

Saarde vallas asub vallasisene linn Kilingi-Nõmme, Tihemetsa alevik ja 23 küla. Saarde valla 

üldplaneeringuga on määratud tiheasustusaladeks ehk kompaktselt asustatud aladeks Kilingi-Nõmme linn ja 

Tihemetsa alevik. Tiheasustusaladel elab 57,7 % kogu valla elanikkonnast. 42,3  % elanikest elab 

hajaasustusaladel. Alla 100 elanikuga külasid on 16, neis elab 14,2 % elanikkonnast, kusjuures kümnes külas 

on elanikke vähem kui 50. 

 

Viimastel aastatel on toimunud palju kinnistute jagamisi ja omanike vahetumisi. Endised talud on elanikest 

tühjenenud, hooned lagunenud ja maid majandavad metsafirmad. Puudub täpne ülevaade, kas kunagised 

elumajad on asustatud, elatakse seal aastaringselt või viibitakse lühiajaliselt vaid suviti. See komplitseerib 

ülevaate saamist jäätmevaldajatest ja jäätmevoogudest ning registri pidamist.  

Hajaasustusaladel on kulud jäätmeveole küll suuremad, kuid keskkonna reostusoht väiksem ja mõni 

probleem kergemini lahendatav, nt biolagunevate jäätmete kompostimine. Liigiti kogumine ja 

taaskasutatavate jäätmete vedu sealt on väikeste koguste tõttu kallis ja pole jäätmeveofirmadele atraktiivne. 

  

Tabel 2. Elanike arv asulate viisi 

 

Asula 1.1.2005 1.10.2012 Asula 1.1.2005 1.10.2012 

Kilingi-Nõmme linn* 2276 1940 Mustla küla 29 24 

Tihemetsa alevik 789 595 Oissaare küla - 16 

Jäärja küla 91 66 Pihke küla 6 7 

Kalita küla 123 104 Reinu küla 24 20 

Kamali küla 72 45 Saarde küla 404 349 

Kanaküla küla 113 71 Sigaste küla 108 77 

Kärsu küla 45 34 Tali küla 355 320 

Laiksaare küla 97 68 Tuuliku küla 13 11 

Lanksaare küla 26 15 Tõlla küla 103 103 

Leipste küla 145 110 Veelikse küla 138 114 

Lodja küla 148 139 Viisireiu küla 47 52 

Marana küla 25 25 Väljaküla küla  64 59 

Marina küla 67 33 KOKKU 5308 4397 

*lisatud omavalitsuse täpsusega elanikud 
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6.4. Teedevõrk 

 

Saarde vald asub Pärnumaa ja Viljandimaa piiril ning suuremad  jäätmekäitlusettevõtted - Paikre prügila 

ning Viljandi jäätmejaam on mõistlikus kauguses. Kilingi-Nõmmest on Pärnusse 40 km ja Viljandisse 50 

km. Riigimaanteedest läbivad Saarde valda põhimaanteed Valga - Uulu ja Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme 

ning 16 kõrvalmaanteed, lisaks 162 km kohalikke teid ja tänavaid, mis on avalikus kasutuses.  

 

Tihe ja hooldatud teedevõrk tagab hea ühenduse kõigi külade vahel ning on jäätmeveo ladusa toimimise 

eelduseks. Probleemiks on keskustest kaugemal asuvate teede seisukord sajuperioodil ja talvel. 

Hajaasustuses viib iga üksiku majapidamise juurde küllalt pikk eratee, mille tehniline seisukord ei võimalda 

sageli suurte prügiveokite liiklemist ning mille hooldamine, eriti lumetõrje, käib eraomanikel üle jõu ning 

nõuab ka vallalt suuri kulutusi. Teeolude halvenemisel suletakse mõned teed ajutiselt rasketele veokitele ja 

kuigi jäätmeveokitele see keeld ei kehti, on veograafikust kinnipidamine raskendatud.  

       

6.5. Elamufond 

 

Vähemalt 3 korteriga 2-3 korruselisi elamuid on Kilingi-Nõmme linnas, Tihemetsa alevikus, Tali, Saarde, 

Tõlla ja Veelikse külas, mõni ka väiksemates asulates. Seoses muudatustega piirkonna majanduses ja elanike 

lahkumisega tööotsinguile on majades tühjaks jäänud kortereid. 2000. a rahva- ja eluruumide loenduse 

andmeil oli praeguse Saarde valla aladel kokku 2508 tavaeluruumi, neist 1065 paljukorterilistes elamutes, 

1210 ühepereelamutes, 233 muudes hoonetes. Eluruumidest 82 % olid asustatud. Kilingi-Nõmme linnas asub 

ca 450 ühepereelamut. Vähemalt kolme korteriga maju on linnas 68, neis on kokku 480 korterit. Suurtes 

kortermajades saab jäätmete liigiti kogumist  korraldada ka majade viisi, kuid väikeelamute piirkonnas 

sobivad üldkasutatavad konteinereid. 

 

6.6. Asutused ja ettevõtted 

 

Saarde vallavalitsuse hallata on kaks üldhariduskooli, muusikakool, kaks lasteaeda, kolm raamatukogu, klubi 

ja seltsimaja, kaks spordihoonet, päevakeskused, kaks hooldekodu. Vallas tegutsevad Tervise- ja 

Hoolduskeskus, perearstikeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Tihemetsa õppekoht. Valla territooriumil 

on kaks kalmistut ja kirik.  

Suuri keskkonda reostavaid tööstusettevõtteid Saarde vallas ei ole. Ettevõtetest enamus on seotud 

põllumajanduse, metsavarumise, puidutöötlemise, hulgi- ja jaemüügi ning teenindusega. 2009. a omas 

Saarde vallas maid 160 juriidilist isikut, neist 46 olid registreeritud Saarde vallas. Ettevõtlusega tegeleb 

vallas ca 70 aktsiaseltsi/osaühingut, lisaks FIE-d. Ettevõtetel on kohustus korraldada oma jäätmekäitlust ning 

liituda valla korraldatud olmejäätmeveoga, kui neil pole kompleksluba.  

 

6.7. Kommunaalmajandus 

 

Kilingi-Nõmme linnas, Tihemetsa alevikus ja suuremates külakeskustes on osaliselt välja ehitatud 

ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteem, mis vajab rekonstrueerimist ja laiendamist, seda esmajärjekorras 

tiheasustusaladel. Vallas on määratud reoveekogumisalad.  Reoveepuhastitest suurim on 1995. a valminud 

Kilingi-Nõmme reoveepuhasti. Väiksemad biopuhastid on Tihemetsa alevikus, Saarde, Tali, Veelikse ja 

Tõlla külas. Saarde vallas, sh ka Kilingi-Nõmme linna piires on põhjavesi keskmiselt kaitstud, see võimaldab 

väikeelamutel paigutada kinnistule biopuhastiga lokaalseid puhastussüsteeme. Reovee ja setete käitlemine 

toimub Kilingi-Nõmme reoveepuhastis ja kompostiplatsil. Eesmärgiks on tagada reovee kogumine ja 
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töötlemine ning selle tagasi kasutusse juhtimine parimal keskkonnasõbralikul viisil. Veemajanduse 

arendamine toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava alusel.  

Ettevõtetes ja suuremates eluhoonetes kasutatakse soojusenergia tootmiseks lokaalküttena peamiselt õlikütet. 

Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa korrusmajades on peale tsentraalse keskkütte likvideerimist üle mindud 

elektriküttele, lokaalsele keskküttele või ehitatud korteritesse ahjud-kaminad. Seetõttu on korrusmajades 

erinevad küttesüsteemid ja ei saa väita, et neis  puudub paberijäätmete põletamise võimalus. Väikeelamutes 

on valdavalt ahiküte.  

Kommunaalmajandusega tegelemiseks on vallas loodud ettevõte Saarde Kommunaal OÜ.   

 

7. Jäätmekäitluse ülevaade 

 

7.1. Ülevaade jäätmekäitlusest Eestis 

 

Eesti jäätmekäitluse ülevaade 2008–2010 on koostatud Keskkonnateabe Keskuse poolt 2012. a. Ülevaates on 

kokkuvõtted aastatel 2008–2010 Eestis käideldud jäätmeliikidest ja kogustest ning on koostatud ettevõtete 

jäätmearuannete ja jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS) andmete põhjal.   

https://jats.keskkonnainfo.ee/failid/2008-2010_Jaatmed_toimetis.pdf; [ISSN(e-trükis) 2228-1541]. 

 

Aastatel 2008–2010 on jäätmeteke võrreldes aastatega 2006 ja 2007 vähenenud. Väikseim oli jäätmeteke 

2009. aastal − vähenemine võrreldes 2007. aastaga oli 26%. Jäätmemahukaimad tegevusalad Eestis on 

põlevkivi kaevandamine ja -energeetika, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine ja puidutööstus. Jäätmekoguse 

suurenemine või vähenemine eri aastatel on seotud tööstuses ja majanduses toimuvate protsessidega. 

Majanduslanguse tingimustes 2008. ja 2009. a toimus toodangu vähenemine ja see kajastus ka jäätmetekkes. 

Ohtlike jäätmete osakaal kogu jäätmetekkes on keskmiselt 41%.  

Olmejäätmeid tekkis aastatel 2006–2010 keskmiselt 360 kg elaniku kohta, sh 2006 a - 377, 2007 - 425, 2008 

- 370, 2009 - 328, 2010 - 294. Olmejäätmete vähenemise 2009. ja 2010. a tingis SKP langus ja ostujõu 

vähenemine keerulistes majandusoludes.   

 

Joonis 1 Segaolmejäätmete teke maakondades 2010 a.  

Alus: Keskkonnateabe Keskus, http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php  

 

 
 

https://jats.keskkonnainfo.ee/failid/2008-2010_Jaatmed_toimetis.pdf
http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php
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Segaolmejäätmete koguste vähenemise põhjuseks on olmejäätmete liigiti kogumise edenemine sh 

pakendijäätmete eraldi kogumine. Pakendijäätmed moodustavad ligikaudu 30% olmes tekkinud jäätmetest. 

Liigiti kogutud olmejäätmete osakaal tekkinud olmejäätmetest on keskmiselt 19%. Olmejäätmete liigiti 

kogumise edenemine sh olmes tekkivate biojäätmete eraldi kogumine ja prügikütuse üha suurenev tootmine 

alates 2009. aastast on vähendanud olmejäätmete ladestamist, kuid alla 65% olmejäätmetekkest ei ole see 

ajaperioodil 2006–2010 langenud. Eeldatavasti väheneb ladestamine peale rajatavate prügipõletustehaste 

käivitumist ja olmejäätmetest toodetud prügikütuse laiemat kasutuselevõttu. Prügilatesse ladestati 2006.–

2010. a keskmiselt 330190 t olmejäätmeid, sellest 97,8% moodustasid segaolmejäätmed. Kuid olmejäätmed 

moodustavad vaid 3 % prügilatesse ladestatud jäätmetest, suurima osa ehk 96 % moodustavad põlevkivi 

kaevandamise ja -energeetikaga seonduvad jäätmed ning maavarade kaevandamisjäätmed. 

  

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid koguti kodumajapidamistest inimese kohta 2006. aastal 4,3 kg, 

2007. a 4,6 kg, 2008. a 4,4 kg ja 2009. a 3,6 kg. 2009. aasta väiksed kogused on tingitud sellest, et majanduse 

madalseisus ei soetatud nii palju uusi elektri- ja elektroonikaseadmeid. 

 

Jäätmealase tegevuse üheks prioriteediks jäätmetekke vältimise kõrval on jäätmete taaskasutamine 

võimalikult suures ulatuses. Eestis taaskasutati aastatel 2006–2010 keskmiselt 33% tekkinud jäätmetest. 

Tegelik jäätmete taaskasutus oli kindlasti suurem, sest taaskasutuse arvestusest jäävad välja jäätmed 

(saepuru, puidu-, ehitusjäätmed, vadak jm), mis antakse kasutamiseks eraisikutele või ettevõtjatele, kes ei ole 

jäätmearuande kohuslased. Põlevkivi aherainet kasutatakse teedeehituses, kuid ka see ei kajastu aruandluses, 

kuna ehitusettevõtted ei ole jäätmearuande kohuslased. 

Jäätmete taaskasutamise puhul eelistatakse jäätmete korduskasutust, seejärel nende ringlussevõttu materjali 

või toormena ning alles seejärel jäätmete energiakasutust. Segaolmejäätmete masspõletuse plaanimisel ei 

tohi kõrvale jätta jäätmete liigiti kogumist, sest EL jäätmedirektiivi ja jäätmeseaduse § 136
3
 kohaselt tuleb 

2020. aastaks 50% olmejäätmetes sisalduvast klaasist, paberist, metallist ja plastist korduskasutuseks ette 

valmistada või võtta materjalina ringlusse.  

 

Tabel 3. Pärnumaal kogutud jäätmed 2008-2010 a (tonnides)  

Väljavõte: Eesti jäätmekäitluse ülevaade 2008–2010  Lisa 3. Jäätmete koguteke maakonniti aastail 2008–2010. 

 

Jäätmeliik 2008 2009 2010 

 Ehitusjäätmed (kood 17)                                                                  83 480 64 812 51 565 

Olmejäätmed (kood 20) 30 860 23 717 24 054 

Pakendijäätmed (kood 15 01)   7 296 7 120 7 573 

Põllumajanduse ning toidu- ainete töötlemise jäätmed (kood 02)   3 572 925 8 612 

Tööstusjäätmed ja muud 166 236 33 075 85 414 

Kokku 291 444 129 649 177 218 

 
Tabel 4. Pärnumaal  kogutud olmejäätmete jagunemine 2008-2010 a (tonnides)  
Väljavõte: Eesti jäätmekäitluse ülevaade 2008–2010 Lisa 7. Olmejäätmete teke maakondades  2008–2010 a. 

 

Jäätmeliik 2008 2009 2010 

Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed (kood 20 01) 8 176 3 766 4 840 

Aia- ja haljastujäätmed (kood 20 02) 433 1 221 948 

Muud olmejäätmed (kood 20 03) 22 251 18 730 18 266 

Olmejäätmete (kood 20) teke kokku 30 860 23 717 24 054 
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7.2.  Jäätmekäitlusest Saarde vallas 

 

Käesolevas peatükis käsitletavad algandmed jäätmetekke ja kogumise kohta Saarde vallas pärinevad 

Keskkonnateabe Keskuse kodulehelt (https://jats.keskkonnainfo.ee/). Infopäringud on tehtud omavalitsuse 

tasemel kõigi jäätmeliikide kohta aastate viisi ning vedajate/käitlejate lõikes.  

 

Kuna andmestatistika aluseks on jäätmearuanded, sõltub andmete kvaliteet andmeandjatest, sealjuures 

sellest, kui täpselt on aruandjad määratlenud jäätmete päritolu piirkonna, kas valla või maakonna täpsusega. 

Nii ei satu kõik jäätmekogused õige valla reale. Samal ajal on Saarde valla jäätmekogused jagatud kolme 

endise omavalitsuse - Saarde, Tali ja Kilingi-Nõmme vahel ning need tuleb üldkoguse väljaselgitamiseks 

liita. Tegelikud jäätmekogused on aruandega võrreldes kindlasti suuremad, sest riiklikus jäätmestatistikas ei 

sisaldu need jäätmed, mis taaskasutatakse kohapeal, kõrvaldatakse illegaalselt ja mille kohta ei esitata 

aruandeid, nagu septikusetted, biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, puidujäätmed, ehitus-lammutuspraht 

ning jäätmevaldajate poolt ise prügilasse viidud jäätmed. Mõnel aastal pole registreeritud vanarehvide vedu 

meie vallast. Mõni jäätmekäitleja ei esita jäätmearuandeid, kuigi tal on see kohustus.  

 

Ebatäpsustele vaatamata saab esitatud andmetest ülevaate jäätmetekke ja kogumise kohta Saarde vallas, mis 

lubab  teha prognoose järgnevate perioodide jäätmekäitluseks. Tekkivate jäätmekoguste analüüsimisel 

lähtutakse riigi jäätmekavas 2008 – 2013 ja erinevates uuringutes toodud arvestuslikest näitajatest. 

Jäätmete koguteke ning kogumine ettevõtete lõikes on esitatud tabelis 5 ja 6. Täpsemad andmed on toodud 

järgmistes peatükkides jäätmeliikide kaupa.  

 

Tabel 5. Jäätmete koguteke, sh kogutud jäätmed Saarde vallas 2006 – 2011 a, tonnides 

 

Aasta Jäätmete koguteke Sh tavajäätmed Ohtlikud jäätmed 

2006 2681,908 2679,738 2,170 

2007 1336,793 1305,173 31,620 

2008 608,280 581,950 26,330 

2009 827,108 817,239 9,869 

2010 1381,785 1324,780 57,005 

2011 793,796 731,290 62,506 

 

Tabel 6. Jäätmete kogumine Saarde vallast ettevõtete lõikes 2009. – 2011. a, tonnides 

Alus: JATS jäätmearuandluse infosüsteem 

       
Aasta          2009 

 
       2010 

 
        2011 

 

Ettevõtte nimi 
Ette- 

võtetest 
Majapida- 

mistest 
Ette- 

võtetest 
Majapida- 

mistest 
Ette- 

võtetest 
Majapida- 

mistest 

EcoPro AS  9,04 
     

ISS Eesti AS  
     

2,88 

N B T. AS 
    

21,68 
 

KESTO OÜ  
  

22,00 
 

33,08 
 

Epler & Lorenz AS  
  

0,28 0,15 0,75 
 

Kuusakoski AS  151,38 
 

179,98 561,22 2,00 
 

Metanex OÜ 
 

0,03 
 

0,20 
  

Ragn-Sells AS  9,51 
 

73,26 94,62 190,74 310,48 

Cronimet Eesti Metall OÜ 
 

0,23 
   

9,28 

Loomsete Jäätmete Käitlemise AS  4,37 1,76 9,15 0,79 
  

https://jats.keskkonnainfo.ee/
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Veolia Keskkonnateenused AS 187,85 244,65 117,87 173,33 0,92 7,49 

Paikre OÜ  14,82 19,12 21,15 18,20 29,26 15,07 

Ekoservis Teenused OÜ  
     

2,09 

Nordline Baltic OÜ  
   

10,00 
 

7,00 

Eesti Pandipakend OÜ 26,58 
 

30,59 
 

34,43 
 

TOLMETEX OÜ 
  

13,66 
 

18,90 
 

Wasteland OÜ 80,80 
     

Nelitäht OÜ  
 

6,59 
 

6,60 
 

6,42 

Vakaru Refonda OÜ  
    

1,80 
 

Prügitont OÜ  
 

30,40 
 

44,90 0,00 54,30 

Pärnu Haigla SA 0,03 
 

0,01 
 

0,10 
 

Kokku  484,37 302,79 467,95 910,01 333,66 415,01 

 

7.3. Olmejäätmed ja korraldatud olmejäätmevedu 

 

Olmejäätmed (EJK nimistu jaotisekood 20) on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või 

mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. Olmejäätmetes võib sisalduda nii 

tava- kui ka ohtlikke jäätmeid. Olmejäätmed ei ole koostiselt ühtsed. Jäätmete koostise määravad paljud 

tegurid, nagu tarbimusharjumused, kohapealne sorteerimise määr, aastaaeg, elamu tüüp jne.  

Olmejäätmed jagunevad: 

Kood 20 01 Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed (v.a. pakendijäätmed); 

Kood 20 02 Aia- ja haljastusjäätmed (sh kalmistujäätmed); 

Kood 20 03 Muud olmejäätmed (sh segaprügi, septikusetted, suurjäätmed jm).  

 

Olmejäätmete keskmine koostis, mis sisaldab ka pakendijäätmeid, on Riigi jäätmekava 2008-2013  

hinnangul alljärgnev (Riigi jäätmekava 2008-2013 Lisa 7 lk 8): 

   

Joonis 2. Olmejäätmete koostis 

Pakendijäätmed on antud vastava fraktsiooni hulgas sõltuvalt pakendi materjalist. 

 

   
Jäätmeseaduse jõustumise ajal 2004. a kasutasid olmejäätmete äraveoteenust peamiselt Kilingi-Nõmme 

linna, Tihemetsa aleviku ja külade keskasulate elanikud. Kasutusel olid 0,75 m
3
 konteinerid,  mida tühjendati 

tellimisel. Jäätmed ladestati Kilingi-Nõmme prügilasse, haljastusjäätmed kohapealsetesse 

kogumiskohtadesse. Palju jäätmeid viidi prügilasse elanike ja asutuste poolt ka iseseisvalt. 2004. a koguti 
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kolme ühinemiseelse omavalitsuse   kodumajapidamistest kokku 703,256 tonni segaolmejäätmeid. Jagades 

selle koguse elanike arvuga (5376), võib öelda, et ühe inimese kohta koguti keskmiselt 130 kg 

segaolmejäätmeid aastas. Kilingi-Nõmme Kommunaal OÜ kliendiandmebaasis oli üle 20 asutuse ja ettevõtte 

ning üle 70 elamu (ligi 400 korterit kokku ca 800 elanikuga), kes olid sõlminud lepingu olmejäätmete veoks. 

Lepinguliste klientide käes rendil oli üle 80 konteineri, tühjendusi kuus 105 korda. Kilingi-Nõmme 383 pere 

teenindamisel veeti 2004. a 169 t segaolmejäätmeid, seega ca 441 kg olmejäätmeid iga liitunud pere kohta, 

mis ümberarvestatult Saarde valla kõigi perede (2240) kohta teeks ca 1000 t olmejäätmeid aastas. Pärnumaa 

tolleaegse jäätmekava järgi olid keskmised arvestuslikud jäätmekogused Kilingi-Nõmmes ja Tihemetsa 

alevikus 194 kg/el ja külades 157 kg/el aastas.  

 

Riigi jäätmekava kohaselt tekib Eestis keskmiselt 361 kg olmejäätmeid inimese kohta aastas, seega ca 1 kg 

päevas. Selle arvestuse järgi peaks Saarde valla praeguse elanike arvu juures tekkima 1587 t olmejäätmeid 

aastas. Võttes aluseks kahe viimase aasta elanike keskmise arvu (oktoober 2010 = 4580, oktoober 2012 = 

4397), saaksime 4489 elaniku kohta kokku 1620 t/a. Kogutud ja käitlejatele üle antud olmejäätmekogused on 

tunduvalt väiksemad, seda mitmel eelpool nimetatud põhjusel.  

 

Tabel 7. Olmejäätmete teke ja kogumine Saarde vallas 2006. - 2011. a, tonnides 

Alus: JATS jäätmearuandluse infosüsteem 

 

  

Jäätmekood Jäätmete nimetus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

20 01 01 Paber ja kartong 0,380   2,173 1,223 0,510 1,795 

20 01 02 Klaas   0,020 0,660 0,200 0,660 0,380 

20 01 10 Rõivad       0,080     

20 01 11 Tekstiil   0,560 0,920 2,180     

20 01 36 
Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonika 
seadmed, mida ei ole nimetatud koodinr 20 01 
21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 

0,150 0,190   0,141 0,204   

20 01 36 01 
Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, 
mida ei ole nimetatud koodinumbritega  20 01 
21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 

        1,315 0,850 

20 01 36 02 
Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, 
mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 
21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 

        0,960 0,995 

20 01 36 03 
Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja 
kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimet. 
koodinr 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*  

        0,465 0,510 

20 01 36 04 
Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele 
määratud seadmed, mida ei ole nimetatud 
koodinr 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* 

        0,360 0,665 

20 01 36 05 
Kasutuselt kõrvaldatud valgustus seadmed, 
mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 
21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 

        0,110 0,060 

20 01 36 06 

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonika-
tööriistad (v.a. suured paiksed tööstuslikud 
tööriistad), mida ei ole nimetatud koodin-tega 
20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 

        0,670 0,510 

20 01 36 07 
Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja 
veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimet  
koodinr 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 

        0,060 0,090 

20 01 36 09 
Kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed 
mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 
21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 

        0,080 0,030 

20 01 38 Puit, mida ei ole nimetatud koodinr 20 01 37   3,460 0,580 0,140 0,200   

20 01 40 Metallid     0,220 0,300 214,165   

  Liigiti kogutud tavaolmejäätmed kokku 0,530 4,230 4,553 4,264 219,759 5,855 
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20 01 13* Lahustid           0,011 

20 01 14* Happed           0,002 

20 01 21* Luminestsentslambid jm elavhõbedat sis jäätm     0,037 0,005 0,027 0,212 

20 01 23 01* 
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad  kasutuselt 
kõrvaldatud suured kodumasinad 

      0,260 1,080 1,060 

20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, liimid jm         0,148 0,215 

20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained           0,002 

20 01 33* 

Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 06 
03 nimetatud patareid ja akud ning sortimata 
patarei- ja akukogumid, mille hulgas on 
selliseid patareisid ja akusid 

    0,044     0,375 

20 01 35* 
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud 
elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole 
nimetatud koodinr 20 01 21* ja 20 01 23* 

    7,167 6,771     

20 01 35 03* 
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud  
infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, 
mida ei ole nimet koodinr 20 01 21*, 20 01 23* 

        0,930 1,175 

20 01 35 04* 
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud 
tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole 
nimetatud koodinr-tega 20 01 21* ja 20 01 23* 

        0,690 1,240 

20 01 98* Sortimata ravimikogumid     0,026 0,009   0,134 

  Liigiti kogutud ohtlikud olmejäätmed  kokku 0,000 0,000 7,274 7,045 2,875 4,426 

  Liigiti kogutud olmejäätmed kokku 0,530 4,230 11,827 11,309 222,634 10,311 

20 02 01 Biolagundatavad jäätmed 0,000 0,520 0,500 1,260 0,580 1,820 

20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) 380,544 1021,084 457,880 448,890 442,974 492,128 

20 03 07 Suurjäätmed 0,000   2,120 0,360 1,799 12,195 

  Muud olmejäätmed kokku 380,544 1021,084 460,000 449,250 444,773 504,323 

  Olmejäätmed kokku 381,074 1025,834 472,327 461,819 667,987 516,454 

 
Eeltoodud tabelist nähtub, et jäätmekogused kõiguvad aastate viisi. Nii on 2010. a olmejäätmetes 214 t 

metallijäätmeid, kuid need võivad pärineda ka jaotustest 02, 16, 17. Liigiti kogutud jäätmed moodustavad 

keskmiselt 2 kuni 2,5 % olmejäätmetest, 2010. a on see erandina 33 % vanametalli suure koguse tõttu. Kui 

varem läksid olmejäätmed üldjuhul sortimata ladestamisele prügilasse ja nende hulgast ei sorditud välja 

taaskasutatavaid jäätmeid, siis pärast sortimisnõude ja sortimata olmejäätmete vastuvõtu ning ladestamise 

keelu rakendumist 1. jaanuaril 2008. a on ladestatavate olmejäätmete seast välja nopitud ja liigiti kogutud 

jäätmete osa tõusnud. 

Elektri- ja elektroonikajäätmeid on viimasel neljal aastal kogutud ca 7 t/a ning see  moodustab liigiti kogutud 

olmejäätmetest 60 - 70 %, kui erandlikku 2010. a mitte arvestada.  

Ohtlikke jäätmeid, peamiselt elektroonikaromud, on 43-62 % liigiti kogutud olmejäätmetest.  

Biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid on kogutud vaid 0,5 kuni 1,8 t/a, mis osutab asjaolule, et nimetatud 

jäätmeist  satub aruandekohuslaste käitlusesse vaid väike osa ja enamus kompostitakse või põletatakse 

kohapeal. Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid eraldi ei koguta, need satuvad segaolmejäätmetesse või 

kompostitakse kohapeal. Puidu- ja paberijäätmeid on olmejäätmetes ca 1 kuni 2 t/a, paber- ja 

kartongpakendit arvestamata.    

Suurjäätmeid on kogutud viimastel aastatel kogumisringidega ning nende maht on juba arvestatav.        

Segaolmejäätmete kogus oli maksimaalne 2007. a, kui enne korraldatud jäätmeveo algust viidi prügilasse 

suuremal hulgal ära majapidamisse kogunenud prahti. Järgnevatel aastatel on segaprahti  kogutud 443…492 

t/a, mis moodustab 95 kuni 97 % olmejäätmete üldkogusest (erandina 2010. a 66 %). Segaprahi kõrge 

protsent osutab vajadusele arendada liigitikogumist materjalide viisi.   

Olmejäätmete keskmine kogus ühe elaniku kohta 2010 - 2011 on tabeli andmeil 132 kg/a. Kui lisada ka  

pakendijäätmed, oleks vastav arv 156 kg. See ei moodusta pooltki arvestuslikust 361 kg.    
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Lähtudes Euroopa Liidu liikmesriikide olmejäätmete tekkekoguste hinnangust, võib eeldada, et olmejäätmete 

kogus suureneb keskmiselt 3% aastas kuni aastani 2013 ning edaspidi väheneb. Määravaks faktoriks on 

majanduse olukord ja elatustase. 

 

Korraldatud olmejäätmeveole mindi Saarde vallas üle 2007. a. Korraldatud olmejäätmeveo esimesel 

perioodil 01.02.2007 kuni 31.08.2010 teostas jäätmevedu Cleanaway AS, hilisem Veolia Keskkonnateenused 

AS. Järgnevaks perioodiks, 01.09.2010 kuni 31.08.2013 a koos õigusega pikendada kuni 2 aastat,  on 

jäätmeveo ainuõigus antud Ragn-Sells AS-le. 

 

Saarde vald moodustab ühe korraldatud olmejäätmeveo piirkonna, kuhu kuulub kogu valla 

haldusterritoorium. Eesmärgiks on kõikidele Saarde valla territooriumil elavatele ja tegutsevatele 

jäätmevaldajatele regulaarse jäätmekäitlusteenuse osutamine optimaalse ühtlustatud teenuse hinnaga. 

Korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid kehtestatakse vallavolikogu poolt, käesoleval perioodil 

on nendeks segaolmejäätmed ja suurjäätmed.  

 

Jäätmeseaduse alusel on jäätmevaldajaks jäätmetekitaja või isik, kelle valduses on jäätmed, samuti 

korteriühistu, selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum. Kõik 

jäätmevaldajad loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo 

piirkonnas. Jäätmehoolduseeskirja kohaselt on kõigil jäätmevaldajatel kohustus sõlmida jäätmeveoleping 

ainuõiguse saanud jäätmevedajaga. Lepingu mittesõlmimine ei vabasta jäätmete kogumise ja käitlejale 

üleandmise kohustusest ega tühista korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemist. Korraldatud jäätmeveoga 

liitumise kohustusest on vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.   

Vastavalt vallas kehtestatud korrale vabastatakse jäätmevaldaja erandkorras tema taotluse alusel teatud 

tähtajaks jäätmeveost, kui kinnistul ei elata alaliselt või ei toimu seal majandustegevust, mis tekitaks 

olmejäätmeid. Suvilana kasutatavad kinnistud võivad saada hooajalise veo õiguse. Naaberkinnistud, kes 

kasutavad ühist konteinerit, võivad liituda ühe lepingu alla.    

 

Vallas on asutatud jäätmevaldajate register ning kehtestatud selle pidamise kord. Kasutusel on 

registritarkvara „Skarabeus“. Registrit korrigeeritakse pidevalt vastavalt aadressandmete muutusele, 

eluruumide asustamisele ja uute jäätmevaldajate lisandumisele. Kinnistud, mis on sattunud registrisse 

elamumaa sihtotstarbe olemasolu tõttu, kuigi  eluhooned puuduvad või on lagunenud, arhiveeritakse või 

kustutatakse registrist. Digitaalse andmevahetusega jäätmevedaja ja valla registri vahel on sageli probleeme 

ja pole võimalik saada vajalikku infot. Hetkel on jäätmevaldajate registris 1629 objekti. Ühe objekti kohta 

tuleb keskmiselt 2,7 inimest, mis on üsna tõenäone, sest kortermajades on ühe lepinguga hõlmatud ca 15-30 

inimest, eramajades 1-2.   

 

Korraldatud jäätmeveo käesoleval perioodil 2010.-2012. a on jäätmevaldajad esitanud vabastuse ja 

soodustuse saamiseks 700 avaldust. Nende alusel on kantud arhiivi ning antud vabastus esialgselt registrisse 

sattunud objektidele, kus ei elata alaliselt, viibitakse vaid lühiajaliselt, maja on elamiskõlbmatu või müügis. 

Nimetatud põhjustel on vabastuse saanud 14 % jäätmevaldajaist. Hooajalise veo puhul on jäätmevaldaja 

vabastatud talvekuudel, enamasti oktoobrist-novembrist kuni aprillini. Suvel toimub vedu tavalise korra 

kohaselt. Jäätmeveost ei vabastata põhjendusel, et soovitakse jäätmeid ise prügilasse viia või ära anda vaid 

üks-kaks korda aastas. Seetõttu on 4 % taotlustest saanud eitava vastuse. Vastupidiselt kortermajadele, kus 

tehakse mõnikord lepinguid trepikodade või korterite viisi, on paljud naaberkinnistud kasutanud õigust 

kasutada ühist jäätmekonteinerit ja liituda kellegi teise lepinguga. Vabastuste ja hooajalise veo suur osakaal 

näitab, kui palju on vallas tühjalt seisvaid maju, kus käiakse vaid suvel. Suvekodus viibivad inimesed 

tekitavad jäätmeid, kuid kui sealt ei toimu äravedu, satuvad jäätmed metsa alla, põletatakse, pannakse 

võõrasse prügikasti või paremal juhul viiakse kaasa alalisse elukohta. 
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Tabel 8. Jäätmevaldajad ja nende esitatud avaldused 2010. – 2012. a. 
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Jäärja küla 66 37 14 5 4 
  

3 2 
 

Kalita küla 104 61 28 13 2 3 1 9 
  

Kamali küla 45 26 12 6 2 3 
 

1 
  

Kanaküla küla 71 44 26 10 5 3 1 3 2 2 

Kilingi-Nõmme v.s. linn 1940 660 266 67 8 17 1 50 104 19 

Kärsu küla 34 18 8 2 
 

1 
 

4 1 
 

Laiksaare küla 68 64 43 25 3 2 1 9 1 2 

Lanksaare küla 15 10 3 1 1 
 

1 
   

Leipste küla 110 59 30 12 5 2 
 

8 2 1 

Lodja küla 139 58 24 11 
 

3 
 

7 2 1 

Marana küla 25 14 6 
    

6 
  

Marina küla 33 22 14 9 
   

3 1 1 

Mustla küla 24 12 4 3 
   

1 
  

Oissaare küla 16 5 1 1 
      

Pihke küla 7 1 0 
       

Reinu küla 20 14 10 7 3 
     

Saarde küla 349 122 33 12 4 1 
 

11 4 1 

Sigaste küla 77 35 11 3 1 1 
 

5 1 
 

Tali küla 320 74 25 6 5 1 2 9 2 
 

Tihemetsa alevik 595 136 55 6 7 2 
 

16 24 
 

Tuuliku küla 11 8 6 3 3 
     

Tõlla küla 103 44 19 5 2 2 2 6 2 
 

Veelikse küla 114 57 37 16 10 3 
 

5 1 2 

Viisireiu küla 52 22 11 2 1 
  

7 
 

1 

Väljaküla küla 59 26 14 6 
 

1 4 3 
  

Kokku 4397 1629 700 231 66 45 13 166 149 30 

 
Korraldatud olmejäätmeveo esimese perioodi lõpul 2010. a oli leping sõlmitud 71 % -l jäätmevaldajatest 

(kokku 836 lepingut + veel 207 nendega seotud jäätmevaldajat), sealhulgas Kilingi-Nõmmes 87 %-l. 

Kasutusel oli 900 konteinerit, neist 564 rendikonteinerit. Käesoleval perioodil toimub regulaarne jäätmevedu 

ca 98 % jäätmevaldajate juurest. Pikaajaliste võlgnevuste tõttu on jäätmevedu peatatud paarikümnel objektil. 

Lühiajalisi võlgnikke on rohkem.  

Korraldatud olmejäätmeveo miinimumpakett on 80 l konteiner veosagedusega 1 kord kuus. 

Kasutusel on erineva suurusega jäätmemahutid, üle poole neist on 80 l konteinerid.  Konteinereid 

tühjendatakse maa-asulates enamasti 8 nädala tagant ja tiheasustuses 4 nädala tagant, kui pole antud harvema 

veo soodustust. Korterelamute suuri konteinereid tühjendatakse peamiselt 2 nädala tagant. Hooajalise 

lepingu korral toimub vedu 3-6 korda suveperioodil.    
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 Tabel 9.  Jäätmekonteinerite arv ja kogumaht korraldatud olmejäätmeveol 2012. a. 

 

Jäätmemahuti 
Mahuti 
suurus 
liitrites 

Arv 
%-des 
kogu 
arvust 

Kogu- 
maht 
 m³ 

Kaal t 
erikaalul 155 

kg/m³ 

%-des 
kogu- 

mahust 

Jäätmekott 
50 2 0,15 0,100 0,016 0,03 

100 9 0,66 0,900 0,140 0,26 

Jäätmekonteiner 

80 695 51,07 55,600 8,618 15,88 

100 2 0,15 0,200 0,031 0,06 

120 1 0,07 0,120 0,019 0,03 

140 229 16,83 32,060 4,969 9,16 

240 219 16,09 52,560 8,147 15,01 

370 30 2,20 11,100 1,721 3,17 

600 62 4,56 37,200 5,766 10,63 

660 25 1,84 16,500 2,558 4,71 

770 1 0,07 0,770 0,119 0,22 

800 24 1,76 19,200 2,976 5,48 

1100 13 0,96 14,300 2,217 4,08 

1500 27 1,98 40,500 6,278 11,57 

2500 15 1,10 37,500 5,813 10,71 

4500 7 0,51 31,500 4,883 9,00 

Kokku 
 

1361 100,00 350,110 54,267 100,00 

sh renditavad    718 52,76       

 

7.4. Pakend ja pakendijäätmed 

 

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

käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani 

ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavad 

ühekorrapakendeid. 

Pakendijäätmed on mis tahes pakend või pakendimaterjal, mis muutub pärast pakendi kasutamist jäätmeteks 

JS § 2 tähenduses. Pakendijäätmeteks ei loeta pakendi tootmisel tekkinud jääke. 

Pakendid, sh lahus kogutud olmepakendijäätmed on koondatud EJK nimistu jaotisekood 15 alla ning jagatud 

materjali alusel liikideks. Suurem osa pakendist on ühekorrapakendid ning nende osa on ka pakendijäätmetes 

suurem, kuna korduskasutuspakend võetakse võimalusel uuesti käiku. 

Pakendi ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi toimimiseks rakendatakse 

majandusmeetmetena pakendi tagasivõtmise kohustust, tagatisraha ja pakendiaktsiisi, neid juba alates 2005. 

aastast.  Pakendiseadusega on antud kohustusi pakendiettevõtjale, kohalikule omavalitsusele ja 

taaskasutusorganisatsioonile. On kehtestatud taaskasutamise sihtarvud. Tagatisrahaga pakendite kogumisega 

tegeleb Eesti Pandipakend OÜ, peamiselt konteinerite kaudu kogutava muu müügipakendiga tegelevad 

taaskasutusorganisatsioonid (edaspidi TKO-d) – MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), MTÜ Eesti 

Pakendiringlus (EPR) ja OÜ  Tootjavastutusorganisatsioon (TVO).  

 

Pakendijäätmeid iseloomustab väike tihedus: olmejäätmete massist moodustavad nad umbes 30%, mahust 

aga kuni 60%. Uuringute alusel (Eestis tekkinud olmejäätmete, sh pakendijäätmete ja biolagunevate jäätmete 

koostise ja koguste analüüs. Segaolmejäätmete sortimisuuring, 2008) moodustab plastpakendist suurema osa 

(keskmiselt 65%) nn pehme plast (kilekotid, pakkekile jms). Kõva plasti (plastpudelid, -karbid, - kaaned, -

korgid jms) osakaal plastpakendist on keskmiselt 35%. Klaaspakend ning paber- ja kartongpakend 
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moodustavad ligikaudu võrdse osa pakendijäätmetest. Klaaspakend moodustab ca 98% olmejäätmete hulgas 

olevast klaasist ja plastpakend 88% olmejäätmete hulgas olevast plastikust. 

 

Pakendijäätmete kogumine ja käitlemine toimub tootjavastutuse põhimõttel, kus kohalikul omavalitsusel ei 

ole finantsilisi kohustusi, küll aga korraldav funktsioon, et süsteem toimiks kohalike elanike vajadusi 

arvestades optimaalselt. Selleks tehakse koostööd TKO-dega, kooskõlastades konteinerite asukohad ja 

tühjendussagedused. Saarde vald on sõlminud koostöölepingud kõigi eelnimetatud TKO-ga, kelle ülesandeks 

on kogumisvahendite paigaldamine, tühjendamine ja transport käitluskohta.  

Pakendijäätmete kogumiseks elanikelt on Saarde vallas paigaldatud avalikult kasutatavad konteinerid 

segapakendile (klaas, metall, plast, joogikartong) ja paber- ja kartongpakendile. ETO poolt paigaldatud 

segapakendite kogumiskonteinerid on üldjuhul kollase värvusega, paberpakendi konteinerid sinised, teiste 

TKO-de poolt paigaldatud konteinerid on muud värvi. Konteineritel olevad sildid annavad juhiseid 

pakendiliigi kohta. Asutused-ettevõtted on vajalikud konteinerid endale ise soetanud. Pakendikonteinereid 

tühjendatakse üldjuhul üks kord kuus. Kilingi-Nõmmes on pakendikonteinerite võrgustik piisavalt tihe, 

vastab vajadusele ning Saarde valla jäätmehoolduseeskirja p. 10.4 nõudele  - vähemalt 1 punkt 1000 m 

kaugusel. Mõnes üle 50 elanikuga külas see veel puudub. Suveperioodil täituvad konteinerid üle ja oleks vaja 

lisamahtu. 

 

Tabel 10.  Pakendikonteinerite asukohad  Saarde vallas.  

Lisa 3 Saarde valla jäätmehoolduseeskirjale 

  

Asula Asukoht Tüüp Maht m³ Arv Haldaja 

Kilingi-Nõmme Pärnu 10 Segapakend 0,6 1 EPR 

Kilingi-Nõmme Kantsi 20  Segapakend 0,6 1 EPR 

Kilingi-Nõmme Pärnu 83, Sauga kauplus Segapakend 3,0 1 EPR 

Kilingi-Nõmme Keskväljak, parkla Segapakend 4,0 2 EPR 

Kilingi-Nõmme Pärnu 42a, turu parkla Segapakend 2,5 1 ETO 

Kilingi-Nõmme Aia tn - Põllu tn nurk Segapakend 2,5 1 ETO 

Kilingi-Nõmme Aia tn 17 üle tänava Segapakend 2,5 1 TVO 

Kilingi-Nõmme Sambla 18, gümnaasium Segapakend 0,6 1 TVO 

Kilingi-Nõmme Nõmme 22, vallamaja Segapakend 0,6 1 TVO 

Kilingi-Nõmme Pärnu 107a, parkla Segapakend 0,6 1 TVO 

Kilingi-Nõmme Nõmme 7, üle tänava Segapakend 2,5 1 TVO 

Kilingi-Nõmme Pärnu 42a, turu parkla paber-kartong 2,5 1 ETO 

Kilingi-Nõmme Aia tn - Põllu tn nurk paber-kartong  2,5 1 ETO 

Tihemetsa alevik korruselamute juures Segapakend 2,5 1 ETO 

Tihemetsa alevik Punapargi tee-Karu põik Segapakend 0,6 1 TVO 

Tihemetsa alevik kaupluste juures Segapakend 0,6 1 TVO 

Tihemetsa alevik korruselamute juures Segapakend 1,5 2 EPR 

Tihemetsa alevik korruselamute juures Segapakend 0,6 1 EPR 

Tihemetsa alevik korruselamute juures paber-kartong  2,5 1 ETO 

Jäärja küla külakeskus Segapakend 0,6 1 TVO 

Kalita küla kaupluse maja Segapakend 0,6 1 EPR 

Kanaküla küla kauplus   Segapakend 0,6 1 ETO 

Laiksaare küla kauplus Segapakend 0,6 1 EPR 

Lodja küla Trahter Segapakend 3,0 1 EPR 

Saarde küla Tankla Segapakend 0,6 1 EPR 

Saarde küla Kalda tee 12, Gia parkla Segapakend 0,6 1 TVO 
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Sigaste küla külakeskus Segapakend 0,6 1 TVO 

Tali küla keskuse parkla Segapakend 2,5 1 ETO 

Tali küla keskuse parkla paber-kartong  2,5 1 ETO 

Tõlla küla külakeskus Segapakend 0,6 1 EPR 

Veelikse küla bussipeatus Segapakend 0,6 1 EPR 

Kokku     52,2 33   

     
Hinnanguliselt arvestatakse Eestis pakendijäätmete koguseks ca 120 kg inimese kohta aastas, kuid Saarde 

vallas on see kahe viimase aasta keskmisena olnud vaid 24 kg. Kogutavate pakendijäätmete hulk on väiksem 

põhjusel, et pakendatud kaupu ostetakse vähem ning osa pakendijäätmeid põletatakse või visatakse ära koos 

segaolmejäätmetega. Samas satub pakendikonteineritesse pahatihti ka segaolmejäätmeid. Paber- ja 

kartongpakendite konteinerisse pannakse ka suures koguses muud vanapaberit – raamatuid, ajalehti, ajakirju, 

kuid see on teatud piirini aktsepteeritav.   

Pakendijäätmete, sh segapakendite kogus on jõudsalt kasvanud alates 2008. a, põhjuseks paremate 

tingimuste loomine pakendite äraandmiseks, konteineripargi laienemine ja teadlikkuse kasv.  

 

Tabel 11. Pakendijäätmete koguteke, sh kogutud jäätmed Saarde vallas 2006. – 2011. a, tonnides 

Alus: JATS jäätmearuandluse infosüsteem 

 

Jäätmekood Jäätmete nimetus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

kood 15 
Pakendijäätmed; mujal nimetamata 
absorbendid, filtermaterjalid  

            

15 01 01 Paber- ja kartongpakendid   6,100 7,646 7,146 2,980 3,951 

15 01 02 Plastpakendid 19,251 19,371 16,118 95,971 17,125 17,247 

15 01 03 Puitpakendid           0,140 

15 01 04 Metallpakendid 1,327 1,252 1,925 3,687 22,015 6,610 

15 01 06 Segapakendid   7,131 22,351 42,169 57,183 67,828 

15 01 07 Klaaspakendid 5,513 9,981 10,078 8,339 9,364 11,075 

15 01 10* 
Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega 
saastunud pakendid 

    0,125 0,027 0,111 1,136 

15 02 02* 
Ohtlike ainetega saastunud 
absorbendid, filtermaterjalid jm 

  0,100         

  Kokku  26,091 43,935 58,243 157,339 108,778 107,987 

 
Klaaspakendi kogus on eeldatavasti suurem, kui tabelist nähtub. Põhjuseks on asjaolu, et elanikelt kogutud 

klaaspakend läheb enamasti segapakendi hulka. Ehkki juba ligi paarkümmend aastat tagasi loodi Kilingi-

Nõmmes võimalus klaastaara eraldi kogumiseks kahe nn Järvakandi klaasikonteineri näol, eraldi värviline ja 

värvitu klaastaara, ei tööta see süsteem enam, sest väikeste koguste eraldi vedamine pole jäätmefirmadele 

majanduslikult kasumlik. Klaaspakendit kogutakse eraldi peamiselt ettevõtetelt ja tagatisrahaga kaetud 

pakenditena. Riigi jäätmekava kohaselt oli tagatisrahaga pakendite tagastusprotsent 2007. a ca 70 %.  

Ühekorra- ja korduskasutusega klaasist ja plastpudelites ning metallpakendites olevate jookide (õlu, vähese 

etanoolisisaldusega alkohoolse joogi, siidri, perry ja karastusjoogi) pakendid on tähistatud vastava 

tagatisraha embleemiga ja nende pakendite eest on võimalik MTÜ Eesti Pandipakendi süsteemi tagastades 

saada vastav tagatisraha. Poest ostes lisatakse aga vastav tagatisraha joogi hinnale. Üleriigiline süsteem on 

loodud selleks, et stimuleerida plastist, metallist ja klaasist joogipakendi taaskasutust ja kokku hoida 

toorainet uue tootmiseks. Tagatisrahaga pakendit saab ära anda Kilingi-Nõmmes Pärnu 42a Kilingi-Nõmme 

Majandusühistu taarapunktis, kus on paigaldatud vastav automaat, samuti Tihemetsa, Tali ja Kanaküla 

kauplustes, kus toimub vastuvõtt käsitsi. 
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7.5.  Biolagunevad jäätmed 

 

Biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, paber ja papp.  

Biojäätmed on osa biolagunevatest jäätmetest: 1) aia- ja haljastusjäätmed; 2) kodumajapidamises, 

jaemüügikohas ja toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed; 3) samalaadsed toiduainetetööstuse 

jäätmed. Biojäätmete hulka ei kuulu paberi- ja papijäätmed, naturaalse tekstiili ja töödeldud puidu jäätmed.   

Jäätmenimistus asuvad nad jaotistes: kood 02 01 Põllumajanduses, aianduses, metsanduses  ning toiduainete 

valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed; kood 20 01 08 Köögi- ja sööklajäätmed; kood 20 02 Aia- ja 

haljastusjäätmed.  

 

Biolagunevate jäätmete osakaal segaolmejäätmete hulgas sõltub aastaajast (suurem suvel ja sügisel) ja elamu 

tüübist (suurem korterelamus ja väiksem ühepereelamutes, sest seal on võimalik neid kohapeal ka 

kompostida).  Hinnanguliselt moodustavad biolagunevad jäätmed olmejäätmetest ühe kolmandiku. Seega on 

nende koguste vähendamisel võtmeroll ladestatavate olmejäätmete koguste vähendamisel ning prügilate 

keskkonnaohu minimiseerimisel. 

 

Biolagunevate jäätmete koostise kohta on riigi jäätmekavas esitatud andmed: köögijäätmed 43 %; paber, 

papp, paberpakend ja vanapaber 28 %; aiajäätmed 18 %, puit 5 % ja muud biolagunevad jäätmed 6 %.  

Toetudes Eesti läbiviidud uuringutele võib oletada, et üks inimene tekitab keskmiselt 130 kg biolagunevaid 

jäätmeid aastas. Selle arvestuse kohaselt peaks Saarde vallas tekkima ca 570 - 580 t biolagunevaid jäätmeid 

aastas. Jäätmearuandluse alusel on vallast kogutud biolagunevate jäätmete kogused võrreldamatult 

väiksemad. Alljärgnevas tabelis on esitatud andmed biolagunevate jäätmete kohta materjalide viisi. 

 

Tabel 12. Biolagunevate jäätmete kogumine Saarde vallas 2006. – 2011. a, tonnides 

Alus: JATS jäätmearuandluse infosüsteem 

 

Jäätmekood Jäätmete nimetus            2006 2007 2008 2009 2010 2011 

20 02 01 Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed   0,520 0,500 1,260 0,580 1,820 

20 01 01 Paber ja kartong 0,380   2,173 1,223 0,510 1,795 

15 01 01 Paber- ja kartongpakendid   6,100 7,646 7,146 2,980 3,951 

03 01 05 Saepuru, laastud, pinnud, puit jm   0,320 0,520 0,220 0,120 0,220 

15 01 03 Puitpakendid           0,140 

17 02 01 Puit   0,200 0,320 0,100 5,060 0,060 

20 01 38 Puit, mida ei ole nimetatud koodinr 20 01 37   3,460 0,580 0,140 0,200   

 
Kokku 0,380 10,600 11,739 10,089 9,450 7,986 

 
Elamute juures tekkivad biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed kompostitakse enamasti kohapeal või selle 

läheduses, kasutades selleks looduses olevaid auke ja süvendeid ning  kompostiaunasid. Osa neist jäätmeist 

ka põletatakse või kasutatakse põllumajanduses. Kortermajadest pärinev samalaadne jääde läheb sageli 

segaolmejäätmete hulka. Avalikelt haljasaladelt ja kalmistutelt kogutud biolagunevad jäätmed veetakse 

kompostiplatsile, mis asub Marana külas reoveepuhasti kinnistul. Sinna viivad aia- ja haljastusjäätmeid ka 

elanikud, leppides veo eelnevalt kokku reoveepuhasti haldaja Saarde Kommunaal OÜ-ga. Puuvõrade 

kärpimisel tekkiv oksarisu põletatakse või hakitakse kompostiplatsil. Kalmistult ja haljasaladelt kogutud  

mittelagunevad jäätmed on seotud korraldatud olmejäätmeveoga.  

 

Köögi- ja sööklajäätmete osas eraldi arvestust ei peeta ja tekkivat kogust ei tea. Kuid kuna linnas on küllalt 

palju toitlustusettevõtteid ja suuri kortermaju, kus ei kasutata kompostreid, siis võib arvata, et köögijäätmete 

osa segaolmejäätmetes on ca 40-50 % ja see võib soojal aastaajal ebameeldivust tekitada. Probleemi 
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leevendaks korralik soojusisolatsiooniga komposter, kus aktiivne lagunemisprotsess toimub kiiresti, 

ligikaudu 6 kuni 8 nädalaga, ja ei teki ebameeldivat lõhna. See vähendaks tunduvalt ka ladestamisele 

minevat segaolmejäätmete kogust. Väikemajapidamistes heidetakse köögijäätmeid tihtilugu lahtistesse 

aunadesse, mis meelitavad ligi kahjureid. Köögijäätmete kompostimiseks on kasutusel ka suletud 

kompostikaste ja kompostreid. Osa biolagunevaist jäätmetest läheb loomatoiduks.   

 

Paber ja papp on biolagunevad ja ei tekitaks prügilasse ladestamisel probleeme, kuid ressursi kokkuhoiust 

ajendatud eesmärk on seda võimalikult palju taaskasutada. Meie vallas kogutav kuni 10 t/a on küllalt suur 

panus. Riigi jäätmekava järgi moodustavad paber ja kartong (paberpakend, raamatud, ajalehed, ajakirjad 

jms) ligikaudu 19% olmejäätmete üldkogustest, seejuures on ahikütte või kaminaga elamutes paberi osakaal 

väiksem, sest see põletatakse küttekolletes. Palju paberit, sh ajakirju-ajalehti pannakse paber- ja 

kartongpakendi konteineritesse (vt tabel 10). Vanapaberi äraandmisel erandkorras suurte kogustena, nagu 

kasutuselt kõrvaldatavad õpikud jm, eest tuleb jäätmevaldajal tasuda, pakendi vedu on tasuta.  

 

Reovee käitlemise tulemusel tekkivad jäätmed leiavad käesolevas jäätmekavas käsitlemist peamiselt 

biolagunevate jäätmete kompostimise aspektist. Veeseaduse järgi loetakse reoveeks üle kahjutuspiiri rikutud 

ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajavat vett ja heitveeks suublasse juhitavat kasutusel olnud vett. 

Käitlemist vajavad septikusetted (kood 20 03 04) ja kanalisatsioonipuhastusjäätmed (kood 20 03 06), mis 

liigitatakse olmejäätmete hulka, ning reoveepuhastusjäätmed (jaotis 19) ja kanalisatsiooni läbipesemisel 

tekkinud vesipõhised pesuvedelikud (kood 07 03 01). Alljärgnevas lõigus esitatud arvulised suurused 

pärinevad Saarde Kommunaal OÜ andmebaasist selles osas, mis ei kajastu riiklikus statistikas.  

 

Kilingi-Nõmme linna ja Saarde küla ühiskanalisatsiooni suunatud reovesi puhastatakse reoveepuhastis, mis 

asub Marana külas, valmis 1995. a ja rekonstrueeriti 2008. a. Reoveepuhasti kompleksi kuuluvad ka 3 

biotiiki, mudaväljak, purgla ja kompostiplats. Linna reoveepuhastit ja teiste asulate kuut väiksemat 

biopuhastit läbib aastas ca 61000 m
3
 reovett, mis tekitab küllalt suures koguses setteid. Aeg-ajalt pestakse 

läbi reoveepumplaid ja tühjendatakse biotiike. Biopuhastite muda käideldakse koos veepuhastis tekkinud 

reoveesettega. Mudatahendusväljaku mahutavus on 500 m
3
, mille ühekordsel tühjendusel suunatakse 

kompostimisele ca 200 m
3
 muda. Kuivkäimlate sisu ja kogumiskaevudest väljaveetav reovesi lastakse 

reoveepuhasti purglasse ja see läbib puhastustsükli. Purgla rajati 2008. a, mahutavus on 30 m
3
 ja see kogus 

suunatakse puhastisse 15 tunni jooksul. Aastas lastakse purglasse 1300 kuni 1400 m
3
 fekaale ja reovett.  

Purgla aitab reguleerida puhasti koormust, hoides ära lühiajalisi tugevaid ülekoormusi. Reoveepuhasti on 

sajuperioodil üle koormatud ja selle vähendamiseks on vaja välja ehitada sadevete kogumise süsteem, et 

vähendada kanalisatsiooni kaudu ärajuhitava sadevee sattumist puhastisse.   

Käitlemata reovee- ja septikusette ladestamine põldudele on keelatud. Biomuda ja haljastusjäätmed on 

sobivad komponendid kompostmulla tootmiseks. Selleks on reoveepuhasti territooriumile rajatud 

nõuetekohane asfalteeritud kompostiplats suurusega 5400 m
2
.  Esialgselt rajatud väike kompostiplats 

rekonstrueeriti 2008. a Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Biomudale lisatakse puulehti ja muid aia- ja 

pargijäätmeid, ca 800 kuni 1300 m
3
 aastas. Tugiainetena kasutatakse peenestatud oksi (hakkepuitu), saepuru 

või põhku. Platsil toimub passiivne aunkompostimine. Kompostiplatsilt väljavalguv nõrgvesi suunatakse 

tagasi puhastisse. Kompostmulda kasutatakse linnahaljastuses, sh haljastuse taastamisel vee- ja 

kanalisatsioonitrasside rajamisel ja mitmesugustel ehitustöödel. Kompostimine on kallis toiming, sest 

materjali tuleb sorteerida, segada, õhustada, korduvalt ringi tõsta ja sõeluda. Selleks vajalik tehnika vallal 

puudub, vajadusel ostetakse teenust. 2011. a saadi esimene kogus sõelutud komposti – 450 m
3
. 

 

Puidujäätmeid kogutakse suhteliselt vähe, ehkki metsarikkas vallas on puidutöötlusettevõtteid. Enamus 

puidujäätmeid  taaskasutatakse energiatootmiseks kohapeal või antakse üle soojatootjatele. Varem ladustasid 

puidutöötlusettevõtted saepuru jm puidujäätmed Kilingi-Nõmme prügilasse. 
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7.6.  Ohtlikud jäätmed 

 

Ohtlikud jäätmed (EJK nimistus jäätmete koodinumbrid tähistatud tärniga *) on jäätmed, mis võivad oma 

kahjuliku toime tõttu olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Ohtlikke jäätmeid tekib nii 

majapidamistes kui ettevõtetes. Majapidamistes tekib vanu akusid ja patareisid, värvijäätmeid, õliseid 

jäätmeid, vanu ravimeid, päevavalguslampe jmt. Ettevõtetes tekib nii spetsiifilisi tootmisjääke kui 

majapidamistega sarnaseid ohtlikke jäätmeid. Andmed Saarde vallast kogutud  ohtlike jäätmete kohta on 

esitatud alljärgnevas tabelis. 

 

Tabel 13. Ohtlike jäätmete kogumine Saarde vallas 2006. – 2011. a, tonnides  

Alus: JATS jäätmearuandluse infosüsteem 

 

Jäätmekood Jäätmete nimetus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

07 03 01* Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused         22,000 33,080 

07 07 04* Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud 
  

0,147 
  

0,159 

08 01 11* 
Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke  aineid 
sisaldavad värvi- ja  lakijäätmed  

10,920 6,990 
  

1,274 

13 02 05* 
Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- 
ja määrdeõlid   

0,260 0,125 0,073 0,852 

13 02 06* Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 
    

0,414 1,022 

13 02 08* Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 1,200 
 

0,534 0,112 
 

0,132 

15 01 10* 
Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud 
pakendid   

0,125 0,027 0,111 1,136 

15 02 02* 
Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, 
puhastuskaltsud, filtermaterjalid jm  

0,100 
    

16 01 04 01* M1 ja N1 kategooria romusõidukid 
  

1,000 
 

16,575 2,000 

16 01 07* Õlifiltrid 
  

0,026 0,124 0,038 0,459 

16 01 14* Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 
     

0,002 

16 06 01* Pliiakud 0,970 
 

0,690 0,148 13,947 0,524 

16 07 08* Õli sisaldavad jäätmed 
 

20,600 
    

17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 
  

9,280 2,260 0,960 17,340 

18 01 03* 
Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma 
ja kõrvaldama erinõuete kohaselt   

0,006 0,028 0,012 0,100 

20 01 13* Lahustid 
     

0,011 

20 01 14* Happed 
     

0,002 

20 01 21* Luminestsentslambid jm  elavhõbedat sis jäätmed 
  

0,037 0,005 0,027 0,212 

20 01 23 01* 
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad  kasutuselt 
kõrvaldatud suured kodumasinad    

0,260 1,080 1,060 

20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, liimid, vaigud 
    

0,148 0,215 

20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 
     

0,002 

20 01 33* 
Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 06 03 
nimetat patareid ja akud ning sortimata patarei- ja 
akukogumid, mille hulgas on selliseid patar.,akusid 

  
0,044 

  
0,375 

20 01 35* 
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud 
elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole 
nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 

  
7,167 6,771 

  

20 01 35 03* 
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud 
infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, 
mida ei ole nimet koodinr 20 01 21* ja 20 01 23* 

    
0,930 1,175 

20 01 35 04* 
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud 
tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole 
nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 

    
0,690 1,240 

20 01 98* Sortimata ravimikogumid 
  

0,026 0,009 
 

0,134 

  Kokku 2,170 31,620 26,332 9,869 57,005 62,506 
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Ohtlike jäätmete osa kogutud jäätmete üldkogusest on aastati erinev, kõikudes 0,1 … 7,8 % vahel,  6 aasta 

keskmine on 2,5 %. Ohtlike jäätmete liigiline koostis sõltub ettevõetud suurematest töödest. Näiteks 

moodustavad 2010. ja 2011. a õlimahutite, kanalisatsioonitrasside ja reoveepumplate läbipesemisega 

tekkinud pesuvedelikud 39 kuni 53 % vastava aasta ohtlike jäätmete üldkogusest ning asbesti sisaldavad 

ehitusmaterjalid 35 % 2007. a ohtlikest jäätmetest. Värvi- ja lakijäätmed, romusõidukid, autoremondi õli 

sisaldavad jäätmed ning mitmesugused ohtlikke osi sisaldavad seadmed moodustavad igaüks ligikaudu 

kümnendiku ohtlike jäätmete kogusest. Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (eterniit) kogused võivad olla 

suuremad kui tabelist nähtub, sest kõik jäätmed ei satu prügilasse sealse kõrge vastuvõtuhinna tõttu. 

Eterniidijäägid kasutatakse kodumajapidamises varikatuste tegemiseks või maetakse illegaalselt teetäiteks.  

   

Jäätmete ohtlikkuse vähendamiseks on väga oluline eraldada tekkivad ohtlikud olmejäätmed mitteohtlikest 

ning tagada nende keskkonnaohutu käitlemine. Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed on 

võimalik tasuta üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti asukohaga Muru tn 4 Kilingi-Nõmmes. Konteiner 

on Saarde Kommunaal OÜ hooldada. Korraldatakse ka kogumisringe. 

Vastavalt Jäätmeseadusele on ettevõtluses tekkinud ohtlike jäätmete kogumine ning üleandmine käitlejale 

ettevõtja kohustuseks. Ettevõte võib vedada oma tegevuses tekkinud ohtlikud jäätmed oma vahenditega 

käitlusettevõttesse või osta transporditeenust käitlejatelt. Ettevõtted on kohustatud jäätmekäitlusettevõttele 

oma ohtlikud jäätmed üle andma vastavalt kehtestatud ohtlike jäätmete hinnakirjale. 

 

Kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja nende üleandmist jäätmekäitlejatele korraldab 

kohaliku omavalitsuse üksus. Ohtlike jäätmete konteiner paigaldati Kilingi-Nõmme 1996. a. Konteineri 

asukoht ja haldaja on mitmel korral vahetunud, alates 2006. aastast on haldajaks  OÜ Ekoservis Teenused, 

kellega on Saarde Vallavalitsus sõlminud lepingu jäätmete  regulaarseks äraveoks. Samuti on 2008. a 

sõlmitud leping Paikre OÜ-ga ohtlike jäätmete üleandmiseks Paikre prügilas ja Paikre sorteerimisjaamas. 

Vald tasub ka nende ohtlike jäätmete eest, mida vallaelanikud on ise Paikresse viinud. Seoses 

elektroonikaromude eraldi kogumise käivitumisega 2007. a on vähenenud kodutehnika äraandmine ohtlike 

jäätmete konteinerisse. Kasutatud patareide kogumiseks on paigaldatud kauplustesse vastavalt märgistatud 

kogumiskaste ning nende tühjendamist korraldavad  turustajad.  

 

7.7.  Probleemtooted 

 

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

keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist.  

Probleemtoodete hulka kuuluvad:  

 patareid ja akud;  

 mootorsõidukid ja nende osad;  

 elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad;   

 rehvid;  

 põllumajandusplast.  

 

Vastavalt tootjavastutuse põhimõttele on tootjad kohustatud tagama tema turule lastud probleemtootest 

tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise ja omama selle kohustuse 

täitmiseks piisavalt tagatist. Tootja võib valida, kas ta täidab kohustused individuaalselt, annab need kirjaliku 

lepinguga üle tootjate ühendusele või ühineb tootjate  ühendusega.  

 

Patareid ja akud on loetletud EJK nimistus jaotise 16 06 ning kood 20 01 33* ja 20 01 34 all. Neid ohtlikke 

jäätmeid ei või panna olmeprügi hulka ega visata loodusesse. Sõidukite pliiakud tuleks viia kohe 
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kogumiskohta, mitte hoida neid kodus oma ruumides. Elanikud saavad patarei- ja akujäätmeid tasuta ära 

anda Kilingi-Nõmme ohtlike jäätmete kogumispunkti Muru tn 4 ja elektroonikaromude konteinerisse Pärnu 

tn 37 või Tali keskuses. Akusid ostetakse vanametalliga tegelevate ettevõtete poolt tagasi ja võetakse tasuta 

vastu jäätmejaamades, millest lähimad asuvad Pärnus. Patarei ja aku müügikohtades saab tasuta tagasi anda 

nii kantavate kui mootorsõidukite patareide ja akude jäätmed, sõltumata sellest, kas ostetakse ka uus aku või 

ei, kuid aku ei tohi olla oluliselt saastunud või lekkida. Patareide ja väikeste akude (kaamerad, mobiilid jms) 

kogumiseks on müügikohtadesse paigaldatud kõigile nähtavasse kohta tähistatud kogumiskastid. Valla poolt 

paigaldati patareide kogumiskastid ka koolidesse ja lasteaeda. Mingi osa patareidest satub koos 

olmejäätmetega prügilasse.  

 

Tabel 14. Patareide ja akude kogumine Saarde vallas 2006. – 2011. a, tonnides  

Alus: JATS jäätmearuandluse infosüsteem 

 

Jäätmekood Jäätmete nimetus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

16 06 01* Pliiakud 0,970 0,000 0,690 0,148 13,947 0,542 

20 01 33* 

Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02  
ja 16 06 03 nimetatud patareid ja 
akud ning sortimata patarei- ja 
akukogumid, mille hulgas on selliseid 
patareisid või akusid 

0,040** 0,070** 0,088** 0,483** 0,309** 0,439** 

 
Kokku 1,010 0,070 0,778 0,631 14,256 0,981 

 
Eeltoodud tabelis kahe tärniga** märgitud kogused on suuremad tabelis 13 toodust, sest neile on 

saatelehtede alusel lisatud Kilingi-Nõmme ohtlike jäätmetega üle antud aku- ja patareikogused, mis riiklikus 

statistikas ei kajastu, põhjuseks võib olla konteineri haldaja ebatäpne andmeesitus – OÜ Ekoservis Teenused 

real on andmeid ainult 2011. a kohta (vt tabel 6) .  

 

Romusõidukite ja nende osade taaskasutamise, korduskasutamise ja ringlussevõtuga  tegelevad  vastavad 

kogumiskohad. Romusõiduki või sõidukite kasutatud osad annab kogumiskohta või käitluskohta selle 

omanik või tema volitatud isik. Romusõidukite vedamisel tuleb vältida nende purunemist. Tootja ja turustaja 

on kohustatud sõidukite äravisatud osad jäätmevaldajatelt tasuta tagasi võtma sõltumata sellest, kas 

jäätmevaldaja kavatseb selle asendada uuega või mitte.  

 

Vanarehvide kogumist ja taaskasutamist korraldavad Eestis kaks tootjavastutusorganisatsiooni -  MTÜ Eesti 

Rehviliit ja MTÜ Rehviringlus. Mõlemad organisatsioonid on kohustatud vanu rehve piiramatus koguses 

vastu võtma nii era- kui ka juriidilistelt isikutelt.   

Vanarehvide kogumiskoht on Kilingi-Nõmmes Muru tn 4. Rehvide äraveo korraldab MTÜ Eesti Rehviliit, 

kellega Saarde vallal on koostööleping. MTÜ Eesti Rehviliidu kogumispunktides võetakse tasuta vastu kõiki 

Eestis tekkivaid vanu rehve eraisikutelt, kohalikelt omavalitsustelt, heakorrafirmadelt ning MTÜ Eesti 

Rehviliiduga lepingut omavatelt ettevõtetelt.  

MTÜ Rehviringlusel on koostöö  rehvide vastuvõtu osas autoremonditöökojaga Künka tn 11.  

Rehve saab tasuta ära anda ka uue rehvi ostmisel kauplusse või rehvitöökotta.  

Vanu rehve kui probleemseid jäätmeid on siiani niisama puruks jahvatatud ja kasutatud teetammide 

muldkehades või prügilate põhjade vooderdamisel. Kuid võimalik on toota neist gaasi, kütteõli ja tahma. 

Ettevõtted juba tegelevad sellega. Tootmisel on ka ökoloogiline aspekt. 

Puudulik andmeesitus jäätmefirmade poolt paistab silma ka alljärgnevas tabelis, kus vanarehvide üleandmist 

Saarde vallast 2009. a pole märgitudki, kuigi see toimus. Romusõidukite üleandmise puudumine on seletatav 

asjaoluga, et lammutuskojad asuvad enamasti Pärnus.                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 27 

Tabel 15. Romusõidukite ja vanarehvide kogumine Saarde vallas 2006. – 2011. a, tonnides  

Alus: JATS jäätmearuandluse infosüsteem 

 

Jäätmekood Jäätmete liik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

16 01 06 Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ohtlikke osi 11,720 
     

16 01 04 01* M1 ja N1 kategooria romusõidukid 
  

1,000 
 

16,575 2,000 

16 01 07* Õlifiltrid 
  

0,026 0,124 0,038 0,459 

16 01 03 Vanarehvid 4,800 15,392 2,118 
 

10,459 7,000 

16 01 03 01 M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid 
    

1,530 
 

 
Kokku 16,520 15,392 3,144 0,124 28,602 9,459 

 
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed on üks kiiremini kasvavaid jäätmevooge. Need jäätmeliigid 

sisaldavad väärtuslikke metalle, kuid samas ka äärmiselt keskkonnaohtlikke komponente nagu elavhõbe, 

tina, kaadmium, freoonid jne. Kodumajapidamises kasutatavad  elektri- ja elektroonikaseadmed ning 

samalaadsed kaubanduses, asutustes ja tööstuses kasutatavad seadmed tuleb koguda lahus muudest 

jäätmetest. Veol tuleb vältida purunemist ja omavahelist segunemist. Eestis korraldavad kasutatud 

elektroonikaseadmete kogumist ja taaskasutamist vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele MTÜ Eesti 

Elektroonikaromu ja MTÜ EES-Ringlus. Saarde vallal on mõlema TVO-ga koostööleping, sh MTÜ-ga Eesti 

Elektroonikaromu 2007. aastast ja MTÜ-ga EES-Ringlus 2010. aastast.  

Elektri- ja elektroonikaromude kogumise konteinerid asuvad Kilingi-Nõmmes aadressil Pärnu 37 Kilingi-

Nõmme majandusühistu õuel ja Tali küla keskuses. Konteinerid on avatud tööpäevadel tööajal. On määratud 

isikud, kes juhendavad jäätmete paigutamist konteinerisse ja jälgivad konteineri täituvust. Konteinereid 

tühjendatakse vastavalt täitumisele. Elektroonikaromusid saab ära anda ka kogumisringidel.    

 

Elektri – ja elektroonikaseadmete turustajad võtavad oma müügikohtades tasuta arvulise vastavuse alusel 

tagasi turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu. Kui 10 

km raadiuses kauplusest ei ole elektroonikaromude kogumiskohta, tuleb elektroonikaromu füüsiliselt isikult 

tasuta tagasi võtta sõltumata sellest, kas isik soetab turustajalt samalaadse seadme.   

Euroopa Liidu poolt etteantud normatiivide kohaselt tuleks koguda elanikkonnalt 4 kg elektri- ja 

elektroonikajäätmeid inimese kohta aastas.  

 

Tabel 16. Elektri- ja elektroonikaromude kogumine Saarde vallas 2006. – 2011. a, tonnides  

Alus: JATS jäätmearuandluse infosüsteem 

 

Jäätmekood Jäätmete liik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

16 02 14 
Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud 
koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13* 

        6,744 0,778 

16 02 16 
Kasutusest kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida 
ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* 

15,683           

20 01 36 
Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, 
mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 
23* ja 20 01 35* 

0,150 0,190   0,141 0,204   

20 01 36 01 
Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole 
nimetatud koodinr-tega 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* 

        1,315 0,850 

20 01 36 02 
Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole 
nim koodinr 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 

        0,960 0,995 

20 01 36 03 
Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- kommunikatsiooni-
seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega  20 01 
21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 

        0,465 0,510 

20 01 36 04 
Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, 
mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 
23*, 20 01 35* 

        0,360 0,665 
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20 01 36 05 
Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole 
nimetatud  koodinr-tega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 

        0,110 0,060 

20 01 36 06 
Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad 
(v.a. suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole 
nimetatud koodinr-tega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 

        0,670 0,510 

20 01 36 07 
Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad,  vaba aja veetmise ja 
spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 
01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 

        0,060 0,090 

20 01 36 09 
Kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole 
nim koodinr 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 

        0,080 0,030 

20 01 21* Luminestsentslambid jm elavhõbedat sisaldavad jäätmed     0,037 0,005 0,027 0,212 

20 01 23 01* 
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud 
suured kodumasinad 

      0,260 1,080 1,060 

20 01 35* 
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja 
elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud 
koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 

    7,167 6,771     

20 01 35 03* 
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud 
infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole 
nimetatud koodi-numbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 

        0,930 1,175 

20 01 35 04* 
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud 
tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud 
koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 

        0,690 1,240 

 
Kokku 15,833 0,190 7,204 7,177 13,695 8,175 

 

Tabelist nähtub, kuivõrd palju detailsemaks on muutunud elektroonikaromude liigitamine viimastel aastatel. 

Arvatavasti puuduvad andmetest kauplustesse üle antud kogused, sest kauplused ei pea statistikat selle kohta, 

kust pärineb vastav elektroonikaromu.  

Põllumajandusplast lisati probleemtoodete nimekirja alles 2012. a. Siia kuulub silopallikile, silokattekile, 

kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör. Jäätmeseaduse alusel on põllumajandusplasti tootjaks isik, kes valmistab 

või veab majandus- või kutsetegevuse korras Eestisse sisse põllumajandusplasti. Tootja on kohustatud tagasi 

võtma või korraldama enda poolt turule lastud põllumajandusplasti tagasivõtmise ja taaskasutamise, kuid 

mitte rohkem kui on tema poolt eelmisel kalendriaastal turule lastud plasti kogumass. Need nõuded 

rakenduvad 01. 01. 2013. a. Kilejäätmeid näidatakse põllumajanduses, aianduses jm tekkinud plastijäätmete 

real (kood 02 01 04), neid on JATS jäätmearuandluse andmeil Saarde vallast kogutud 6,3 t 2007. a, 0,040 t 

2009. a ja 0,060 t 2011. a. Vallas on mitu suuremat põllumajandusettevõtet, kus kasutatakse silokilet  ning 

nii väikesed plastikogused on väheusutavad. Kilejäätmed võidi varem ära anda ka pakendina või  

segaolmejäätmetena, sest selles osas puudus veel selgus. Pahatihti vedelevad kilejäätmed ka põlluserval või 

lautade ümbruses.  

7.8.  Ehitus- ja lammutuspraht 

 

Igasugune ehitus- ja lammutustegevus toob kaasa jäätmete tekke. Ehitus- ja lammutusprahiks (EJK nimistu 

jaotiskood 17) on näiteks lõhutud ja vigastatud materjalid, ehitusmaterjalide ülejäägid jne. Ehitus- ja 

lammutuspraht koosneb mitmesugustest materjalidest – mineraalsed materjalid (pinnas, kivid, kipsil 

põhinevad materjalid, klaas), puit, metall, ohtlikud ained (näiteks värvi- ja lahustijäägid). Potentsiaalselt võib 

ehituspraht sisaldada ka ohtlikke aineid nagu asbest, keemiliselt töödeldud puit jne. Ehitus- ja lammutusprahi 

teke sõltub peamiselt ehitustööde mahust, elamufondi seisundist ja selle rekonstrueerimisest ning 

mittevajalike hoonete ja rajatiste lammutamisest. Suuremad jäätmekogused tekivadki lammutamisel ja 

rekonstrueerimisel, vähem aga uute hoonete ehitamisel. Toetudes teiste maade kogemustele ja uuringutele 

tekib rekonstrueerimisel 1 m
2
 pinna kohta keskmiselt 60 kg jäätmeid. Lammutamisel on see kogus 

keskmiselt 900 kg/m
2
.  
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Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumiskoht vallas puudub. Jäätmevaldajad peavad tekkinud jäätmed ise 

käitlemiseks üle andma jäätmekäitlejale või taaskasutama kohapeal. Käitlusnõudeid ja jäätmevaldaja 

kohustusi käsitleb Saarde valla jäätmehoolduseeskirja lisa 1 „Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kord“. 

 

Tabel 17. Ehitus- ja lammutusprahi kogumine Saarde vallas 2006. – 2011. a, tonnides  

Alus: JATS jäätmearuandluse infosüsteem 

 

Jäätmekood Jäätmete nimetus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

17 01 01 Betoon 1573,500 0,540 
    

17 01 02 Tellised 
 

1,360 0,640 
  

0,940 

17 01 07 
Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatoote-
segud, mida ei ole nimet koodinr 17 01 06*    

0,760 
 

1,840 

17 02 01 Puit 
 

0,280 0,320 0,100 5,060 0,060 

17 04 01 Vask, pronks, valgevask 
   

0,262 8,983 
 

17 04 02 Alumiinium 
 

0,192 
  

12,000 0,314 

17 04 03 Plii 
    

0,765 
 

17 04 05 Raud ja teras 653,824 189,680 11,980 151,377 395,433 28,483 

17 04 07 Metallisegud 
    

3,891 
 

17 05 04 Kivid ja pinnas, mida ei ole nimet nr 17 05 03* 
     

21,680 

17 08 02 
Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole 
 nimetatud koodinumbriga 17 08 01*   

0,940 2,340 1,180 0,640 

17 09 04 
Ehitus- ja lammutus segapraht, mida ei ole 
nimetatud koodinumbritega 17 09 01*,17 09 
02* ja 17 09 03* 

4,000 12,840 23,460 31,460 14,340 6,460 

17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 
  

9,280 2,260 0,960 17,340 

 
Ehitus- ja lammutuspraht kokku 2231,324 204,892 46,620 188,559 442,612 77,757 

 

Võib eeldada, et ehitus- ja lammutusprahi kogused on suuremad kui ametlikus statistikas kajastub, kuna osa 

neist taaskasutatakse kohapeal, näiteks pinnase ja teetammide täitematerjalina. Vanade 

põllumajandushoonete lammutusel ning katuste vahetusel tekib suurel hulgal eterniidijäätmeid, mille 

kogumisel ja veol tuleb rakendada ettevaatusmeetmeid, et vältida asbestikiu ja –tolmu eraldumist. 

Asbestijäätmete taaskasutamine ei ole lubatud, need tuleb kõrvaldada.  

 

7.9. Tervishoiul tekkivad jäätmed 

 

Inimeste ja loomade tervishoiul või sellega seonduvatel uuringutel tekkinud jäätmed on koondatud 

jäätmenimistus kood 18 alla. Tervishoiuasutustes tekib olmejäätmete kõrval spetsiifilisi nn riskijäätmeid 

(teravad-torkivad, patoloogilised, nakkusohtlikud ja potentsiaalselt nakkusohtlikud jäätmed), mis nõuavad 

erikäitlust, samuti ohtlikke jäätmeid (ravimi-, elavhõbeda-, kemikaalidejäätmed, radioaktiivsed jäätmed).  

 

Saarde valla jäätmehoolduseeskirja lisa 2 „Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise kord“ 

sätestab nõuded tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja ametitegevuse käigus tekkivate jäätmete käitlemisele 

ning selle järgimine on kohustuslik kõikidele valla haldusterritooriumil tegutsevatele tervishoiu- ja 

veterinaarteenuse osutajatele. 

Erikäitlust vajavaid jäätmeid tekib Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuses, perearstikeskuses, Tali 

arstipunktis, hooldekodus, vetraviasutuses. Suuremas osas seal tekkivatest jäätmetest on olmejäätmed, 

riskijäätmetest tekib peamiselt kasutatud süstlaid ja vanu ravimeid. Need kogutakse eraldi ja antakse üle 

ohtlike jäätmete käitlejatele. Kogumispunkt on Pärnu haiglas. Jäätmearuannetes leiavad tervishoiul tekkinud 

jäätmed vähe kajastust, peamine põhjus on selles, et üleandmisel ei registreerita neid jäätmeid 

omavalitsusepõhiselt vaid kui Pärnumaal tekkinud jäätmetena. 
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Tabel 18. Tervishoiul tekkivate jäätmete kogumine Saarde vallas 2008. – 2011. a, tonnides 

Alus: JATS jäätmearuandluse infosüsteem 

 

Jäätmekood Jäätmete nimetus 2008 2009 2010 2011 

18 01 01 Teravad ja torkivad, v.a. koodinumbriga 18 01 03* nimetatud jäätmed 0,030       

18 01 03* 
Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama 
erinõuete kohaselt 

0,006 0,028 0,012 0,100 

 

7.10. Metallijäätmed 

 

Metallijäätmed on mustmetallidest või värvilistest metallidest ja nende sulamitest koosnevad jäätmed. Metall 

on lihtsasti taaskasutusse suunatav materjal. Metallijäätmete kokkuostuhinnad on olnud piisavalt 

motiveerivad nende üleandmiseks metallijäätmete kogumisega tegelevatele ettevõtetele. Kokkuostul on 

kehtestatud piiranguid, et kaitsta kunsti- ja ajalooväärtusega metallesemeid ning kommunikatsioonirajatisi. 

Metallijäätmete täpsustatud nimistu (vastu võetud keskkonnaministri määrusega nr 17 15.04.2004) on 

koostatud materjalipõhiselt, olenemata sellest, kas metall pärineb romusõidukitest või nt pakendijäätmetest.      

 

Tabel 19. Metallijäätmete kogumine Saarde vallas 2006. – 2011. a, tonnides 

Alus: JATS jäätmearuandluse infosüsteem 

 

Jäätmekood Jäätmete nimetus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

02 01 10 06 Segametallijäätmed 
    

29,742 8,600 

12 01 01 Mustmetalliviilmed ja -treilaastud 
    

6,852 
 

15 01 04 Metallpakendid 1,327 1,252 1,925 3,687 22,015 6,610 

16 01 06 Romusõidukid, mis ei sisalda ohtlikke osi 11,720 
     

16 01 17 Mustmetallid 
    

26,085 
 

16 01 18 Värvilised metallid 
    

0,357 
 

16 02 14 
Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole 
nimetatud koodinumbritega 16 02 09 - 16 02 13     

6,744 0,778 

16 02 16 
Kasutusest kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud 
osad, mida ei ole nimet koodinr-ga 16 02 15 

15,983 
     

17 04 01 Vask, pronks, valgevask 
   

0,262 8,983 
 

17 04 02 Alumiinium 
 

0,192 
  

12,000 0,314 

17 04 03 Plii 
    

0,765 
 

17 04 05 Raud ja teras 653,824 189,680 11,980 151,377 395,433 28,483 

17 04 07 Metallisegud 
    

3,891 
 

20 01 40 Metallid 
  

0,220 0,300 214,165 
 

16 01 04 01* M1 ja N1 kategooria romusõidukid 
  

1,000 
 

16,575 2,000 

 
Kokku 682,854 191,124 15,125 155,626 743,607 46,785 

 

Metallijäätmetest on 79 % määratletud ehitus- lammutusprahina, 3 % pärineb romusõidukitest ja 2 % 

põllumajandussektorist ning pakenditest. Ligi 12 % on liigitatud olmejäätmete alla, see on olmejäätmetest 

välja nopitud ja eraisikute poolt kokkuostu viidud metall. 

 

7.11. Suurjäätmed 

 

Suurjäätmeid tähistatakse koodiga 20 03 07. Need on olmejäätmed, mis oma suurte mõõtmete tõttu ei sobi 

segaolmejäätmete kogumismahutisse, näiteks vana mööbel, põrandavaibad, kardinapuud, uksed-aknad, 

vannid, WC-potid jms. Siia alla ei kuulu jäätmed, mille vedu on korraldatud teistel alustel, nagu rehvid, 
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elektroonikajäätmed jm. Suurjäätmete kogumiskoht vallas puudub, kuid kuna ka suurjäätmed kuuluvad 

korraldatud olmejäätmeveo alla, siis veetakse need jäätmed ära olmejäätmeveoks ainuõigust omava ettevõtte 

poolt jäätmevaldaja tellimisel. Kaks korda aastas teostatakse suurjäätmete kogumisring (maikuu ja 

oktoobrikuu esimesel esmaspäeval), sellest teavitatakse elanikke õigeaegselt. Suurjäätmete kogused on 

toodud eespool (vt tabel 7). Sealt nähtub, et 2008. ja 2010. a oli see ca 2 t, 2011. a aga üle 12 tonni. 

Loodetavasti osutab see teadlikkuse kasvule - enam ei põletata vana mööblit õuel nii palju kui varem. 

 

7.12. Prügila 

 

Tulenevalt maakonna jäätmekavast ja Kilingi-Nõmme prügila kasutusloa lõppemisest suleti  Kilingi-Nõmme 

prügila jäätmete vastuvõtuks alates 01.01.2007. a. Prügila pindala on 4,5 ha. Jäätmeid on prügilasse 

ladestatud alates 1965. aastast kokku ca 50 000 m
3
. Prügila on rajatud vanasse karjääri selleks mitte 

ettevalmistud pinnasele ning kuigi pinnases domineerivad savikad setted, omab prügila suurt keskkonnariski. 

Alates 2003. a on teostatud prügila pinna- ja põhjavee seiret. Prügila katmine ja haljastamine toimus 2007. ja 

2008. a, järelhooldus ja keskkonnaseire toimub vastavalt sulgemiskavale. Järelhoolduse perioodil teostatakse 

prügilas seiret põhjavee taseme ja kvaliteedi üle. Vee kvaliteedinäitajad ei ole halvenenud. Koos prügila 

katmisega tehti puhtaks ka prügila ümbrus, mis varem oli tugevalt prügistatud. Saarde valla territooriumil ei 

ole nõuetekohaseid prügilaid, kuid on illegaalseid prügipaiku, mis vajavad korrastamist. 

 

7.13. Jäätmete liigitikogumine, taaskasutamine ja  kõrvaldamine 

 

Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine. 

Jäätmete liigiti kogumine on tegevus, mille käigus jäätmed eraldatakse liigi ja olemuse alusel nende edasise 

käitlemise lihtsustamiseks, sh taaskasutamise soodustamiseks.  

Seoses sortimata olmejäätmete vastuvõtu ja ladestamise keeluga prügilatesse alates 01.01.2008  on järjest 

rohkem tähelepanu pööratud jäätmete sortimisele ja liigiti kogumisele tekkekohas ja nende üleandmisele 

liikide kaupa. Saarde valla jäätmehoolduseeskirja järgi on jäätmevaldajatel kohustus segaolmejäätmetest 

eraldi koguda vähemalt: 

 paberi- ja papijäätmed,  

 pakendijäätmed,  

 ohtlikud jäätmed,  

 probleemtoodete jäätmed,  

 suurjäätmed, 

 biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmed.  

Eelnimetatud jäätmeid ei või panna segaolmeprügi hulka vaid tuleb paigutada selleks ette nähtud 

kogumismahutitesse. Võimalus selleks on loodud läbi ühiskasutuses olevate pakendikonteinerite võrgu (vt 

tabel 10) ja ohtlike jäätmete ning probleemtoodete kogumispunktide loomise. Liigiti kogumine toimib hästi, 

seda näitab konteinerite pidev ületäitumine. Olmejäätmete liigitikogumist iseloomustavad näitajad on toodud 

tabelis 7 ning pakendijäätmete kogused tabelis 11. Suurjäätmete ning aia- ja haljastusjäätmete eraldi 

kogumine toimub samuti ja neid on võimalik käitlejale üle anda. Seega on vallas loodud esmased võimalused 

liigitikogumise nõuete täitmiseks ja elanikud on selle omaks võtnud.   

 

Jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, mille peamine tulemus on jäätmete kasutamine kasulikul 

otstarbel selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks sellel otstarbel kasutatud. 

Taaskasutusel võetakse jäätmed või neis sisalduvad materjalid kasutusele uute toodete valmistamisel või 

energia tootmisel. Jäätmete ringlussevõtul leiab jäätmetes sisalduv aine kasutamist tootmisprotsessis 

esialgsel või muul otstarbel. Jäätmete taaskasutamiseks tuleb need kohapeal liigiti koguda või hiljem 
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jäätmekäitluskeskustes sortida. Kohapeal liigiti kogutud materjali kvaliteet on parem ja võimaldab 

efektiivsemat taaskasutust.  

Jäätmete taaskasutamisele aitavad elanikud kaasa aktiivse jäätmete liigiti kogumise teel. Jäätmete 

taaskasutus toimub ka kohapeal paberi-, papi- ja puidujäätmete põletamise näol küttekolletes ning 

biolagunevate jäätmete kompostimisel. Oluline on saavutada, et prügilasse satuks võimalikult vähe 

taaskasutatavaid jäätmeid. JATS aruandlusest ei saa andmeid jäätmete taaskasutuse kohta valdade viisi, küll 

aga maakonniti. Näitena on toodud jäätmete taaskasutus Pärnumaal 2011. a.  

 

Tabel 20. Jäätmete taaskasutus Pärnumaal 2011. a, tonnides 

Alus: JATS jäätmearuandluse infosüsteem 

 

Kood Jäätmete alajaotise nimetus Tonni 

01 01 Maavarade kaevandamisjäätmed  8 000,000 

02 01 Põllumaj, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil tekkinud jäätmed  384,800 

03 01 Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed  87 087,720 

12 01 Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning töötlemisel tekkinud jäätmed  4 448,867 

15 01 Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmed)  2 574,034 

15 02 Absorbendid, filtermaterjalid, puhastuskaltsud  ja kaitseriietus  3,635 

16 01 
Romusõidukid (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel 
tekkinud jäätmed (v. a. jaotistes 13 ja 14 ning alajaotises 16 06 ja 16 08 nimetatud jäätmed) 

 1 002,961 

16 02 Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja  aparaatide jäätmed  38,704 

17 01 Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted  6 688,362 

17 02 Puit, klaas ja plast  6,420 

17 03 Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja  tõrvasaadused  58 151,350 

17 04 Metallid (sealhulgas sulamid)  6 183,980 

17 05 Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas),  kivid ja süvenduspinnas  5 009,260 

17 09 Muu ehitus- ja lammutuspraht  1 506,230 

19 12 Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, nt nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamisj.  0,840 

20 01 Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed (v.a. 15 01 nimetatud jäätmed)  1 572,630 

20 02 Aia- ja haljastusjäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed)  1 023,379 

 
Kokku  183 683,172 

   
Jäätmete kõrvaldamine on nende ladestamine prügilasse, põletamine ilma energiakasutuseta või muu 

samaväärne toiming. Saarde vallast kogutud segaolmejäätmed ladestati korraldatud olmejäätmeveo esimesel 

perioodil aastail 2007 - 2009 Viljandi prügilasse, peale eelnimetatud prügila sulgemist ning käesoleval 

perioodil ladestatakse Paikre prügilasse, igal aastal ligi 500 t (vt tabel 7). Kaasaegsetele keskkonnanõuetele 

vastav Paikre prügila avati Paikuse vallas Põlendmaal 2006. a. Prügila valmis EL ühtekuuluvusfondi 

toetusel. Praegu on kasutusel prügila esimene etapp, kuhu aastani 2016 mahutatakse 330 000 t jäätmeid. 

Kokku võib prügilasse ladestada üle 1 500 000 t jäätmeid, seda aastani 2036.    

 

Joonis 3. Saarde vallast kogutud segaolmejäätmete ladestamine prügilasse (tabel 7 andmeil)  
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Saarde vallast pärit  jäätmeid on 2009-2011 a käidelnud alljärgnevad ettevõtted (vt ka tabel 6):  

Veolia Keskkonnateenused AS – korraldatud jäätmevedu I perioodil, pakendid, ehituspraht; 

Ragn-Sells AS – korraldatud olmejäätmevedu II perioodil, pakendid, suurjäätmed; 

Paikre OÜ – mitmesugune olmejääde, pakend, metall jpm;   

EcoPro AS, KESTO OÜ – pesuvedelikud; 

ISS Eesti AS, N B T. AS – ehitusmaterjalid, kivid ja pinnas; 

Kuusakoski AS, Nordline Baltic OÜ – metall, romusõidukid, rehvid, akud; 

Metanex OÜ, Tolmetex OÜ, Vakaru Refonda OÜ – metall; 

Cronimet Eesti Metall OÜ – metall, akud, seadmed; 

Ekoservis Teenused OÜ, Epler & Lorenz AS – ohtlikud jäätmed, määrdeõlid ja filtrid; 

Eesti Pandipakend OÜ, Wasteland OÜ, Prügitont OÜ – pakend; 

Nelitäht OÜ – seadmed, elektroonika; 

Pärnu Haigla SA – tervishoiul tekkivad jäätmed. 

 

8. Jäätmekäitluse mõju keskkonnale ja jäätmekäitluseks vajalik loodusvara. 

 

8.1. Jäätmekäitluse mõju keskkonnale ning abinõud negatiivse mõju vähendamiseks 

 

Jäätmed ja nende käitlemine avaldavad keskkonnale nii otsest (loodusliku keskkonna reostamine, inimese 

tervise ja heaolu kahjustamine) kui kaudset mõju (prügilate sulgemisega kaasnev loodusressursi kulu). Oma 

olemuselt on jäätmekäitluse mõju nii lokaalne, regionaalne kui ka globaalne. Inimeste tervist ja heaolu ning 

looduskeskkonda mõjutavad nii jäätmete teke, kogumine kui transport. Oluliselt mõjutab keskkonda ka 

ressursside tarbimine. Mida rohkem jäätmeid sorteeritakse ja korduv- või taaskasutatakse, seda vähem kulub 

ressursse ning seda vähem viiakse jäätmeid otseselt keskkonda. Jäätmete liigiti kogumine aitab vähendada 

jäätmete käitlemisest tekkivat negatiivset keskkonnamõju. Sorteerimise käigus eraldatakse taaskasutatav 

materjal ja ohtlikud jäätmed. Nii on võimalik kokku hoida tarbitavaid ressursse ja vältida ohtlike ainete 

sattumist keskkonda. Arenev suund on jäätmete suunamine jäätmepõletustehastesse energia tootmiseks, see 

vähendab ladestamist. 

 

Jäätmete ladestamine võib toimuda vaid nõuetele vastavates prügilates. Suletud prügilad tuleb korrastada 

ning edasise negatiivse keskkonnamõju ärahoidmiseks teostada järelseiret. 

Otsest ohtu looduskeskkonnale kujutavad endast jäätmete illegaalsed prügipanekukohad. Need on 

samasugused saasteallikad nagu keskkonnanõuetele mittevastavad prügilad. Negatiivset mõju avaldab tekkiv 

nõrgvesi ja lademesse sattunud ohtlikud jäätmed. Illegaalsed prügimäed tuleb likvideerida.  

 

Et vältida jäätmete sattumist illegaalsetele prügimägedele, tuleb tagada tekkivate jäätmete kokkukogumine 

läbi korraldatud olmejäätmeveo, mis haarab jäätmete kogumissüsteemi enamiku jäätmetekitajaist. Elanikele 

on vaja pakkuda mugavaid võimalusi liigitikogutud jäätmete üleandmiseks kogumispunktides, mis omakorda 

suurendab jäätmete liigitikogumist ja vähendab ladestamist. Soodustades jäätmete sorteerimist nende 

tekkekohal, vähenevad ladestamisele suunatavad jäätmekogused ja suureneb liigiti kogutud jäätmete  

taaskasutus. Selleks tuleb laiendada konteineriparki, tihendada veoringe, teha teavitustööd.  

Biojäätmete negatiivne mõju elukeskkonnale avaldub, kui toidujäätmeid sisaldavaid kogumisnõusid 

tühjendatakse harva või kompostitakse neid jäätmeid lahtises aunas. 

Ohtlike jäätmete kogumise ja kodumajapidamistes hoidmisega võib kaasneda negatiivne mõju inimeste 

tervisele, tööohutusele ning ümbritsevale keskkonnale. Oht väheneb, kui elanikel on  võimalus ohtlikke 

jäätmeid igal ajal üle anda. 
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Kodumajapidamistes toimub paratamatult ka jäätmete kohapealne põletamine ja kompostimine. Korrektse 

käitumise korral ei oma teatavate jäätmeliikide kohapealne taaskasutamine või kõrvaldamine olulist 

negatiivset mõju, sealjuures on nõuetekohasel kompostimisel loodusele positiivne mõju. Siiski tekib jäätmete 

kompostimisel lisaks süsihappegaasile ka metaan, mis on kasvuhoonegaasina ohtlikum kui süsihappegaas. 

Jäätmete põletamisel õues või koduahjus tekkivad  dioksiinid on õhusaaste põhjustajad. Kodust 

jäätmepõletamist tuleb vähendada, et prügistamine ei asenduks õhusaastamisega. 

 

Jäätmeveo negatiivne keskkonnamõju on üldjuhul tagasihoidlik ning on sarnane muu  transpordist tuleneva 

keskkonnamõjuga – müra, transpordivahendite heitgaasid jmt. Jäätmeveo puhul tuleb kasutada selleks 

sobivaid veokeid, et vältida jäätmete mahapudenemist nii laadimistööde kui veo käigus. Vastavad nõuded on 

sätestatud  jäätmehoolduseeskirjas. Korraldatud jäätmevedu võimaldab jäätmete kogumist logistiliselt 

paremini organiseerida, vähendada läbitavaid vahemaid ning transpordist tingitud keskkonnamõju. 

 

8.2.  Jäätmekava oodatav mõju Saarde valla keskkonnaseisundile. 

 

Täites jäätmekavas tõstatatud eesmärke ja luues elanikele võimalusi nende täitmiseks, tehes järjekindlalt 

teavitustööd ja tõhustades järelvalvet, väheneb ka jäätmete tekkest ja kogumisest tulenev negatiivne 

keskkonnamõju. Jäätmekava ellurakendamisel on loota keskkonnaseisundi paranemist Saarde vallas:  

1) väheneb looduse prügistamine, likvideeruvad illegaalsed prügipanekukohad; 

2) väheneb jäätmete põletamine ja matmine kodumajapidamistes; 

3) suureneb jäätmete taaskasutus, mis omakorda mõjub positiivselt keskkonnaseisundile; 

4) taaskasutatavate jäätmete liigitikogumine hoiab ära tooraine sattumise prügilasse; 

5) paraneb biolagunevate jäätmete käitlemise võimalus, neid satub prügilasse vähem; 

6) väheneb prügilasse ladestatavate jäätmete kogus ning suureneb taaskasutus. 

Jäätmejaama rajamisel tuleb jälgida, et sellega kaasnev keskkonnamõju oleks minimeeritud. Jäätmejaama 

potentsiaalsed keskkonnamõjud on:  

1) liikluse tihenemise ja jäätmejaamas toimuva käitlusega kaasneb mõningane müra ja õhusaaste 

taseme tõus piirkonnas; 

2) vee ja pinnase reostuse oht, mida saab kõva aluskatte ja drenaaži abil minimeerida; 

3) visuaalne häiring ümberkaudsetele elanikele. 

 

8.3.  Jäätmekäitluseks vajalik loodusvara 

 

Saarde valla territooriumil leidub turvast, liiva, kruusa ja savi. Jäätmekäitluseks vajalike  loodusvarade maht 

on piisav, et korrastada illegaalseid jäätmeladestuskohti, rajada jäätmejaama või kogumispunkte, parandada 

kohalikke teid ja truupe prügiveokite liiklemise võimaldamiseks.  
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9. Jäätmehoolduse arendamine ja kavandatavad eesmärgid 

 

9.1.  Arengusuunad, eesmärgid ja nende püstitamise alused 

 

Jäätmehooldus on jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järelhooldus. 

Jäätmehoolduse arendamine on jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse 

kavandamine, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset. 

Jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil korraldavad omavalitsusorganid. Riik toetab seda 

riiklike toetusprogrammida kaudu.   

Euroopa Liidu ja Eesti jäätmehoolduse üldiseks eesmärgiks on jäätmetekke ja jäätmetest põhjustatud 

kahjulike mõjude vältimine ja vähendamine. Meetmete rakendamisel juhindutakse prioriteetide järjestuses 

jäätmehierarhiast:  

1) jäätmetekke vältimine; 

2) korduskasutuseks ettevalmistamine; 

3) ringlussevõtt; 

4) muu taaskasutamine nagu energiakasutus; 

5) kõrvaldamine. 

Prioriteedid jäätmekäitluses on:  

1) jäätmetekke vältimine; 

2) jäätmetekke ja nende ohtlikkuse vähendamine; 

3) jäätmete taaskasutamise arendamine; 

4) jäätmete keskkonnaohutu ladestamine. 

 

Jäätmehoolduse korraldamisel lähtutakse üldistest keskkonnakaitselistest põhimõtetest, sh:  

 saastaja maksab – jäätmehoolduse, v.a. jäätmekäitluse üle teostatava järelevalve kulud kannab 

jäätmevaldaja; jäätmete keskkonda viimisega ja jäätmetest põhjustatud saastusega seonduva kahju, 

sh saastuse likvideerimise kulud hüvitab jäätmeid keskkonda viinud isik; 

 tootjavastutus – tootja peab tagama tema turule lastud probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise 

ja taaskasutamise, korduskasutamise või nende kõrvaldamise ja kandma tegevustega seotud kulud; 

 läheduse põhimõte – jäätmed kõrvaldatakse/taaskasutatakse tekkekohale võimalikult lähedal asuvas 

tehnoloogiliselt sobivas jäätmekäitluskohas, kus on tagatud inimese tervise ja keskkonna ohutus. 

 

Olulisemateks tegevusteks jäätmehoolduse arendamisel vallas lähiajal on: 

1) prügilasse ladestatavate jäätmekoguste ja nende ohtlikkuse vähendamine;  

2) taaskasutatavate jäätmete liigitikogumise võimaluste laiendamine; 

3) kõigi jäätmevaldajate sidumine korraldatud jäätmeveoga; 

4) korraldatud jäätmeveoga seonduvate korralduslike meetmete elluviimine, sh registri pidamine; 

5) illegaalsete jäätmeladestuskohtade likvideerimine ja korrastamine; 

6) jäätmekäitlusalase järelevalve tõhustamine; 

7) elanike jäätmehooldusalase keskkonnateadlikkuse tõstmine. 

 

Jäätmekava eesmärkide püstitamisel on aluseks ja jälgitakse: 

 Saarde valla jäätmehoolduse olemasolevat olukorda ja probleeme; 

 Eesti Keskkonnastrateegias antud jäätmehoolduse suundi ja õigusaktides antud nõudeid; 

 Riigi jäätmekava 2008-2013; 

 Saarde valla arengukava aastani 2028; 

 koostöövõimalusi teiste omavalitsuste ja organisatsioonidega. 
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9.2. Jäätmetekke ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine ning taaskasutamine 

 

Iga tegevuse juures tuleb rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi ning kanda hoolt, et 

tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ja keskkonnale. 

 

Jäätmekoguseid saab vähendada tootmistehnoloogia või tarbimisharjumuste muutmise läbi. Tootmises on 

jäätmete ja nendest põhjustatud kahjulike mõjude minimeerimine võimalik siis, kui seda on arvestatud juba 

tootmisprotsessi kavandamisel. Toodete valmistamisel ja sisseveol tuleb kasutada eeskätt selliseid tooteid, 

mis on pikaealised ja korduvalt kasutatavad ning mille kõrvaldamisel tekkivad jäätmed on mitteohtlikud ja 

taaskasutatavad võimalikult suurel määral.  

Ettevõtted peavad oma jäätmekäitlust, sh taaskasutamist paremini korraldama. 

 

Olmesfääris tekkivate jäätmete koguste vähendamine on võimalik eelkõige läbi nõustamise, inimeste 

keskkonnateadlikkuse tõusu ning keskkonnasõbralike harjumuste juurutamise. Majanduslikuks vahendiks 

oleks sorteeritud ja sortimata jäätmete erinev maksustamine.  

 

Jäätmehoolduse tase Saarde vallas on aasta-aastalt paranenud. Võimaluste loomine jäätmete nõuetekohaseks 

käitlemiseks ühelt poolt ning majanduslik surutus teiselt poolt on suurendanud jäätmete suunamist 

taaskasutusse ja vähendanud jäätmeteket ning ladestamist prügilasse. Elanike tarbimisharjumused ning 

keskkonnateadlikkus vajavad siiski veel tõstmist. Jäätmetekke stabiliseerimiseks tuleb panustada inimeste 

keskkonnateadlikkuse tõstmisse, mille  tulemusel peaks vähenema ka illegaalne jäätmekäitlus.  

 

Vajalikud tegevused seatud eesmärkide saavutamiseks on esitatud jäätmekava järgnevates alapeatükkides.  

 

9.2.1. Olmejäätmed 

  

Olmejäätmete käitlussüsteemi kavandamisel lähtutakse eesmärgist vähendada prügilasse ladestatavate 

jäätmete kogust ning suurendada taaskasutust materjali ringlussevõtuna, põletamist  energiatootmise 

eesmärgil, kui selleks on sobivaid võimalusi, või taaskasutamist muul moel.  

 

Olmejäätmete tekke vältimine ja vähendamine on keeruline probleem, jäätmeteket täielikult vältida ei ole 

võimalik. Olmejäätmete kogus sõltub inimeste tarbimisharjumustest ja elujärjest. Eestis prognoositakse 

olmejäätmete tekke mõningast kasvu. Tuleb püüelda jäätmetekke  stabiliseerimise ja vähendamise poole.  

 

Olmejäätmete ohtlikkuse vähendamise üheks võimaluseks on keskkonnale ja inimese tervisele ohutute 

materjalide kasutamine.  

Kohapeal rakendatavad esmased abinõud jäätmete ohtlikkuse vähendamiseks on: 

 ohtlike jäätmete ja probleemtoodete eraldi kogumine ja nõuetekohane edasine käitlemine; 

 ohtlike jäätmete segaolmejäätmete sekka sattumise vältimine; 

 paremate võimaluste loomine ohtlike jäätmete äraandmiseks; 

 keskkonnateadlikkuse tõstmine. 

 

Jäätmete taaskasutamine keskkonnahoiu ja ressursikasutuse huvides peab olema kasulik ka jäätmevaldajale 

(nt odavam teenus). Kuid taaskasutusel on omad piirid, millede ületamine tõstab tunduvalt investeeringute 

vajadust ja töökulu ning see ei ole majanduslikult mõistlik. See puudutab materjalide viisi sortimist ja 

kogumist väikestes asulates, kust väikeste jäätmekoguste äravedu on kulukas. Jäätmeseadus annab mitmel 

puhul täpsustuse, et liigiti kogumine või mõni muu soovitav käitlemisviis teostatakse juhul, kui see on 

tehniliselt võimalik ning keskkonna ja majanduse seisukohast otstarbekas.  
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Jäätmetekke vähendamiseks ja sortimise ning taaskasutamise suurendamiseks saab elanikke suunata 

majanduslike meetmete abil - iga jäätmevaldaja maksab ise oma jäätmete käitlemise eest ja liigiti kogutud 

jäätmete käitlemine on odavam segajäätmete käitlemisest. See motiveerib elanikke kulude vähendamiseks 

jälgima jäätmete teket ja neid rohkem sortima ja taaskasutama.  

 

Eesmärgid: 

 elanikkonna teadlikkuse tõstmine, et saavutada olmejäätmete nõuetekohane sortimine (vt Lisa 3 

punkt 6); 

 korraldada paberi-, papi-, metalli-, plasti- ning klaasijäätmete liigiti kogumise võimalus suuremates 

kogumispunktides Kilingi-Nõmmes, Tihemetsas ja Talil aastaks 2015; 

 taaskasutada kodumajapidamisest pärinevaid liigiti kogutud jäätmeid korduskasutuseks 

ettevalmistamisena ja ringlussevõtuna – vähemalt 40 % ulatuses nende jäätmete kogumassist 

kalendriaastas aastaks 2017, sealjuures on siht jõuda 50 %-ni aastaks 2020;  

 stabiliseerida aastaks 2015 ladestamisele minevate olmejäätmete kogus; 

 vähendada biolagunevate jäätmete osatähtsust prügilasse ladestavate olmejäätmete hulgas 2014. 

aastaks 30 massiprotsendini ja 2017. aastaks 25 massiprotsendini, sealjuures on siht jõuda 2020. 

aastaks 20 massiprotsendini.   

 

Vajalikud tegevused: 

 hinnapoliitika kujundamine järgmisel korraldatud jäätmeveo perioodil liigitikogumise eelistamiseks 

(odavam kui segaolmejäätmed); 

 koostöös taaskasutusorganisatsioonide ja jäätmekäitlejatega rajada avalikke  jäätmekogumispunkte ja 

täiendada konteineriparki, loomaks jäätmevaldajatele võimaluse jäätmeid liigiti koguda ja ära anda; 

jäätmekäitluse kulude jagamise osas leida kompromiss (KOV, jäätmevaldaja, käitleja); 

 selgitustöö elanike seas keskkonnateadlikkuse tõstmiseks; 

 jäätmehooldusalaste projektide läbiviimine rahastatuse saavutamiseks; 

 prahipaikade korrastamine hoogtööna. 

 

9.2.2. Pakend ja pakendijäätmed 

  

Seoses tarbimise kasvu ja kõrgendatud nõuetega kauba pakendamisele on tekkivate pakendijäätmete hulk 

kasvanud ja kasvab ilmselt veel. Prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulga vähendamiseks tuleb tagada 

pakendite ja pakendijäätmete väljasortimine segaprahi seast, kokkukogumine ning kordus- ja taaskasutus. 

Reaalseks suunaks pakendi ja pakendijäätmetest tulenevate probleemide lahendamisel on valikkogumine ja 

taaskasutamise suurendamine – kas ringlussevõtuna või energiakasutusena – kogumissüsteemi arendamise 

läbi. Pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteem saab toimida edukalt üksnes juhul kui toimub nende 

sorteerimine tekkekohas, mille edukus omakorda sõltub elanikkonna kaasamise määrast. Pesemata ja 

tugevalt määrdunud pakendijäätmeid ei ole võimalik võtta ringlusse materjali taastootmiseks. Sõltuvalt 

materjalist need kas kompostitakse (bioloogiline ringlussevõtt), põletakse soojuse saamiseks 

(energiakasutus) või ladestatakse prügilas. 

 

Pakendiseaduses on määratud pakendijäätmete kordus- ja taaskasutamise sihtarvud (vt Lisa 3 p. 3).  

Pakendiettevõtjad (sh vastavad TKO-d) on kohustatud: 

 tagama turustatud pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmete kogumise ning korduv- ja 

taaskasutamise vastavalt kehtestatud sihtarvudele, sh katma tegevustest tulenevad kulud; 

 vältima liigiti kogutud või pakendimaterjalide kaupa sorditud tagasivõetava pakendi ja 

pakendijäätmete segunemist teiste jäätmete või pakendimaterjalidega; 
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 tagama lõppkasutajale ja tarbijale ohtlikke aineid sisaldavate pakendite ja pakendijäätmete 

tagastamisvõimalused, arvestades Jäätmeseaduses ja Kemikaaliseaduses ning nende alusel kehtestatud 

õigusaktides sätestatud käitlemise nõudeid. 

 

Pakendi ja pakendijäätmete kogumisel ja taaskasutusse suunamisel on eesmärgiks arendada koostöös TKO-

dega edasi pakendi ja pakendijäätmete kogumisvõrgustikku. Saarde vallas on täidetud Pakendiseaduse § 17
1
 

nõue pakendijäätmete kogumiskohtadele nende tiheduse osas, kuid  kogumiskohtades peab olema tagatud ka 

kogumisvõimalus pakendimaterjali liikide viisi eraldi. Ohtlike ainetega saastunud pakendid ja 

pakendijäätmed saab üle anda ohtlike jäätmete kogumispunktis Muru tn 4 Kilingi-Nõmmes või ohtlike 

jäätmete kogumisringide käigus.  

 

Eesmärgid: 

 stabiliseerida tekkivate pakendijäätmete kogus elaniku kohta praegusel tasemel; 

 edendada pakendi ja pakendijäätmete väljakorjamist segaprahist tekkekohas; 

 koostöös TKO-dega arendada pakendijäätmete kogumisvõrgustikku ning luua 2015. aastaks 

võimalus koguda ja ära anda pakendeid materjali liikide viisi vähemalt suuremates 

kogumispunktides. 

 

Vajalikud tegevused: 

 konteineripargi täiendamine suuremates kogumispunktides pakendite liigitikogumise 

võimaldamiseks, asendades segapakendi konteiner klaas- ja plastikpakendi kogumise konteineriga; 

 kindlustada pakendikonteinerite olemasolu igas üle 50 elanikuga asulas, sh vähemalt klaas- ja 

plastikpakendi kogumiseks; metall- ja paber-papp-pakendi konteinerite paigaldamist suhteliselt  

väikeste jäätmekoguste tarbeks tuleb eraldi kaaluda;    

 koostöös TKO-dega üle vaadata olemasolevad kogumiskohad, jäätmemahutite olem ja veograafikud 

ning hinnata nende täiendamise võimalusi; 

 elanikkonna jätkuv teavitamine pakendijäätmete kogumissüsteemist, sh valla kodulehel, kohalikus 

ajalehes jm. 

 

9.2.3. Biolagunevad jäätmed 

 

Biolagunevad jäätmed moodustavad olulise osa olmejäätmetest. Biolagunevate jäätmete koguste 

vähendamisel on võtmeroll ladestatavate olmejäätmete koguste vähendamisel ning prügilate keskkonnaohu 

minimiseerimisel. Jäätmeseadus näeb ette prügilasse ladestatavate biolagunevate jäätmete hulga 

vähendamist. Selleks on seatud piirangud biolagunevate jäätmete sisaldusele prügilasse ladestavate 

olmejäätmete hulgas järgmiselt:  

 mitte üle 30 massiprotsendi alates 2013. aasta 16. juulist, 

 mitte üle 20 massiprotsendi alates 2020. aasta 16. juulist. 

 

Paberi- ja papijäätmete eraldi kogumise eesmärgiks on vähendada koos olmejäätmetega ladestatava paberi ja 

papi kogust. See on võimalik eelkõige kogumisvõrgustiku laiendamise teel. Oluline on elanike teavitamine, 

millist paberit võib vastavasse konteinerisse panna või kogumispunkti viia ja millist mitte. Vanapaberi hulka 

visatud olmejäätmed võivad rikkuda kogu konteineri sisu. Määrdunud paberi võib panna kompostitava 

materjali hulka, kui seda ei ole liiga palju, kiletatud paber kompostimiseks ei sobi. Paberit ei ole otstarbekas 

kompostida, kuna paber laguneb aeglaselt ja on eraldi kogutuna vääruslikum materjal teisese toormena. 

Paberi ja papijäätmete kompostimist vallas ette ei nähta. Kui paberi- või papijäätmed kvalifitseeruvad 

pakendijäätmetena, siis tuleb need koguda paberi- ja kartongpakendi konteinerite kaudu, mille asukohad on 

toodud käesoleva jäätmekava peatükis 7.4.  
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Eraldi kogutud paberi- ja papijäätmete veo teenustasu on madalam segajäätmete veost, suuremate koguste 

puhul (üle 1 t) võidakse teha tagasimakse.    

Lisaks kodumajapidamistes tekkivatele paberi- ja papijäätmetele on oluline suunata taaskasutusse asutustes 

ja ettevõtetes tekkiv vanapaber.  

 

Eesmärgid: 

 korraldada paberi- ja papijäätmete kogumine lahus teistest jäätmetest kodumajapidamistes, asutustes 

ja ettevõtetes 2015. aastaks; 

 vähendada paberi- ja papijäätmete kogust ladestatavates olmejäätmetes 50 % võrra käesolevast 

tasemest aastaks 2017. 

 

Vajalikud tegevused: 

 paberi- ja papijäätmete kogumine vähemalt korruselamute juures ja selle liitmine korraldatud 

olmejäätmeveoga järgmisel veoperioodil (2013 või 2015. a);  

 läbirääkimised jäätmekäitlejatega hinnapoliitika osas (ostab, veab tasuta, vedu teenustasu eest);   

 omavalitsuse hallatavates asutustes vanapaberi ja papi kogumise propageerimine. 

 

Majapidamistes tekkivad kompostitavad jäätmed tuleb võimaluse korral eraldi koguda ja kompostida oma 

kinnistul, seda eriti juhul, kui prügivedu toimub harvemini kui kord kuus. Aia- ja haljastusjäätmete 

käitlemine on võimalik Kilingi-Nõmme kompostiplatsil ja oma kinnistul.  Köögijäätmete kompostimiseks on 

eramajapidamistes küllalt head võimalused, kui kasutatakse nõuetekohaseid kompostikaste või kompostreid. 

Korruselamutes tuleb juurutada kompostrite kasutamist. Kompostrite paigaldamisega seonduvad kulud 

katavad jäätmevaldajad ise (hind vahemikus 60-600 €), kuid seeläbi on võimalik oluliselt vähendada 

segaolmejäätmete teket ning nende veokulusid. Köögijäätmete kompostimise võimalused kompostiplatsil 

koos reoveesette ja haljastusjäätmetega on põhimõtteliselt võimalik, kuid vajab senisest suuremat töökulu, 

tehnikat ja tootmispinda kompostiaunade töötlemiseks. Sellisel juhul saaks köögijäätmeid koguda ka 

jäätmekottidega, nagu suuremates linnades. 

 

Avalikel haljasaladel tekkinud haljastusjäätmed ja kalmistujäätmed tuleb suunata täies ulatuses 

kompostimisse. Puidujäätmete käitlemine läbi orgaanilise aine laguprotsesside eeldab puidujäätmete eelnevat 

purustamist, et kompostitav materjal oleks võimalikult ühtlase fraktsiooniga. Investeeringuks biolagunevate 

jäätmete käitlussüsteemis on puiduhakkuri muretsemine, kas projekti toel või koostöös naabervaldadega. 

Oksapurusti teenust võib ka osta, see on jõukohasem. Tali ja Tihemetsa piirkondades tuleks haljastusjäätmete 

kompostimine majanduslikust otstarbekusest lähtudes korraldada kohapeal.   

 

Reoveesette töötlemine, sh kompostimine muudab settes sisalduvad ained ohutuks loodusele ja inimese 

tervisele. Töötlemata sette kasutamine põllumajanduses on keelatud. Keskkonnanõuetele vastava 

settekäitluse väljaehitamine on kallis, seetõttu on otstarbekas jätkata reoveesette kompostimist Kilingi-

Nõmme reoveepuhastis ning teiste asulate väikepuhastite reoveesetted transportida Kilingi-Nõmme 

reoveepuhasti settekäitlussüsteemi. 

 

Eesmärgid: 

 propageerida biolagunevate jäätmete kompostimist tekkekohal, et taaskasutada sellmoel  

eramajapidamistes tekkivaid biolagunevaid jäätmeid 75% ulatuses ning kortermajades 25 % ulatuses 

aastaks 2015; 

 kompostida 90% haljasaladel ja kalmistutel tekkivatest haljasjäätmetest ning vähendada nende 

ärapõletamist looduses.  

 



 40 

Vajalikud tegevused: 

 teavitustöö biolagunevate jäätmete kompostimise edendamiseks; 

 biolagunevate jäätmete eraldikogumise ja kompostrite kasutamise juurutamine korraldatud 

jäätmeveo järgmisel perioodil vähemalt korrusmajade juures; 

 haljasaladel ja kalmistul tekkivate haljastusjäätmete valdavalt kompostimisse suunamine ja 

võimaluste otsimine oksapurustuseks kompostiplatsil kas teenuse ostmisena või oksapurustaja 

soetamisega;  

 reoveesette jätkuv suunamine kompostmisele. 

Ehkki võib eeldada, et suurte koguste biolagunevate jäätmete eraldi kogumine ja kompostimine niipea täies 

mahus veel ei rakendu, tuleb siiski tagada, et juba 2013. aastal ei oleks biolagunevate jäätmete osakaal 

ladestatavates olmejäätmetes üle 30 massiprotsendi ning väheneks edaspidi veelgi kuni piirangu 

saavutamiseni – mitte üle 20 massiprotsendi. 

 

9.2.4. Ohtlikud jäätmed 

 

Jäätmete ohtlikkuse vähendamisel ning jäätmekäitlusest tuleneva keskkonnaohu minimeerimisel on vaja 

koguda ohtlikud jäätmed tavajäätmetest eraldi ning need kahjutustada vastavaid nõudeid järgides.  

Ettevõtluses ning kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumis- ning üleandmissüsteem on 

erinev. Kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumissüsteemi arendamine on kohaliku 

omavalitsuse ülesanne. Kodumajapidamistes tekkinud ohtlikud jäätmed tuleb jäätmevaldajal koguda teistest 

jäätmetest lahus ja toimetada Kilingi-Nõmme ohtlike jäätmete kogumispunkti, mõnda sorteerimisjaama, 

prügilasse või anda üle kogumisringide käigus. Elanikele on ohtlike jäätmete üleandmine tasuta, et tagada 

võimalikult kõrge ohtlike jäätmete sorteerimise määr. Ettevõtted on kohustatud ettevõtluses tekkivad 

ohtlikud jäätmed koguma muudest jäätmetest eraldi, andma üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale 

jäätmekäitlejale ning tasuma üle antud jäätmete käitluskulud. 

  

Eesmärgid: 

 

 tõsta elanike teadlikkust ohtlike jäätmete kogumise ja käitlemise vajalikkusest; 

 tagada elanikele ohtlike jäätmete üleandmisvõimalused (kogumispunktid, kogumisringid)  

 koguda elanikkonnalt kokku võimalikult palju ohtlikke jäätmeid ning vähendada nende sattumist 

segaolmejäätmetesse; 

 vältida ohtlike jäätmete sattumist keskkonda ja ladestamist prügilasse; 

 vältida kogutud ohtlike jäätmete, sh vanaõli segunemist teiste jäätmetega;  

 tagada ohtlike jäätmete kogumisel tervise- ja keskkonnakaitseliste nõuete täitmine; 

 kohustada ettevõtteid liituma ohtlike jäätmete kogumissüsteemiga. 

 

Vajalikud tegevused: 

 

 korraldada (sh finantseerida) jätkuvalt kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumist 

kogumispunktides ning kogumisringidega; 

 paigaldada ohtlike jäätmete kogumise konteiner kogumispunktidesse Tihemetsa ja Tali keskusesse; 

 korraldada kord aastas ohtlike jäätmete kogumisring hajaasustuspiirkondades tekkinud ohtlike 

jäätmete kogumiseks; 

 teha elanikkonna hulgas selgitustööd tagamaks ohtlike jäätmete kogumise ja sortimise kohapeal 

võimalikult suures ulatuses; 

 teavitada elanikkonda ja ettevõtteid ohtlike jäätmete üleandmise võimalustest. 
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9.2.5. Probleemtooted 

 

Probleemtoodete kasutamine lähiajal kindlasti ei vähene vaid kasvab, seega ka oht risustada seeläbi  

keskkonda. Keskkonnahäiringu ärahoidmiseks ja vähendamiseks on tootjatele pandud kohustus tagada tema 

turule lastud probleemtootest tekkivate jäätmete kogumine, taaskasutamine ja kõrvaldamine ning katta 

sellega seotud kulud.   

Riik on kehtestanud kogumise ja taaskasutamise määrad, mille täitmine tuleb tähtajaks tagada (Lisa 3 p.7):   

 Ettevõtjal, kes võtab kasutajalt vastu patarei- ja akujäätmeid, on kohustus tagada 2012. a kantavate 

patareide ja akude kogumise määr 25 % ja mootorsõidukite akudel 75 %. Aastaks 2016 tuleb 

saavutada vähemalt 45 % suurune kantavate patarei- ja akujäätmete ning 90 % suurune 

mootorsõidukite patarei- ja akujäätmete kogumise määr. Tootjad peavad nende jäätmete 

kokkukorjamist jätkama ka siis, kui kogumise määr on saavutatud.  

 Taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvud on – pliipatareidel ja –akudel 65 %, nikkel-

kaadmiumpatareidel 75 %, muudel patareidel ja akudel 50 massiprotsendi ulatuses. 

 Tootja on kohustatud romusõidukitest taaskasutama 85 %, alates 2015. a 95 %. 

 Vanarehvide kogumispunkt tuleb rajada igasse linna ning üle 1500 elanikuga alevikku.  

 Vanarehvide taaskasutamisel tuleb välja sortida rehvid, mida on võimalik protekteerida või 

korduskasutusse suunata.     

 Tootja peab rajama üle 3500 elanikuga KOV territooriumile elektroonikaromude kogumispunkti.  

 Tootja peab tagama vähemalt 4 kg kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumise iga elaniku 

kohta aastas. Taaskasutama peab 70-80 % seadmete massist, olenevalt seadmete kategooriast. 

 Põllumajandusplasti tootjale rakendub plasti tagasivõtmise ja taaskasutamise kohustus 1.1 2013.  

 

Kohalik omavalitsus saab probleemtoodete kogumist soodustada kogumispunktide töö korraldamise ja 

elanike teavitamise läbi, elanikud aga vastutustundliku suhtumise ja aktiivse osavõtuga. Praegune olukord 

enamvähem rahuldab elanikkonna vajadused probleemtoodete äraandmise võimaluste osas (elektri- ja 

elektroonikajäätmete konteinerid Kilingi-Nõmmes ja Talil, rehvide kogumise kohad Kilingi-Nõmmes, 

patareide ja akude äraandmise võimalused kauplustes, ohtlike jäätmete konteinerisse jm), kuid 

parendamiseks on ka võimalusi.  

 

Vajalikud tegevused: 

 jätkuvalt korraldada koostöös TKO-dega probleemtoodete kogumist olemasolevates 

kogumispunktides, kogumisaktsioonidena ning vastavate toodete müügikohtades; 

 varustada suuremad kogumispunktid probleemtoodete kogumiskonteineritega; 

 täiendada patareide kogumiskohtade võrgustikku; 

 teha elanikkonna hulgas selgitustööd; 

 teavitada elanikkonda probleemtoodete jäätmete üleandmise võimalustest; 

 teavitada põllumajandustootjaid plasti üleandmise võimalustest ja olulisusest.  

 

9.2.6. Ehitus- ja lammutusjäätmed 

 

Ehitus- ja lammutusjäätmete teke ja kogus sõltub majanduse käekäigust. Paremates majandusoludes toimub 

uute majade ja teede ehitus ning vanade hoonete lammutamine hoogsamalt ning tekib rohkem jäätmeid. 

Jäätmekoguste ja ohtlikkuse vähendamise ja taaskasutamise eeldused peituvad eelkõige uusehitiste 

projekteerimises ja planeerimises. Otseselt sõltub jäätmetekke minimiseerimine ehitus- ja remondiettevõtete 

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

tekkekohas.   
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Selleks tuleb: 

 suurendada korduvkasutatavate ja vähemohtlike materjalide kasutamist;  

 vähendada materjalide raiskamist tööde kõikidel etappidel; 

 eraldada ja koguda ehituse käigus tekkivad ohtlikud jäätmed, et käidelda neid eraldi (sh asbesti 

sisaldavad materjalid, värvide või ohtlike ainetega saastunud materjalid, immutatud puitmaterjalid); 

 lammutusjäätmete hulgast eraldada turuväärtust omavad materjalid. 

 

Tekkekohas sorditud ehitus- ja lammutusprahti saab taaskasutada järgnevalt: 

 täitematerjalina, kus ei ole esitatud kõrgeid kvaliteedinõudeid; 

 tee-ehituses, kui kive, tellised jm materjale ei ole võimalik ehitustes kasutada; 

 sorditud jäätmete taaskasutamine otseses ringluses; 

 ohtlike ainetega mittesaastunud inertset ehitusprahti kasutada täitematerjalina oma kinnistul; 

 sorditud ja ohtlike lisanditeta puidujäätmete kasutamine soojusenergia tootmiseks. 

Puhast puitu võib kasutada ehitusmaterjalina, kütteks või hakituna kompostis. Puidu taaskasutamist 

raskendab asjaolu, et ta on tavaliselt kas immutatud, lamineeritud või värvitud.  

Ehitus- ja lammutusprahi käitlemise tingimused peab määrama ehitusloas. Ehitusprojektides või ehitusloa 

taotlustes peaks olema näidatud: ehitustööde käigus tekkivate jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus 

vastavalt kehtivale jäätmenimistule; pinnasetööde mahtude bilanss; selgitused jäätmete liigiti kogumiseks 

ehitusplatsil; jäätmete üleandmine. 

Ehitus- ja lammutusprahi eraldi käitlemist tuleks nõuda juhul, kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 1 m³ 

päevas või üle 20 m³ kogu ehitusperioodi kestel. Juhul, kui jäätmete tekkekohas puudub võimalus nende 

sortimiseks või see osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, võib jäätmed sortimiseks üle anda vastavale 

jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõttele. 

 

Eesmärgid: 

 saavutada kontroll tekkiva ehitus- ja lammutusprahi ja selle käitlemise üle; 

 ehitus- ja lammutusprahi maksimaalne liigitikogumine (sh. ohtlikud ehitusjäätmed); 

 taaskasutada ehitus- ja lammutusjäätmeid korduskasutuseks ettevalmistamisena, ringlussevõtuna vm 

taaskasutusena vähemalt 70 % ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas. 

 

Vajalikud tegevused: 

 ehitus- ja lammutusprahi käitlemiskava nõudmine ehitusloa taotluse koosseisus ja jäätmeõiendi 

nõudmine ehitisele kasutusloa andmiseks; 

 asbestijäätmete käitlemine sh kõrvaldamine ettevaatusmeetmeid rakendades, neid jäätmeid on 

keelatud taaskasutada; 

 teavitamine ehitus- ja lammutusjäätmete sortimis- ja käitlusnõuetest; 

 propageerida korduvkasutatavate ja vähem ohtlikke aineid sisaldavate materjalide kasutamist;  

 tavajäätmetest ehitus- ja lammutusprahi käitlemisel eelistada taaskasutamist kõrvaldamisele.  

 

9.2.7. Tervishoiul tekkivad jäätmed 

 

Kõlbmatute ravimite käitlemist reguleerib Ravimiseadus (vt Lisa 3 punkt 8). 

Tervishoiu- ja veterinaarasutuste nakkusttekitavaid jäätmeid ei tohi prügilasse ladestada.   

Tervishoiul tekkivad riskijäätmed tuleb üle anda vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale. 

 

Eesmärk: 

 kõigi tervishoiuasutuste maksimaalne kaasamine tervishoiujäätmete kogumissüsteemi. 
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Vajalikud tegevused: 

 tervishoiuasutustele teabe jagamine tervishoiujäätmete käitlussüsteemi kohta; 

 järelevalve tervishoiuasutuste jäätmekäitluse üle; 

 tervishoiul tekkivate riskijäätmete suunamine kahjutustamisele, ohtlike jäätmete üleandmine ohtlike 

jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. 

 

9.2.8. Metallijäätmed 

 

Kuna metallijäätmeid väärtustatakse, on neid siiani võrreldes teiste jäätmeliikidega rohkem liigiti kogutud. 

Metallijäätmeid viivad  kokkuostu elanikud ja ettevõtted, kelle töö tulemusel tekib metallijäätmeid, samuti 

kogujad, kes veavad teiste poolt üleantud metallijäätmeid. Metallijäätmete kokkuostul on kehtestatud 

piiranguid, et vähendada ebaseaduslikku metallivarumist. Sularahas arveldamine metallijäätmete kokkuostul 

on keelatud.    

Eesmärk: 

 suunata taaskasutusse võimalikult suur hulk metallijäätmeid. 

 

Vajalikud tegevused: 

 elanike teavitamine metallijäätmete üleandmisvõimalustest lähipiirkonnas; 

 tõhustada kontrolli kunsti- ja ajalooväärtusega metallesemete ja kommunikatsioonirajatiste kaitseks 

metallikogujate eest;  

 kontroll metallijäätmete kogumise seaduslikkuse üle. 

 

9.2.9. Suurjäätmed 

 

Suurjäätmed on seotud korraldatud olmejäätmeveoga. Vedu võib tellida igal ajal korraldatud olmejäätmeveo 

ettevõttelt, kuid kaks korda aastas toimub suurjäätmete kogumisring. Jäätmevaldajad peavad suurjäätmeveo 

eelnevalt tellima. Suurjäätmete kogus on viimasel aastal järsult kasvanud, mis viitab elanike teadlikkuse 

kasvule keskkonnasõbralikust jäätmekäitlusest.   

 

Eesmärgid: 

 vältida piirkonna risustamist suurjäätmetega; 

 vähendada kodust jäätmepõletamist ja õhu saastamist. 

 

Vajalikud tegevused: 

 suurjäätmete kogumise korraldamine (sh korraldatud jäätmeveoga); 

 suurjäätmete kogumisringi korraldamine kaks korda aastas; 

 elanike teavitamine suurjäätmete üleandmisvõimalustest. 

 

9.3. Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine, keskkonnaohutu kõrvaldamine. 

Jäätmete liigiti kogumine on tegevus, mille käigus jäätmed eraldatakse liigi ja olemuse alusel nende edasise 

käitlemise lihtsustamiseks, sh taaskasutuse soodustamiseks. Jäätmeid kogutakse liigiti, kui see on tehniliselt, 

keskkonnaseisukohast ja majanduslikult teostatav. Normaalse kvaliteediga liigiti kogutud jäätmed lähevad 

materjalina uuesti ringlusse, teatud osa aga jäätmekütuse tootmiseks. 

Eesti on olmejäätmete liigiti kogumise üldise taseme poolest, mis on 25-30 %, Euroopas keskmiste hulgas. 

Selle näitajaga oleme veel üsna kaugel Skandinaaviamaadest ja Kesk-Euroopast, kus liigiti kogumine on 50-
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60 % olmejäätmete üldkogusest. Liigiti kogumise juurutamisel on probleemiks vahendite puudumine 

investeeringuteks  ning keeruline korralduslik külg. Saarde vallas on näitajad siiani tagasihoidlikud olnud (vt 

tabel 7), mõneti moonutab seda ebatäpne andmeesitus. 

Jäätmete kõrvaldamisel on viimase 10-15 a jooksul Eesti jäätmekäitluses aset leidnud kiired arengud. 

Keskkonnaohtlike ja suuresti ka tasuta paarisaja prügila asemel on praegu 5 tavajäätmete  prügilat, mis 

vastavad rangetele keskkonnanõuetele, ning ladestatavate jäätmete üle on tagatud kontroll. Kuid ette 

vaadates on majanduslikult ka 5 prügilat pigem liiga palju, sest juba 2013. a, kui Eestis alustavad tegevust 

kaks jäätmekütuste tootmisrajatist ja jäätmepõletustehas, on reaalne vähendada olmejäätmete ladestamist 

praegusega võrreldes 3-4 korda. Siis saab ka viia miinimumini biolagunevate jäätmete ladestamise, mis 

tekitab kasvuhoonegaase, sh metaani. Juba praegu pakendatakse mõnes jäätmekäitluskohas segajäätmeid 

kilerullidesse, mis jäävad ootama sobivat võimalust jäätmepõletuseks.     

 

Jäätmeid saab põletada nn massina (masspõletus), mis koosneb mitme jäätmeliigi segust, näiteks 

segaolmejäätmetest. Teine võimalus on valmistada jäätmetest kindla koostise, tüki suuruse ja tihedusega 

jäätmekütus. Selleks on vaja jäätmed sortida, põletamiseks välja valitud fraktsioonid mehhaaniliselt 

purustada, vajaliku tükisuuruseni pressida. Masspõletamine eeldab spetsiaalset jäätmepõletustehase 

olemasolu. Jäätmekütust on võimalik põletada koos mõne tavakütusega, nt  hakkpuiduga või anda 

lisakütusena tsemendipõletusahju.  

Koospõletustehas on jäätmekäitluskoht, kus jäätmeid kasutatakse energiatootmises kütusena, 

jäätmepõletustehases aga on eesmärgiks üksnes jäätmete termiline töötlemine. Uuringute andmeil on 

keskmine põlevjäätmete sisaldus olmejäätmetes 41 % ning enamus põlevjäätmetest tekib Põhja- ja Ida-

Eestis. Kuna kauged vahemaad ja väikesed jäätmekogused ei meelita jäätmekütuse tootjaid tegutsema 

suurlinnadest kaugemal, jääb lähiajal ilmselt püsima erinevus linnade ja ääremaade prügimajanduses ka 

jäätmepõletuse osas.  

 

Saarde valla elanikel on seni olnud võimalus liigiti kogutud jäätmeid ära anda korraldatud jäätmeveo ning 

avaliku konteinervõrgustiku kaudu. Samuti saab liigiti kogutud jäätmeid üle anda piirkonna jäätme- ja 

sorteerimisjaamades, kus vastuvõtt on tasuta või tasu eest hinnakirja alusel, kuid teatud juhul ostetakse 

jäätmed ka ära (nt paber, metall).   

 

Jäätmete liigiti kogumist saab korraldada nii ühiskasutuses olevate konteinerite baasil kui elamute, asutuste, 

ettevõtete juures paiknevate ainult selle objekti kasutuses olevate kogumisvahendite abil. Jäätmevaldajale on 

teine moodus mugavam kuid kulukam ja tekitab ka ebavõrdsust - suurte korrusmajade ja eramute jaoks ei 

sobi ühesugused nõuded. Seetõttu on vaja leida kompromiss ja kasutada erinevaid kogumisviise. 

 

Jäätmete liigiti kogumise korraldamiseks sobivad rajatised:  

 Jäätmemaja - jäätmete liigiti kogumise koht, kus konteinerid on heakorra eesmärgil paigutatud 

kergehitisse. Sobivad korrusmajade juurde. 

 Jäätmekogumispunkt (jäätmepunkt) on taaskasutatavate jäätmete (paberi, papi, plasti, klaasi, 

biolaguneva, metalli, pakendite, patareide jms) esmaseks kogumiseks mõeldud koht või ehitis, kuhu on 

paigutatud vastavad kogumiskonteinerid, vajadusel ümbritsetud aiaga. Seal ei toimu jäätmete töötlust, ainult 

kogumine nende ladestamise, ladestamiseelse töötlemise või edasise veo eel. Jäätmekogumispunkte on kahte 

liiki: 

o suurem kogumispunkt, kus koos liigitikogumise konteineritega on ka ohtlike jäätmete ja 

probleemtoodete kogumise konteinerid; 

o väiksem kogumispunkt, kus on ainult liigitikogumise konteinerid. 

Jäätmekogumispunkt ei ole jäätmekäitluskoht. 
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 Jäätmejaam on tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht (rajatud detailplaneeringu ja projekti alusel), 

kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks ja esmaseks töötlemiseks kogumiskonteinerid sh. 

ohtlike jäätmete konteiner, ehitus-lammutusprahi konteiner jm. Jäätmejaamas on ka olmehoone ning toimub 

kasutuskõlblike ja suuregabariidiliste jäätmete (mööbli, kodumasinate, majatarvete, riietusesemete jms) 

kogumine ja jaotamine. Läheduses peaks olema võimalus kompostida orgaanilisi jäätmeid (asfaltplats). 

Jäätmejaama teeninduspiirkond hõlmab  tervet valda. Jäätmejaam rajatakse tehnilise võimalusega võtta tasu 

eest vastu ka ettevõtetelt liigiti kogutavaid jäätmeid.  

Omaaegses Pärnumaa jäätmekavas anti soovitus rajada Kilingi-Nõmme 4, Tihemetsa 1 ja Tali külasse 1 

kogumispunkt. Põhimõtteliselt on neis paigus kogumispunktid juba välja kujunenud, kuid konteinereid on 

vähe ja ei paikne koos ühes kohas, mis oleks jäätmetoojale mugavam variant. 

 

Saarde vallas oleks optimaalne alljärgnev kogumissüsteem, asukohad ja konteinerite hulk vajavad 

täpsustamist:  

 jäätmejaam koos kompostimisväljakuga Kilingi-Nõmme reoveepuhasti juures;  

 suured kogumispunktid ohtlike jäätmete ja probleemtoodete konteineriga Kilingi-Nõmmes, 

Tihemetsas, Talil; 

 väikesed kogumispunktid liigitikogumise konteineritega igas üle 100 elanikuga asulas; 

 pakendijäätmete kogumiskonteinerid igas üle 50 elanikuga asulas;  

 paberi- ja papijäätmete kogumiskonteinerid korrusmajade ja asutuste juures. 

 

Jäätmejaama rajamine toob kaasa suured kulud niihästi investeeringute (alates detailplaneeringust kuni kaalu 

ja konteineritega varustatud tarastatud platsi ja olmehoone rajamiseni) kui ka haldamisega. Seetõttu tuleb 

hästi kaaluda, kas suured kulutused end õigustavad, sest kiired arengud Eesti jäätmepoliitikas ning 

olemasolevate jäätmekäitluskohtade suhteline lähedus (Pärnu, Viljandi) võivad teha selle investeeringu 

mõttetuks. Sellisel juhul tuleks piirduda paremini varustatud suurte kogumispunktidega. Jäätmejaama 

rajamine tuleks valla eelarve pingsat seisu arvestades kõne alla mitte enne 2015 - 2017. a. 

  

Jäätmekäitluse lõppfaasis toimub taaskasutust mitteleidvate jäätmete kõrvaldamine - ladestamine. 

Saarde vallale lähim prügila, kuhu ladestamisele kuuluvad segaolmejäätmed saab üle anda, on Paikre 

prügila. Sortimata segaolmejäätmete ladestamine prügilasse on keelatud. Kohapeal liigiti kogutud jäätmed, 

kust on eraldatud ohtlikud jäätmed ja suurem osa taaskasutatavaid jäätmeid, järelsorditakse enne ladestamist 

Paikre sorteerimisjaamas. Sortimise läbi saavad jäätmed ladestamiskõlbulikuks, nende ohtlikkus on viidud 

miinimumi ning kogus vähenenud väljasorditud taaskasutatavate jäätmete võrra. Olukord võib muutuda, kui 

Pärnumaalt kogutud jäätmeid suunatakse rohkem jäätmepõletusse.  

 

9.4.  Korraldatud olmejäätmeveo arendamine 

Vastavalt jäätmeseadusele  toimub korraldatud jäätmeveoga liitumine kõigile jäätmevaldajatele (isik või 

asutus, kelle valduses on jäätmed) automaatselt, isikul puudub valik, kas korraldatud jäätmeveoga liituda või 

mitte. Kohalik omavalitsus peab inimesi liitumisest kirjalikult teavitama. Korraldatud jäätmeveoga 

liitumisest saab omavalitsus inimesi vabastada põhjendatud avalduse alusel ja seda üksnes juhul, kui 

kõnealusel kinnistul ei elata või seda ei kasutata. Vabastuse andmiseks peab omavalitsus selles veenduma. 

Samuti ei ole suvilas hooajaline elamine või mitmes kohas elamine iseenesest vabastamise alusteks. Kui 

eraisik soovib prügivedu ise korraldada, ei saa ta selleks ametlikku luba, sest eraisiku soov prügiga 

võimalikult säästlikult toime tulla jääb alla avalikule huvile. Siin põrkuvad kohustusliku jäätmeveoga 

kaasnev avalik ja erahuvi. Avalikus huvis on võimalikult puhas keskkond ja kõigile ühetaoliselt korraldatud 

jäätmevedu ning veendumus, et jäätmed ei satu loodusesse, neid ei põletata vms; erahuvis on mitte rahastada 
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jäätmeveo kui süsteemi toimimist ja kulutada jäätmetele võimalikult vähe. Kulusid saab kokku hoida 

jäätmevedajaga lepingutingimustes kokku leppimise teel, soodustuse taotlemisega hooajaliseks veoks ning 

tarbimisharjumuste muutmisega. 

Korraldatud olmejäätmevedu: 

 aitab optimeerida jäätmete kogumist ning vähendada kulusid ning transpordist põhjustatud 

keskkonnasaastet; 

 aitab vältida  keskkonna prügistamist, jäätmete põletamist avamaal ja ahjus, jäätmete matmist või 

heitmist võõrasse konteinerisse; 

 annab igale elanikule ning ettevõtjale kindluse, et tema olmejäätmeid käideldakse parima hinnaga 

ning võimalikult keskkonnasõbralikult. 

Korraldatud olmejäätmevedu on Saarde vallas toiminud juba alates 2007. aastast ning on elanike poolt 

omaks võetud. Valdav osa jäätmevaldajaist on sõlminud jäätmeveolepingu ning täidab Jäätmeseadusega 

pandud kohustust jäätmeid nõuetekohaselt koguda ja üle anda.     

 

Eesmärgid: 

 kõigi jäätmevaldajate liitmine korraldatud jäätmeveosüsteemiga; 

 kõikidele Saarde valla territooriumil elavatele ja tegutsevatele jäätmevaldajatele regulaarse 

jäätmekäitlusteenuse osutamine optimaalse ühtlustatud teenuse hinnaga; 

 kõigile jäätmevaldajatele võimaluste loomine oma jäätmete üleandmiseks; 

 kontrolli kehtestamine jäätmevoogude ja jäätmevaldajate üle; 

 tekitatud jäätmetest maksimaalse koguse toomine jäätmekäitlussüsteemi; 

 võimalikult suure jäätmete taaskasutuse määra kindlustamine; 

 jäätmetest minimaalse koguse ladestamine prügilasse; 

 järelevalve teostamine seadusest tulenevate nõuete täitmise üle. 

 

Vajalikud tegevused: 

 korraldatud olmejäätmeveoga seonduvate korralduslike meetmete elluviimine, sh lepinguliste suhete 

korraldamine ja avalduste menetlemine;  

 jäätmevaldajate registri pidamine ja korrastamine; 

 teenuste kontsessiooni korraldamine jäätmeveoteenuse osutaja leidmiseks uuel KJV perioodil; 

 elanike teavitamine korraldatud jäätmeveoga seonduvast; 

Viimasel ajal on tihe konkurents jäätmekäitlusturul viinud aruteluni, et jäätmeveol rakendada taas vaba 

konkurentsi ja vabaturu põhimõtteid. Turu osaline avanemine annaks uuesti  võimaluse konkureerida ka 

väikestel ettevõtetel, kes ei suuda praegu korraldatud jäätmeveo konkurssidel osaleda. Selleks tuleks muuta 

jäätmeseadust ja täiendada korraldatud jäätmeveo mudelit tegevusloa süsteemiga. Kuid selle otsuse 

tegemisel tuleb kaaluda mitut aspekti - et keskkond oleks hoitud, et kõik elanikud vabaneksid oma jäätmetest 

ausal teel ja et jäätmetest vabanemine oleks inimestele ka lihtne ja odav, mitte üksnes jäätmevedajale kasulik 

ettevõtlus. Korraldatud jäätmeveo praeguse mudeli kasuks räägib see, et niisuguse süsteemi korral on kõik 

elanikud kohustatud prügiveoga liituma ja selle eest maksma, kuid vabaturu korral oleks kontrolli raskem 

teostada ja keskkonna reostusoht suureneks taas. Vabaturu tingimused ei sobi hajaasustuses, sest väikeste 

jäätmekoguste jagamine mitme jäätmevedaja vahel kergitaksid jäätmeveo hinda, mitmekordistaks koormust 

kehvadele teedele ja paneks maal elavad inimesed halvemasse olukorda.  
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10. Jäätmehoolduse arendamise korraldamine ja rahastamine 

 

10.1. Jäätmehoolduse arendamise kavandamine ja korraldamine 

 

Jäätmehoolduse arendamise kavandamisel on aluseks volikogu poolt kinnitatud jäätmekava. Jäätmekava 

peab olema kooskõlas kehtivate õigusaktide ja Riigi jäätmekavaga ning arvestama jäätmemajanduse reaalse 

olukorraga. Selle tagamiseks tuleb jäätmekava perioodiliselt üle vaadata ning vajadusel täiendada. Kui Riigi 

jäätmekava ajakohastamise käigus tehtud muudatused käsitlevad kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava, 

ajakohastatakse KOV üksuse jäätmekava 1 a jooksul ajakohastatud Riigi jäätmekava kinnitamisest arvates. 

Jäätmekavas toodud eesmärkide saavutamiseks tuleb järgida jäätmekava peatükis 10.4 toodud tegevuskava.  

 
Jäätmekavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks ja jäätmekava rakendamiseks tuleb võtta 

halduskorralduslikke meetmeid.  

 

Saarde Vallavalitsuse ülesanded:  

 jäätmemajanduse edendamiseks projektitoetuste taotlemine ja investeeringute elluviimine; 

 korraldatud olmejäätmeveo toimimise tagamine; 

 jäätmemajanduses kavandatu elluviimise korraldamine ja võimaldamine läbi vallaeelarve; 

 jäätmehooldusalaste õigusaktide perioodiline ülevaatamine ja ajakohastamine; 

 koostöö arendamine tootjavastutusorganisatsioonidega ja teiste omavalitsustega; 

 järelevalve teostamine; 

 jäätmehooldusalane arendus- ja selgitustöö, elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine.  

 

Juriidilisest isikust jäätmevaldaja ülesanded:  

Lisaks Jäätmeseaduses ja selle alamõigusaktides toodud üldistele jäätmehooldusalastele nõuetele peavad 

Saarde vallas tegutsevad ettevõtted ja asutused järgima järgmisi täiendavaid jäätmekäitlusega seotud 

kohustusi:  

 Ettevõtted, millised alustavad oma tegevust Saarde vallas, sõltumata nende tegevusvaldkonnast, on 

kohustatud omavalitsusest tegevusluba taotledes esitama lisaks muudele dokumentidele ettevõtte 

jäätmekava, kus on toodud ülevaade kavatsetavast jäätmehooldusest ettevõttes.  

 Ettevõtted, millised juba tegutsevad Saarde valla haldusterritooriumitel, peavad koostama oma 

ettevõtte jäätmekava hiljemalt 01.01.2015.a ning esitama selle kooskõlastamiseks vallavalitsusele.  

 

10.2. Teadlikkuse tõstmine ja järelevalve tõhustamine 

 

Kaasaegse jäätmekäitluse arendamine ei ole üksnes tehniline, vaid ka sotsiaalne probleem. Jäätmekavaga 

püstitatud eesmärkide elluviimine eeldab elanike kaasamist ja vastavat selgitustööd. Jäätmete tekke 

vähendamine, jäätmete sorteerimine ja käitlemine tekkekohas sõltub suurel määral elanike valmisolekust 

jäätmekäitlust edendada. Valmisolek omakorda on seotud motivatsiooniga – parandada elukeskkonda 

tervikuna, vähendada jäätmekäitluse maksumust jne.  

Pideva selgitustöö ja teavitamise aluseks on eesmärgistatud info edastamine. Info edastamise viisideks on 

kohalik ajaleht, kuulutused, viidad, bukletid, koduleht internetis, infokoosolekud. Kuna interneti kasutamine 

on piiratud, siis on informatsiooni vajalik dubleerida ka paberkandjal. 

 Elanike kaasamisel tehtava selgitustöö (teavitamine) saab jagada kaheks: 

 üldine süstemaatiline keskkonnakasvatus, sh kõikidele sihtgruppidele suunatud säästva 

jäätmekäitluse selgitustöö; 

 konkreetse jäätmekäitlusprogrammi käivitamise eelne ja selle toimimise ajal toimuv selgitustöö. 
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Teavitustöö kavandamisel on oluline arvestada ka sihtgrupist tulenevate asjaoludega. Soovitav on viia läbi 

kampaaniaid erinevatele sihtgruppidele, arvestades vanust (täiskasvanud, noored), asustust/elukohta 

(eramajad, korterelamud). Selgitustöö läbiviimisel tuleb arvestada, et sihtgruppi ei koormataks antava infoga 

üle, jagatav info peaks olema lihtsalt mõistetav ja samas peab olema viide spetsiifilise teabe kättesaadavuse 

kohta.  

Ulatuslikuma teavitustöö tegemiseks tuleb rahalist abi otsida ka väljastpoolt – fondidest ja  

keskkonnaprogrammidest, võimalik on kaasata ka kohalikke ettevõtjaid.  

 

Teadlikkuse tõusu saab kiirendada ka järelevalve tõhustamise kaudu. Jäätmekäitluse üle teostavad 

järelevalvet Keskkonnainspektsioon ja tema piirkondlikud bürood. Keskkonnajärelevalve seaduse järgi on ka 

kohalik omavalitsus järelevalveasutus, millel on oma territooriumil Keskkonnainspektsiooniga samasugused 

õigused ja kohustused. Kodanikel on võimalik teavitada Keskkonnainspektsiooni keskkonna-alastest 

õigusrikkumistest Keskkonnainspektsiooni ööpäevaringse valvetelefoni 1313 kaudu.  

 

Järelevalve tõhustamise abinõud on järgmised: 

 parem koostöö Keskkonnainspektsiooni ja omavalitsuse vahel; 

 otsida võimalusi keskkonnainspektori töölerakendamiseks mitme omavalitsusüksuse koostöös või 

omavalitsuste liidus ja selle kuludes osalemine; 

 jäätmearuandekohustuslastelt jäätmearuannete nõudmine; 

 jäätmevaldajate registri pidamine; 

 avalikkuse kaasamine teatamisele risustamisest ja jäätmete ulaladestamisest (naabrivalve). 

 

10.3. Jäätmehoolduse rahastamine 

 

Jäätmeseadus sätestab põhimõtted, et jäätmekäitluse kulud kannab jäätmevaldaja. Korraldatud jäätmeveoga 

liitunud jäätmevaldaja tasub jäätmeveo teenustasu, mis peab katma jäätmekäitluskohtade rajamis-, 

kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veokulud.  

 

Jäätmehoolduse arendamist toetatakse jäätmete keskkonda viimise eest makstavast saastetasust. 

Keskkonnatasude seadus (§ 15 lg 2) sätestab, et olmejäätmete hulka kuuluvate segaolmejäätmete ja 

segaolmejäätmete sortimisjäägi kõrvaldamise eest kantakse 75 % saastetasust jäätmete päritolu kohaliku 

omavalitsuse üksuse eelarvesse. Saastetasu makstakse Keskkonnatasude seadusega kehtestatud 

saastetasumäärade järgi, mis ühe jäätmetetonni kõrvaldamisel on järgmised, alates 1. jaanuarist:  

2011. a …………. 14,38 € 

2012. a …………. 17,25 € 

2013. a …………. 20,77 € 

2014. a ………… 24,86 € 

2015. a ………… 29,84 € 

Seega kahekordistub hind 5 aastaga. 

 

Saarde valla eelarvesse on viimasel kolmel aastal kantud saastetasu alljärgnevalt:  

2009. a …….......... 3158 € 

2010. a ………….. 3542 € 

2011. a ………….  3597 € 

Samal perioodil on jäätmemajanduse kulud vallas (koos kompostiväljaku rajamise maksetega): 

2009. a ………. 26 200 € 

2010. a ………. 16 027 € 

2011. a ……… 17 480 € 
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On raske prognoosida, kui palju saastetasu laekub järgnevatel aastatel valla eelarvesse, sest ühelt poolt küll 

tõuseb igal aastal saastetasumäär, kuid teisest küljest arendatakse jäätmete liigiti kogumist, taaskasutamist, sh 

jäätmekütuse tootmist ning seetõttu vähenevad prügilasse ladestatavad jäätmekogused.  

 

Ühelt poolt saab kohalik omavalitsus kasutada oma eelarvesse laekunud saastetasu osa ja teiselt poolt saab 

taotleda toetust riiklikust Keskkonnaprogrammist (Keskkonnainvesteeringute Keskus), mida ka rahastatakse 

saastetasudest. Keskkonnaprogrammist ja EL struktuurfondidest toetuse taotlemise üheks tingimuseks on, et 

taotlejal omavalitsusüksusel on kehtestatud jäätmeseaduse nõuetele vastava jäätmekava, 

jäätmehoolduseeskiri ning korraldatud on JS § 66 nimetatud jäätmevedu. 

 

Jäätmehoolduse arendamise võimalikud finantseerimisallikad: 

 omavalitsuse eelarve (sh saastetasu); 

 abiraha taotlemine fondidest (SA KIK ja EL struktuurifondid); 

 tootja vastutus; 

 ettevõtete vahendid; 

 jäätmetekitajate/valdajate poolt makstav teenustasu. 

 

Jäätmekäitluse süsteemi ümberkorraldamine ja edasiarendamine, sh ka jäätmete taaskasutamine tõstab 

jäätmekäitluse hinda. Hinnatõusu põhjustavad: 

 investeeringud uute jäätmekäitluskohtade rajamiseks ja nende jooksvad kulud; 

 suurenevad jäätmete ladestustasud; 

 suurenevad jäätmete transpordikulud; 

 suurenevad jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamisega seotud kulud; 

 suurenevad ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumisega seotud kulud; 

 kulutused jääkreostuse likvideerimisele; 

 investeeringud jäätmejaama ja kogumispunktide rajamiseks; 

 omaosaluse kulud projektides kasvavad seoses suuremate investeeringuvajadustega; 

 kulutused selgitustööle. 

 

Hinnatõusu vähendamise peamised võimalused on: 

 tekkivate jäätmete hulga vähendamine ja jäätmete taaskasutamine tekkekohas; 

 mitmesuguste abirahade kasutamine.  

 

Eesmärkide realiseerimiseks vajalikud investeeringud realiseeruvad vastavalt valla eelarvele ja 

projektitoetustele.  
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10.4. Tegevuskava ja investeeringute vajadus  

 

Tegevus Teostamise aeg 
Hinnanguline 
maksumus €* 

Teostaja, 
finantseerija 

1. Olmejäätmete käitlemine ja korraldatud 
olmejäätmevedu 

   

1.1.  Korraldatud jäätmeveo hinnapoliitika kujundamine 
liigitikogumise eelistamiseks uuel KJV perioodil 

2013 või 2015  KOV 

1.2 KJV-ga seonduvad korralduslikud meetmed ja toimimise 
tagamine 

Pidevalt  KOV, JE 

1.3 Jäätmevaldajate registri haldamine Pidevalt  KOV, JE 

1.4 Teenuste kontsessiooni korraldamine uueks KJV perioodiks 2013 või 2015  KOV 

1.5 Selgitustöö ja elanike teavitamine uuest KJV perioodist, kirjad 
jäätmevaldajatele 

Pidevalt, uuel 
perioodil 

800 € KOV, JE 

1.6 Selgitustöö liigitikogumise edasiarendamiseks  Pidevalt  KOV 

1.7 Projektide koostamine rahastatuse saavutamiseks Pidevalt  KOV 

1.8 Prahipaikade korrastamine hoogtööna, prahi vedu Vajadusel 300 €/a KOV, JV, ÜH 

2. Pakendijäätmete kogumine    

2.1  Liigitikogumise konteineripargi arendamine olemasolevates 
kogumiskohtades (segapakendi asemele klaasi ja plastiku 
konteinerid) (20x220) 

2015 4400 € 
TKO, KOV, 
PAK 

2.2  Pakendikonteinerite paigaldamine igasse üle 50 elanikuga 
asulasse (puudub 5 asulas, liigiti paber/plastik/klaas 5x3x220) 

2015 3300 € TKO, KOV 

2.3  Kogumiskohtade olukorra hindamine ja parendamine, 
kogumissüsteemi haldamine 

Pidevalt 200 €/a TKO, KOV 

2.4  Teavitamine valla kodulehel ja ajalehes muutustest süsteemis Pidevalt  KOV 

3. Biolagunevate jäätmete käitlemine     

3.1  Paber- ja papijäätmete kogumine korruselamute juures ja 
selle liitmine KJV-ga järgmisel veoperioodil, konteinerite 
soetamine JV poolt 

2015 220 €/tk KOV, TKO, JV 

3.2  Vanapaberi kogumise propageerimine asutustes Pidevalt  KOV, AS, ET 

3.3  Kompostrid korrusmajade juurde KJV järgmisel perioodil 2013 või 2015 60-600 €/tk KOV, JV 

3.4  Teavitustöö kompostimise edendamiseks Pidevalt  KOV 

3.5  Haljastusjäätmete valdavalt kompostimisele suunamine  2015 1000 €/a KOV, JV 

3.6  Oksapurustaja soetamine kompostiplatsile või teenuse ost 2015 3000 € KOV, F 

3.7 Reoveesette suunamine kompostimisele Pidevalt  KOM 

4. Ohtlikud jäätmed    

4.1  Ohtlike jäätmete konteineri paigaldamine Tihemetsa ja Talile 2015 3000 € KOV, JE, F 

4.2  Ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamine 1 x/a külades  2013 - 2017 1200 €/a KOV, JE, F 

4.3  Ohtlike jäätmete konteineri haldamine ja mujale 
jäätmejaamadesse viidud ohtlike jäätmete eest tasumine 

2013 - 2017 2000 €/a KOV, ET  

4.4  Elanikkonna teavitamine ohtlike jäätmete üleandmisest Pidevalt  KOV 

4.5 Ettevõtluses tekkinud ohtlike jäätmete nõuetekohane 
kogumine ja käitlemine 

Pidevalt  ET 

5. Probleemtooted    

5.1   Elektri- ja elektroonikakonteineri paigaldamine Tihemetsa 2015  KOV, TO  

5.2   Kogumisringi korraldamine 1x/a ja kulude katmine  2013 - 2017 Vt p 4.2 KOV, TO, JE 

5.3 Patareide kogumiskastide paigaldamine ja hooldus 2013 - 2017 200 €/a KOV, TO 

5.4 Teavitamine põllumajandusplasti üleandmise võimalustest 2013  KOV, TO 

6. Ehitus- ja lammutuspraht    

6.1  Ehitus- ja lammutusprahi käitlemiskava nõudmine  ehitusloa 
koosseisus ja jäätmeõiendi nõudmine kasutusloa andmisel 

2013   KOV, ET 

6.2  Ehitus- ja lammutusprahi kogumine jäätmejaamas 2017  
KOV, F, JV, 
ET 

6.3 Teavitamine ehitusjäätmete sortimis- ja käitlusnõuetest  Pidevalt  KOV 
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7. Tervishoiul tekkivad jäätmed    

7.1  Järelevalve tervishoiuasutuste jäätmekäitluse üle Pidevalt  KOV 

7.2 Ohtlike jäätmete üleandmine vastavat käitluslitsentsi omavale 
ettevõttele, riskijäätmete suunamine kahjutustamisele 

Pidevalt  ET 

8. Metallijäätmed    

8.1  Kontrolli teostamine vanametalli kogumise seaduslikkuse üle Pidevalt  KOV 

9. Suurjäätmed    

9.1  Kogumisringi korraldamine 2 x aastas, veo maksab 
jäätmevaldaja 

2013 - 2017 2,94 €/m
3
 KOV, JV, JE 

10. Liigitikogumise edendamine    

10.1  Jäätmejaama rajamine, sh asukoha valik, projekteerimine, 
rahastuse taotlus, ehitamine, sisustamine, töölerakendamine  

2015 - 2017 75 000 € KOV, F 

10.2  Suurte kogumispunktide väljaarendamine ja konteineritega 
varustamine Kilingi-Nõmmes, Tihemetsas, Talil (liigitikogumiseks 
3*4*220 + ohtlike jäätmete, probleemtoodete jm)  

2015 - 2017 8000 € 
KOV, TKO, F, 
JE 

10.3 Väikeste kogumispunktide võrgu väljaarendamine üle 100 
elanikuga asulates ja varustamine liigitikogumise konteineritega 
(8x4x220 €) 

2015- 2017 7000 € 
KOV, TKO, F, 
JE 

10.4 Paberi- ja papijäätmete kogumise konteinerite paigaldamine 
korrusmajade juurde ja sidumine KJV-ga 

2013 või 2015 Vt p 3.1 JV, JE 

10.5 Jäätmepunktide haldamine 2015 - 2017 1000 €/a KOV 

11. Jäätmehoolduse kavandamine, teavitus ja järelevalve    

11.1 Jäätmehooldusalaste projektide koostamine ja toetuse 
taotlemine 

Pidevalt  KOV 

11.2 Jäätmehooldusalaste õigusaktide ülevaatamine ja muutmine Vajadusel  KOV 

11.3 Jäätmekava regulaarne ülevaatamine ja kaasajastamine Vajadusel   KOV 

11.4 Ettevõtete jäätmekavade koostamine, kooskõlastamine 2015  ET 

11.5 Selgitustöö ja teavitamine, infomaterjalide ja trükiste 
koostamine ning levitamine, info avaldamine valla kodulehel ja 
ajalehes 

Pidevalt  300 €/a KOV 

11.6 Koostöö arendamine teiste KOV, ettevõtete ja  
organisatsioonidega 

Pidevalt  KOV, TKO, JE 

11.7 Jäätmehooldusalaste ürituste korraldamine huvigruppidele, 
osalemine üle-eestilistes kampaaniates  

Pidevalt 200 €/a KOV, ÜH, JV 

11.8 Järelevalve teostamine koostöös KKI-ga Pidevalt  KOV, KKI 

* Hinnangulise maksumuse määramisel on arvestatud 2012. a taset ja selle muutumine ajas ei ole aluseks 

jäätmekava muutmisele.  

Lühendid: 

KOV – kohalik omavalitsus; 

KJV – korraldatud olmejäätmevedu: 

KP – kogumispunkt; 

TO – tootjad, tootjavastutusorganisatsioonid; 

TKO – taaskasutusorganisatsioonid; 

PAK – pakendiettevõtja; 

F – finantseerimine keskkonnafondidest projektipõhiselt; 

JE – jäätmekäitlusettevõte; 

KKI – Keskkonnainspektsioon; 

ET – ettevõte, 

AS – asutus, 

ÜH – ühingud, organisatsioonid, ühistegevus; 

KOM - kommunaalettevõte 

JV – jäätmevaldaja. 
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11. Kokkuvõte 

 

Jäätmevaldkonna strateegilised eesmärgid lähtuvad Euroopa Liidu ja Eesti üldisest keskkonnapoliitikast, kus 

jäätmehoolduse peaeesmärk on vältida jäätmeteket ja edendada taaskasutamist, sh korduskasutamist ja 

ringlusesse võtmist.  

 

Saarde valla jäätmekava 2013 – 2017 annab ülevaate omavalitsusüksuse sotsiaalmajanduslikust olukorrast ja 

jäätmevoogudest ning analüüsib jäätmehoolduse hetkeolukorda ja probleeme. Sellest lähtuvalt on püstitatud 

eesmärgid jäätmehoolduse arendamiseks 2017. aastani ja koostatud tegevuskava eesmärkide täitmiseks.  

Jäätmekava koostamise juures on arvestatud õigusaktidest tulenevate nõuete ja kohustustega, sh eeskätt Riigi 

jäätmekavast 2008-2013 ja Jäätmeseadusest lähtuvalt. 

 

Lähiaastatel Saarde valla elanike arv ilmselt väheneb. Samas aga suureneb olmejäätmete teke, seda tingituna 

elatustaseme kasvust. Jäätmehoolduse planeerimisel eeldatakse, et elanike keskkonnateadlikkus suureneb 

ning korraldatud olmejäätmete kogumissüsteemiga liituvad kõik Saarde valla jäätmevaldajad. Seetõttu 

suureneb vajadus taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumissüsteemi efektiivsema korraldamise järele. 

Arvestades, et taaskasutatavate jäätmete liigitikogumine on peamine võimalus jäätmevaldajal igapäevase 

jäätmehooldusega seotud kulutusi kokku hoida, peaks kõigil olema võimalikult võrdsed võimalused 

jäätmetest vabanemiseks.  

Jäätmehoolduse korraldus areneb kahes suunas: korraldatud olmejäätmevedu ja taaskasutatavate jäätmete 

liigitikogumise süsteem.  

 

Olulisemad jäätmehoolduse probleemid Saarde vallas on:  

 korraldatud olmejäätmeveoga pole liitunud kõik jäätmevaldajad; 

 liigiti kogutud jäätmete üleandmisvõimalusi on vähe;  

 elanikkonna keskkonnateadlikkus on madal;  

 keskkonnajärelevalve on nõrk.  

 

Jäätmekäitluses on üldisteks eesmärkideks:  

 jäätmetekke vältimine;   

 jäätmetekke ja nende ohtlikkuse vähendamine;  

 jäätmete taaskasutamine võimalikult suures ulatuses; 

 ladestavate jäätmekoguste vähendamine ja keskkonnaohutu kõrvaldamine.  

 

Olulisemateks tegevussuundadeks jäätmehoolduse arendamisel Saarde vallas on:  

 prügilasse ladestatavate jäätmekoguste ja nende ohtlikkuse vähendamine;  

 taaskasutatavate jäätmete liigitikogumise võimaluste laiendamine; 

 korraldatud olmejäätmeveo edendamine ja kõigi jäätmevaldajate sidumine korraldatud jäätmeveoga;  

 illegaalsete jäätmeladestuskohtade likvideerimine ja korrastamine; 

 elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine;  

 keskkonnajärelevalve tõhustamine. 

  

Eesmärkide täitmine realiseerub vastavalt valla eelarvele ja projektitoetustele. Jäätmekavas kavandatud 

tegevuste elluviimine aitab korrastada jäätmehooldust Saarde vallas ning vähendada jäätmekäitlusest 

tulenevat negatiivset keskkonnamõju. Jäätmekava rakendamisel muutub elukeskkond Saarde vallas 

puhtamaks ja inimsõbralikumaks.  
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LISAD 

Lisa 1 

Lisa 1. Valik jäätmekäitlust käsitlevaid õigusakte. (http://www.envir.ee/1002) 

  

1. Vabariigi Valitsuse määrused: 

 

 6. aprilli 2004. a määrus nr 102 "Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu".  

 6. aprilli 2004. a määrus nr 103 "Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord". 

 7. augusti 2008. a määrus nr 124 "Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale 

tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise 

tähtajad". 

 20. aprilli 2009. a määrus nr 65 "Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, 

tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude 

saavutamise tähtajad". 

 23. juuli 2009. a määrus nr 135 "Probleemtooteregistri põhimäärus". 

 17. juuni 2010. a määrus nr 79 "Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, 

tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude 

saavutamise tähtajad". 

 17. juuni 2010. a määrus nr 80 "Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning 

taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord". 

 8. detsembri 2011. a määrus nr 148 "Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud". 

 

2. Keskkonnaministri määrused: 

 

 21. aprilli 2004. a määrus nr 21 "Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise 

korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded". 

 21. aprilli 2004. a määrus nr 22 "Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded".  

 22. aprilli 2004. a määrus nr 25 "Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate 

jäätmete käitlusnõuded" . 

 29. aprilli 2004. a määrus nr 38 "Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded" . 

 4. juuni 2004 määrus nr 66 "Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja 

sulgemise nõuded" . 

 30. detsember 2002. a määrus nr 78 „Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel 

kasutamise nõuded“ 

 15. aprill 2004. a määrus nr 17 „Metallijäätmete täpsustatud nimistu“ 

 9. veebruari 2005. a määrus nr 9 "Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded".  

 16. jaanuari 2007. a määrus nr 4 "Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise 

alused". 

 10. jaanuari 2008. a määrus nr 5 "Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded". 

 15. jaanuari 2010. a määrus nr 1 "Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande 

esitamise kord". 

 9. novembri 2010. a määrus nr 56 "Kaevandamisjäätmete käitlemise kord". 

 9. mai 2011. a määrus nr 30 "Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise 

tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid". 

 16. juuni 2011. a määrus nr 33 "Romusõidukite käitlusnõuded". 

http://www.envir.ee/1002
http://www.envir.ee/898
http://www.envir.ee/900
http://www.envir.ee/1077791
http://www.envir.ee/1077791
http://www.envir.ee/1077791
http://www.envir.ee/1096190
http://www.envir.ee/1096190
http://www.envir.ee/1096190
http://www.envir.ee/131907
http://www.envir.ee/896
http://www.envir.ee/896
http://www.envir.ee/896
http://www.envir.ee/58959
http://www.envir.ee/58959
http://www.envir.ee/1179779
http://www.envir.ee/924
http://www.envir.ee/924
http://www.envir.ee/926
http://www.envir.ee/930
http://www.envir.ee/930
http://www.envir.ee/942
http://www.envir.ee/914
http://www.envir.ee/914
http://www.envir.ee/89787
http://www.envir.ee/372386
http://www.envir.ee/372386
http://www.envir.ee/960840
http://www.envir.ee/1110878
http://www.envir.ee/1110878
http://www.envir.ee/1154331
http://www.envir.ee/1171611
http://www.envir.ee/1171611
http://www.envir.ee/1171758
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 2. juuli 2007. a määruse nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu“ lisa, 

jõustumine 23.06.2012. 

 3. augusti 2009. a määrus nr 47. Meetme „Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise 

arendamine“ tingimused.  

 

Lisa 2 

Lisa 2. Õigusaktidest tulenevad kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused 

 

Kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) õigused ja kohustused tähtsamate jäätmehooldusega seonduvate  

õigusaktide alusel on järgmised: 

 

Jäätmeseadus (RT I 2004, 9, 52, htps://www.riigiteataja.ee/akt/104042012005) 

 

§ 12 lg 2  Jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil korraldavad omavalitsusorganid. 

§ 31 lg 1  KOV üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende 

taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. 

§ 31 lg 3 Kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav, peab KOV üksus 

korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti- ning klaasijäätmete liigiti kogumise. 

§ 39 lg 1 Jäätmehoolduse arendamiseks koostatakse riigi ja KOV üksuse jäätmekava. 

§ 39 lg 2 Jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda riigis või KOV üksuses, jäätmehoolduse 

korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning meetmeid eesmärkide saavutamiseks. 

§ 39 lg 3 Jäätmekava sisaldab: (loetelu p 1-10) 

§ 42 lg 1 KOV üksuse jäätmekava on KOV üksuse arengukava osa, mis käsitleb valla või linna 

jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava võib koostada mitme KOV üksuse kohta. Jäätmekava koostamisel 

võetakse arvesse riigi jäätmekavas sätestatut. 

§ 42 lg 2 Lisaks k.o. seaduse § 39 lg 3 sätestatule käsitleb KOV üksuse jäätmekava: 1) KOV üksuse 

korraldatava jäätmeveo arendamist tema haldusterritooriumil, sealhulgas korraldatud jäätmeveo piirkonna 

või piirkondade määramist; 2) jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist koos tähtaegadega 

konkreetsete jäätmeliikide kaupa; 3) jäätmehoolduse rahastamist. 

§ 43 lg 3  Kui riigi jäätmekava ajakohastamise käigus tehtud muudatused käsitlevad KOV üksuse 

jäätmekava, ajakohastatakse KOV üksuse jäätmekava ühe aasta jooksul ajakohastatud riigi jäätmekava 

kinnitamisest arvates.  

§ 44 lg 3  KOV üksus võib nõuda isikult, asutustelt ja tootjate ühenduselt tema jäätmealase tegevuse kohta 

teavet tasuta, kui see on vajalik jäätmekava koostamiseks või ajakohastamiseks. 

§ 44 lg 4  KOV üksus võib nõuda oma haldusterritooriumil tegutsevalt isikult, asutuselt ja tootjate 

ühenduselt k.o. seaduse § 39 lg 3 vastava jäätmekava koostamist oma kulul ning esitamist, kui see on vajalik 

KOV üksuse jäätmekava koostamiseks või ajakohastamiseks. 

§ 44 lg 5  KOV üksus on kohustatud säilitama jäätmekava koostamise käigus kogutud teabe seaduses 

sätestatud korras. 

§ 55 KOV üksuse jäätmekava eelnõu esitatakse enne selle vastuvõtmist arvamuse avaldamiseks 

Keskkonnaametile ning maavanemale. 

§ 56 KOV üksuse jäätmekava eelnõu avalik väljapanek ja avalik istung (istungi ja avaliku väljapaneku 

korraldamine, teatavaks tegemine) (lg 1 – 4). 

§ 57 KOV üksuse jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku kestel ja avalikul istungil arvamuse avaldamine ja 

esitatud ettepanekute ja vastuväidete arvestamine (lg 1 - 3). 

§ 58 Valla- või linnavalitsus teeb jäätmekava avaliku väljapaneku ja avaliku istungi  tulemused teatavaks 

kohalikus ajalehes.  

§ 59 lg 1 KOV üksuse jäätmekava võtab vastu KOV üksuse volikogu. 



 55 

§ 59 lg 2  KOV üksuste ühine jäätmekava jõustub, kui selle on vastu võtnud kõigi koostööd tegevate KOV 

üksuste volikogud.  

§ 65 lg 2  KOV üksused korraldavad oma haldusterritooriumil kodumajapidamises tekkivate ohtlike 

jäätmete kogumist ja nende üleandmist jäätmekäitlejale (v.a tootjavastutuse korral). 

§ 66 lg 2  KOV üksus korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk 

segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud 

jäätmeliikide kogumise ja veo. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka teisi olmejäätmete liike või muid 

jäätmeid, kui see on vajalik käesoleva seaduse nõuete täitmiseks või seda tingib oluline avalik huvi. 

§ 66 lg 3 KOV üksus võib jätta jäätmeveo korraldamata haldusterritooriumi hajaasustusega osades, kus 

jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete väikese koguse tõttu oleks korraldatud jäätmevedu 

ülemäära kulukas ning korraldatud jäätmeveoks puudub tervise- ja keskkonnakaitsevajadus. 

§ 66 lg 4  Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise sagedus ja 

aeg ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord kehtestatakse valla- või linnavolikogu määrusega. 

§ 67 lg 1  Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldab KOV üksus  iseseisvalt või koostöös 

teiste KOV üksustega teenuste kontsessiooni lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust. 

§ 67 lg 2  KOV volikogu võib riigihangete seaduse §-s 13 sätestatud korras korraldatud jäätmeveo 

riigihanke korraldamisega seonduvate ülesannete täitmiseks volitada teist KOV üksust, mittetulundusühingut 

või sihtasutust, mille liige vastav KOV üksus on ning mille liikmeteks saavad vastavalt põhikirjale olla ainult 

KOV üksused või kohalike omavalitsuse üksuste liit. 

§ 67 lg 3  KOV koostab korraldatud jäätmeveo teenuse tellimiseks teenuste kontsessiooni läbiviimisel 

hankedokumendid, lähtudes riigihangete seaduse § 31 lõikes 2 sätestatust ning arvestades käesolevas lõikes 

toodud erisusi. Korraldatud jäätmeveo hankedokumentides määratakse muu hulgas alljärgnevad tingimused: 

1) veopiirkond; 2) veetavad jäätmeliigid; 3) eeldatavad jäätmekogused; 4) jäätmekäitluskoht; 5) 

hankelepingu kestus; 6) veotingimused - veosagedus, aeg ja tehnilised tingimused; 7) toimingud, mille eest 

jäätmevedaja võtab teenustasu; 8) veopiirkonnas asuvate ühepereelamute ja mitme korteriga elamute arv 

ning korterite arv mitme korteriga elamutes. 

§ 67 lg 4 Käesoleva § lg 3 nimetatud korraldatud jäätmeveo riigihanke dokumendid esitatakse enne hanke 

algatamist seisukohavõtuks Keskkonnaametile, kes vajaduse korral esitab kahe nädala jooksul 

hankedokumentide kättesaamisest arvates ettepanekud hankedokumentide täiendamiseks või muutmiseks. 

§ 67 lg 6 Veopiirkonna määrab KOV volikogu, lähtudes eeldatavatest jäätmekogusest, hoonestusest ning 

teede- ja tänavatevõrgu eripärast. 

§ 67 lg 7 Korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldaja avalikustab otsuse korraldatud jäätmeveo teenuse 

osutajaga lepingu sõlmimise kohta kohalikus ajalehes. 

§ 69 lg 1
1
  KOV üksus informeerib kirjalikult jäätmevaldajat päevast, mil ta on liitunud korraldatud 

jäätmeveoga. 

§ 69 lg 4  Kui KOV üksus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja 

erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. 

§ 69 lg 4
2 
 Käesoleva § lg 4 sätestatud tähtaja määramiseks peab KOV üksus eelnevalt kohapeal kontrollima, 

et jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist 

võimaldavad. 

§ 70 KOV üksus korraldab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise. 

KOV üksus võib korraldada ka muude jäätmete taaskasutamist või kõrvaldamist. 

§ 71 lg 1  Jäätmehoolduseeskiri jäätmehoolduse korraldamiseks KOV üksuses kehtestatakse volikogu 

määrusega. 

§ 71 lg 2 Jäätmehoolduseeskiri sätestab: (loetelu p 1-13) 

§ 71 lg 3 KOV üksuse jäätmehoolduseeskirja eelnõu esitatakse arvamuse saamiseks maavanemale ja 

Keskkonnaametile, tervisehoiuteenuse osutaja jäätmete käitlemise kord Terviseametile ja veterinaarteenuste 
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osutaja jäätmete käitlemise kord maakonna veterinaarkeskusele, kes vajadusel teevad kahe nädala jooksul 

ettepanekuid eeskirja täiendamiseks. 

§ 71
1 
lg 1   KOV üksus asutab määrusega jäätmevaldajate registri ning kehtestab registri pidamise korra. 

§ 71
1 
lg 2   Kohalikul omavalitsusel on õigus saada tasuta teavet jäätmeveo piirkonnas tegutsevalt 

jäätmevedajalt käesoleva § lg 1 nimetatud registri andmete kohta. 

§ 79 Käesoleva seaduse § 77 lg 2 nimetatud valla- või linnavalitsus esitab kümne tööpäeva jooksul pärast 

jäätmeloa taotluse saamist loa andjale oma arvamuse jäätmeloa taotluse kohta. 

§ 117 lg 3 Keskkonnaministril ja keskkonnajärelevalve asutusel on õigus saada toodete valmistajalt või 

sissevedajalt ning valitsusasutuselt või valla ja linnavalitsuselt andmeid Eestis valmistatavate või Eestisse 

sisseveetavate toodete ja nende valmistamisel kasutatavate ainete ning neist tekkivate jäätmete ja nende 

käitluse kohta. 

§ 119 Järelevalvet jäätmeseadusest tulenevate nõuete täitmise üle teostab Keskkonnainspektsioon ja KOV 

üksus või asutus Keskkonnajärelevalve seaduses sätestatud korras. 

§ 127 lg 2 Käesoleva seaduse §-des 120-126
11 

nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on:       

 3) valla- või linnavalitsus. 

§ 128 lg 2 Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmeid käitleb ja nendest põhjustatud saastuse likvideerimise 

korraldab saastaja oma kulul. 

§ 128 lg 4 Kui saastajat ei ole kindlaks tehtud ühe aasta jooksul jäätmete keskkonda viimise asjas 

süüteomenetluse alustamisest arvates, samuti juhul, kui jäätmete ja saastuse likvideerimisega ei ole võimalik 

keskkonnakaitselistest kaalutlustest lähtuvalt viivitada, korraldab jäätmete käitlemise ja saastuse 

likvideerimise keskkonnajärelevalve asutuse või KOV üksuse või KOV asutuse ettekirjutuse alusel maa 

omanik, kellele kuuluval maal jäätmed või saastus asub. 

§ 128 lg 6 Kui KOV üksus ei ole oma haldusterritooriumil sisse seadnud korraldatud jäätmevedu, kuigi tal 

oli see kohustus, või käesoleva seaduse § 71 sätestatud registri andmetel on üle 2 % jäätmevaldajatest 

väljapool olmejäätmete kogumissüsteemi, kannab see kohaliku omavalitsuse üksus tavajäätmete ning 

nendest põhjustatud saastuse likvideerimise kulud. 

§ 135 lg 1 Korraldatud jäätmevedu tuleb korraldada alates 2005. aasta 1. jaanuarist. 

§ 135 lg 2 KOV üksusele, mille haldusterritooriumil elab vähem kui 1500 inimest, korraldatud jäätmeveo 

korraldamise kohustus käesoleva seaduse §-de 66-69 tähenduses ei laiene. 

 

Pakendiseadus (RT I 2004, 41, 278; htpps://www.riigiteataja.ee/akt/104042012006) 

 

§ 15 lg 1 KOV organ määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid 

ning sätestab need jäätmehoolduseeskirjas. 

§ 15 lg 2 KOV üksuse jäätmekavas käsitletakse eraldi pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse 

korraldust ning väljaarendamist ja seatud eesmärkide saavutamise meetmeid. 

§ 17
1
 lg 4 Tagatisrahata pakendi jäätmete kogumiskohtade asukoht, kogumiskonteinerite miinimumarv ja 

miinimummahuti iga kogumiskoha kohta ning nende tühjendussagedus lepitakse kokku 

taaskasutusorganisatsiooni ja KOV organi vahel. KOV organiga kokkuleppel võib pakendijäätmete kogumist 

korraldada ka nende tekkekohal kogumisena. Sel juhul võib KOV organi nõusolekul vähendada 

pakendijäätmete kogumiskohtade tihedust ning kogumiseks ettenähtud konteinerite arvu ja mahtu. 

§ 20 lg 4
4 
Pakendatud kauba müüja, kelle müügikoha suurus on alla 200 m

2 
,
 
võib sellise pakendi 

tagasivõtmise, millele on kehtestatud tagatisraha, korraldada väljaspool oma müügikoha teenindusmaa piire, 

kuid müügikoha kauplemisajal ja ainult KOV organi nõusolekul. Sealjuures tuleb arvestada, et alal, mille 

asustustihedus on alla 500 elaniku 1 km
2
, oleks vähemalt 1 pakendi tagasivõtmise koht KOV territooriumil 

paiknevates asulates.  

§ 26 lg 5 Valla- ja linnavalitsus on kohustatud teostama järelevalvet oma haldusterritooriumil pakendi ja 

pakendijäätmete tagasivõtmise, kogumise ja taaskasutamise üle.  
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Keskkonnajärelevalve seadus (RT I 2001, 56, 337; ttps://www.riigiteataja.ee/akt/123022011010) 

 

§ 2 lg 1 Keskkonnajärelevalve on: 

 1) loodusressursse kasutava isiku või asutuse tegevuse seaduslikkuse kontrollimine ning ebaseadusliku 

tegevuse peatamine või lõpetamine; 

 2) keskkonna seisundit mõjutava või mõjutada võiva isiku või asutuse tegevuse seaduslikkuse kontrollimine, 

sealhulgas saasteainete, jäätmete, energia või organismide keskkonda viimise seaduslikkuse kontrollimine 

ning ebaseadusliku tegevuse peatamine või lõpetamine; 

§ 3 lg 1 Keskkonnajärelevalvet teostavad Keskkonnainspektsioon, Maa-amet ja KOV organ või asutus. 

§ 6 lg 1 KOV volikogu kehtestatud keskkonnakaitse- ja kasutusalaste otsuste järgimist kontrollivad volikogu 

poolt selleks volitatud isikud või asutused, või kui neid ei ole määratud, valla ja linnavalitsus. 

§ 6 lg 2 Kui KOV üksusele on pandud seadusega ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata 

keskkonnajärelevalve ülesandeid, või kui ta on need endale seaduse alusel ise võtnud, määrab volikogu ka 

nende teostamiseks vajalikud isikud või asutused või teostab järelevalvet valla- või linnavalitsus.  

§ 6 lg 3 Kohalik omavalitsusüksus: 

1) rakendab seaduses sätestatud abinõusid ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks ja kohustuslike 

keskkonnakaitseabinõude elluviimiseks; 

2) teavitab Keskkonnainspektsiooni keskkonda kahjustavast või ohustavast õigusvastasest tegevusest või 

loodusressursi kasutamisega seotud õiguspärasest tegevusest, kui selline tegevus seab ohtu inimeste elu, 

tervise või vara, ning Maa-ametit maakasutuse, maakorralduse ja maa-arvestuse nõuete rikkumise 

juhtumitest. 

§ 6 lg 4 Kui KOV üksuse volikogu ei ole otsustanud teisiti, toimub käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 

nimetatud keskkonnajärelevalve samaselt riigiasutuse korraldatava järelevalvega ning järelevalve teostajal on 

oma haldusterritooriumil võrdsed õigused riigi keskkonnajärelevalve asutuse ja keskkonnakaitseinspektoriga. 

Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus (RTI 2001, 85, 512), vastu võetud 10.10.2001, 

jõustumine 01.05.2002, osaliselt 01.01.2003. (https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011028) 

§ 10 lg 1 Kompleksloa andja esitab kompleksloa taotluse pärast selle nõuetele vastavuse kindlakstegemist 

käitise asukoha järgsele linna- või vallavalitsusele.  

§ 12 Käitise asukoha järgne valla- või linnavalitsus esitab kuu aja jooksul pärast kompleksloa taotluse 

saamist loa andjale kirjalikult oma seisukoha. 

 

Lisa 3 

Lisa 3. Õigusaktidest tulenevad nõuded 

 

Arvestades praegust ning prognoositavat elanikkonna ja ettevõtluse struktuuri ning jäätmeteket, on Saarde 

valla jäätmehoolduse kavandamisel olulised alljärgnevad õigusaktidest tulenevad nõuded: 

 

1. Jäätmete tekke vältimine ja vähendamine 

 

Jäätmeseadus kehtestab: 

• Iga tegevuse juures tuleb rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi, samuti kanda hoolt, 

et jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale (§ 21 lg 1); 

• Rakendada loodusvarade ja toorme säästlikuks kasutamiseks parimat võimalikku tehnikat, sh 

tehnoloogiat, milles võimalikult suures ulatuses taaskasutatakse jäätmeid (§ 21 lg 2 p 1); 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011028
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• Kavandada, projekteerida, valmistada ja sisse vedada eeskätt sellised tooteid, mis on kestvad ja 

korduskasutatavad ning mille kasutuselt kõrvaldamisel tekkinud jäätmed on taaskasutatavad võimalikult 

suurel määral (§ 21 lg 2 p 2); 

• Toodete valmistamisel peab tootja võimalikult suures ulatuses piirama ohtlike ainete kasutamist, et 

vältida nende sattumist keskkonda, hõlbustada toodetest tekkinud jäätmete ringlussevõttu ning vältida 

vajadust kõrvaldada jäätmeid ohtlike jäätmetena, edendama teisese toorme kasutamist toodetes (§ 24 lg 1); 

• Tootja on kohustatud tagama tema turule lastud probleemtootest tekkivate jäätmete  kogumise ja nende 

taaskasutamise või kõrvaldamise ja omama selle kohustuse täitmiseks piisavat tagatist (§ 26 lg 1). 

 

2. Jäätmete taaskasutamine 

 

Jäätmeseadus kehtestab: 

Jäätmed tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning kui see ei ole muude 

jäätmekäitlusmoodustega võrreldes ülemäära kulukas (§ 30 lg 1). 

Alates 2020. a 1. jaanuarist tuleb taaskasutada (§ 136
3
): 

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 % ulatuses nende jäätmete 

kogumassist kalendriaastas; 

2) ehitus- ja lammutusjäätmeid korduskasutuseks ettevalmistamisena, ringlussevõtuna jm 

taaskasutamisena, sh jäätmete kasutamisena kaeveõõnte täitmiseks muude ainete asemel – vähemalt 70 % 

ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas.  

 

3. Pakendi ja pakendijäätmete vältimine, kogumine ja taaskasutamine 

 

Pakendi ja pakendijäätmete vältimist, kogumist ja taaskasutamist reguleerib Pakendiseadus. 

Taaskasutatava pakendi suhtes rakendatakse järgmisi nõudeid (§ 13 lg 5): 

1) pakend, mille jäätmete taaskasutamine toimub materjali ringlussevõtuga, peab olema valmistatud viisil, 

mis võimaldab selle materjalist teatud osa ringlusse võtta ning kasutada müügikõlbliku kauba tootmisel, 

kusjuures ringlussevõetava materjali osakaal võib sõltuda pakendi valmistamiseks kasutatud materjalist; 

2) pakendil, mille jäätmete taaskasutamise eesmärk on energiakasutus, peab olema minimaalne kütteväärtus, 

mis võimaldaks energiakasutuse optimeerimist; 

3) pakend, mille jäätmeid taaskasutamise eesmärgil kompostitakse, peab olema bioloogiliselt lagunev, kuid 

see ei tohi takistada pakendijäätmete eraldi kogumist, kompostimist või nende käitlemiseks ettenähtud muid 

toiminguid; 

4) biolagunev pakend peab olema valmistatud nii, et suurem osa selle jäätmete füüsikalisel, keemilisel, 

termilisel või bioloogilisel lagunemisel tekkivast kompostist laguneks süsinikdioksiidiks, biomassiks ja 

veeks.  

Pakendiettevõtja on kohustatud tasuta tagasi võtma oma kauba veo- ja rühmapakendi (§ 20 lg 1). 

 

Taaskasutamise sihtarvud (§ 36):  

Alates 2004. a 1. maist kehtib kohustus pakendiettevõtjale, välja arvatud isikule, kes müüb pakendatud 

kaupa, tagada oma pakendatud kauba ja sisseveetud pakendatud kauba pakendijäätmete taaskasutamine 

järgmises ulatuses (§ 36 lg 1): 

1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 50 % aastas; 

2) pakendijäätmete kogumassist ringlussevõtuna vähemalt 25 % aastas ja iga pakendimaterjali liigi 

kogumassist vähemalt 15 % aastas.  
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Alates 2009. a 1. jaanuarist tuleb pakendijäätmeid taaskasutada järgmiselt (§ 36 lg 2):  

1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 % kalendriaastas; 

2) pakendijäätmete kogumassist ringlussevõtuna vähemalt 55 ja mitte rohkem kui 80 % kalendriaastas.  

Et tagada taaskasutamise sihtarvude täitmine, peab pakendiettevõtja alates 2009. a 1 jaanuarist taaskasutama 

pakendimaterjali liike kalendriaastas vähemalt järgmistes ulatuses (§36 lg 3): 

1) 70 % klaasijäätmete kogumassist ringlussevõetuna; 

2) 70 % paberi- ja kartongijäätmete kogumassist, kusjuures 60 % kogumassist ringlussevõetuna; 

3) 60 % metallijäätmete kogumassist ringlussevõetuna; 

4) 55 % plastijäätmete kogumassist, kusjuures 45 % plastijäätmete kogumassist ringlussevõetuna ja 22,5 % 

plastijäätmete kogumassist uuesti plastiks töödelduna; 

5) 45 % puidujäätmete kogumassist, kusjuures 20 % kogumassist ringlussevõetuna. 

Muu pakendimaterjal tuleb taaskasutada võimalikult suures koguses vastavalt olemasolevatele tehnilistele 

võimalustele ja majanduslikule põhjendatusele (§ 36 lg 4). 

 

Tulenevalt Pakendiseaduse § 17
1
 lg 1 nõuetest pakendijäätmete kogumiskohtadele, peab 

taaskasutusorganisatsioon tagama alates 1. jaanuarist 2009, et kogumiskohtade tihedus oleks järgmine: 

1) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 1000 elanikku ühel ruutkilomeetril – vähemalt üks 

kogumiskoht jäätmevaldajast 500 meetri raadiuses; 

2) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 500 elanikku ühel ruutkilomeetril – vähemalt üks 

kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri raadiuses; 

3) kui asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril – kohaliku omavalitsuse territooriumil 

paiknevates asulates, arvestusega üks kogumiskoht 500 elaniku kohta. 

 

Kogumiskohtade asukohad, kogumiskonteinerite miinimumarv ja miinimummaht iga kogumiskoha kohta 

ning nende tühjendamissagedus lepitakse kokku taaskasutusorganisatsiooni ja KOV organi vahel. KOV 

organiga kokkuleppel võib pakendijäätmete kogumist korraldada ka nende tekkekohal kogumisena. Sel juhul 

võib KOV organi nõusolekul vähendada pakendijäätmete kogumiskohtade tihedust ning kogumiseks 

ettenähtud konteinerite arvu ja mahtu (§ 17
1
 lg 4) . 

Kohalikule omavalitsusele on pakendiseadusega antud ka järelevalve funktsioon. Pakendiseaduse § 26 lg 5 

paneb KOV organile kohustuse teostada järelevalvet oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete 

tagasivõtmise, kogumise ja taaskasutamise üle. Samuti on KOV organil pakendiseaduse § 26 lg 2 alusel 

õigus teostada järelvalvet pakendiseaduse täitmise üle laiemalt, vastavalt keskkonnajärelvalve seadusega 

kehtestatud korrale. Järelevalve teostamisel tehakse koostööd teiste pädevate organisatsioonidega, kelleks on 

Keskkonnainspektsioon, Tarbijakaitseamet, Maksu- ja Tolliamet, Veterinaar- ja Toiduamet. 

 

4. Korraldatud jäätmevedu 

 

Korraldatud jäätmevedu käsitleb Jäätmeseaduse 4. peatükk. Selle kohaselt korraldab kohalik omavalitsus 

oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejääkide 

tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmete kogumise ja veo. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka 

teisi olmejäätmete liike või muid jäätmeid, kui see on vajalik jäätmeseaduse nõuete täitmiseks või seda tingib 

oluline avalik huvi (§ 66 lg 2).  

Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskoha järgses jäätmeveo piirkonnas 

(§ 69 lg 1).  

Jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on 

jäätmed (§ 9). Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub 

suvila, elu- või äriruum (§ 69 lg 2).  

Korraldatud jäätmeveoga seonduvad KOV kohustused on ära toodud jäätmekava Lisas 2. 
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5. Jäätmete töötlemine 

 

Jäätmeseaduse § 35 kohaselt on keelatud ladestada prügilasse töötlemata jäätmeid. Töötlemise kohustus ei 

laiene jäätmetele, mille töötlemine ei vähenda jäätmete kogust ega ohtlikkust inimese tervisele või 

keskkonnale, samuti neile püsijäätmetele, mille töötlemine ei ole tehniliselt otstarbekas. 

 

6. Olmejäätmete sortimine 

 

Jäätmete liigiti kogumist ja sortimist korraldab KOV üksus. Kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja 

majanduslikult teostatav, peab KOV üksus korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti- ning 

klaasijäätmete liigiti kogumise (Jäätmeseadus § 31 lg 3). Nõue jõustub 1.1.2015. a. 

Olmejäätmete võimalikult suures osas taaskasutamiseks tuleb need enne prügilasse ladestamist sortida 

(Jäätmeseadus § 36 lg 1). Sortimata olmejäätmete ladestamine prügilasse on keelatud (§ 36 lg 2). Liigiti 

kogutud jäätmete suhtes viiakse vajadusel läbi järelsortimine (§ 36 lg 3). Juhul, kui ladestatavate jäätmete 

täiendav töötlemine vähendab jäätmete kogust või ohtlikkust või lihtsustab nende käsitsemist, tuleb sorditud 

olmejäätmeid enne ladestamist täiendavalt töödelda (§ 36 lg 4). 

 

Keskkonnaministri 16. jaanuari 2007.a määrusega nr 4 on kehtestatud olmejäätmete sortimise kord, sorditud 

jäätmete liigitamise alused ning sortimise korraldus, et suurendada taaskasutatavate olmejäätmete kogust ja 

vähendada prügilasse ladestatavate olmejäätmete, sealhulgas biolagunevate jäätmete kogust. Sortimine on 

tegevus, mille käigus eraldatakse segaolmejäätmetest ennekõike ohtlikud jäätmed, samuti taaskasutatavad 

jäätmed, kui sortimine ja väljanopitud jäätmete taaskasutamine on tehnoloogiliselt võimalik ning nende 

tegevustega ei kaasne ülemääraseid kulutusi (Kkm määrus 16.01.2007 nr 4 § 1 lg 3). 

Tagamaks väljasorditava jäätmematerjali kõrgemat kvaliteeti, suurendada selle taaskasutusvõimalusi, 

parendada sortimise tõhusust ning vältida ülearust energia- ja tööjõukulu järgneval järelsortimisel või 

segunenud olmejäätmete lahutamisel, tuleb esmajoones kasutada kõiki võimalusi olmejäätmete sortimiseks 

nende tekkemomendil või vahetult peale seda tekkekohas, ning väljanopitud jäätmete kogumiseks ja 

üleandmiseks jäätmekäitlejale liikide kaupa (Kkm määrus 16.01.2007 nr 4 § 3 lg 1). 

Olmejäätmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid vastavalt 

jäätmenimistu jäätmeliikide või alajaotiste koodidele: 

1) paber ja kartong (20 01 01); 

2) pakendid (15 01); 

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

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

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

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

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

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

8) suurjäätmed (20 03 07); 

9) metallid (20 01 40). (määrus nr 4 § 3 lg 2). 

Sama määruse § 5 lg 1 kohaselt, kui KOV üksus on korraldanud oma haldusterritooriumil eelnevalt 

nimetatud loetelus 1–4 nimetatud olmejäätmete tekkekohas sortimise ja liigiti kogumise, mis on 

võimaldanud oluliselt vähendada nende jäätmete osakaalu ülejäänud segaolmejäätmete koostises ning 

suurendada taaskasutamisele suunatavate jäätmete koguseid, loetakse tekkekohas sortimisest ja liigiti 

kogumisest ülejäänud jäätmed töödelduks Jäätmeseaduse mõistes ning neile ei rakendu prügilasse 

ladestamise keeld. 
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7. Probleemtoodete käitlemine 

 

Jäätmeseaduse § 25 lg 2 kohaselt on probleemtoodeteks: patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad, 

elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad, rehvid, põllumajandusplast.  

Tootja on kohustatud tagama tema poolt turule lastud probleemtoodetest tekkivate jäätmete kogumise ja 

nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise ja omama selle kohustuse täitmiseks piisavalt tagatist. 

Nimetatud jäätmete jäätmehoolduse kulud kannab tootja või tootjate ühendus (§ 26 lg 1 ja lg 4).  

 

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 09. juuli 2010. a määruse nr 79 “Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud 

jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud 

ja sihtarvude saavutamise tähtajad” § 8 lõigetest 1 ja 2, on tootja kohustatud romusõidukitest taaskasutama 

vähemalt 85% romusõidukite aastasest keskmisest massist. Korduskasutusse ja ringlusse võetavate 

komponentide, materjalide ja ainete mass peab olema vähemalt 80% romusõidukite aastasest keskmisest 

massist. Alates 1. jaanuarist 2015 on tootja kohustatud romusõidukitest taaskasutama vähemalt 95% 

romusõidukite aastasest keskmisest massist. Korduskasutusse ja ringlusse võetavate komponentide, 

materjalide ja ainete kogus peab olema vähemalt 85% romusõidukite aastasest keskmisest massist. 

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määrusele nr 65 „Elektri- ja elektroonika-seadmetest 

tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning 

sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ peab tootja elektri- ja elektroonikaseadmete tarbijale hiljemalt 

25. juuniks 2009. a tegema müügikohtade kaudu kättesaadavaks teabe elektroonikaromude 

tagastamiskohtade kohta (asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjakohast teavet), sh 

võimaluse kohta tuua elektroonikaromu tagasi müügikohta (VV määrus nr 65 § 2 lg 1). 

Tootja peab rajama vähemalt iga üle 3500 elanikuga kohaliku omavalitsuse territooriumile 

kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumispunkti (VV määrus nr 65 § 4 lg 4).  

Kui kodumajapidamises kasutatava elektri- ja elektroonikaseadme turustajast ei ole mööda avalikke teid 10 

km raadiuses kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumiskohta, peab tootja turustaja müügikoha kaudu 

füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma talle müüdava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest 

tekkinud elektroonikaromu, sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on soetanud või soetab turustajalt 

samalaadse seadme (VV määrus nr 65 § 5 lg 2). 

Tootja ei ole kohustatud saastunud elektroonikaromu vastu võtma turustaja müügikoha kaudu. Tootja võib 

saastunud elektroonikaromu valdaja suunata lähimasse jäätmekäitluskohta (jäätmejaama, jäätmete 

kogumispunkti) (VV määrus nr 65 § 6 lg 2). 

Tootja peab tagama vähemalt 4 kilogrammi kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumise iga elaniku 

kohta aastas (VV määrus nr 65 § 7). 

Tootja peab tagama, et saavutatakse jooksva kalendriaasta kestel kogutud elektroonikaromude 

taaskasutamine järgmiselt:  

1) elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 1(suured kodumasinad) ja 10 (automaadid) kuuluvaid 

seadmeid vähemalt 80% ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutatavaid ja ringlussevõetavaid 

seadmete komponente, materjale ja aineid vähemalt 75% seadmete keskmisest massist; 

2) elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 3 (infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni- seadmed) 

ja 4 (tavatarbijatele määratud seadmed) kuuluvaid seadmeid vähemalt 75% ulatuses seadmete keskmisest 

massist ning korduskasutatavaid ja ringlussevõetavaid seadmete komponente, materjale ja aineid vähemalt 

65% ulatuses seadmete keskmisest massist; 

3) elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 2 (väikesed kodumasinad), 5 (valgustusseadmed), 6 

(elektri- ja elektrontööriistad), 7 (mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid) ja 9 (seire- ja 

valveseadmed) kuuluvaid seadmeid vähemalt 70% ulatuses seadmete keskmisest massist ning 
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korduskasutatavaid ja ringlussevõetavaid seadmete komponente, materjale ja aineid vähemalt 50% ulatuses 

seadmete keskmisest massist; 

4) gaaslahenduslampide korduskasutatavaid ja ringlussevõetavaid komponente, materjale ja aineid vähemalt 

80% ulatuses lampide massist. (VV määrus nr 65 §8 lg 2). 

 

Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2008. a määrus nr 124 „Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, 

tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude 

saavutamise tähtajad“. Nimetatud määruse kohaselt peab jäätmevaldaja koguma patarei- ja akujäätmed lahus 

muudest jäätmetest (§ 4) ja tootja on kohustatud kantavate patareide ja akude ning mootorsõidukite patareide 

ja akude jäätmed tarbijalt turustaja müügikohtade kaudu tagasi võtma tasuta, sõltumata sellest, kas tarbija 

kavatseb osta uue patarei või aku või mitte. Tootja varustab turustajat kogumiseks vajaliku kogumismahutiga 

(§ 5 lg 1). 

Lisaks on tootja kohustatud patareide ja akude turustajalt, kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku 

omavalitsuse jäätmejaama halduslepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt patarei- ja akujäätmed tasuta tagasi 

võtma (VV määrus nr 124 § 5 lg 2). 

 

Määruse § 6-ga on kehtestatud patarei- ja akujäätmete kogumise määrad. Patarei- ja akujäätmete kogumise 

määr on konkreetse kalendriaasta protsendimäär, mis saadakse kalendriaasta jooksul kogutud patarei- ja 

akujäätmete massi jagamisel selle aasta ja kahe eelneva aasta jooksul keskmiselt aastas vahetult kasutajale 

müüdud või kolmandatele isikutele kasutajatele müümiseks üleantud patareide ja akude massiga. 

Ettevõtja, kes võtab kasutajalt vastu patarei- ja akujäätmeid, on kohustatud tagama järgmised kantavate 

patareide ja akude jäätmete kogumise määrad: 

1) 26. septembriks 2012 – vähemalt 25%; 

2) 26. septembriks 2016 – vähemalt 45%. (VV määrus nr 124 § 6 lg 2). 

Nimetatud kogumise määra arvutamisel võetakse arvesse ka elektroonikaromudest eemaldatud patareid ja 

akud. (VV määrus nr 124 § 6 lg 3). 

 

Ettevõtja, kes võtab kasutajalt vastu patarei- ja akujäätmeid, on kohustatud tagama järgmised 

mootorsõidukite patarei- ja akujäätmete kogumise määrad: 

1) 26. septembriks 2012 – vähemalt 75%; 

2) 26. septembriks 2016 – vähemalt 90% (VV määrus nr 124 § 6 lg 4). 

Nimetatud kogumise määra arvutamisel ei võeta arvesse romusõidukitest eemaldatud patareisid või akusid. 

(VV määrus nr 124 § 6 lg 5). 

Patarei- ja akujäätmeid tuleb koguda ka siis, kui lõikes 2 või 4 nimetatud kogumise määrad on saavutatud. 

(VV määrus nr 124 § 6 lg 6). 

 

Jooksva kalendriaasta kestel kogutud patarei- ja akujäätmete ringlussevõtul peab ettevõtja, kes võtab 

kasutajalt vastu patarei- ja akujäätmeid, saavutama hiljemalt 26. septembriks 2011 järgmised minimaalsed 

ringlussevõtu sihtarvud: 

1) pliipatareide ja -akude ringlussevõtt keskmiselt 65 massiprotsendi ulatuses, sealhulgas patareis ja akus 

sisalduva plii võimalikult kõrgemal tasemel ringlussevõtt, mis on ilma ülemääraste kulutusteta tehniliselt 

teostatav; 

2) nikkel-kaadmiumpatareide ja -akude ringlussevõtt keskmiselt 75 massiprotsendi ulatuses, sealhulgas 

patareis ja akus sisalduva kaadmiumi võimalikult kõrgemal tasemel ringlussevõtt, mis on ilma ülemääraste 

kulutusteta tehniliselt teostatav; 

3) muude patarei- ja akujäätmete ringlussevõtt keskmiselt 50 massiprotsendi ulatuses (VV määrus nr 124 § 7 

lg 1). 
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Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2010 määrus nr 80 „Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale 

tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord“ sätestab, et tootja peab rajama 

vanarehvide kogumispunktid vähemalt igasse Eesti linna, alevisse, üle 1500 elanikuga alevikku (§ 4 lg 3).  

Tootja on kohustatud vanarehvid tasuta tagasi võtma piiramata koguses: rehvide kasutajalt;  mootorsõidukite 

ja rehvide hooldustöökojalt (v.a. hooldustöökojalt, kes tegeleb ka romusõidukite töötlemisega); kohalikult 

omavalitsuselt; KOV jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt. (§ 5).  

Vanarehvide taaskasutamisel tuleb välja sortida rehvid, mida on võimalik protekteerida või korduskasutusse 

suunata. (§ 6). 

Jäätmeseadus § 35
1
: Prügilasse on keelatud ladestada kasutatud rehve, välja arvatud prügilas 

ehitusmaterjalina kasutatavaid tükeldatud rehve.  

 

Põllumajandusplasti tootja on kohustatud tagasi võtma või korraldama enda poolt turule lastud 

põllumajandusplasti tagasivõtmise ja taaskasutamise, kuid mitte rohkem kui on tema poolt eelmisel aastal 

turule lastud plasti kogumass. (Jäätmeseadus § 26 lg 1
5
).  Nõue rakendub 1.1. 2013.  

 

8. Tervishoiul tekkivate jäätmete käitlemine 

 

Keskkonnaministri 29.04.2004 määruse nr 38 “Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded”,  

§ 19 lg 1 p. 3 kohaselt ei tohi prügilasse ladestada tervishoiu- ja veterinaarasutuste nakkusttekitavaid 

jäätmeid. 

Kõlbmatute ravimite käitlemist reguleerib Ravimiseadus (RT I 25.10.2012, 22).  

Kõik ravimid, mis ei vasta kvaliteedinõuetele või mille kõlblikkuse aeg on lõppenud või mille kasutamine on 

Eestis keelustatud või mis mõnel muul põhjusel ei leia sihipärast kasutamist (kõlbmatud), tuleb turult 

kõrvaldada (§ 35 lg 1). 

Kõlbmatud ravimid, mis on jäätmeseaduse kohaselt määratletud ohtlike jäätmetena, tuleb koguda muudest 

jäätmetest eraldi vastavalt selles nimistus toodud liigitusele ning märgistada Jäätmeseaduse kehtestatud korra 

kohaselt (§ 35 lg 3). 

Ohtlike jäätmetena määratletud kõlbmatud ravimid tuleb hävitada selleks tegevuseks ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi omavas ettevõttes (§ 36 lg 1). 

Lisaks jäätmeseaduse alusel jäätmeluba omavatele isikutele peavad kõlbmatuid ravimeid tarbijatelt vastu 

võtma ja hävitamisele suunama üldapteek, veterinaarravimite osas ka veterinaarapteek (§ 37 lg 1). 

Kõlbmatute narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite tarbijatelt vastuvõtmise õigus on ainult nimetatud 

ainete käitlemise õigust omaval apteegil (§ 37 lg 2). 

 

9. Jäätmete kõrvaldamine 

 

Jäätmeseadus: Jäätmed kõrvaldatakse ja segaolmejäätmed taaskasutatakse nende tekkekohale võimalikult 

lähedal asuvas tehnoloogiliselt sobivas jäätmekäitluskohas, kus on tagatud inimese tervise ja keskkonna 

ohutus (JS § 32). 

 

10. Ladestamine prügilas 

 

Prügilasse on keelatud ladestada töötlemata jäätmeid (Jäätmeseadus § 35 lg 1). 

Sortimata segaolmejäätmete ladestamine prügilasse on keelatud (Jäätmeseadus § 36 lg 2). 

Prügilasse on keelatud ladestada kasutatud rehve, välja arvatud prügilas ehitusmaterjalina kasutatavaid 

tükeldatud rehve (Jäätmeseadus §35
1
 lg 1).  
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Vastavalt jäätmeseadusele (§134) peab biolagunevate jäätmete osatähtsus vähenema prügilatesse ladestavate 

olmejäätmete hulgas: 

• alates 16. juulist 2010 ei tohi see olla üle 45 massiprotsendi; 

• alates 16. juulist 2013 üle 30 massiprotsendi; 

• alates 16. juulist 2020 üle 20 massiprotsendi. 

Nimetatud biolagunevate jäätmete osatähtsused on tuletatud Euroopa Nõukogu direktiivis 1999/31/EÜ 

prügilate kohta sätestatud eesmärkidest, kus aluseks on võetud 1995. a (baasaasta) tekkinud biolagunevate 

olmejäätmete kogus. 

 

Keskkonnaministri 29.04.2004 määrus nr 38 “Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded” 

sätestab prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded.  Määruses on arvestatud Euroopa Liidu Nõukogu 

1999. a 26. aprilli direktiivi 1999/31/EÜ nõudeid prügilate kohta. 

Nimetatud määrusest tulenevad nõuded: 

• Prügilasse ladestatakse üksnes prügilakõlblikke jäätmeid; (§ 18) 

• Jäätmete ladestamine sõltuvalt prügila liigist (püsijäätmed - püsijäätmete, ohtlikud - ohtlike jäätmete, 

segaolmejäätmed - tavajäätmete prügilasse); (§ 20 – § 22) 

• Prügilasse on keelatud ladestada (§ 19): 

1) vedeljäätmeid (vedeljäätmed on kõik vedelas olekus jäätmeid, kaasa arvatud reovesi, v. a. sete ja muda); 

2) jäätmeid, mis on prügila tingimustes plahvatusohtlikud, oksüdeerivad, väga tuleohtlikud, tuleohtlikud või 

sööbivad; 

3) tervishoiu- ja veterinaarasutuste nakkusttekitavaid jäätmeid; 

4) jäätmeid, mis sisaldavad teadusuuringute või õppetegevuse käigus tekkinud määratlemata või uusi 

kemikaale, mille mõju inimese tervisele või keskkonnale ei ole teada (näiteks laborijäägid); 

5) jäätmeid, mille koostis ja päritolu ei ole teada, välja arvatud jäätmed, mille ladestuskõlblikkus on 

jäätmevaldaja poolt akrediteeritud laboris kindlaks tehtud; 

6) jäätmeid, mille kohta kõik andmed või osa vajalikest andmetest põhinevad akrediteerimata laboris tehtud 

analüüsidel ning neid andmeid ei ole võimalik usaldusväärselt kontrollida kohapeal; 

7) jäätmeid, mille koodinumbreid ei ole kantud jäätme- või kompleksloale. 

• Keelatud on jäätmete lahjendamine või segamine üksnes nende ladestamisnõuetele vastavuse 

saavutamise eesmärgil. (§ 23). 


