
Lisa 5. Pärnu linna jäätmekava 2019-2023 rakendusplaan 

Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-allikad 

Maksumus 

(eurot) 

kokku 

Meede 1. Jäätmetekke vältimise edendamine ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine 

1.1.  
Jäätmetekke vältimise edendamine ja korduskasutusse 

suunamine 
2019-2023 KOV-sed  

1.1.1 

Koostöö jätkamine 

organisatsiooniga 

HUMANA, 

võimaldamaks 

kasutuskõlblike 

jalanõude ja riiete 

äraandmist ning seeläbi 

taaskasutuse 

propageerimist 

Jäätmetekke 

vältimise 

edendamine, 

tekstiili- ja 

rõivajäätmete 

taaskasutuse 

propageerimine  

KOV-sed. 2019-2023 KOV-sed. * 

1.1.2 

Arendada koostööd 

organisatsiooniga 

HUMANA kasutatud 

riiete 

kogumiskonteinerite 

paigaldamiseks pärnu 

linna 

haldusterritooriumile 

 

Jäätmetekke 

vältimise 

edendamine, 

tekstiili- ja 

rõivajäätmete 

korduskasutuse 

propageerimine  

KOV-sed. 2019-2023 KOV-sed. * 

1.1.3 Koostöö 

haridusasutuste ja 

Elanike ja 

ettevõtjatel 
KOV-sed. 2019-2023 KOV-sed. * 

merike.lille
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Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-allikad 

Maksumus 

(eurot) 

kokku 

ettevõtetega 

jäätmetekke 

vähendamiseks 

võimalus osaleda 

jäätmetekke 

vältimises 

1.2. 

Elanikkonna ja ettevõtete jätkuv teadlikkuse tõstmine 

jäätmetekke vähendamise ja korduvkasutuse võimaluste 

kohta 

2019-2023 KOV-sed 

 

1.2.1 

Korraldada ja läbi viia 

keskkonnateadlikkuse 

projekte ja kampaaniaid 

(koolides, lasteaedades, 

hooldekeskustes jne) 

Pärnu linna 

elanikkonna ja 

ettevõtjate 

teadlikkus 

jäätmetekke 

vältimisest on 

kasvanud 

KOV-sed, 

Keskkonnaamet, 

Pernova 

Loodusmaja, 

ettevõtjad, 

haridusasutused 

2019-2023 

KOV-sed, 

organisatsioonid ja 

haridusasutused 

* 

1.2.2 

Korraldada 

ettevõtjatele/täiskasvan

ute keskkonnaalased 

teavitusi, nõustamist ja 

koolitusi 

2019-2023 KOV-sed, fondid * 

1.2.3 

Koostöös 

jäätmekäitlejatega 

propageeritakse 

jäätmekäitlusteenuseid 

(nt jäätmejaamas 

vastuvõetavad jäätmed) 

ja 

jäätmekäitlusvõimalusi 

Biolagunevate 

jäätmete osakaal 

segaolmejäätmetes 

väheneb, liigiti 

kogutud jäätmete 

kogused 

suurenevad 

KOV-sed, 

jäätmekäitlejad 
2019-2023 

KOV-sed, 

jäätmekäitlejad 
** 



Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-allikad 

Maksumus 

(eurot) 

kokku 

(biolagunevate jäätmete 

kohtkompostimine) 

1.2.4 

Osavaldade 

kodulehtedel 

jäätmekäitlusinfo pidev 

ajakohastamine 

KOV koduleht on 

ajakohane.  

Osavaldade 

ajalehes 

edastatakse 

asjakohast 

jäätmehooldusalast 

infot. 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed ** 

1.2.5 

Jäätmehooldusalane 

info avaldatakse 

perioodiliselt kohalikus 

ajalehes 

1.2.6  

Rõhutada sortimise 

kasulikkust nii elanikele 

(materiaalne kasu) kui 

ka ühiskonnale ja 

keskkonnale 

KOV koduleht on 

ajakohane.  

osavaldade ajalehes 

edastatakse 

asjakohast 

jäätmehooldusalast 

infot. 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed ** 

1.2.7  

Jäätmete mahapanekut 

keelavad sildid, kus 

prügistamine on 

probleemiks 

Järelevalve 

tõhustamine 
KOV-sed 2019-2023 KOV-sed ** 

Meede 2. Jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine ning jäätmearuandluse tõhustamine 



Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-allikad 

Maksumus 

(eurot) 

kokku 

2.1 
Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise üldine 

edasiarendamine 
2019-2023 KOV-sed  

2.1.1. 

Teavitamine KOV 

kodulehel kasutatud 

tekstiilijäätmete 

(rõivad, jalatsid, 

kangad, mänguasjad 

jms) ära viimise 

võimalustest 

Liigiti kogutud ja 

üle antud jäätmete 

hulk on 

suurenenud. Olulisi 

jäätmehoolduse 

probleeme 

lahendatakse 

ühiselt.  

KOV-sed. 2019-2023 KOV-sed. * 

2.1.2 

Järjepidev jäätmete 

taaskasutust suunav 

teadlikkuse edendamine KOV-sed, 

Keskkonnaamet, 

Pernova 

Loodusmaja 

2019-2023 KOV-sed, fondid ** 

2.1.3 

Sorditud jäätmete 

üleandmisvõimalustest 

teavitamine 

veebilehtedel ja 

ajalehes 

2019-2023 

KOV-sed, 

tootjavastutus-

organisatsioonid ja 

fondid 

** 

2.1.4 

Pidev koostöö 

omavalituses 

tegutsevate 

jäätmekäitlusettevõteteg

a 

KOV-sed, 

jäätmekäitlusette

võtted 

2019-2023 KOV-sed ** 



Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-allikad 

Maksumus 

(eurot) 

kokku 

2.1.5 

Tõstamaa jäätmete 

kogumispunkti 

renoveerimine 

Väheneb 

segaolmejäätmete 

teke, suureneb 

jäätmete liigiti 

kogumine, väheneb 

ulaladestamine 

KOV-sed 2019-2023 

KOV-sed, KIK, 

Tootjavastustusorganisa

tsioonid  

2500 l konteineri 

hind ca 800 eurot  

2.1.6 

Uue jäätmete 

kogumispunkti 

rajamine Audru 

alevikku 

Väheneb 

segaolmejäätmete 

teke, suureneb 

jäätmete liigiti 

kogumine, väheneb 

ulaladestamine 

KOV-sed 2019-2023 

KOV-sed, KIK, 

Tootjavastustusorganisa

tsioonid  

* 

2.1.7 

Uue jäätmete 

kogumispunkti 

rajamine Pärnu linna 

kui asustusüksusesse - 

Pärnu jõe vasakkaldale, 

Raeküla ja Mai linnaosa 

ümbruskonda 

Väheneb 

segaolmejäätmete 

teke, suureneb 

jäätmete liigiti 

kogumine, väheneb 

ulaladestamine 

KOV-sed 2019-2023 

KOV-sed, KIK, 

Tootjavastustusorganisa

tsioonid 

* 

2.1.8 

Kaasata paber ja 

kartongjäätmed 

korraldatud 

jäätmeveoga 

osavaldade 

tiheasustusaladelt alates 

Väheneb 

segaolmejäätmete 

teke, suureneb 

jäätmete liigiti 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed * 



Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-allikad 

Maksumus 

(eurot) 

kokku 

10 korteriga 

korterelamutest. 

kogumine, väheneb 

ulaladestamine 

2.1.9 

Pärnu ranna äärse 

korrastamine, 

jäätmemahutite 

lisamine. 

Väheneb 

segaolmejäätmete 

teke, suureneb 

jäätmete liigiti 

kogumine, väheneb 

ulaladestamine 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed * 

2.1.10 

Korterelamute juures 

paiknevate 

jäätmemahutite jaoks 

jäätmemajade rajamine 

Väheneb 

segaolmejäätmete 

teke, suureneb 

jäätmete liigiti 

kogumine, väheneb 

ulaladestamine 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed * 

2.1.11 

Avalikus ruumis 

paiknevate 

jäätmemahutite 

ühildamine – iga 

mahuti värv tähistab üht 

jäätmeliiki 

Väheneb 

segaolmejäätmete 

teke, suureneb 

jäätmete liigiti 

kogumine, väheneb 

ulaladestamine 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed * 

2.1.12 Segaolmejäätmetele 

süvamahutite 

Väheneb 

segaolmejäätmete 

teke, suureneb 

jäätmete liigiti 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed * 



Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-allikad 

Maksumus 

(eurot) 

kokku 

paigaldamine 

(toetamine) 

kogumine, väheneb 

ulaladestamine 

2.1.13 

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 

Suureneb jäätmete 

liigiti kogumine, 

väheneb 

ulaladestamine 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed * 

2.1.14 

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 

Suunised edasise 

jäätmehoolduse 

korraldamisel  

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed * 



Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-allikad 

Maksumus 

(eurot) 

kokku 

(kindlatel aegadel 

tühjendatakse kindla 

jäätmeliigi 

konteinereid) ja milline 

võib olla sellise 

süsteemi rakendamise 

kulu (mõjuanalüüs) 

2.1.15 

Motiveerida jäätmete 

eraldi kogumist – nt 

omavalitsuse poolne 

rahastus (tugi 

konteinerite soetamisel, 

äreveo kulude katmine 

kindlal perioodil vms) 

Suunised edasise 

jäätmehoolduse 

korraldamisel  

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed * 

2.1.16 

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 

Suunised edasise 

jäätmehoolduse 

korraldamisel  

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed * 



Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-allikad 

Maksumus 

(eurot) 

kokku 

2.1.17 

Jätkata osavaldades 

paiknevate jäätmete 

kogumispunktide 

käitamisega, vajaduse 

ilmnemisel kujundada 

ümber jäätmejaamadeks 

Väheneb 

segaolmejäätmete 

teke, suureneb 

jäätmete liigiti 

kogumine, väheneb 

ulaladestamine 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed, fondid ** 

2.2  
Biolagunevate jäätmete kogumise ja käitlusvõrgustiku 

loomine 
2019-2023 KOV-sed 

 

2.2.1 

Eramajades 

biolagunevate jäätmete 

kompostimise 

edendamine 

Väheneb 

segaolmejäätmete 

teke, suureneb 

jäätmete liigiti 

kogumine 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed ** 

2.2.2 

Kaaluda biolagunevate 

jäätmete kaasamist 

järgmise korraldatud 

jäätmeveo perioodil ka 

Audru, Paikuse ja 

Tõstamaa osavaldade 

tiheasustusaladelt 

korraldatud 

jäätmeveoga 

Väheneb 

segaolmejäätmete 

teke, suureneb 

jäätmete liigiti 

kogumine 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed * 



Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-allikad 

Maksumus 

(eurot) 

kokku 

2.3. 
Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumisvõrgustiku 

optimeerimine 
2019-2023 KOV-sed  

2.3.1 

Ehitus- ja 

lammutussegaprahi 

sortimise suurendamise 

sihttaseme 

saavutamiseks 

2020.aastaks, nõuda 

ehitusloa taotlemisel 

andmeid jäätmete tekke 

hinnangulise koguse ja 

käitlemise kohta ning 

kasutusloa andmisel 

jäätmeõiendit 

tõendamaks, kuidas on 

ehitusjäätmeid liigiti 

kogutud ning edasiseks 

käitluseks üle antud 

alates 10 m3 

jäätmetekke korral 

Suurenenud on 

ehitus- ja 

lammutusjäätmete 

sortimine 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed ** 

2.3.2 

Järelevalve teostamine 

ehitusjäätmete 

käitlemise ja 

sortimisnõuete 

käitlemise osas 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed ** 



Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-allikad 

Maksumus 

(eurot) 

kokku 

2.4. 
Pakendijäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku 

optimeerimine 
2019-2023 KOV-sed 

 

2.4.1 

Teavitamine 

pakendijäätmete 

kogumise vajadusest ja 

võimalustest 

Pakendijäätmete 

üleandmiseks on 

loodud mugavad 

võimalused ja 

väheneb 

segaolmejäätmetes 

pakendi osakaal. 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed, TKO ** 

2.4.2 

Ühtlustada avalikus 

ruumis paiknevate 

jäätmemahutite stiil 

Avalikus ruumis 

kehtib selge kord, 

jäätmeid sorditakse 

liigiti 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed, TKO ** 

2.4.3 

Pakendikonteinerite (2) 

paigaldamine Paikuse 

alevisse 

Väheneb 

segaolmejäätmete 

teke, suureneb 

jäätmete liigiti 

kogumine, väheneb 

ulaladestamine 

KOV-sed 2019-2023 

KOV-sed, KIK, 

Tootjavastustusorganisa

tsioonid 

500-800 € + 

haldamine 

2.4.4 

Pärnu linna kui 

asustusüksusesse 

pakendikonteinerite 

paigaldamine, täitmaks 

Väheneb 

segaolmejäätmete 

teke, suureneb 

jäätmete liigiti 

KOV-sed 2019-2023 

KOV-sed, KIK, 

Tootjavastustusorganisa

tsioonid 

500-800 € + 

haldamine 



Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-allikad 

Maksumus 

(eurot) 

kokku 

Pakendiseaduses 

sätestatud nõude 

kogumine, väheneb 

ulaladestamine 

2.4.5 

Kaasata 

pakendijäätmed Pärnu 

linnas kui 

asustusüksuses ning 

Audru, Paikuse ja 

Tõstamaa osavaldade 

tiheasustusaladel 

korraldatud 

jäätmeveoga 

Väheneb 

segaolmejäätmete 

teke, suureneb 

jäätmete liigiti 

kogumine, väheneb 

ulaladestamine 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed * 

Meede 3. Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine ning seire ja järelevalve tõhustamine 

3.1 
Jääkreostuskollete likvideerimine ja kasutuseta ehitiste 

lammutamine 
2019-2023 KOV-sed  

3.1.1 

Illegaalsete 

olmejäätmete 

ladestuskohtade 

likvideerimine ja 

maastikupilti 

kahjustavate lagunenud 

hoonete lammutamine 

Maastikupilti 

risustavad objektid 

on likvideeritud, 

suurenenud on 

jäätmete liigiti 

sortimine  

KOV-sed, 

maaomanikud 
2019-2023 

KOV-sed, 

maaomanikud 
* 

3.2 Ohtlike jäätmete käitluse tõhustamine 2019-2023 KOV-sed  



Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-allikad 

Maksumus 

(eurot) 

kokku 

3.2.1 

Jätkata ohtlike jäätmete 

(sh elektri- ja 

elektroonikajäätmete, 

eterniidijäätmete) 

kogumisringe Pärnu 

linna osavaldade 

haldusterritooriumil 

Väheneb 

segaolmejäätmete 

teke, suureneb 

jäätmete liigiti 

kogumine, väheneb 

ulaladestamine 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed, fondid ** 

3.3 
Järelevalve tõhustamine jäätmekäitluse keskkonnanõuete 

kinnipidamise osas 
2019-2023 KOV-sed  

3.3.1 

Järelevalve tõhustamine 

jäätmekäitlus 

keskkonnanõuete 

täitmise üle volitud 

omavalituse ametliku 

poolt ja jäätmevaldaja 

registri pidamine 

Järelevalveks 

vajaliku teabe 

saamine  

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed ** 

3.3.2 

Lisa ametniku 

palkamine, mis 

võimaldaks efektiivset 

järelevalvet, 

jäätmestatistika 

kogumist, 

ehitusjäätmete õiendite 

kontrollimist 

Järelevalve 

tõhustamine 
KOV-sed 2019-2023 KOV-sed ** 

3.4 Jäätmehoolduse korraldamine ja kavandamine 2019-2023 KOV-sed 2018-2022 



Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood Rahastamis-allikad 

Maksumus 

(eurot) 

kokku 

3.4.1 

Jäätmehooldusalaste 

õigusaktide 

ülevaatamine ja 

vajadusel uuendamine 

KOV-ste 

õigusaktid on 

ajakohased 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed ** 

3.4.2 

Jäätmekava eesmärkide 

ja tegevusete täitmise 

iga-aastane 

ülevaatamine 

Tegevuskava 

eesmärkide 

täitmise jälgimine 

ja ülevaate saamine  

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed ** 

3.4.3 

Korraldatud jäätmeveo 

konkurssi perioodiline 

korraldamine 

Omavalitsustes 

toimub katkematult 

korraldatud 

jäätmevedu 

KOV-sed 2019-2023 KOV-sed * 

** - tegevuskulu 

* - maksumus ei ole teada 


