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SISSEJUHATUS 
 

Vabariigi Valitsuse 22.06.2017. a määrusega nr 98 „Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja 

Tõstamaa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a 

määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine (RT I, 

30.06.2017, 38) moodustati Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla baasil 

uus haldusüksus – Pärnu linn. Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla 

ühinemine jõustus ning uus omavalitsusüksus moodustus 01. novembril aastal 2017.  

 

Kohaliku omavalituse jäätmekava on kohaliku tasandi jäätmehoolduse arengudokument. 

Jäätmekava koostamisel ja uuendamisel tuleb juhinduda riiklikust jäätmekavast ning seada 

kohaliku tasandil jäätmevaldkonna arendamise eesmärgid ning paika panna tegevuskava.  

 

Käesoleva Pärnu linna jäätmekava 2019 – 2023 eesmärgiks on haldusreformi raames üheks 

omavalitsuseks liidetud valdade jäätmehoolduse arendamine. Jäätmekava koostamisel on 

lähtutud kohaliku omavalituse jäätmekava koostamise juhendmaterjalist, Riigi jäätmekavast 

2014 – 2020, endise Audru valla arengukavast 2014– 2025, endise Paikuse valla arengukavast 

2015-2024 ning endise Tõstamaa valla arengukavast aastani 2025 ja Pärnu linna arengukava 

aastani 2025 ning Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määrusega nr 43 vastu võetud Pärnu linna 

arengukava aastani 2035. Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühine jäätmekava 

2017-2021, Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava 

aastateks 2016-2021 ja Pärnu linna jäätmekava aastateks 2014-2018. Samuti on arvestatud 

õigusaktidest tulenevaid kohustusi.  

 

Riigi jäätmekava 2014 – 2020 eesmärkideks on:  

• vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust;  

• võtta jäätmed ringlusesse või neid muul viisil taaskasutada maksimaalsel tasemel;  

• vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades muuhulgas seiret ning 

järelevalvet.  

 

Kohalikul tasandil tähendab see eelkõige järelevalve tõhustamist, panustamist elanikkonna 

teadlikkuse tõstmisesse ning jäätmete liigiti kogumise arendamisse.  

 

Jäätmekava koostamisel ja eesmärkide seadmisel on lähtutud Riigi jäätmekavas 2014 - 2020 

seatud eesmärkidest, meetmetest ja sihttasemetest ning jäätmeseaduse § 39, § 42 ja § 43 lõikest 

3.  

 

Eesmärkide täideviimiseks on koostatud tegevuskava, kus on kirjeldatud tegevusi 

jäätmekäitluse arenguks ja edendamiseks. Lisaks on välja toodud võimalikud rahastamise 

võimalused.  

 

Käesolevas jäätmekava põhiosas on esitatud Pärnu linna jäätmekava visioon ja üldised 

eesmärgid, jäätmehoolduse hetkeolukord, arengusuunad, tegevuskava ning seire. Lisades on 

esitatud jäätmemajanduse õiguslikud alused, jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale, 

jäätmehoolduse hetkeolukorra kirjeldus ja analüüs, põhidokumenti selgitav ja täiendav 

andmestik, jäätmekava rakendusplaan, tegevuskava ning kemikaali rakenduskava. Jäätmekavas 

ei ole toodud eraldi kirjeldust endiste Audru, Paikuse, Tõstamaa valdade ja Pärnu linna kohta 

(asukoht, looduslikud tingimused, sotsiaal-majanduslik olukord jne), vaid on kasutatud valdade 

arengukavades toodud andmeid.  
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Käesolev jäätmekava käsitleb jäätmeseaduse reguleerimis- ja kohaldamisalasse kuuluvaid 

jäätmeid.   
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1. PÄRNU LINNA JÄÄTMEKAVA VISIOON ja ÜLDISED 

EESMÄRGID 

1.1 Pärnu linna jäätmekava visioon 
 

• Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine, seire ja järelevalve korraldamine on 

tasemel, mis tagab maksimaalse võimaliku jäätmetekke vältimise ja tekkinud jäätmete 

ohtlikkuse vähendamise. Prioriteediks on tekkivate jäätmete taaskasutusse suunamine, 

rangelt eelistatuna jäätmete toormena ringlusesse võtmine; 

• Jäätmehooldus kui olulise avaliku huviga teenus on strateegilise tegevusvaldkonnana 

korraldatud viisil, mis mõjutab positiivselt Pärnu linna elu- ja ettevõtluskeskkonna 

kvaliteeti ja väärtusi;  

• Jäätmevaldajate, jäätmetekitajate regulaarne teavitamine piirkondlikes teabekanalites 

jäätmete olemusest, sh nende ohtlikkusest keskkonnale, jäätmete kui ressursi 

kasutuselevõtu võimalustest, jäätmete sortimise ja eraldikogumise vajalikkusest ja 

võimalustest on tasemel, mis tagab kõigi Pärnu linna elanike, külaliste ja ettevõttete teadliku 

panustamise jäätmehoolduse teostamisse jäätmehoolduse lühi- ja pikaajaliste eesmärkide 

saavutamisel. Jäätmete nõuetekohasel viisil käitlemine on jäätmevaldajatele igapäevaelu 

loomulikuks osaks; 

• Pärnu linna jäätmehoolduse korraldus on Eesti efektiivseim nii planeerimise, juhtimise kui 

tehniliste lahenduste osas ja rakendab optimaalseimaid lahendusi jäätmevaldajatele 

jäätmekäitlusprotsessis osalemiseks; 

• Pärnu linn on jäätmehoolduses visionäär ja annab positiivset mõju nii Pärnumaa kui ka 

teiste omavalitsuste jäätmehoolduse arendamisel. 

 

1.2 Pärnu linna jäätmekava üldised eesmärgid 
 

• Pärnu linna jäätmekava visiooni elluviimine; 

• Jäätmehoolduse arendamine on kooskõlas Pärnu linna strateegiliste arengueesmärkidega ja 

vastavate tegevuskavadega ning toetab Pärnu linna lühi- ja pikaajaliste eesmärkide 

saavutamist;  

• Jäätmehoolduse arendamine ja realiseerimine loob uusi eeldusi ning väärtusi Pärnu linna 

arenguks nii elukeskkonna, turismi kui ettevõtluse vaatest;  

• Jäätmehoolduse arengut planeeritakse juhtimissüsteemina, mis sisaldab realistlikke ja 

selgelt sõnastatud eesmärke, mõõdikuid tegevuste tulemuslikkuse hindamiseks ning 

sätestab eesmärkide saavutamise tegevustele järelevalve teostamise kohustuse ja 

metoodika;  

• Juhtimissüsteem tagab eesmärkide saavutamiseks vajalikud ressursid: kompetentsed 

vastutavad isikud, tegevuskavad, eelarved ning vastutuse, õiguste ja kohustuste selguse;  

• Jäätmehoolduse arendamisel lähtutakse kehtivast seadusandlusest ning tehakse koostööd 

riigiorganite, Pärnumaa ja teiste piirkondade kohalike omavalitsustega ning erasektoriga ja 

elanikega ühiste huvide arendamisel ja parimal võimalikul viisil realiseerimisel;  

• Jäätmehoolduses rakendatakse saastaja maksab põhimõtet, tegevused on kuluefektiivsed 

ning ei too kaasa negatiivset sotsiaalset mõju. 
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2. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS  
 

Pärnu linna jäätmehoolduse hetkeolukorra iseloomustamisel ning analüüsimisel (lisa 2) on 

lähtutud tekkivate jäätmekoguste ning jäätmeliikide andmetest (andmeallikad 

Keskkonnaagentuur). Lisa 2-s on kirjeldatud olemasolevat jäätmete kogumis- ja 

käitlussüsteemi, jäätmehoolduse hetkeolukorda ning esitatud tekkivate jäätmete kogused liikide 

ja päritolu kaupa. Andmed suletud prügilate ja jääkreostusobjektide kohta ning endiste valdade 

jäätmekavade raames seatud eesmärkide täitmist käsitletakse samuti lisas 2. Täitmata 

eesmärkide ja Riigi jäätmekava 2014-2020 eesmärkide põhjal on püstitatud uued eesmärgid 

käesoleva jäätmekava rakendusperioodiks.  

 

Hetkeolukorra hinnangu eesmärgiks on kaardistada omavalitsuse jäätmemajanduse 

probleemkohad ning määratleda vastavalt eesmärgid.  

 

Moodustatud haldusüksus Pärnu linn paikneb Pärnu maakonnas ning selle pindala on 863,53 

km2 (endine Audru vald 386,7 km2; endine Paikuse vald 174,5 km2; endine Tõstamaa vald 259,4 

km2 ning endine Pärnu linn 32,98 km2). Pärnu linn kui haldusüksus koosneb neljast osavallast – 

Audru osavald, Paikuse osavald, Tõstamaa osavald ning Pärnu linn. Moodustatud Pärnu linn 

koosneb ühest linnast – Pärnu, kahest alevist – Lavassaare ja Paikuse, kahest alevikust – Audru 

ja Lavassaare ning 49 külast. Rahvaarv moodustatud omavalitsuses on 01.jaanuar 2018 seisuga 

50 403 elanikku. Täpsem rahvastiku jaotus on esitatud lisa 4 tabel 1.  

 

Jäätmehoolduse planeerimisel on oluline arvestada ka tiheasustusalade, kompaktse 

hoonestusega alade ja hajaasustuse eripäradega.  

 

Tiheasustusalade määramisel arvestatakse elanike arvu asulas, asula arengupotentsiaali, 

miljööväärtuslikkust ning omavalitsuse heakskiitu. Maareformi seaduse § 7 lg 4 kohaselt 

määratakse tiheasustusalad planeeringudokumentides. 2018. aastal kehtestatud Pärnu 

maakonna planeeringus on esitatud olemasoleva asustusstruktuurile toetuv eesmärk, millega 

soovitakse maapiirkonnad siduda piirkondlike keskustega (nt Tõstamaa) ning 

maakonnakeskuse Pärnuga. Selline lähenemine tagab esmatähtsate teenuste püsimajäämise 

maakondlikes piirkondades ning hoiab Pärnumaa elukeskkonna kvaliteeti. 

Maakonnaplaneeringus esitatud linnalise asustusega alad erinevad üldplaneeringus esitatust. 

Linnalise asustusega alade määramisel on arvestatud kahte kriteeriumi: asustuses elab vähemalt 

500 elanikku ning hoonete vahekaugus on väiksem kui 200 meetrit. Lähtuvalt eelnevast jääb 

Pärnu linna haldusterritooriumile neli linnalise asustusega ala: Audru alevik, Paikuse alev, 

Pärnu linn ja Tõstamaa alevik. Linnalise asustusega alade sees on omakorda võimalik eristada 

tiheasumeid. Tiheasumi piiritlemisel lähtutakse maastikulisest funktsionaalsusest ning 

kogukondlikust loogikast. Tiheasumid võivad hõlmata erinevaid äri-, tootmise-, teenuste-, 

elamis- ja puhkefunktsioonidega alasid, kus on perspektiivne linnalise elukvaliteedi teke.  

 

Ülejäänud omavalitsuse haldusterritoorium on sellekohaselt planeeringus määratletud kui 

hajaasustuspiirkond. Maalise piirkonnana (hajaasustuseks) käsitletakse valdavalt hajusa 

asustusmustriga alasid, kus võib esineda väiksemaid kompaktse iseloomuga asustuse alasid 

(alevid, tihedamad külakeskused jmt).  

 

Järgnevalt on esitatud osavaldade üldplaneeringute ja jäätmehoolduseeskirjade käsitlus 

tiheasustusalade ja kompaktse hoonestusega alade osas. 
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Audru valla üldplaneeringus (2010) on esitatud, et endise Audru valla rahvastikujaotus on 

suhteliselt ebaühtlane, olles koondunud linna (Pärnu) ja mere lähedusse. Tihedama asustusega 

keskusena käsitletakse Audru alevikku, Jõõpre, Ahaste, Kihlepa/Kõima ning Lindi küla. Audru 

valla jäätmehoolduseeskirjas ei ole välja toodud valla haja- ja tiheasustusalasid.  

 

Paikuse valla üldplaneeringus (2007/2009) on määratud kompaktse hoonestusega alad Paikuse 

alevis, Seljametsa ja Silla külades (vt joonis 2.1). Paikuse valla jäätmehoolduseeskirjas ei ole 

välja toodud haja- ja tiheasustusalasid.  

 

 

Legend 

 

Joonis 2.1. Kompaktse asustusega ala. Väljavõte Paikuse valla üldplaneeringu (2007/2009) 

kaardilt.  

 

Tõstamaa valla üldplaneering (2007) nägi ette tiheasustusega ala ümbernimetamist kompaktse 

hoonestusega alaks. Endises Tõstamaa vallas on üks kompaktse hoonestusega ala – Tõstamaa 

alevik (vt ka joonis 2.2). Tõstamaa valla jäätmehoolduseeskirjas ei ole välja toodud valla haja- 

ja tiheasustusalasid.  
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Legend 

 

 

Joonis 2.2. Kompaktse asustusega ala. Väljavõte Tõstamaa valla üldplaneeringu (2007) 

kaardilt.  

 

Pärnu linna kui haldusüksuse sooviks on taandada jäätmehoolduse korraldamisel 

tiheasustusalad alevite ja alevike tasandile, mille tulemusena jääks haldusüksusesse 5 

tiheasustusala – Pärnu linn kui asustusüksus, Audru alevik, Lavassaare alev, Paikuse alev ning 

Tõstamaa alevik. Antud muudatust soovitakse arvestada järgmise korraldatud jäätmeveo 

kontsessiooni korraldamisel. Kuna Papsaare küla (Audru osavallas) ja Silla küla (Paikuse 

osavallas) eramajades on rakendatud ka pakendikoti teenus, mis viitab piisavale 

asustustihedusele, et teenusepakkuja oleks teenuse pakkumisest huvitatud, teeb töö koostaja 

ettepaneku haarata tiheasustusalade hulka ka Papsaare ja Silla küla kompaktse hoonestusega 

alad.  

 

Hetkel kehtivad korraldatud jäätmeveo tühjendussagedused on esitatud lisas 2.  

 

2.1 Tekkivate jäätmete kogused päritolu kaupa  
 

Pärnu linna jäätmekava koostamisel on kogutud ja käideldud jäätmeliikide ja -koguste 

hindamise aluseks võetud andmed riigi jäätmestatistikast ning muud asjakohased materjalid. 

Kuna jäätmekäitlejad teenindavad korraga mitut omavalitsust, on kogutud jäätmete hulgast 

raske eristada kui palju konkreetsest omavalitsusest jäätmeid kogutakse, seetõttu toimuvad tihti 

arvutused jäätmearuande jaoks ligikaudselt konteinerite/ mahutite mahu järgi. Sellest lähtuvalt 

tuleb arvestada, et riiklikus jäätmestatistikas võib esineda ebatäpsuseid. Lisaks on riiklikust 

jäätmestatistikast välja jäetud korraldatud jäätmeveoga haaramata jäätmetekitajad, tekkekohas 

kompostitavad jäätmed ning illegaalselt ladestatavad jäätmed (ulaladestus).  

 

Lisa 4 tabel 2 on esitatud Pärnu linnast (sh osavaldadest) kogutud jäätmekogused vastavalt 

riiklikule jäätmestatistikale (Keskkonnaagentuur, 2018). Kogujäätmetekke topeltarvestuse 

vältimiseks on kogutud jäätmetest esitatud eraldi Pärnu linnas teiste jäätmete töötlemisel (nt 

Paikuse prügila) tekkinud jäätmed (19 12, 19 10, 19 05 ja 19 02 grupid; vt ka lisa 4 tabel 3), 

kuna need on tekkinud muude kokku kogutud jäätmete edasisel töötlemisel. Andmed on 

esitatud 2012-2017. aastate lõikes ning jäätmekogused on esitatud tonnides. Tabelis 2.1 on 

esitatud endiste valdade protsentuaalne osakaal kogu jäätmevoos, olgu siinkohal öeldud, et 

endise Paikuse valla andmed sisaldavad ka Paikuse prügila andmed, seetõttu ei ole võimalik 

nende andmete põhjal teha ühtset järeldust jäätmetekke osas Paikuse osavallast.  
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Tabel 2.1. Endiste Audru, Paikuse, Tõstamaa valdade ja Pärnu linna osakaal kogu jäätmevoost (v.a 19 

12; 19 05 grupid) aastatel 2012-2017.  
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kokku, t 61167,629 63313,096 65995,167 79846,251 137105,181 172744,616 

Audru vald, % 4,21 5,63 5,33 6,38 5,26 11,50 

Paikuse vald, % 5,80 3,97 4,76 29,30 53,90 39,48 

Pärnu linn, % 89,46 89,97 89,41 63,94 40,62 48,77 

Tõstamaa vald, % 0,53 0,42 0,50 0,38 0,22 0,24 

 

Jäätmeliikide kaupa tekkivad jäätmekogused ettevõtetes ja majapidamistest aastatel 2012-2017 

on esitatud lisa 4 tabelis 4. Täpsem jäätmehoolduse hetkeolukorra kirjeldus on esitatud lisas 2.  
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3. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUSUUNAD  
 

Jäätmehoolduse planeerimise aluseks on jäätmeõigusaktid ja strateegilised dokumendid, mis 

sisaldavad konkreetseid riiklikke eesmärke ning seisundiosa teavet (hetkeolukorra analüüsi ja 

hinnanguid), millest tuleb kohalikul tasandil lähtuda.  

 

3.1 Hinnang jäätmevoogude arengule tulevikus  
 

2015. aastal teostas Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskus (RAKE) uuringu esmatasandi 

tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi 

tervishoiuteenuste optimaalse korralduse mudeli loomine, mille esimeses osaraportis on 

koostatud rahvastikuprognoos kohalike omavalitsusüksuste lõikes aastateks 2020 ja 2030. 

Osaraportis on esitatud rahvastikuprognoos endiste Audru, Paikuse, Tõstamaa valdade ning 

Pärnu linna vanusgruppide lõikes. Rahvastikuprognoosi aluseks on võetud 2011. aasta 

rahvaloenduse andmed. Osaraportis esitatud rahvastikuprognoosi kohaselt on jäätmekava 

piirkonna oodatav rahvaarv 2020. aastaks 50442 elanikku ning 2030. aastaks 50534 elanikku, 

see tähendab võrreldes 2011. aastaga keskmiselt 1,6 protsendist rahvaarvu kasvu 2020. aastaks 

ja ning 2030. aastaks ligi 1,8 protsendilist kasvu.  

 

Uuringu koostamisest on möödas kolm aastat, mistõttu on võrreldud ka rahvastikuregistri 

andmeid viimase 8 aasta rahvastikumuutuste osas. Rahvastikuregistri andmed ei vasta aga 

prognoosile, esineb rahvaarvu langus. Olenemata üldisest rahvaarvu langusest, püsib tase 

prognoosist kõrgemal. Rahvaarv on 2018. aastal (kaks aastat prognoosini) ca 1000 elaniku võrra 

kõrgem, kui 2020. aasta prognoosis ennustati. Sellegipoolest võib viimaste aastate rahvaarvu 

muutuste põhjal eeldada, et rahvaarv jätkab senist langustrendi (vt ka Lisa 4 joonis 1 ).  

 

Jäätmetekkekogused on sõltuvuses inimeste tarbimisharjumustega. Inimeste 

tarbimisharjumused sõltuvad aga sissetulekust, mis on otseses seoses riigi ja piirkonna 

majandusolukorraga – mida paremini läheb majandusel, seda kõrgemad on elanike töötasud 

ning seda enam tarbitakse kaupu ja teenuseid. Jäätmetekkekogused Pärnu linna piirkonnas on 

esitatud lisa 4 joonisel nr 2.  

 

Kui tavapäraselt võib öelda, et elanike arvu muutused piirkonnas on korrelatsioonis 

jäätmetekkega, siis Pärnu linna haldusterritooriumil esineb vastupidine tendents – elanike arv 

piirkonnas on vähenenud, kuid jäätmeteke on piirkonnas aastani 2017 kasvanud. Selline 

anomaalia võib olla tingitud majandusolukorra paranemisest. Samuti mõjutab jäätmeteket 

asjaolu, et Pärnu linn on eeskätt suvine turismikeskus. 2014. aastal külastas Pärnu linna kui 

asustusüksust kokku 289 122 külastajat (neist siseturiste 126 585; välisturiste 162 537), 2015. 

aastaks kasvas väliskülastajate arv juba 347 239 külastajani (Pihelgas, 2016). Pärnu 

linnavalitsuse koostatud uuringu (2017) kohaselt oli 2017. aastaks külastajate koguarv Pärnu 

linnas kui asustusüksuses kasvanud juba 714 763 turistini (neist siseturiste 357 945; välisturiste 

356 818). Selline külastajate arvu tõus viitab heale elujärjele - kui majandusel läheb hästi, siis 

kasutavad inimesed ka rohkem aega puhkamisele, mis meelitab ka rohkem turiste Pärnusse. See 

omakorda aga suurendab piirkonna jäätmeteket.  

 

Prognoositavalt tekkivate jäätmekoguste hindamiseks on kasutatud riikliku jäätmestatistika 

andmeid. Prognoosi aluseks on võetud jäätmekava piirkonna elanike arv ning jäätmeteke 

elaniku kohta aastas. Jäätmetekke prognoosi arvestamisel võetakse aastaseks segaolmejäätmete 

tekkeks 291,40 kg (maksimaalne aastane jäätmeteke vaatlusperioodil) ning kogu jäätmetekkeks 

3339,35 kg (maksimaalne aastane jäätmeteke vaatlusperioodil) elaniku kohta aastas. 
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Prognoositavad segaolmejäätmete kogused kodumajapidamistes ja ettevõtetes on esitatud lisa 

4 tabelis nr 9. Tihe- ja hajaasustuspiirkondi on kirjeldatud ptk-s 3.2.3.  

 

Arvestades viimase viie aasta maksimaalseid jäätmetekke koguseid ning eeldades, et rahvaarv 

püsib samal tasemel, teostati jäätmetekke prognoos. Selliste tingimustega prognoosi kohaselt 

kasvab segaolmejäätmete teke võrreldes 2017. aasta tasemega ca 1 % ning jäätmete koguteke 

langeb ca 0,2 %, püsides seega suhteliselt stabiilne. (vt ka tabel 3.1).  

 
Tabel 3.1. Jäätmeteke 2017. aastal ning jäätmetekke prognoos.  

 Jäätmete koguteke, t Segaolmejäätmete teke, t 

Jäätmeteke 2017. aastal  172744,62 14898,52 

Jäätmetekke prognoos  172474,13 15050,46 

 

3.2 Eesmärkide seadmine  
3.2.1 Jäätmekäitluse kavandamise lähtekohad 

 

Jäätmekava eesmärkide seadmisel tuleb arvestada jäätmehoolduse põhimõtteid, jäätmealaseid 

õigusakte, Euroopa-Liidus ja Riigi jäätmekavas 2014-2020 püstitatud eesmärke ning 

hetkeolukorda, samuti jäätmehoolduse arendamise võimalusi. Jäätmehoolduse kavandamisel 

võetakse arvesse saavutatud jäätmehoolduse taset (sh esile kerkinud probleeme) ning 

olemasolevaid ja lähiajal tekkivaid tehnilisi võimalusi jäätmete käitlemiseks.  

 

Jäätmemajanduse peamine eesmärk lähtuvalt Riigi jäätmekavast 2014-2010 on jäätmete 

vähendamine ning ringlussevõtu suurendamine ning jäätmetest tuleneva keskkonnariski 

vähendamine. Pärnu linna jäätmemajanduse üldised eesmärgid ühtivad Riigi jäätmekavas 

2014-2020 tooduga:  

• jäätmetekke vältimine; 

• jäätmekoguste vähendamine; 

• jäätmete taaskasutusse suunamine; 

• jäätmete keskkonnariski vähendamine. 

 

Jäätmehoolduse edasist arengut planeerides on vajalik lähtuda eelkõige jäätmehierarhiast, mis 

koosneb lähtuvalt Euroopa Liidu raamdirektiivist 2008/98/EÜ viiest astmest: jäätmetekke 

vältimine, korduskasutuseks ettevalmistamine, materjali ringlussevõtt, muu taaskasutus 

(põletamine, tagasitäide jms), prügilasse ladestamine.  

 

Jäätmete korduskasutus on jäätmete taaskasutamismoodus, kus jäätmeid kasutatakse nende 

esialgsel otstarbel, see tähendab viisil, mida kasutati tooteid, millest jäätmed tekkisid. Jäätmete 

ringlussevõtt on samuti taaskasutamismoodus, kuid sellisel juhul kasutatakse tekkinud 

jäätmetes sisalduvat ainet tootmisprotsessis esialgsel või mõnel muul otstarbel, selle juurde 

kuulub ka bioloogiline ringlussevõtt (v.a energiakasutus). Bioloogiline ringlussevõtt on 

jäätmete biolagunevate osade lagundamine kontrollitavates tingimustes ning mikroorganismide 

abil, mille tulemusena saadakse stabiliseeritud orgaanilised jääkmaterjalid või metaan. 

Prügilasse ladestamist ei loeta bioloogilise ringlussevõtu vormiks. Jäätmete energiakasutus on 

jäätmete taaskasutamismoodus, kus põletuskõlblikke jäätmeid kasutatakse energia tootmiseks 

nende põletamisel eraldi või koos muude jäätmete või kütusega, kasutades ära tekkinud soojuse. 

Üheks võimaluseks on siin ka jäätmete gaasistamine, saadud gaasist toodetakse energiat. 

Jäätmehierarhia kõige madalamal astmel on jäätmete ladestamine, mida võimalusel on 

soovitatav vältida.  
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Jäätmetekke vältimise edendamisel on peamine roll täita elanikkonnal, kelle 

keskkonnateadlikkusest ja tarbimisharjumusest sõltub suuresti omavalitsuses tekkivate 

pakendi- ja olmejäätmete kogused. Seetõttu omab kohalike omavalitsuste teavitustöö, info 

jagamine osavaldade ajalehes, kodulehel, infotahvlitel jms olulist rolli jäätmetekke 

vähendamisel, seda läbi elanike teadlikkuse tõstmisel. Pakendiseaduse kohaselt tuleb 

pakendijäätmeid taaskasutada: 

1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60% kalendriaastas; 

2) pakendijäätmete kogumassist ringlussevõetuna vähemalt 55 ja mitte rohkem kui 80% 

kalendriaastas.  

 

Valdava osa pakendijäätmete potentsiaal taaskasutuseks on just läbi ringlusse võtu. Kõige 

efektiivsem on taaskasutusse suunamine juba tekkekohas liigiti kogudes, kuna see hoiab ära nn 

tooraine saastatuse, seega on oluline propageerida liigiti kogumist ning võimaldada 

pakendijäätmete üleandmist.  

 

Probleemtoodete tootjad vastutavad ning on kohustatud korraldama probleemtoodetest 

tekkivate jäätmete kogumise. Jäätmete üleandmisvõimalustest teavitamiseks tuleb tootjatel ja 

tootjate organisatsioonidel korraldada teabekampaaniaid. 

 

Jäätmeseaduse kohaselt tuleb biolagunevate jäätmete sisaldust ladestatavate jäätmete hulgas 

vähendada 2020 aastaks 20 massiprotsendini. Töötlemata jäätmete prügilasse ladestamine ei 

ole vastavalt Jäätmeseadusele lubatud eesmärgiga soodustada taaskasutatava materjali 

eraldamist jäätmemassist. 

 

Pärnu linnas on ohtlike jäätmete üleandmiseks rajatud kolm kogumiskohta – üks neist Audru 

alevikus, teine Tõstamaa alevikus, kolmas Lavassaare alevis. Samuti teenindab omavalitsuse 

elanikke üks sorteerimisjaam Pärnu linnas kui asustusüksuses. Pärnu linna elanikelt ja seal 

tegutsevatelt ettevõtetelt võtab jäätmeid vatsu ka OÜ Paikre poolt käitav prügila Põlendmaa 

külas. Täpsemad jäätmete üleandmise kohad on esitatud lisa 2 ptk 1.1.  

 

Riigi jäätmekavas 2014 - 2020 on peamiseks suunaks jäätmetekke vähendamine. Kohalikud 

omavalitsused saavad selle eesmärgi täitmisele kaasa aidata jäätmevaldajate 

keskkonnateadlikkuse tõstmise kaudu. 

 

3.2.2 Jäätmemajanduse probleemkohad 

 

Pärnu linna haldusterritooriumi jäätmemajanduse põhilised puudused on seotud madala 

keskkonnateadlikkuse ja jäätmete utiliseerimisvõimalustega. Tabelis 3.2 on esitatud 

omavalitsusüksuse jäätmehoolduse probleemid.  

 
Tabel 3.2. Jäätmehoolduse probleemid jäätmekava piirkonnas.  

Jäätmehoolduse probleem Jäätmehoolduse probleemi kirjeldus 

Prahistamine ja illegaalne jäätmekäitlus Segaolmejäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete 

ladestamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse.  

Kortermajade jäätmemahutite ümbrus 

korrapäratu 

Kortermajade juurde paigaldatud jäätmemahutite 

ümbrus on  aeg-ajalt risustatud, 

pakendikonteinerid tormidega ümber puhutud 

jne 

Puudub võimalus kasutuskõlbliku mööbli 

üleandmiseks 

Kasutuskõlbmatute suurjäätmete utiliseerimine 

on Pärnu linnas kui asustusüksuses korraldatud 

korraldatud jäätmeveoga (nõudel), samuti on 



14 

 

kasutuskõlbmatuid suurjäätmeid võimalik üle 

anda Paikuse prügilasse või Raba tn 29 

sorteerimisjaama, küll aga puudub võimalus 

kasutuskõlblike mööbliesemete taaskasutusse 

suunamiseks.  

Pakendikonteinerite vähesus Pärnu linnas kui asustusüksuses ei täideta 

Pakendiseadusega sätestatud 

pakendikonteinerite sihtmäärasid, mille kohaselt 

peab 500 m raadiuses olema vähemalt üks 

pakendikonteiner.  

Jäätmekogumispunktide vähesus Seoses Pärnu linna haldusreformi järgse 

laienemisega ei täida olemasolevad 

jäätmekogumispunktid elanike vajadusi.  

Pärnu rannapiirkonna prahistamine Pärnu linn kui asustusüksus on Pärnu maakonna 

põhiline turismiobjekt seal korraldatavate 

ürituste, aga ka rahvusvahelise tunnustuse 

„Sinilipp“ saanud ranna tõttu. Sellest lähtuvalt 

külastab Pärnu randa suveperioodil suur arv 

inimesi, mille tulemusena on ranna äärde 

paigaldatud konteinerid sageli ületäitunud ning 

nende ümbrus prahistatud.  

Paikuse alevis ei ole täidetud Pakendiseaduses 

sätestatud konteinerite sihtmäär.  

Paikuse alevisse on paigaldatud 4 

segapakendikonteinerit (lisaks 4 paber- ja 

kartongpakendikonteinerit). Lähtuvalt 

Pakendiseadusest on Paikuse alevi elanike 

teenindamiseks vajalik paigaldada kokku 6 

segapakendikonteinerit.  

 

3.2.3 Jäätmemajanduse eesmärgid ja sihttasemed. 

 

Pärnu linna haldusterritooriumi üldised jäätmemajanduse arendamise eesmärgid on jäätmete 

liigiti kogumine ja jäätmete sortimine nende tekkekohal. 

 

Pärnu linna jäätmekava strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ja kavandatud meetmete ja 

tegevuste edukaks rakendamiseks saavutatakse järgmised tulemused:  

• luuakse täiendavaid võimalusi jäätmete liigiti kogumiseks ja üleandmiseks;  

• elanikud on teadlikud jäätmetekke vältimise võimalustest ja liigiti kogumisest;  

• linnavalitsustel on olemas piisavalt teadmisi ja ressursse omavalitsuse territooriumil 

jäätmekäitluse korraldamiseks.  

 

Pärnu linna jäätmemajanduse arendamisel tuleb lähtuda riikliku jäätmekavaga seatud 

eesmärkidest ning kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest. Sellest tulenevalt 

on jäätmekäitluse eesmärkide seadmisel lähtutud riiklikest eesmärkidest ning olemasoleva 

olukorra analüüsil tuvastatud probleemidest ja kitsaskohtadest.  

 

Riikliku jäätmekava 2014-2020 peaeesmärgiks on jäätmekäitluse hierarhiat järgiv säästev 

jäätmehooldus. Hierarhiast lähtuvalt on jäätmekavale seatud kolm strateegilist eesmärki: 

➢ MEEDE 1: Jäätmetekke vältimise edendamine ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine  

➢ MEEDE 2: Jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine ning jäätmearuandluse 

tõhustamine  

➢ MEEDE 3: Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine ning seire ja järelevalve 

tõhustamine  
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Järgnevalt on kirjeldatud meetmeid ja tegevusi, mida kasutatakse Pärnu linnas eesmärkide 

saavutamiseks.  

 

MEEDE 1: Jäätmetekke vältimise edendamine ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine  

 

Riigi jäätmekava 2014-2020 esimene strateegiline eesmärk on otseselt seotud jäätmetekke 

vältimise programmiga. Programmi eesmärgiks on parandada Eesti majanduse ressursitõhusust 

ja edendada jäätmetekke vältimist, sh vähendada jäätmete ohtlikkust, et alandada 

loodusressursside kasutusest ja jäätmete käitlemisest tulenevat negatiivset mõju keskkonnale ja 

inimese tervisele.  

 

Jäätmetekke vältimise programmi raames kavandatud tegevuste edukal rakendamisel 

saavutatakse järgmised tulemused:  

➢ Eesti ettevõtjatel ja avaliku sektori organisatsioonidel on vahendid ja pädevus 

ressursitõhususe ja jäätmetekke vältimise põhimõtete laialdaseks rakendamiseks;  

➢ Eesti tarbijad on teadlikud jäätmetekke vältimise võimalustest ning tahavad ja saavad 

panustada jäätmetekke vältimisse ja jäätmete korduskasutusse;  

➢ Eesti õiguskeskkond soosib jäätmetekke vältimist, sh jäätmete korduskasutust.  

 

Eesmärk 1: Elanikkonna ja ettevõtete jätkuv teadlikkuse tõstmine jäätmetekke vähendamise ja 

korduvkasutus võimaluste kohta, mille tulemusena suureneb liigiti kogumine ja väheneb 

jäätmeteke.  

 

Tegevused: 

• Korraldada ja läbi viia keskkonnateadlikkuse projekte ja kampaaniaid (koolides, 

lasteaedades, hooldekeskustes jne);  

• korraldada ettevõtjatele/täiskasvanute keskkonnaalased teavitusi, nõustamist ja 

koolitusi, et vähendada jäätmeteket; 

• rõhutada sortimise kasulikkust nii elanikele (materiaalne kasu) kui ka ühiskonnale ja 

keskkonnale;  

• koostöös jäätmekäitlejatega propageeritakse jäätmekäitlusteenuseid (nt pakendikott, 

aga ka jäätmejaamas vastuvõetavad jäätmed) ja jäätmekäitlusvõimalusi (biolagunevate 

jäätmete kohtkompostimine);  

• osavaldade kodulehtedel jäätmekäitlusinfo ja jäätmehoolduseeskirjade pidev 

ajakohastamine;  

• jäätmehooldusalane info avaldatakse perioodiliselt kohalikus ajalehes,  

• jäätmete mahapanekut keelavad sildid, kus prügistamine on probleemiks.  

 

Valdav osa jäätmekäitlusprobleemidest tuleneb inimeste vähesest keskkonnateadlikkusest ning 

valmidusest seda infot vastu võtta. Vähene keskkonnateadlikkus suurendab 

jäätmekäitlusnõuete rikkumisi ning vähest jäätmete liigiti kogumist. Enamasti ei ole tegemist 

inimeste pahatahtlikkusega, üldiselt on tegemist konservatiivsete hoiakutega, mistõttu on 

raskendatud uue info vastu võtmine, teadvustamine ning seeläbi ka harjumuste (nt jäätmete 

sortimine tekkekohas) muutmine. Sellegipoolest tuleb elanikele perioodiliselt jäätmekäitluse 

nõudeid ja pakutavaid võimalusi meelde tuletada.  

 

Igasuguste info- ja reklaammaterjalide rohkuse tõttu on vähenenud inimeste valmisolek 

infobrošüüride lugemiseks, seetõttu ei ole eraldi infomaterjalide tootmine otstarbekas. Parim 
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viis on vajalikku infot levitada ja meelde tuletada vähemalt kord aastas (soovituslikult 

sagedamalt) läbi kohaliku või muu piirkondliku ajalehe, aga ka osavaldade kodulehtede.  

 

Pärnu linnas on oluline üldsuse harimine keskkonnateadlikkust edendavate projektide abil, eriti 

just noorte ja laste seas. Oluline on pidev koostöö haridusasutustega, et noored omandaks 

praktilisi kogemusi jäätmete sortimise, biolagunevate jäätmete kompostimise jms osas. Lisaks 

on oluline teavitustöö ajalehtedes ja kodulehtede pidev ajakohastamine.  

 

Eesmärk 2: Jäätmetekke vältimise edendamine ja korduskasutusse suunamine. 

 

Jäätmetekke vältimine on jäätmehierarhia kõige prioriteetsem tase, mida tuleks arvestada ja 

eelistada jäätmekäitluse korraldamisel. Jäätmetekke vältimise alla loetakse: 

• otsest vältimist – mõistlik tarbimine, keskkonda ja ressursse säästev tootmine;  

• korduskasutust – toote uuesti kasutamine esialgsel otstarbel;  

• korduskasutuseks ettevalmistamist – remontimine, ümberdisainimine, kontrollimine 

jne.  

 

Jäätmetekke vältimise võimalused sõltuvad paljudest teguritest nagu majandusolukord, 

tarbijate teadlikkus, ressursitõhususe ja jäätmetekke vältimise meetmete rakendamise ulatus 

jne.  

 

Olmejäätmete tekke vältimise edendamisel on peamine roll täita elanikkonnal, kelle 

teadlikkusest ja tarbimisharjumustest sõltub suuresti nii pakendijäätmete, toidujäätmete kui ka 

muude olmejäätmete tekkekoguste vähendamine. Elanikkonna teadlikkuse tõstmisel, teabe 

levitamisel ja jäätmete vältimisele suunatud initsiatiivide toetamisel ning vastavate tingimuste 

loomisel (nt kasutatud toodete korduskasutuseks tingimuste loomine) on omakorda võtmeroll 

kohalikel omavalitsustel. Oluline on arvesse võtta, et elanikel ja ettevõtetel peab olema 

võimalus panustada jäätmetekke vältimisse ja korduskasutusse. 

 

Korduskasutuse suurendamiseks on üheks võimaluseks säilitada koostööd jäätmekäitlus 

ettevõttega AS Ragn-Sells, kellel paikneb sorteerimis(ümberlaadimisjaam) Seljametsa külas; 

OÜ Paikre, et jätkuks koostöö Pärnu linnas kui asustusüksuses asuva sorteerimisjaama 

käitamisega. Seoses teatud jäätmeliikide utiliseerimisvõimaluste puudumisega teeb töö 

koostaja ettepaneku laiendada osavaldades olemasolevaid ohtlike jäätmete kogumispunkte, 

paigaldades lisakonteinereid ning luues võimaluse ka tavajäätmete üleandmiseks.  

 

Tegevused:  

• koostöö jätkamine HUMANA, võimaldamaks kasutusskõlblike jalanõude ja riiete 

äraandmist ning seeläbi korduskasutuse propageerimist;  

• arendada koostööd organisatsiooniga HUMANA kasutatud riiete kogumiskonteinerite 

paigaldamiseks Pärnu linna haldusterritooriumile;  

• koostöö haridusasutuste ja ettevõtetega jäätmetekke vähendamiseks.  

 

MEEDE 2: Jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine ning jäätmearuandluse 

tõhustamine 

 

Taaskasutuse suurendamisele aitab kaasa optimaalse jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku 

arendamine.  
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Aastani 2020, loetakse Riigi jäätmekava 2014-2020-ga, üheks keerukamaks ülesandeks 

olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvu täitmist. Selleks on vaja oluliselt suurendada 

olmejäätmetes sisalduvate biolagunevate jäätmete liigiti kogumist ja ringlusse suunamist. 

Biolagunevate jäätmete (eelkõige olmejäätmetes sisalduvate paberjäätmete ja biojäätmete) 

ringlussevõtu suurendamine eeldab nende jäätmete kogumise korraldamist (üleriigilise 

kogumisvõrgustikuga nö liitumine). Peale kogumisvõrgustiku arendamise tuleks biolagunevate 

jäätmete ringlussevõtu suurendamiseks luua nõuetele vastavad käitluskohad biolagunevate 

jäätmete (sh köögi-jäätmete) ringlussevõtuks. 

 

Riigi jäätmekavaga 2014-2020 sätestatakse, et tootjatel ja/või tootjavastutusorganisatsioonidel 

on kohustus optimeerida probleemtoodetest tekkinud jäätmete kogumiskohtade asukohad nii, 

et kõigile elanikele üle Eesti oleksid tagatud võrdselt mugavad võimalused nimetatud jäätmete 

äraandmiseks. 

 

Eesmärk 1: Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise üldine edasiarendamine 

 

Tegevused: 

• Järjepidev jäätmete taaskasutust suunav teadlikkuse edendamine; 

• sorditud jäätmete üleandmisvõimalustest teavitamine kodulehel, ajalehes ja 

teabetahvlitel;  

• uue ohtlike jäätmete kogumispunkti rajamine Pärnu linna kui asustusüksusesse - Pärnu 

jõe vasakkaldale, Raeküla ja Mai linnaosa ümbruskonda;  

• Tõstamaa jäätmete kogumispunkti renoveerimine;  

• uue jäätmekogumispunkti rajamine Audru alevikku; 

• pidev koostöö jätkamine omavalitsuses tegutsevate jäätmekäitlusettevõtetega;  

• avalikus ruumis paiknevate jäätmemahutite ühildamine – iga mahuti värv tähistab üht 

jäätmeliiki;  

• kaasata paber ja kartongjäätmed ka Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavaldade 

tiheasustusaladelt ning kompaktse hoonestusega aladelt korraldatud jäätmeveoga alates 

10 korteriga korterelamutest (välja arvatud juhul, kui elamus on tahkekütusel põhinev 

lokaalküte);  

• Pärnu ranna äärse korrastamine, jäätmemahutite lisamine;  

• korterelamute juures paiknevate jäätmemahutite jaoks jäätmemajade rajamine;  

• segaolmejäätmetele süvamahutite paigaldamine (toetamine);  

• korraldada kord aastas suurjäätmete kogumisringe Pärnu linna osavaldade 

haldusterritooriumilt või lisada järgmisel korraldatud jäätmeveo perioodil suurjäätmed 

ka osavaldade tiheasustusaladel ja kompaktse hoonestusega aladel korraldatud 

jäätmeveo koosseisu;  

• teavitamine KOV kodulehel kasutatud tekstiilijäätmete (rõivad, jalatsid, kangad, 

mänguasjad jms) ära viimise võimalustest;  

• jätkata osavaldades paiknevate jäätmete kogumispunktide käitamisega, vajaduse 

ilmnemisel kujundada need ümber jäätmejaamadeks;  

• viia läbi uuring, kas elanikel (eramu ja kortermaja) oleks huvi uue sortimissüsteemi 

vastu, mis hõlmaks endas segaolmejäätmetest eraldi kogutavaid: paber, klaas, plast ja 

biolagunevad jäätmed (kindlatel aegadel tühjendatakse kindla jäätmeliigi konteinereid) 

ja milline võib olla sellise süsteemi rakendamise kulu (mõjuanalüüs);  

• motiveerida jäätmete eraldi kogumist – nt omavalitsuse poolne rahastus (tugi 

konteinerite soetamisel, äreveo kulude katmine kindlal perioodil vms);  
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• uuringu koostamine, millised on võimalused ja mõjud, kui rakendatakse KOV-i 

omanduses ja/või kontrolli all olevat äriühingut KOV-i ees seisvate jäätmehoolduse 

ülesannete lahendamisel.  

 

Aasta 2020. eesmärgiks on suunata taaskasutusse 50% Pärnu linnas tekkivate olmejäätmete 

kogumassist. Jäätmeseaduse § 1363 kohaselt tuleb alates 2020. aasta 1. jaanuarist taaskasutada: 

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

kogutud kodumajapidamisest pärinevaid jäätmeid ning muudest allikatest pärinevaid 

samalaadseid jäätmeid, välja arvatud tootmisjäätmed ja põllumajanduslikust tootmisest või 

metsandusest pärinevad jäätmed, korduskasutuseks ettevalmistamisena ja ringlussevõetuna 

– vähemalt 50% ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas;  

2) ehitus- ja lammutusjäätmeid korduskasutuseks ettevalmistamisena, ringlussevõetuna ja 

muu taaskasutamisena, sealhulgas jäätmete kasutamisena kaeveõõnte täitmiseks muude 

ainete asemel – vähemalt 70% ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas.  

 

Pakendiseaduse § 36 lg 3 p 4 kohaselt tuleb alates 2009.a 1 jaanuarist taaskasutada 55% 

plastijäätmete kogumassist, kusjuures 45% plastijäätmete kogumassist ringlussevõetuna ja 

22,5% plastijäätmete kogumassist uuesti plastiks töödelduna.  

 

Aastaks 2020. on eesmärk suunata vähemalt 80% paberist ja papist taaskasutusse (kuivalt ja 

puhtalt kogutud materjal). Kasvatada järk-järgult vanapaberi ja papi liigiti kogumist ja 

taaskasutusse suunamist.  

 

Kohalik omavalitsus saab antud juhul kaasa aidata eeskätt pakendimaterjalide liigiti kogumise 

soodustamisega ja sellekohase teavitustööga. Pakendimaterjali materjalina ringlusesse 

suunamise eelduseks on maksimaalselt suures koguses puhta ja juba tekkekohas liigiti kogutud 

materjali tagamine. Määrdunud pakendimaterjalide ringlusse suunamise võimalused on 

tunduvalt väiksemad. 

 

Eesmärk 2: Biolagunevate jäätmete kogumine: suurendada võimalusi biolagunevate jäätmete 

üleandmiseks ja vähendada biolagunevate jäätmete osakaalu ladestavates olmejäätmetes.  

 

Tegevused: 

• Eramajades biolagunevate jäätmete kompostimise edendamine – propageerimine;  

• kaasata järgmise korraldatud jäätmeveo perioodil biolagunevad jäätmed ka Audru, 

Paikuse ja Tõstamaa osavaldade tiheasustusaladel korraldatud jäätmeveoga.  

 

Biolagunevate jäätmete osakaal segaolmejäätmetes on vastavalt uuringutele suur. Biojäätmete 

suur osakaal segaolmejäätmetes näitab, et antud jäätmeliigi kogumisele ja taaskasutamisele 

peaks pöörama suuremat tähelepanu.  

 

Riigi jäätmekavas 2014-2020 on jäätmete ringlussevõttu suunamise ja maksimaalse 

taaskasutamise üheks mõõdikuks sihttasemete saavutamised. Nii on määratud biolagunevate 

jäätmete ringlussevõtu osakaaluks olmejäätmete kogumassist 2020. aastaks sihttase 13%. Ning 

biolagunevate jäätmete osakaal ladestatavatest olmejäätmete kogumassist 2020. aasta 

sihttasemeks 20%.  
 

Eesmärkide saavutamiseks on vajalik suurendada bioloogiliste jäätmete kohapealset 

kompostimist ja eraldada need segaolmejäätmetest. Koduskompostimise ja biojäätmete 
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sortimise saavutamiseks on oluline järjepidev elanikkonna teavitamine. Omavalitsustel tuleb 

vahendada infot erinevates infokanalites (veeb, omavalitsuse ajaleht jms). 

 

Eesmärk 3: Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumise ja sortimise tõhustamine 

 

Tegevused: 

• Ehitus- ja lammutussegaprahi sortimise suurendamise sihttaseme saavutamiseks 

2020.aastaks, nõuda ehitusloa taotlemisel andmeid jäätmete tekke hinnangulise koguse 

ja käitlemise kohta;  

• järelevalve teostamine ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise ja sortimisnõuete 

käitlemise osas. 

 

Ehitus- ja lammutusjäätmete tekkimine sõltub otseselt majanduslikust olukorrast: 

majanduskasvuga kaasneb ka suurem ehitus- ja lammutusjäätmete teke.  

 

Riiklikul tasandil on eesmärgiks ehitus- lammutusjäätmete taaskasutuse osakaal jäätmete 

kogumassist 2020. aastaks 70%.  

 

Eesmärgi täitmiseks tuleb jätkata ehitus- ja lammutusjäätmete vastuvõtmist Paikuse prügilasse 

ning Raba tn 39 paiknevasse sorteerimisjaama. Võimaluse korral taaskasutada ehitus- ja 

lammutusjäätmed tekkekohas (näiteks täitepinnas) ning jätkata liigiti kogumist.  

 

Ehitusloa taotlemisel peab olema näidatud jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt 

kehtivale jäätmeloendile; pinnasetööde mahtude bilanss; selgitused jäätmete liigiti kogumiseks 

ehitusplatsil ja jäätmete edasisele käitlusele suunamise kohta.  

 

Juhul, kui ehitus- ja lammutusjäätmete tekkekohas puudub võimalus nende sortimiseks või see 

osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, tuleb jäätmed sortimiseks üle anda vastavale 

jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõttele.  

 

 

Eesmärk 4: Pakendijäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku optimeerimine 

 

Tegevused:  

• Teavitamine pakendijäätmete kogumise vajadusest ja võimalustest;  

• Paikuse alevisse 2 segapakendikonteineri paigaldamine;  

• Pärnu linna kui asustusüksusesse pakendikonteinerite paigaldamine, saavutades 

nõuetekohase pakendikonteinerite arvu;  

• ühtlustada avalikus ruumis paiknevate jäätmemahutite stiil (mahutite eristamiseks 

kindlad värvid roheline – klaaspakend, sinine- paber- ja kartongpakend, kollane – 

segapakend);  

• kaasata pakendijäätmed Pärnu linnas kui asustusüksuses ning Audru, Paikuse ja 

Tõstamaa osavaldade tiheasustusaladel korraldatud jäätmeveoga.  

 

Riigi jäätmekavas 2014-2020 on määratud pakendijäätmete ringlussevõtu osakaal 

pakendijäätmete kogumassist, mille sihttase 2020. aastal on 60% kalendriaastal. Pakendi ja 

pakendijäätmete kogumissüsteem saab toimida edukalt üksnes juhul kui, toimub nende 

sortimine tekkekohas.  
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Eesmärkide täitmiseks tuleb teha koostööd segapakendikonteineri haldajatega, jätkata koostööd 

taaskasutusorganisatsioonidega ja elanikkonna teavitamist.  

 

MEEDE 3: Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine ning seire ja järelevalve 

tõhustamine 

 

Jäätmetest tulenevat keskkonnariski tuleb vähendada jäätmete (sh ohtlike) käitlusvõimaluste 

parandamise kaudu.  

 

Jäätmed liigituvad ohtlikeks, kui neis sisalduvate ohtlike ainete tõttu on neil teatud kahjulik 

toime nii inimese tervisele, keskkonnale kui varale. Toode, mis ei oma otsest kahjulikku toimet, 

võib sisaldada aineid, millele tuleb jäätmekäitlusetapis pöörata eritähelepanu. 

 

Eesmärk 1: Jääkreostuskollete likvideerimine ja kasutuseta ehitiste lammutamine 

 

Tegevused:  

• illegaalsete olmejäätmete ladestuskohtade likvideerimine;  

 

Eesmärk 2: Ohtlike jäätmete käitluse tõhustamine 

 

Tegevused: 

• jätkata ohtlike jäätmete (sh elektri- ja elektroonika jäätmete) kogumisringe Pärnu linna 

osavaldade haldusterritooriumil.  

 

Ohtlike jäätmete kogumissüsteem on peamiselt välja kujunenud jäätmejaamade, ohtlike 

jäätmete kogumispunktide ja kogumisringide baasil. Jäätmete ohtlikkuse vähendamisel on 

esmatähtis koguda ohtlikud jäätmed tavajäätmetest eraldi ja nende õige käitlemine tegevusluba 

omava ettevõtte poolt.  

 

Riiklikul tasandi üheks eesmärgiks oli kantavate patarei ja akujäätmete kogumise osakaal 

jäätmete kogumassist 45% 2016. aastaks. Elektroonikaromude kogumise osakaal kolmel 

eelneval aastal turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumassist 2020. a sihttase on 

65%.  

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele peab tootja tagama vähemalt 4 kilogrammi 

kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumise iga elaniku kohta aastas. Pärnu linna 

haldusterritooriumilt koguti 2017. aastal elektri- ja elektroonikajäätmeid kokku 

(majapidamistest ja ettevõtetest) 212,41 tonni, sealhulgas 118,27 tonni majapidamistest. See 

teeb kokku elaniku kohta 4,2 kilogrammi (ainult majapidamisest kokku tekkinutelt vaid 2,3 

kg/in). Eesmärgi saavutamiseks on ohtlikke jäätmete kogumist vaja suurendada.  

 

Eesmärkide saavutamiseks tuleb jätkata elanikkonna teavitamist, kuhu on võimalik üle anda 

ohtlikke jäätmeid (sh elektri- ja elektroonika jäätmeid) ja jätkata kogumisringidega 

maksimeerides ohtlike (sh elektri ja elektroonika) jäätmete eraldi kogumist tavajäätmetest.  

 

Eesmärk 2: Järelevalve tõhustamine jäätmekäitluse keskkonnanõuete kinnipidamise osas, mille 

tulemusena väheneb illegaalne jäätmekäitlus.  

 

Tegevused:  
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• Järelevalve tõhustamine jäätmekäitluse keskkonnanõuete täitmise üle volitud 

omavalituse ametliku poolt ja jäätmevaldaja registri pidamine;  

• lisa ametniku palkamine, mis võimaldaks efektiivset järelevalvet, jäätmestatistika 

kogumist, ehitus- ja lammutusjäätmete kätlemist tõendavate dokumentide  

kontrollimist. 

 

Eesmärk 4: Jäätmehoolduse korraldamine ja kavandamine 

 

Tegevused:  

• Jäätmehooldusalaste õigusaktide ülevaatamine ja vajadusel uuendamine;  

• korraldatud jäätmeveo konkurssi perioodiline korraldamine;  

• jäätmekava eesmärkide ja tegevusete täitmise iga-aastane ülevaatamine. 

 

Jäätmekavas 2019-2023 ei määrata eraldi eesmärki keskkonnanõuetele mittevastavate prügilate 

korrastamise kohta, kuna Pärnu linnas ei asu ühtegi keskkonnanõuetele mittevastavat prügilat.  

 

Hetkeolukorra ja jäätmekoguste eeldatavate edasiste arengute analüüsi ning kokku lepitud 

eesmärkide seadmisel, tuleb edasi otsustada, kuidas neid eesmärke saab saavutada. Sellest 

lähtuvalt on koostatud Pärnu linna jäätmekava 2019 - 2023 tegevuskava. Pärnu linna 

jäätmekava 2019 - 2023 rakendusplaan on esitatud lisas 5.  

 

Tegevuste maksumus on soovitatav täpsustada iga eelarve aasta jaoks eraldi, lähtudes eelkõige 

sellest, kui suuri summasid on võimalik kasutada ja analüüsides, millised tegevusmahud on 

eesmärkide täitmiseks vajalikud, kui palju saab taotleda rahastamist muudest allikatest. 

 

Oluline on omada ülevaadet, millised tegevused on täidetud, millised mitte. Samuti võib tekkida 

vajadus uute tegevuste lisamiseks jäätmekavasse. Selleks on vajalik regulaarne jäätmekava 

ülevaatamine ja uuendamine.  

 

4. TEGEVUSKAVA 

4.1 Kogumissüsteemide valik 
4.1.1 Olmejäätmete kogumis- ja käitlussüsteem 

 

Kohaliku omavalitsuse jäätmehooldussüsteem tugineb Jäätmeseaduses sätestatule. Lähtuvalt 

seaduse § 66 lg 2 on omavalitsusüksusel kohustus korraldada jäätmevedu segaolmejäätmetele 

ja nende sortimisjääkidele olmejäätmete tekkekohas.  

 

Pärnu linna haldusterritooriumil teostab korraldatud jäätmevedu alates 2018. a neljandast 

kvartalist kogu haldusterritooriumil AS Ragn-Sells. korraldatud jäätmeveo leping kehtib 

vastavalt endiste valdade vahel sõlmitud lepingutest endise Paikuse valla territooriumil alates 

01.10.2018 kuni 30.11.2022 ning Audru ja Tõstamaa valdades alates 01.09.2017 kuni 

31.08.2022 ja Pärnu linnas kui asustusüksuses 01.12.2017 kuni 30.11.2022. Alates 01.12.2022 

on kogu omavalitsuse territooriumil üks jäätmeveopiirkond, millega arvestatakse uue 

korraldatud jäätmeveo kontsessiooni korraldamisel. Jäätmeveo konkurss korraldatakse 

vastavalt kehtivale seadusandlusele.  

 

Audru osavalla jäätmehoolduseeskirjas on esitatud minimaalne segaolmejäätmete 

kogumismahuti suurus, milleks on 80 liitrit. Pärnu linna jäätmehoolduseeskirjas on esitatud, et 

minimaalseks jäätmemahuti suuruseks on 140 liitrit. Tõstamaa ja Paikuse osavaldades on 
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minimaalseks jäätmemahuti suuruseks 80 liitrit. Jäätmeveopiirkondade tühjendussagedused on 

esitatud lisa 2 ptk 1.2.1.1.  

 

Peatükis 4.2 on esitatud soovitused, jäätmete liigiti kogumiseks. Üldise sortimise 

edasiarendamise üheks võimalikuks tegevuseks on uute jäätmeliikide kaasamine korraldatud 

jäätmeveoga, näiteks vanapaberi jäätmete ja biolagunevate jäätmete kaasamine ka Pärnu linna 

osavaldade tiheasustusaladel.  

 

Jäätmeseaduse § 69 lg 1 kohaselt loetakse kõik jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga 

automaatselt liitunuks alates kohaliku omavalitsuse vastavasisulise määruse jõustumisest. 

 

Keskkonnaministri määruses nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete 

liigitamise alused“ on esitatud olmejäätmete liigid, mida tuleb tekkekohas eraldi koguda.  

 

4.1.2 Ohtlike jäätmete kogumis- ja käitlussüsteem (sh vanaõli) 

 

Ohtlikke jäätmeid on võimalik üle anda Audru ja Tõstamaa alevikes, Lavassaare alevis 

paiknevatesse ohtlike jäätmete kogumispunktidesse, Pärnu linnas kui asustusüksuses 

paiknevasse sorteerimisjaama. Lisaks on võimalik jäätmeid üle anda Põlendmaa külas asuvasse 

OÜ Paikre poolt käitavasse prügilasse, täpsemad vastuvõtutingimused on vajalik eelnevalt 

täpsustada. Omavalitsuses elavatel eraisikutel on tasuta võimalik OÜ Paikre ja AS Ragn-Sells-

i poolt hallatavatesse jäätmepunktidesse üle anda patareid, akud, päevavalguslambid ja muud 

elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, värvid, lakid, liimid, lahustid, õli, ohtlike 

ainetega saastunud pakendid ja filtermaterjal, kemikaalide jäägid ja nende pakendid, 

mürkkemikaalid jne. Tasu eest on lisaks võimalik üle anda asbesti sisaldavaid ehitus- ja 

lammutusjäätmeid. samuti on võimalik jäätmeid üle anda Põlendmaa külas asuvasse prügilasse. 

Kehtivate hinnakirjadega on võimalik tutvuda jäätmekäitlejate kodulehel.  

 

Pärnu linn kui asustusüksus osaleb ka INTERREG Baltic Sea Region programmis NonHazCity, 

mille eesmärgiks on vähendada ohtlike ainete sattumist Läänemerre ja selle ümbrusesse. 

Projekt kestis kokku kolm aastat (märts 2016-veebruar 2019). Projekt on keskendunud enam 

väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning kodumajapidamistele, nende arvukuse tõttu. 

Projekt on jaotatud mitmeks erinevaks etapiks – esimeses etapis (2016) võeti analüüsimiseks 

veeproove elamu-, tööstus- ja teenindusettevõtete reoveest, erinevate piirkondade sademeveest, 

reoveepuhastite väljalaskudest ja reoveemudast. Analüüside tulemusena leiti igast veeproovist 

bisfenoole, AD ja ftalaate, mis pärinevad toidupakenditest, köögitarvikutest, mööblist, 

mänguasjadest jm ning põhjustavad erinevaid tervisehäiringuid. Programmi raames 

teavitatakse inimesi neid ümbritsevatest kemikaalidest ning kutsutakse üles kasutama 

keskkonnasõbralikke tooteid ning vähendama plasttoodete tarbimist. Kemikaalide tegevuskava 

on esitatud lisas 7.  

 

Eelnevat arvestades on oluline tagada ohtlike jäätmete kogumispunktide jätkuv toimimine, st 

kogumispunkti hooldust ning tõhustada selle järelevalvet. Samuti jätkata kord aastas toimuvate 

ohtlike jäätmete (sh elektri- ja elektroonikajäätmete) kogumisringidega ning jätkuv elanikkonna 

teavitamise jätkamine ohtlike jäätmete mõju, nende üleandmise võimaluste ja selle olulisuse 

kohta.  

 

4.1.3 Pakendijäätmete kogumis- ja käitlussüsteem 
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Pärnu linna haldusterritooriumil on kokku 61 avalikku segapakendikonteinerit, 86 klaaspakendi 

konteiner ning 435vanapaberi ja papi konteinerit. Pärnu linna kui asustusüksuse, Papsaare küla, 

Paikuse alevi ja Silla küla eramajades on rakendatud ka pakendikoti teenus (vt ptk 4.3).  

 

4.1.4 Biolagunevate jäätmete kogumis- ja käitlussüsteem 

 

Endiste valdade jäätmehoolduseeskirjades on sätestatud, et biolagunevad jäätmed tuleb koguda 

eraldi muudest tekkivatest jäätmetest. Kinnisel kinnistul tekkinud aia- ja haljastusjäätmeid on 

lubatud tekkekohas kompostida.  

 

Omavalitsusüksus propageerib eramajades tekkivate biolagunevate jäätmete kompostimist 

nende tekkekohas, vastavasisulist infot jagatakse osavaldade kodulehtedel. Biolagunevaid 

jäätmeid on võimalik üle anda Pärnu linnas kui asustusüksuses paiknevasse sorteerimisjaama 

(Raba tn 39) ja Põlendmaa külas paiknevasse Paikuse prügilasse.  

 

Arvestades aga asjaolu, et biolagunevate jäätmete hulk segaolmejäätmetes on 2008. aastal 

läbiviidud sortimisuuringu kohaselt ca 31,8%, on vajalik biolagunevate jäätmete liigiti 

kogumist suurendada. Käesoleva jäätmekava koostamise hetkel on Pärnu linnas kui 

asustusüksuses biolagunevad jäätmed (köögi- ja sööklajäätmed; aia- ja haljastusjäätmed) 

haaratud korraldatud jäätmeveoga, küll aga ei ole biolagunevad jäätmed haaratud osavaldade 

korraldatud jäätmeveoga. Pärnu linna omavalitsuse sisesest linnast, Pärnu, väljapool paikneb 

692 korter- ja ridaelamut ning 2540 eramut (sh suvilad). Keskmiselt on üle 10 korteriga 

kortermajas 18 korterit ning statistikaameti kohaselt on keskmiseks leibkonnasuuruseks Pärnu 

maakonna omavalitsuses 2 (Statistikaamet, 2011). 2017. aastal koguti kogu Pärnu linna 

haldusterritooriumilt segaolmejäätmeid kodumajapidamistest kokku 9646,60 tonni (186,48 kg 

elaniku kohta aastas), see tähendab, et ühes 18 korteriga korterelamus tekib 6,713 tonni 

segaolmejäätmeid aastas, millest biolagunevad jäätmed moodustavad 2,134 tonni (ca 177 kg 

kuus) (SA Stocholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, 2013). Lisaks tekkivatele 

kogustele on biolagunevate jäätmete käitlemise planeerimisel oluline arvestada, et 

korterelamutes tekib valdavalt toidujäätmeid, mis on kõrge niiskusesisaldusega. Kõrge 

niiskusesisaldus viib aga kiiresti lõhnaprobleemideni, seda nii konteineritesse kogumisel kui ka 

kompostrite paigaldamisel. Lisaks nõuavad kompostrid aeg-ajalt materjali segamist, tugiaine 

lisamist ning üldiselt kompostimisprotsesside tundmist, mis tähendab, et selle haldamiseks on 

vajalik inimese abi (tähendades lisakulu korteriühistutele). Lähtuvalt jäätmetekkest ning 

korterelamute asukohast ning paiknemisest teineteise suhtes, võib öelda, et kompostrite 

paigaldamine korterelamute juurde ei ole otstarbekas ning seda jäätmete vähesuse, tüübi 

(toidujäätmete niiskuse sisalduse) ning nende haldamiseks vajamineva lisaaja suhtes. 

Arvestades korterelamute vähesust ning paiknemist, ei peeta otstarbekaks biolagunevate 

jäätmete kaasamist korraldatud jäätmeveoga osavaldade haldusterritooriumilt, küll aga võiks 

seda pikemas perspektiivis kaaluda osavaldade tiheasustus- ja kompaktse hoonestusega aladel. 

Küll aga propageerib omavalitsusüksus eramajades tekkivate biolagunevate jäätmete 

kompostimist nende tekkekohas, vastavasisulist infot jagatakse omavalitsuse kodulehtedel, viis 

korda nädalas ilmuvas ajalehes Pärnu Postimees ning kord kuus ilmuvates osavaldade 

ajalehtedes.  

 

Pärnu linnas toimub aia- ja haljastusjäätmete kogumine avalikest kohtades, misjärel antakse 

biolagunevad jäätmed käitajale – OÜ Paikre poolt käitavasse Paikuse prügilasse.  

 

Kalmistutelt kogutavad biolagunevad aia- ja haljastusjäätmeid ei ole lubatud ladestada 

prügilatesse, need on vajalik koguda kokku ning suunata bioloogilisele töötlusele. Hetkel 
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toimub kalmistutele kogunenud jäätmete sortimine nende tekkekohas – sorditakse 

mittebiolagunevad- ja biolagunevad jäätmed. Kalmistutelt pärit mittebiolagunevad jäätmed 

antakse üle vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele ning biolagunevad haljasjäätmed 

kogutakse ja antakse üle Paikuse prügilasse. Biolagunevad jäätmed kogutakse kalmistute 

läheduses olevale avamaal ning mittekomposteeritavatele jäätmetele on paigaldatud 

statsionaarsed konteinerid.  

 

4.1.5 Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumis- ja käitlussüsteemid 

 

Endiste valdade jäätmehoolduseeskirjades on esitatud täpsustatud nõuded ehitus- ja 

lammutusjäätmete kogumisele, veole ja käitlemisele. Peamisteks nõueteks on ehitus- ja 

lammutusjäätmete sortimine liigiti nende tekkekohas ning ohtlike ehitus- ja lammutusjäätmete 

kogumine eraldi mahutitesse ning nende üleandmine selleks vastavat keskkonnaluba omavale 

ettevõttele.  

 

Lähtuvalt jäätmehoolduseeskirjades sätestatust on vajalik jätkata seiret ja teavitustööd. Oluline 

on kodulehel oleva info pidev ajakohastamine. Samuti on oluline rakendada nõuet, kus 

ehitusloa taotlemisel küsitakse andmeid jäätmete tekke hinnangulise koguse ja käitlemise 

kohta.  

 

Suuremõõtmeliste tavajäätmeid ja ehitus- ja lammutusjäätmeid võtab vastu Paikre OÜ Paikuse 

prügila Põlendmaa külas, Pärnu linnas kui asustusüksuses Raba tn 39 asuv sorteerimisjaam ning 

Lavassaare alevis ja Tõstamaa alevikus paiknevad jäätmete kogumispunktid.  

 

4.1.6 Elektroonikaromude kogumis- ja käitlussüsteem 

 

Pärnu linna haldusterritooriumil tekkivaid elektroonikajäätmeid on võimalik üle tasuta üle anda 

Audru alevikus (Pärna allee 5b) asuvasse ohtlike jäätmete kogumispunkti, Lavassaare alevis 

(Biopuhasti kinnistu) ja Tõstamaa alevikus asuvatesse jäätmete kogumispunktidesse ning 

Paikuse prügilasse (Põlendmaa küla) või Pärnu linnas (Raba tn 39) asuvasse sorteerimisjaama. 

Oluline on tagada jäätmete kogumispunktide toimimine. Jätkama peaks ka ohtlike jäätmete (sh 

elektri- ja elektroonikajäätmete) kogumisringidega hajaasustusaladel ning järgmiste 

kogumisringidega kaasata ka Tõstamaa osavald.  

 

Pärnu linna kui asustusüksusesse täiendava jäätmekogumispunkti rajamist, kuhu oleks võimalik 

üle anda ohtlike jäätmeid (sh elektri- ja elektroonika jäätmetele).  

 

4.1.7 Kasutatud patareide ja akujäätmete ja ohtlike jäätmete kogumisüsteem 

 

Kasutatud patareisid ja akusid saab tasuta üle anda Audru alevikus (Pärna allee 5b), Lavassaare 

alevis (Biopuhasti kinnistu) ja Tõstamaa alevikus asuvatesse ohtlike jäätmete 

kogumispunktidesse ning Paikuse prügilasse (Põlendmaa küla) või Pärnu linnas kui 

asustusüksuses (Raba tn 39) asuvasse jäätmejaama. Lisaks on valdajal võimalus patareisid 

tasuta üle anda kõikidesse kauplustesse ja tanklatesse, kus patareisid müüakse.  

 

Omavalitsuse haldusterritooriumil tekkinud probleemtoodete jäätmed tuleb viia lähimasse 

kogumispunkti, Pärnu linnas, Raba tn 39 asuvasse sorteerimisjaama, Audru alevikus, 

Lavassaare alevis ja Tõstamaa alevikuss asuvatesse ohtlike jäätmete kogumispunktidesse, anda 

üle Paikuse prügilasse. Paikuse ja Audru osavaldades korraldatakse kord aastas ka ohtlike 

jäätmete kogumisringe.  
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4.2 Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava jäätmeveo arendamine, 

sealhulgas korraldatud jäätmeveo piirkonna määramine  
 

Korraldatud jäätmevedu teostab Pärnu linnas alates 2018. a neljandast kvartalist kogu 

haldusterritooriumil AS Ragn-Sells. Vastavalt sõlmitud lepingutele on kujunenud neli 

jäätmeveo piirkonda:  

1) endise Pärnu linna paremkaldale jäävad linnaosad (Tammiste, Rääma, Ülejõe, 

Vana-Pärnu); 

2) endise Pärnu linna vasakkaldale jäävad linnaosad (Raeküla, Papiniidu, Mai, 

Eeslinn, Rannarajoon, Kesklinn); 

3) endised Audru ja Tõstamaa vallad koos Koonga ning Varbla vallaga; 

4) endine Paikuse vald, koos Tahkuranna, Surju ja Tori vallaga. 

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed on esitatud tabelis 4.1.  

 
Tabel 4.1. Osavaldades kuni 2022. aastani korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed.  

Osavallad 
Segaolme-

jäätmed 

Paber- 

ja 

kartong 

Biolagunevad 

köögi- ja 

sööklajäätmed 

Biolagunevad 

aia- ja 

haljastusjäätmed 

Suurjäätmed 

Audru osavald x     

Paikuse osavald x     

Pärnu linn kui 

asustusüksus 

x x x x x 

Tõstamaa vald x     

 

Kokku kogutavad jäätmed antakse üle OÜ Paikre poolt käitavasse Paikuse prügilasse, kus 

toimub jäätmete esmane sortimine ning edasiseks käitluseks edasi suunamine.  

 

Jäätmeseaduse muudatusega kehtestati alates 01.01.2011 senisest rangem kord korraldatud 

jäätmeveost vabastamisel. Jäätmeseaduse § 69 lg 51 alusel jäätmevaldaja, kes ei esita 20. 

jaanuariks (seaduses nimetatud tähtajaks) kinnitust kinnistul mitte elamise kohta, loetakse 

korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist alates. Vastavalt Jäätmeseaduse § 69 lõikele 

4 on vabastamine lubatud vaid juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksus on veendunud, et 

kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata ning jäätmevaldaja on esitanud vastava sisulise 

taotluse. Jäätmeseaduse § 69 lg 41 alusel on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest 

vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba. Kusjuures, jäätmeveoga liitumisest 

vabastamise määramiseks peab kohaliku omavalitsuse üksus eelnevalt kohapeal kontrollima, et 

jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja 

vabastamist võimaldavad.  

 

Kohalikel omavalitsustel, kelle jäätmevaldajate registri andmetel on üle 2 protsendi 

jäätmevaldajatest väljaspool olmejäätmete kogumissüsteemi, kannab see kohaliku 

omavalitsuse üksus tavajäätmete ning nendest põhjustatud saastuse likvideerimise kulud. 

(Jäätmeseadus § 128 lg 6). Pärnu linn jätkab piirkonna kinnistute haaramist korraldatud 

jäätmeveoga ning pidevat järelevalvet. 

 

Jäätmekäitluse seisukohast on oluline, et korraldatud jäätmevedu toimiks katkematult, seetõttu 

korraldatakse jäätmeveo hankeperioodi lõppedes uus konkurss jäätmevedaja leidmiseks 

lähtuvalt kehtivast seadusandlusest. Hetkel sõlmitud hankelepingud lõppevad 2022. aasta 



26 

 

kolmandas-neljandas kvartalis, mistõttu on soovitav uue korraldatud jäätmeveo kontsessioonil 

ühtse jäätmeveo piirkonna moodustamine kogu Pärnu linna haldusterritooriumil.  

 

Üldjuhul valitakse korraldatud jäätmeveo perioodi lõppemise ajaks teenuste kontsessiooni teel 

uus jäätmevedaja, kes hakkab tegutsema kohe kui vastav tähtaeg saabub. Sageli ei ole see aga 

võimalik tulenevalt korraldatud jäätmeveoga seotud vaidlustest. Vaidluste lahendamine on 

pikaajaline, mistõttu ei rakendu korraldatud jäätmevedu koheselt ning kehtib vabaturu olukord. 

Vabaturu piirkondades üldjuhul on oluliselt kõrgem jäätmeveo hind ning kohati ka madalam 

teenuse kvaliteet. Sellist olukorda on võimalik vältida, kui on võimalus pikendada lepingut 

olemasoleva jäätmevedajaga. Korraldatud jäätmeveo vaidluste korral pikendatakse lepingut 

olemasoleva jäätmevedajaga.  

 

Kohalik omavalitsus ajakohastab pidevalt kodulehel olevat jäätmealast informatsiooni, samuti 

jagatakse infot osavaldade ajalehes. Lisaks algatatakse koostöö haridusasutustega, harides lapsi 

jäätmehooldusvaldkonnas.  

 

Pikemas perspektiivis on omavalitsuse sooviks oluliselt arendada olemasolevat 

jäätmekätlussüsteemi, mille ühe väljundina võiks arendada olemasolevat sortimissüsteemi (nt 

jäätmetekitaja sordib tekkekohas liigiti võimalikult palju jäätmeid (nt klaas, plast, paber, 

biolagunevad jäätmed)), millele korraldatakse eraldi vedu. Sellise sortimissüsteemi tarbeks 

oleks otstarbekas läbi viia uuring, millega selgitatakse välja elanike valmisolek uue ja laiema 

sortimissüsteemi vastu, samuti tuleks hinnata kaasuvaid kulusid nii elanikele kui ka 

omavalitsusüksusele.  

 

4.3 Vajalike jäätmehooldusrajatiste kindlaksmääramine  
 

Käesoleva jäätmekava piirkonnas on hetkel viis jäätmehooldusrajatist – Pärnu linnas kui 

asustusüksuses paiknev sorteerimisjaam, Audru alevikus paiknev ohtlike jäätmete 

kogumispunkt ning Tõstamaa alevikus ning Lavassaare alevis paiknevad ohtlike- ja 

tavajäätmete kogumispunktid, Põlendmaa külas paiknev Paikuse prügila (ka jäätmete 

sortimiskeskus ja kompostimisväljak) ning Kõima külas paiknev vanarehvide kogumispunkt.  

 

Jäätmete sorteerimisjaama (Raba tn 39) on linna elanikel võimalik üle anda nii tava-, kui ka 

ohtlikke jäätmeid. Sorteerimisjaam paikneb Pärnu linna Rääma linnaosas, olles oma asukohalt 

enam suunitletud ja sobiv eelkõige Pärnu jõe paremkaldal elavatele elanikele, vasakkaldal 

elavatele elanikele jääb sorteerimisjaam kaugeks. Arvestades asjaolu, et elanike 

sortimisharjumused on suuresti seotud mugavusega – mida mugavam on jäätmeid üle anda, 

seda enam ollakse motiveeritud jäätmeid sortima, tehakse ettepanek kaaluda Pärnu linna ohtlike 

jäätmete kogumispunkti rajamist – Pärnu jõe vasakkaldale, Raeküla ja Mai linnaosa 

ümbruskonda.  

 

Omavalitsuse siseses linnas, Pärnu, on loodud võimalus biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, 

aga ka köögi- ja söökla jäätmete kokku kogumiseks läbi korraldatud jäätmeveo, ainukeseks 

tingimuseks on seatud, et jäätmed oleksid pakendatud biolagunevasse kilekotti või 

tühjendatavasse mahutisse. Osavaldades ei ole biolagunevate jäätmete kogumine reguleeritud, 

kuna hajaasustusaladel on peamiselt eramajad. Eramajades aga propageeritakse jäätmete 

kompostimist oma kinnistul. Samuti on võimalik biolagunevaid jäätmeid üle anda Paikuse 

prügilasse (Põlendmaa küla) või Raba tn 39 (Pärnu linn kui asustusüksus) paiknevasse 

sorteerimisjaama.  
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Pakendite segaolmejäätmetest eraldi kogumine on keskkonnasõbralik käitumisviis, kuna eraldi 

kogutud puhtad pakendid suunatakse taaskasutusse ja nendest valmistatakse uusi tooteid. Mida 

mugavamaks muuta elanikele jäätmete sortimine, seda tõenäolisemalt nad jäätmeid ka 

sorteerivad. Tootjavastutusorganisatsiooni algatusel on loodud pakendikoti teenus. Pakendikoti 

teenus on loodud kodumajapidamistele ning on oma olemuselt mugavusteenus – elanik 

sorteerib pakendijäätmed tekkekohas (kodumajapidamises), kogudes pakendijäätmed eraldi 

mahutisse. Seejuures tuleb veoettevõtja pakendikotile järele (maja värava tagant) iga 28 päeva 

tagant. Teenus on kodumajapidamistele tasuta, andes võimaluse vähendada olmejäätmete 

äraveoks kuluvaid tasusid. Pärnu linna haldusterritooriumil pakutakse pakendikoti teenust vaid 

Pärnu linnas kui asustusüksuses, Papsaare külas, Paikuse alevis ja Silla külas, teistes 

osavaldades ei ole teenust rakendatud hajaasustuse tõttu.  

 

Lisaks pakendikoti teenusele on Pärnu linnas kui asustusüksuse kodumajapidamistele loodud 

võimalus biolagunevate jäätmete üleandmiseks läbi „rohelise koti teenuse“. Rohelise koti 

teenus kujutab endas biolagunevate jäätmete kogumist biolagunevasse kotti, misjärel koti 

täitumisel, tellib jäätmetekitaja teenuspakkujalt koti äraveo.  

 

Pärnu linnas on tavajäätmeid võimalik üle anda, Raba tn 39 (Pärnu linn kui asustusüksus) 

paiknevasse sorteerimisjaama ning Paikuse prügilasse. Osavaldades on tavajäätmeid (v.a 

biolagunevad jäätmed) võimalik üle anda Lavassaare alevis ja Paikuse alevikus paiknevatesse 

jäätmejaamadesse. Samuti kavandatakse Audru alevikku uut jäätmekogumispunkti, kuhu oleks 

tulevikus võimalik lisaks ohtlikele jäätmetele anda üle ka tavajäätmeid.  

 

4.4 Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine koos tähtaegadega 

konkreetsete jäätmeliikide kaupa 
 

Keskkonnaministri 16.01.2007 määrusega nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud 

jäätmete liigitamise alused“ § 4 lg 2 sätestatakse, et sama määruse § 3 lg 2 nimetatud 

jäätmeliikide sortimise ja liigiti kogumise tähtajad jäätmeliikide kaupa määrab kohaliku 

omavalitsuse üksus oma jäätmehoolduseeskirjaga vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse 

jäätmekavale kooskõlas jäätmeseaduse § 42 lg 2 p ja § 71 lg 2 p 11 sätestatuga. Vastavad 

jäätmeliikide sortimise ja liigiti kogumise tähtajad on esitatud lisas 6.  

 

4.5 Teavituskampaaniad  
 

Hästi toimiva jäätmehooldussüsteemi seisukohalt on oluline, et elanikkond mõistaks ja toetaks 

jäätmehooldussüsteemi. Avalikkuse teadlikkuse parendamine on aga pikaajaline protsess, 

millega tuleb järjepidevalt tegeleda.  

 

Keskkonnahariduse üldine suunamine toimub koostöös Keskkonnaministeeriumi, 

Keskkonnaameti ja Haridus- ja teadusministeeriumiga. Keskkonnaameti keskkonnahariduse 

osakonna ja regiooni spetsialistide kaudu toimib elanikkonna teadlikkuse tõstmine praktiliste 

õppeprogrammide ja kampaaniate kaudu.  

 

Lisaks riikliku tasandi organisatsioonidele, tegelevad jäätmealase teavitustööga ka kohaliku 

omavalitusse üksused, jäätmekäitlejad, taaskasutus- ja tootjavastutusorganisatsioonid ning 

muud eelpool nimetamata keskkonnaorganisatsioonid.  

 

Omavalitsusüksus kehtestab eeskirjad ja loob eeldused jäätmete kogumise mitmesugusteks 

võimalusteks, kuid tema ülesandeks on ka piirkonna elanike ja ettevõtjate teavitamine. Sellest 
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lähtuvalt on võimalik omavalitsuse elanikel saada jäätmealast informatsiooni vastava osavalla 

lehest ja kodulehelt. Kuna osavalla leht ilmub kord kuus, on oluline, et jäätmekava piirkonna 

osavalla kodulehel oleks ajakohane info alati kättesaadav. Samuti on omavalitusse elanikele 

abiks veebilehekülg www.kuhuviia.ee, kus on esitatud pakendikonteinerite (kaardil tähistatud 

prügikastiga), taaraautomaadid (kaardil tähistatud purgiga), jäätmejaamad (kaardil tähistatud 

ehitisega) jms. Veebilehelt on võimalik saada täpsemat informatsiooni ka jäätmete sorteerimise 

kohta. Keskkonnaministeerium on loonud ka veebilehe (www.lõke.ee), kuhu on koondatud info 

jäätmete põletamisega kaasnevast keskkonna- ja terviseohust ning jäätmete 

keskkonnasäästlikkest utiliseerimise võimalustest. 

 

Kuna inimeste hoiakud hakkavad kujunema juba väga varajases eas, on oluline teha koos- ning 

teavitustööd koolide ja lasteaedadega.  

 

4.6 Jäätmehoolduse rahastamine  
 

Jäätmehoolduse arendamine on jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja 

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

jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset. Jäätmehoolduse arendamist korraldavad 

omavalitsusorganid (Jäätmeseadus § 12) koostatud jäätmekava alusel. Jäätmehoolduse 

arendamise põhieesmärkideks on jäätmehoolduse süsteemi korrastamine, infrastruktuuri 

arendamine ja haldamine ning järelevalve ja jäätmehoolduse suunamine. Jäätmeseaduse § 66 

lg 5 kohaselt peavad jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud 

ning jäätmete veo ja veo ettevalmistamisega seotud kulud olema kaetud jäätmeveo 

teenustasuga, st jäätmevaldaja ehk saastaja tasutud.  

 

Vastavalt Jäätmeseadusele tuleb jäätmehoolduse arendamist toetada. Varasemalt laekus 

kohaliku omavalitsuse eelarvesse raha ka saastetasudelt. Seoses Jäätmeseaduse muudatustega 

toetatakse kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse arendamist vastavalt riigieelarve 

võimalustele. Saastetasu pidi toetama omavalitsuse poolt tehtavaid investeeringud 

jäätmemajanduse edendamiseks ning katma rajatud infrastruktuuri ülalpidamiskulusid. Lisa 2 

tabel 1.15 on esitatud 2013-2017. aastal Pärnu linna haldusterritooriumilt (endistest Audru, 

Paikuse ja Tõstamaa valdadest ja Pärnu linnast) laekunud keskkonnatasud.  

 

Riigikogu võttis vastu 16.10.2018 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise 

seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse, millega tunnistati 

kehtetuks Jäätmeseaduse § 72, mis sätestas, et vastavalt riigieelarve võimalustele antakse 

kohaliku omavalitsuse üksustele toetust jäätmehoolduse arendamise kulude osaliseks katmiseks 

teatud tingimuste täitmisel. Alates 23. oktoobrist rahastab jäätmehoolduse arendust kohalik 

omavalitsusüksus. Riigipoolne toetus jäätmehoolduse arendamiseks jätkub riiklike 

toetusprogrammide kaudu.  

 

Lisaks riigi toetusele on võimalik investeeringute puhul saada tuge erinevatest fondidest (nt 

Keskkonnainvesteeringute Keskus). Probleemiks võib nende juhtudel osutuda asjaolu, et 

jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamisel eraldataks raha eeljärjekorras arendustegevustele, 

mis toimuvad koostöös teiste omavalitsustega või taotlejaks on kohalikule omavalitsusele 

kuuluv äriühing, mitte omavalitsus ise.  

 

Pärnu linna haldusterritooriumil rahastatakse jäätmehooldust järgmistest allikatest:  

• Jäätmevaldajatelt;  

• Pärnu linna eelarve;  

http://www.kuhuviia.ee/
http://www.lõke.ee/
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• Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK);  

• taaskasutusorganisatsioonid ja tootjavastutusorganisatsioonid.  

 

Kohalike omavalitsuste poolsed kulutused jäätmehoolduse korraldamisel ja arendamisel 

pannakse paika iga-aastaste eelarvete koostamisel.   
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5. SEIRE 
 

Järelevalvet jäätmekäitluse üle teostab Keskkonnainspektsioon ja kohalik omavalitsus. 

Loomsete jäätmete käitlemise üle teostab järelevalvet Veterinaar-ja Toiduamet. Pärnu 

Linnavalitsuses tegelevad jäätmevaldkonna teemadega keskkonna- ja 

heakorra(pea)spetsialistid, samas puudub omavalitsuses keskkonna ja kitsamalt 

jäätmevaldkonna rikkumiste ja jäätmestatistikaga tegelev spetsialist. Omavalitsus on esitanud 

ühe probleemkohana puudulikku järelevalvesüsteemi, mis on osaliselt tingitud ebapiisavast 

tööjõuressursist. Eelnevast lähtuvalt tehakse ettepanek lisa ametniku palkamiseks, mis 

võimaldaks efektiivset järelevalvet, jäätmestatistika kogumist ning ehitus- ja lammutusjäätmete 

kätlemist tõendavate dokumentide  kontrollimist.  
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