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Sissejuhatus 

Riigi jäätmeseaduse kohaselt arendatakse jäätmehooldust kohaliku omavalitsuse üksuse 

jäätmekava alusel. Jäätmeseadusest lähtuvalt peab jäätmekavas käsitlema järgnevaid teemasid: 

ülevaade jäätmehoolduse olukorrast kohaliku omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse 

korraldamise ja tõhustamise eesmärgid ning eesmärkide saavutamise meetmed. 

Käesoleva Saarde valla jäätmekava koostamisel on lähtutud Riigi jäätmekavast 2014-2020 ning 

kehtivatest jäätmehooldust reguleerivatest õigusaktidest. Jäätmekava on kohaliku omavalitsuse 

üksuse arengukava üks osa, kuid siiski eraldiseisev dokument. 

Jäätmeseaduse kohaselt peab jäätmekava sisaldama andmeid kohaliku omavalitsuse 

territooriumil tekkivate jäätmete liigi ja koguse kohta. Antud  andmed on saadud 

Keskkonnaagentuuri poolt hallatavast Jäätmearuandluse infosüsteemist (JATS). 

Jäätmekava koostamisel on arvestatud Saarde valla arengukavas ja üleriigilises jäätmekavas 

esitatud seisukohtadega.  

Jäätmekava eesmärgiks on vältida ja vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset 

kohalikus omavalitsuses. Eesti Keskkonnastrateegias määratletud jäätmemajanduse 

põhieesmärgid on: 

 jäätmetekke vältimine; 

 tekkivate jäätmekoguste ja nende ohtlikkuse vähendamine; 

 jäätmete taaskasutuse laiendamine; 

 keskkonnanõuetekohane jäätmetöötlus; 

 jäätmete keskkonnaohutu kõrvaldamine. 

Käesolev jäätmekava käsitleb selliseid jäätmeid, mis on defineeritud jäätmetena jäätmeseaduse 

mõistes ja mille käitlemist reguleerib jäätmeseadus.  

Jäätmekava realiseerimine sõltub lisaks Saarde vallas toimuvatele arengutele ka laiemast üle-

eestilisest jäätmekäitluse arengust ja üldisest majandusarengust. Seetõttu tuleb käesolevat kava 

vaadelda dünaamilise dokumendina, mida tuleb perioodiliselt üle vaadata ja korrigeerida. 
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1. Saarde valla üldiseloomustus  

Saarde vald asub Pärnumaa kaguosas. Uued piirid sai vald 2017. a 15. oktoobril toimunud 

kohalike omavalitsuste valimiste tulemusel, kui ühinesid Saarde (pindala 707 km2, rahvaarv 

3908) ja Surju vald (pindala 358 km2, rahvaarv 965). Valla keskus asub Kilingi-Nõmme linnas. 

Valla territoorium on metsarikas ja sõltuvalt aastaaegadest raskendatud teeoludega.  

Saarde vald jaguneb asulateks, milleks on vallasisene linn Kilingi-Nõmme, Tihemetsa alevik ja 

35 küla. Vallakeskuse kaugus Pärnust on 40 km, Viljandist 50 km, Valgast 100 km ja 

Mõisakülast 17 km. Naaberomavalitsused  on Häädemeeste vald ja Pärnu linn Pärnumaal ning 

Mulgi ja Põhja-Sakala vald Viljandimaal. Lõunast piirneb Saarde vald Läti Vabariigiga. Valla 

asukoht on kujutatud joonisel 1. 

Ühinenud Saarde valla elanike arv 01.01.2018. a seisuga on 4722. Valla pindala on 1065 km². 

Enamus valla territooriumist on hajaasustus, rahvastikutihedus koos keskustega on 4,4 elanikku 

km2 kohta (Kilingi-Nõmme linn asustusüksusena 388,6 elanikku km² kohta ja Saarde vald, v.a 

Kilingi-Nõmme linn asustusüksusena 2,8 elanikku km² kohta). 

 

Joonis 1 Saarde valla haldusjaotus (1 Allikukivi küla, 2 Tihemetsa alevik) 

Kõige rohkem elanikke on Kilingi-Nõmme linnas (1682), Tihemetsa alevikus (386) ja Saarde 

külas (287). Elanike arv valla territooriumil on aasta aastalt vähenenud, põhjuseks majanduslik 

olukord ja töötava elanikkonna lahkumine tööotsinguile. Viimase seitsme aasta jooksul on 

elanike arv langenud 787 elaniku võrra.  
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Alla 100 elanikuga külasid on Saarde vallas 28, neis elab 27 % elanikkonnast. 15 külas on 

elanikke alla 50, neist viies külas elab alla 10 elaniku (Tabel 1). Hajaasustusaladelt liigiti 

jäätmete kogumine ukselt-uksele veo korral (kinnistult) pole väikeste koguste tõttu 

jäätmevedajale tasuv – kulud jäätmeveole antud piirkonnas on suuremad, kuna aja- ja 

transpordikulu kogutava jäätmekoguse kohta on suurem.   

Allikukivi küla taasmoodustati 2017. a, taastades olukorrra, kus Allikukivi küla ja Tihemetsa 

alevik olid eraldi haldusüksused. 

Tabel 1. Elanike arv valla asulates 01. jaanuari seisuga (allikas KOV) 
 endise Surju valla külad 

seisuga 01.01 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

KOV täpsusega 3 4 3 2 2 2 19 20 38 45 41 46 46 

Allikukivi                          129 

Ilvese             113 108 113 111 114 107 111 

Jaamaküla             136 119 112 112 106 102 98 

Jäärja 88 86 72 72 71 63 63 65 64 58 55 54 53 

Kalda             89 79 77 80 71 72 66 

Kalita 119 118 116 110 107 104 111 104 99 92 91 87 90 

Kamali 67 68 62 62 59 56 48 43 38 38 37 37 35 

Kanaküla 117 95 89 83 77 75 70 69 65 67 66 66 58 

Kikepera             28 25 27 27 26 26 24 

Kilingi-Nõmme 2222 2133 2097 2065 2038 2012 1957 1896 1827 1801 1770 1729 1682 

Kõveri             5 5 5 4 4 4 3 

Kärsu 43 42 43 45 41 40 39 34 33 34 37 37 37 

Laiksaare 54 52 58 57 69 72 67 68 73 75 78 72 80 

Lanksaare 45 42 37 37 20 18 16 15 14 13 11 7 8 

Leipste 143 142 141 141 115 112 105 105 101 100 99 96 89 

Lodja 147 149 138 136 145 149 141 137 137 125 123 123 116 

Lähkma             31 31 29 30 27 28 27 

Marana 25 24 23 23 23 23 23 25 24 23 23 21 21 

Marina 69 66 60 60 51 52 42 33 32 28 28 24 22 

Metsaääre             139 146 145 139 142 142 146 

Mustla 29 26 27 27 28 27 27 24 24 22 19 19 17 

Oissaare   21 19 19 17 16 16 16 16 16 16 15 17 

Pihke 11 11 11 10 6 7 7 6 2 2 4 4 4 

Rabaküla             98 98 90 90 97 99 92 

Reinu 26 24 21 22 19 17 19 21 25 25 23 23 23 

Ristiküla             100 99 89 88 98 98 85 

Saarde 401 374 365 353 364 354 359 355 339 318 310 307 287 

Saunametsa             26 22 21 17 18 18 18 

Sigaste 101 95 101 96 87 85 81 76 80 80 77 74 79 

Surju             297 284 280 268 270 269 262 

Tali 356 352 356 336 326 316 314 317 306 287 278 265 245 

Tihemetsa 764 745 710 664 630 621 595 583 551 530 529 520 386 

Tuuliku 12 12 12 10 8 7 11 11 9 8 5 4 2 

Tõlla 100 98 92 95 97 96 90 102 91 85 86 83 77 

Veelikse 126 124 120 121 120 113 114 108 96 94 88 84 79 
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Viisireiu 46 46 44 42 45 48 47 55 55 54 54 62 61 

Väljaküla 64 67 67 66 64 67 66 59 49 49 47 49 47 

KOKKU 5178 5016 4884 4754 4629 4552 5509 5363 5176 5035 4968 4873 4722 

 

Saarde vallas on kokku 134 vähemalt kolme korteriga korterelamut ja 1675 ühepereelamut 

(Tabel 2), millest 119 on hooajalise kasutusega. Enamus korterelamuid asub Kilingi-Nõmme 

linnas, Tihemetsa alevikus, Surju, Saarde ja Tõlla külas ning mõnes väiksemas asulas. Kuna 

elanike arv on pigem vähenevas trendis, siis on osades majades tühjaks jäänud eluruume. 

Tabel 2. Vallas asuvate korterelamute ja eramajade ligikaudne arv (allikas KOV) 

Korterelamuid 134 

       korterite arv nendes kokku 1142 

Ühepereelamuid 1675 

        sh aastaringselt kasutamisega  1422 

        sh hooajalise kasutamisega 119 
 

2011. a on Statistikaameti poolt koostatud nii Surju kui Saarde valla kohta rahvastikutiheduse 

ruutkaardid, millelt on näha rahvastiku paiknemine endiste valdade territooriumidel (Joonis 2 

ja 3). Rahvastik on tänaseks vähenenud võrreldes 2011. a, kuid olulisi muudatusi eeldatavasti 

paiknemistiheduses ei ole. 

 

Joonis 2. Surju valla rahvastikutiheduse ruutkaart, 31.12.2011 (Statistikaamet) 
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Joonis 3. Saarde valla rahvastikutiheduse ruutkaart, 31.12.2011 (Statistikaamet) 

1.1. Asutused ja ettevõtted 
Saarde Vallavalitsuse hallata on kaks üldhariduskooli, muusikakool, kolm lasteaeda, neli 

raamatukogu, kolm rahvamaja, kaks spordihoonet ja üks vabaajakeskus. Vallas tegutsevad 

perearstikeskused, hooldekodu ning tervise- ja hoolduskeskus. Valla territooriumil on neli 

kalmistut (Saarde, Kilingi, Surju ja Surju (õigeusu) kalmistu). 

Ettevõtluses on põhiharudeks metsamajandus ja põllumajandus, aga ka teenindussektor 

(kaubandus, erinevad teenused, turism, toitlustus). Vallas tegutseb rohkem kui 80 juriidilist 

isikut. Esindatud on põllumajandus, metsa- ja puidutööstus, metallitööstus, ehitus ja transport. 

Ettevõtetel on kohustus korraldada oma jäätmekäitlust ning liituda valla korraldatud 

jäätmeveoga. Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud isikud, kellel on 

jäätmeluba või keskkonnakompleksluba. 

Kommunaalmajandusega tegeleb 100% valla osalusega ettevõte Osaühing Saarde Kommunaal. 

Ettevõtte hallata on Marana külas Heitveepuhasti kinnistul paiknev reoveesette ja 

biolagunevate aia- ja haljastujäätmete kompostimisplats.  
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2. Valla jäätmehoolduse ülevaade 

Jäätmehoolduse korralduslikku poolt reguleerivad Saarde vallas kuni ühinenud omavalitsuse 

jäätmealaste õigusaktide uuendamiseni 

 Saarde Vallavolikogu 25.08.2015. a määrus nr 9 „Saarde valla jäätmehoolduseeskiri“ 

RT IV, 09.06.2016, 8; 

 Saarde Vallavolikogu 25.08.2015. a määrus nr 8 „Saarde valla jäätmevaldajate registri 

pidamise kord“ RT IV, 06.09.2015, 2; 

 Surju Vallavolikogu 26.10.2010. a määrus nr 13 „Jäätmehoolduseeskiri“ RT IV, 

22.11.2013, 28; 

 Surju Vallavolikogu 25.01.2013. a määrus nr 2 „Korraldatud jäätmeveo rakendamise 

tingimused ja kord“ RT IV, 12.02.2013, 5. 

Jäätmeliigid, mille liigiti kogumine Saarde vallas on kohustuslik ja nende äraandmine 

korraldatud, on loetletud jäätmehoolduseeskirja § 5 lõike 4 punktides 1, 2, 3, 4, 6, 7 ja 8  

 ohtlikud jäätmed (20 01*, 15 01 10*); 

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

 pakendid (15 01), sh materjali järgi; 

 biolagunevad (aia- ja haljastu)jäätmed (20 02 01); 

 suurjäätmed (20 03 07); 

 paberi- ja kartongijäätmed (20 01 01); 

 klaasijäätmed (20 01 02). 

Jäätmehooldust Saarde vallas korraldab Saarde Vallavalitsus. Korraldatud jäätmevedu on 

rakendatud vallas alates 2007. a. Praegu teostab korraldatud jäätmevedu RAGN-SELLS AS. 

Teenuste kontsessiooni kehtivuse esimeseks päevaks on 01.08.2017. a ning viimaseks päevaks 

31.07.2022. a. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud Saarde valla haldusterritoorium tervikuna 

moodustades ühe veopiirkonna.  

Korraldatud jäätmeveoga kogutavad ja veetavad jäätmeliigid on 

 20 03 01 – prügi (segaolmejäätmed); 

 20 01 01 – paberi- ja kartongijäätmed; 

 20 01 02 – klaasijäätmed; 

 20 03 07 – suurjäätmed. 

Suurjäätmete ja klaasijäätmete kogumine toimub kogumisringide kaudu kaks korda aastas 

jäätmevaldajate juurest, kes veo tellivad. Vanapaberi kogumine ja regulaarne vedu 

tühjendussagedusega 28 päeva tagant toimub avalike konteinerite võrgustiku kaudu. 

Kõigil jäätmevaldajatel on kohustus liituda korraldatud jäätmeveoga. Vastavalt vallas 

kehtestatud korrale võib erandkorras vabastada jäätmevaldaja tema esitatud taotluse alusel 

teatud tähtajaks jäätmeveost. Seda juhul kui kinnistul alaliselt ei elata või kinnistul ei toimu 

majandustegevust, mille käigus tekib olmejäätmeid. Vabastus võib olla kas aastaringne või 

hooajaline (suvilate ja teiste hooajaliselt kasutatavate hoonete puhul). Lubatud on ka 

ühiskonteinerite kasutamine. 
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Jäätmeveo ladusa toimimise aluseks on tihe ja hooldatud teedevõrk. Keskustest eemal asuvate 

teede olukord on kohati probleemiks ning seda eriti sajuperioodil ja talvel. Palju on juhuseid, 

kus maja juurde viib pikk eratee, mille seisund ei võimalda sellel suure prügiveokiga liigelda. 

Samuti võib eramaa omanikul olla probleeme talvel tee lumest puhastamisega. 

Valla territooriumil ei ole jäätmejaama. Elanikud saavad viia oma jäätmed Osaühing PAIKRE 

Paikuse prügilasse, Osaühing PAIKRE Pärnu sorteerimisjaama või anda üle vastavat 

jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. 

Vallal on olemas jäätmevaldajate register kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteemi KOVGIS 

EVALD baasil. Registrit korrigeeritakse pidevalt vastavalt toimunud muutustele 

(aadressandmete muutus, eluruumide asustamine ja uute jäätmevaldajate lisandumine).  

Jäätmevaldajate registri andmetel on reaalseid jäätmetekkekohti ~2050. Jäätmevedu toimub 

22.06.2018. a seisuga 1685 objektilt, hooajaliselt või pikaajaliselt on vabastatud ligikaudu 330 

objekti (Tabel 3). Tulenevalt registri ülesehitusest on registris ka maaüksused, mis ei ole 

jäätmeobjektid. 

Tabel 3. Saarde valla jäätmevaldajate registri koondaruanne, 22.06.2018 väljavõte (Saarde 

valla jäätmevaldajate register EVALD) 

Tuvastatud jäätmetekkekohti (liitunud, vabastatud, kohustatud liituma), 

kokku  
2041 

sh vedu olemas (leping ja vedu olemas + hooajaline vedu + 

ühiskasutus)  
1685 

sh ajutine vabastus (liitunute seas, suvekodud hooajalise veoga)  35 

sh ühiskasutus (kasutavad ühist kasti, liitunud teise lepinguga)  204 

sh kohustatud liituma (vedu ei toimu, pole lepingut, pole ka vabastatud)  58 

sh ajutiselt vabastatud (min 11 kuud; alalisi elanikke pole, tegevust ei 

toimu)  
298 

Maaüksused registris, kus pole tuvastatud jäätmeobjekte, kokku  3486 

sh arhiivne (eluhooneid pole või on elamiskõlbmatud, tegevust ei 

toimu)  
313 

sh ebatõenäolised (teed-tänavad)  450 

sh potentsiaalsed (põllud, metsad, seal võib tekkida ka jäätmeobjekte)  2723 

Vedu lõpetatud, edasine staatus täpsustamisel  86 

Muu  2 

Perspektiivne 2 

Tõenäoline (eluruumiga) 16 

Objekte (jäätmetekkekohti, maaüksusi) registris kokku  5633 
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Tabelis 4 toodud andmetest selgub, et perioodil 2015-2018. a on jäätmevaldajad esitanud 

vabastuse ja soodustuse saamiseks 656 avaldust. Nende alusel on kantud arhiivi ning antud 

vabastus objektidele, kus ei elata alaliselt, viibitakse vaid lühiajaliselt, maja on elamiskõlbmatu 

või müügis. Hooajalise veo puhul on jäätmevaldaja vabastatud talvekuudel, enamasti oktoobrist 

aprillini. Suvel toimub vedu tavalise korra kohaselt. Korterelamute elanikud sõlmivad lepinguid 

mõnikord trepikodade või korterite viisi. Paljud naaberkinnistud, ühe küla või piirkonna 

elanikud kasutavad ühist jäätmekonteinerit.  

Tabel 4. Jäätmevaldajad ja nende esitatud avaldused 2015-2018 (KOV) 
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KOV täpsusega 46                 

Allikukivi 129 48 7 4     1 2   

Ilvese 111 53 25 8 1   1 14 1 

Jaamaküla 98 46 26 5     7 14   

Jäärja 53 37 17 14       3   

Kalda 66 30 19 8     2 9   

Kalita 90 54 23 14 2 1 3 3   

Kamali 35 23 10 4 3 1 1 1   

Kanaküla 58 41 18 11     1 6   

Kikepera 24 17 10 3     7     

Kilingi-Nõmme linn 1682 675 154 48 11 1 27 67   

Kõveri 3 7 3 2       1   

Kärsu 37 19 5 2     1 2   

Laiksaare 80 60 25 20 1 1 2 1   

Lanksaare 8 7 6 2   1   3   

Leipste 89 48 26 12 3 1 1 9   

Lodja 116 52 10 8       2   

Lähkma 27 9 6       5 1   

Marana 21 12 1 1           

Marina 22 15 8 7       1   

Metsaääre 146 112 51 33 1   9 8   

Mustla 17 10 4 3       1   

Määramata asula   2 1 1           

Oissaare 17 5               

Pihke 4 2               

Rabaküla 92 63 24 13 1     10   

Reinu 23 13 6 5     1     

Ristiküla 85 35 20 6 3   3 7 1 

Saarde 287 126 19 9     2 8   

Saunametsa 18 11 8 3     3 2   

Sigaste 79 33 10 2 1   1 6   

Surju 262 75 29 7 1   6 15   

Tali 245 83 23 3 2 2 4 12   

Tihemetsa 386 101 14 7     6 1   

Tuuliku 2 10 9 8 1         

Tõlla 77 35 10 7 1 1   1   

Veelikse 79 43 19 13 2   1 3   
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Viisireiu 61 21 3 2     1     

Väljaküla 47 24 7 3 1 3       

Kokku 4722 2057 656 298 35 12 96 213 2 

 

2.1. Jäätmekäitluskohad 
Lähim jäätmekäitluskoht on Osaühing PAIKRE Paikuse prügila, mis asub Kilingi-Nõmmest 35 

km kaugusel. Tegemist on kaasaegse jäätmekäitluskohaga, kus võetakse vastu erinevaid 

jäätmeliike ja korraldatakse nende käitlemine. Saarde Vallavalitsuse ja Osaühing PAIKRE 

vahel on sõlmitud jaanuaris 2018. a tähtajatu leping Saarde valla elanike poolt toodud ohtlike 

jäätmete vastuvõtmiseks ja käitlemiseks Paikuse prügilas ja Pärnu sorteerimisjaamas. Ohtlike 

jäätmete üleandmine on valla elanikele tasuta. Saarde valla elanikelt võetakse tasu eest vastu 

ka kõiki teisi jäätmeliike, mida Osaühing PAIKRE võib käidelda. 

Valla territooriumil ei ole jääkreostusobjekte ega minevikus saastunud korrastamist vajavaid 

jäätmete kõrvaldamiskohti. Kilingi-Nõmme prügila ja Surju  prügila on suletud ja ei vaja enam 

järelhooldust.  

2.2. Jäätmeteke 
Jäätmetekke ülevaate koostamisel on kasutatud JATS-i andmeid. JATS-i andmete aluseks on 

ettevõtete poolt esitatud aruanded ja seega sõltub esitatud andmete kvaliteet koostatud 

aruannetest. Võib eeldada, et tegelikud tekkivad jäätmekogused on suuremad, sest riiklikus 

statistikas ei kajastu näiteks illegaalselt kõrvaldatud, kohapeal taaskasutatud või jäätmevaldaja 

enda poolt prügilasse viidud jäätmete liigid ja kogused. 

Tabelist 5 selgub, et endises Surju vallas on tekkinud väga suur kogus jäätmenimistu 

jaotisekoodiga 03 tähistatud jäätmeid,  2014. a koguses 1701,274 t ja 2015. a 725,995 t.  JATS-

i andmete kohaselt on Tulundusühistu Eesti Puidumüügikeskus andnud 2014. a ja 2015. a üle 

puukoore- ja puidujäätmeid koodinumbriga 03 03 01 eelpool nimetatud koguses AS 

GRAANUL INVEST graanulitehasele. 2014. a ja 2015. a jäätmearuande koostamisel on 

eksitud. Tegemist ei olnud jäätmetega jäätmeseaduse mõistes. 

Kõige rohkem on valdade territooriumilt kogutud jaotisekoodiga 20 tähistatud olmejäätmeid - 

aastatel 2012-2016 kokku Surju vallast 536,3 t ja Saarde vallast 2945,4 t. Surju valla 

olmejäätmete teke on olnud suhteliselt stabiilne ja kõikumisi on vähe. Saarde vallas on 

olmejäätmeid kogutud enim 2012. a 716 t. Järgnevatel aastatel on jäätmete kogused vahemikus 

527-598 tonni.  

Lisaks olmejäätmetele on kogutud suuremas koguses jaotisekoodiga 17 tähistatud ehitus- ja 

lammutusprahti ja jaotisekoodiga 15 tähistatud pakendijäätmeid. Saarde valla asukohast ja 

tööstuse puudumisest lähtuvalt ei ole jaotisekoodiga 01, 05, 09, 10, 11, 14 tähistatud jäätmeid 

valla territooriumil tekkinud. 
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Tabel 5. Jäätmeteke jäätmenimistu jaotisekoodide kaupa endises Saarde ja Surju vallas (tonnides) 
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Kood Jäätmete põhigrupi nimi 2012 2013 2014 2015 2016 kokku t % 

01 

Maavarade ja maa-ainese uuringutel, kaevandamisel 

ning füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud 

jäätmed 

                            

02 

Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, 

metsanduses, jahinduses ja kalapüügil ning 

toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud 

jäätmed 

0,0 3,2 17,2   4,0 6,2 11,9 19,4 6,7 54,8 39,8 83,5 1,2 1,6 

03 

Puidu töötlemisel, plaatide ja mööbli ning tselluloosi, 

paberi ja kartongi tootmisel tekkinud jäätmed 
      0,1 1701,3   726,0   2,2 650,0 2429,5 650,1 73,2 12,2 

04 Naha-, karusnaha- ja tekstiilitööstusjäätmed   5,6   5,7   4,6   3,7   1,2 0,0 20,8 0,0 0,4 

05 

Nafta ja õli rafineerimisel ning fraktsioneerimisel, 

maagaasi puhastamisel ja kivisöe ning põlevkivi 

utmisel tekkinud jäätmed 

                            

06 Anorgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed                             

07 Orgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed   21,7   0,1   0,1   0,1   0,1 0,0 22,1 0,0 0,4 

08 

Pinnakatete (värvide, lakkide ja klaasjate emailide), 

liimide, hermeetikute ja trükivärvide valmistamisel, 

kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud 

jäätmed 

0,4 0,8   1,3   1,4   2,1   3,7 0,4 9,3 0,0 0,2 

09 Fotograafiajäätmed                             

10 Termilistes protsessides tekkinud jäätmed                             

11 

Metallide ja muude materjalide pinnatöötlusel ja 

pindamisel ning värviliste metallide 

hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed 

                            

12 

Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning 

füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud 

jäätmed 

          4,6   2,6     0,0 7,2 0,0 0,1 

13 

Õli- ja vedelkütusejäätmed (välja arvatud toiduõlid 

ning jaotistes 05, 12 ja 19 nimetatud jäätmed) 
0,2 0,6 2,9 0,8 0,3 7,1 0,2 1,8 0,3 0,8 3,9 11,0 0,1 0,2 
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14 

Orgaaniliste lahustite, külmutusagensi- ja vahu- või 

aerosoolikandegaasijäätmed (välja arvatud jaotistes 07 

ja 08 nimetatud jäätmed) 

                            

15 

Pakendijäätmed; nimistus mujal nimetamata 

absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja 

kaitseriietus 

0,1 51,9 12,9 97,0 11,5 111,5 20,8 111,3 13,8 96,0 59,1 467,8 1,8 8,8 

16 Nimistus mujal nimetamata jäätmed 1,0 8,1 6,1 10,2 2,9 60,8 2,6 63,7 3,0 46,1 15,6 188,9 0,5 3,5 

17 

Ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas saastunud maa-

aladelt eemaldatud pinnas) 
94,2 104,6 35,2 148,2 20,1 264,6 22,9 82,4 59,3 272,1 231,7 871,8 7,0 16,3 

18 

Inimeste ja loomade tervishoiul või sellega 

seonduvatel uuringutel tekkinud jäätmed (välja 

arvatud köögi- ja sööklajäätmed, mis ei ole 

tervishoiuga otseselt seotud) 

  0,002   0,056 0,010 0,153 0,020 0,027 0,027 0,259 0,057 0,497 0,002 0,0 

19 

Jäätmekäitlusettevõtete, ettevõtteväliste 

reoveepuhastite ning joogi- ja tööstusvee käitlemisel 

tekkinud jäätmed 

0,2     0,5   0,3   39,9 2,3 13,0 2,6 53,7 0,1 1,0 

20 

Olmejäätmed (kodumajapidamisjäätmed ja 

samalaadsed kaubandus-, tööstus- ja 

ametiasutusjäätmed), sealhulgas liigiti kogutud 

jäätmed 

97,6 716,2 105,3 541,5 105,4 527,4 109,6 561,6 118,3 598,7 536,3 2945,4 16,2 55,2 

  Kokku 193,8 912,7 179,7 805,5 1845,5 988,6 894,1 888,6 206,0 1736,7 3319,1 5332,2 100,0 100,0 
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2.2.1. Olmejäätmed 

Saarde ja Surju valla olmejäätmete teke aastatel 2012-2016 on nähtav alljärgnevas tabelis 6. 

Tabel 6. Saarde ja Surju valla olmejäätmete liigiline koostis aastatel 2012-2016 (tonnides) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

  Surju Saarde Surju Saarde Surju Saarde Surju Saarde Surju Saarde 

Prügi 

(segaolmejäätmed) 94,0 630,2 95,5 521,9 102,2 499,6 101,6 537,8 113,1 547,5 

Ohtlikud jäätmed 1,6 4,4 0,5 6,3 1,6 4,5 3,7 9,9 2,6 12,5 

Paber ja kartong 0,3 2,3 0,0 2,5   1,4   0,3 2,3 8,9 

Puit 0,5 0,9 0,4 0,7 0,3 1,8 2,1 0,3 0,1 0,8 

Rõivad   0,0 0,2 0,2   0,0   0,4 0,1 0,1 

Suurjäätmed 0,3 4,7 4,3 4,9 0,8 6,9   3,5 0,1 17,8 

Elektri-ja 

elektroonikaseadmed 0,0 4,1 0,0 3,3 0,1 2,8 0,0 3,5 0,1 5,0 

Klaas 0,6 1,2 0,2 0,9 0,3 0,2 2,1 1,5   0,0 

Biolagunevad 

jäätmed 0,3 2,5 0,6 0,6   0,5   0,5   1,2 

Pinnas ja kivid     3,7               

Metallid       0,1   4,6   3,8   5,0 

KOKKU 97,6 650,2 105,3 541,4 105,4 522,2 109,6 561,6 118,3 598,7 

 

Tabelist 6 selgub, et Saarde ja Surju vallas moodustavad kogutud olmejäätmetest (jaotisekood 

20) 95% prügi (segaolmejäätmed). Ohtlikud jäätmed ja suurjäätmed moodustavad veidi üle 1% 

ja teiste jäätmeliikide osakaal jääb alla 1%. 

Alljärgneval joonisel 4 on näidatud Saarde ja Surju vallast kogutud olmejäätmete kogused ühe 

elaniku kohta aastas. Endises Surju vallas on kogutud jäätmekogused elaniku kohta olnud 

aastate jooksul tõusvas trendis. Ühinemiseelses Saarde vallas on kõige rohkem olmejäätmeid 

kogutud 2012. a. 2013. a on toimunud langus, kuid kõigil järgnevatel aastatel on kogutud 

olmejäätmete kogused suurenenud. Keskmiselt tekkis perioodil 2012-2016 olmejäätmeid Surju 

vallas 108 kg/in/a ja Saarde vallas 136 kg/in/a. Riigi jäätmekava kohaselt tekib Eestis 

keskmiselt 361 kg olmejäätmeid inimese kohta aastas, seega peaksid Saarde vallas tekkinud ja 

üleantud jäätmekogused olema suuremad. Kuna tegemist on enamasti hajaasustuspiirkonnaga 

ja paljudel kinnistutel on olemas biojäätmete kompostimise võimalus, siis võib eeldada, et osa 

tekkinud jäätmetest käideldakse nende tekkekohas. 
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Joonis 4. Kogutud olmejäätmete kogus elaniku kohta aastas (kg/in/a) 

2.2.2. Pakend ja pakendijäätmed 

Pakendite ja pakendijäätmete kokku kogumiseks elanikkonnalt on Saarde valda paigaldatud 

avalikult kasutatavad konteinerid segapakendile (klaas, metall, plast, joogikartong) ning paber- 

ja kartongpakendile.  

Tagatisrahaga pakendite kogumisega tegeleb OÜ Eesti Pandipakend. Vastuvõtupunktid 

taaraautomaatide näol asuvad Kilingi-Nõmmes Pärnu tn 42a vastuvõtupunktis, Tihemetsa ja 

Surju kaupluses. Tali ja Kanaküla kaupluses toimub taara vastuvõtt käsitsi. Tagatisrahata 

pakendite kogumisega tegelevad erinevad taaskasutusorganisatsioonid, kellega vallavalitsusel 

on sõlmitud koostöölepingud: OÜ Eesti Pakendiringlus (Pakendiringlus), Eesti 

Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO) ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO). 

Pakendijäätmete kogumise ja käitlemisega ei kaasne omavalitsusele finantsilisi kohustusi, sest 

süsteem toimub tootjavastutuse põhimõttel. Kohalikul omavalitsusel on ainult korraldav 

funktsioon, et süsteem toimiks arvestades kohalike elanike vajadusi. Konteinerite asukohad ja 

paigaldamistingimused kooskõlastab taaskasutusorganisatsioon vallavalitsusega. 

Pakendikonteinerite puhul on probleemiks nende ületäitumine ja seda eriti suvisel perioodil. 

Peamiseks põhjuseks on Läti päritolu taara ja olmejäätmete paigutamine pakendikonteinerisse. 

Üle tuleb vaadata pakendikonteinerite asukohad ja senine veograafik ning võimalusel seda 

tihendada vajalikel perioodidel või asendada väiksemad konteinerid suurematega. Lisaks  vajab 

parendamist mitmete pakendikonteinerite tehniline ja visuaalne seisukord ning tähistus. 

Pakendiseaduse § 171 lõike 1 kohaselt peab tagatisrahata pakendi jäätmete kogumisel 

taaskasutusorganisatsioon tagama, et kogumiskohtade tihedus iga taaskasutusorganisatsiooni 

kohta 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; 
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3) kui asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril – kohaliku omavalitsuse 

territooriumil paiknevates asulates, arvestusega üks kogumiskoht 500 elaniku kohta. 

Üheski Saarde valla asustusüksuses ei ole rohkem kui 1000 elanikku ruutkilomeetril (Kilingi-

Nõmme linnas on asustustihedus kõige suurem - 388,6 elanikku km² kohta), seega 

pakendiseaduse § 171 lõike 1 kaks esimest punkti ei ole Saarde valla puhul kohustuslikud. 

Kolmandas punktis kirjeldatud nõue on täidetud. Vastavalt Saarde valla 

jäätmehoolduseeskirjale on kehtestatud alljärgnev nõue pakendikonteineritele:  

 Kilingi-Nõmme linnas tihedusega vähemalt 1 punkt 1000 meetri kaugusel;  

 valla hajaasustusaladel vähemalt 1 konteiner iga 500 elaniku kohta; 

 vastavalt valla eelmisele jäätmekavale tuleb pakendikonteiner paigaldada igasse üle 50 

elanikuga asulasse.  

Kilingi-Nõmmes on pakendikonteinerite võrgustik piisavalt tihe (Joonis 5) ning vastab Saarde 

valla jäätmehoolduseeskirja nõudele. Mõnes üle 50 elanikuga külas pakendikonteiner veel 

puudub. Vajalik on  paigaldada nt 2,5 m3 segapakendikonteiner Metsaääre külla. Tabelis 7 on 

märgitud segapakendite konteinerite asukohtade aadressid ning joonisel 6 on näha 

pakendikonteinerite asukohad valla kaardil.  

 

Joonis 5. Pakendikonteinerite asukohad Kilingi-Nõmme linnas 
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Tabel 7. Segapakendi konteinerite asukohad (allikas KOV) 

  Asukoht maht arv  organisatsioon 

Kilingi-Nõmme Pärnu tn 40 ees, turu juures parklas  0,6 1 Pakendiringlus 

  Kantsi tn 20, end. Leivamaja ees  0,6 1 Pakendiringlus 

  Pärnu tn 83, Sauga poe parklas  3 1 Pakendiringlus 

  Turu tn parklas  3 2 Pakendiringlus 

  Pärnu tn 40 ees, turu juures parklas 2,5 1 ETO 

  Aia tn - Põllu tn nurgal  2,5 1 ETO 

  Aia tn 17, tänava ääres 2,5 1 TVO 

  Sambla tn 18, Gümnaasiumi õuel  0,6 1 TVO 

  Nõmme tn 22, Vallamaja parklas  0,6 1 TVO 

  Pärnu tn 107a, parklas  0,6 1 TVO 

  Pärnu tn 46, õuel  2,5 1 ETO 

  Nõmme tn - Veski tn nurgal  2,5 1 TVO 

 

Saarde tn 12, Kilingi-Nõmme - Kiisa tee 

ääres  2,5 1 ETO 

Tihemetsa alevik Elamukvartali tee 1 platsil  2,5 1 ETO 

  Punapargi tee-Karu põik nurgal  

1,1, 

0,6 2 TVO 

  kaupluse juures  1,1 1 TVO 

  Elamukvartali tee 1 platsil 1,5 1 Pakendiringlus 

 Asuvere tee 7 juures parklas 1,5 1 Pakendiringlus 

  Lasteaia tee 1 ääres 0,6 1 Pakendiringlus 

Tali küla keskus Kase tee 8 platsil  2,5 1 ETO 

Kalita küla end. kaupluse ees  0,6 1 Pakendiringlus 

Saarde küla Kalmistu tee 2, tanklas 0,6 1 Pakendiringlus 

  Kalda tee 12/Gia parklas  0,6 1 TVO 

  Lavi tee 1, tänava ääres  2,5 1 ETO 

Laiksaare küla Tiigimäe, end. kaupluse ees  0,6 1 Pakendiringlus 

Veelikse küla bussipeatuses  0,6 1 Pakendiringlus 

Veelikse küla bussipeatuses 0,6 1 Saarde vald 

Lodja küla end. trahteri parklas  3 1 Pakendiringlus 

Kanaküla küla kaupluse ees  1,1 1 ETO 

Tõlla küla külakeskuses 0,6 1 Pakendiringlus 

Sigaste küla külakeskuses 0,6 1 TVO 

Jäärja küla külakeskuses 0,6 1 TVO 

Jaamaküla Surju jaama tee ääres 2,5 1 ETO 

Surju küla Saarde VV Surju teeninduskeskuse parklas  2,5 1 ETO 

Kalda küla Sääse tee ääres  2,5 1 TVO 

Rabaküla Rabametsa - Ilvese tee ääres 2,5 1 TVO 

Surju küla Saarde VV Surju teeninduskeskuse parklas 0,44 3 Pakendiringlus 

Surju küla Saarde VV Surju teeninduskeskuse parklas 4,5 1 Pakendiringlus 

Surju küla Saarde VV Surju teeninduskeskuse parklas 0,6 1 Pakendiringlus 
Ülaltoodud jäätmekäitlejate ja jäätmekäitluskohtade loetelu ei pruugi olla täielik ja võib ajas vastavalt 

vajadusele/nõudlusele muutuda. Täpsemat informatsiooni saab Saarde vallast. 
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Joonis 6. Pakendikonteinerite asukohad Saarde vallas 

Alljärgneval joonisel 7 on esitatud Surju ja Saarde valla pakendijäätmete teke. Endise Saarde 

valla territooriumilt on igal aastal võrreldes eelnevaga kogutud rohkem pakendijäätmeid, v.a 

2016. a. Keskmiselt on igal aastal kogutud Surju vallast 16,9 t ja Saarde vallast 93,5 t 

pakendijäätmeid.  

 

Joonis 7. Kogutud pakendite sealhulgas lahuskogutud pakendijäätmete kogused (tonnides) 

Kui arvestada, et Surju vallas elas aastatel 2012-2016 keskmiselt 999 elanikku, siis koguti ühe 

elaniku kohta keskmiselt 17 kg pakendijäätmeid, Saarde vallas aga 22 kg (elanikke keskmiselt 

4209). Keskmiselt arvestatakse Eestis, et elaniku kohta tekib aastas pakendijäätmeid 120 kg. 

Võrdluses arvestusliku keskmisega on Saarde vallas kogutud pakendijäätmete kogus elaniku 

kohta väike. Põhjuseks võib olla korterelamutes ja eramajades kasutatav ahiküte, kus 
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kütteseadmetes põletatakse paber ja papp-pakendeid. Eeldada võib, et põletatakse ka muid 

pakendijäätmeid, mida tegelikult põletada ei tohi. Põhjuseks võib olla veel asjaolu, et kõiki 

pakendijäätmeid ei sorteerita ja need pannakse olmejäätmete konteinerisse. Oluline on välja 

tuua, et maapiirkonnas toodavad elanikud ka ise põllumajandussaadusi toiduks, mis vähendab 

pakendijäätmete teket (pakendatud kaupa ostetakse vähem). 

Siiski on positiivne, et kogutavate pakendijäätmete koguteke on aasta aastalt suurenenud, mille 

põhjuseks on parem kogumisvõrgustik ja elanike suurenenud keskkonnateadlikkus. 

2.2.3. Biolagunevad jäätmed 

Olmejäätmetest eraldi kogutud biolagunevate jäätmete kogused on nii Surju kui Saarde vallas 

väikesed. 2012. a ja 2013. a on Surju vallas kogutud eraldi biolagunevaid jäätmeid, kuid 

viimasel kolmel aastal aruandlus ei kajasta, et sarnast tegevust oleks jätkatud. Saarde vallas on 

eraldi kogutud biolagunevate jäätmete hulk olnud 2012. a 2,5 t, kuid järgnevatel aastatel 

kogutud jäätmekogused on jäänud 0,5 t juurde, v.a 2016. a kui kogus oli 1,2 t (Joonis 8). 

Eestis läbiviidud erinevate jäätmeuuringute kohaselt tekitab üks inimene keskmiselt 130 kg 

biolagunevaid jäätmeid aastas. Selle statistika kohaselt peaks Saarde vallas tekkima aastas üle 

600 tonni biolagunevaid jäätmeid.  

Kuna vallas on palju eramaju võib arvata, et nendel kinnistutel toimub biolagunevate jäätmete 

kompostimine (kasutatakse lahtisi aunu, olemasolevaid süvendeid või kompostreid). Kohalikul 

omavalitsusel puudub täpne ülevaade, millistel kinnistutel toimub kompostimine ja millistel 

mitte. Kinnistutel, kus kasvatatakse loomi võidakse tekkinud biolagunevaid jäätmeid kasutada 

ka põllumajanduses. Tekkivaid aia- ja haljastujäätmeid (lehti, oksi) põletatakse ka avalõkkes.  

Valla territooriumil asuvate korterelamute juures puudub biolagunevate köögi- ja 

sööklajäätmete üleandmise võimalus. Kasutust ei ole leidnud kompostrid, mis oleks terve maja 

või majade grupi kasutuses. Kuna korterelamutel puudub võimalus biolagunevate köögi- ja 

sööklajäätmete üleandmiseks ja kohapealseks käitlemiseks, siis pannakse suurem osa neist 

segaolmejäätmete konteinerisse. 

Avalikelt haljasaladelt ja kalmistutelt kogutud biolagunevad jäätmed transporditakse Marana 

külas Heitveepuhasti kinnistul asuvale kompostimisplatsile. Sinna saavad aia- ja 

haljastujäätmeid (lehti, oksi) viia ka elanikud, leppides veo eelnevalt kokku platsi haldajaga 

Osaühinguga Saarde Kommunaal.  
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Joonis 8. Olmejäätmetest eraldi kogutud biolagunevate jäätmete kogus (tonnides) 

2.2.4. Paber ja kartong 

Paberi- ja kartongijäätmed moodustasid endises Surju ja Saarde vallas olmejäätmetest 0,6%. 

Elanikelt kogutud paberi- ja kartongijäätmete kogused on olnud erinevate aastate lõikes 

väikesed, Surju vallas ei ole 2013-2015. a JATS-i andmete põhjal kogutud paberi- ja 

kartongijäätmeid (Joonis 9). Kõige rohkem on mõlemast vallast kogutud paberi- ja 

kartongijäätmeid 2016. a.  

Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa korterelamutes on pärast tsentraalse keskkütte likvideerimist üle 

mindud elektriküttele, lokaalsele keskküttele või ehitatud korteritesse kütteseadmed. 

Eramajades on kasutusel valdavalt ahiküte. Erinevate küttesüsteemide olemasolu tõttu saab 

väita, et elanikel on olemas paberijäätmete põletamise võimalus.  

 

Joonis 9. Saarde ja Surju vallas tekkinud paberi- ja kartongijäätmete kogused (tonnides) 

Saarde valla territooriumil on võimalik  paberi- ja kartongijäätmeid üle anda tabelis 8 esitatud 

kohtades. 
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Tabel 8. Paber-papp-pakend ja vanapaberi konteinerite asukohad (allikas KOV) 

 Asukoht maht arv  organisatsioon 

Paber-papp-pakend konteinerite asukohad: 

Kilingi-Nõmme Pärnu tn 40 ees, turu juures parklas 2,5 1 ETO 

Kilingi-Nõmme Aia tn - Põllu tn nurgal  2,5 1 ETO 

Tihemetsa alevik Elamukvartali tee 1 platsil  2,5 1 ETO 

Tali küla keskus Kase tee 8 platsil  2,5 1 ETO 

Surju küla 

Saarde VV Surju teeninduskeskuse 

parklas  2,5 1 ETO 

Surju küla 

Saarde VV Surju teeninduskeskuse 

parklas  0,44 2 Pakendiringlus 

Vanapaberi konteinerite asukohad: 

Kilingi-Nõmme Pärnu tn 40 ees, turu juures parklas 2,5 1 Ragn-Sells AS 

Kilingi-Nõmme Aia tn - Põllu tn nurgal  2,5 1 Ragn-Sells AS 

Tihemetsa alevik Elamukvartali tee 1 platsil 2,5 1 Ragn-Sells AS 

Tali küla keskus Kase tee 8 platsil  2,5 1 Ragn-Sells AS 
Ülaltoodud jäätmekäitlejate ja jäätmekäitluskohtade loetelu ei pruugi olla täielik ja võib ajas vastavalt 

vajadusele/nõudlusele muutuda. Täpsemat informatsiooni saab Saarde vallast. 

2.2.5. Tekstiilijäätmed 

Valla territooriumil ei ole võimalusi tekstiilijäätmete üleandmiseks. Puuduvad taaskasutuspoed, 

kuhu elanikud saaksid kasutuskõlblikke riided viia. Lähimad sellised kauplused on olemas 

Pärnus. Kasutuskõlbmatuid tekstiilijäätmeid saab viia Osaühing PAIKRE Paikuse prügilasse. 

Küll aga toimub erinevate sotsiaalmeedia gruppide kaudu aktiivne kasutatud riiete jms kauba 

müük või tasuta ära andmine, seega osaliselt välditakse jäätmete teket.  

2.2.6. Suurjäätmed 

Suurjäätmed moodustasid kogu olmejäätmete tekkest 1,3%. Endises Saarde vallas on kogutud 

suurjäätmete hulk kasvanud, viimasel aastal kahekordselt võrreldes 2015. a. Joonisel 10 on 

esitatud Surju ja Saarde valla suurjäätmete kogused 2012-2016 .a. 

 

Joonis 10. Suurjäätmete kogused olmejäätmete kogumassist (tonnides) 
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2.2.7. Ehitus- ja lammutusjäätmed 

Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumine ja selleks esitatud nõuded on kirjeldatud põhjalikult 

Saarde valla jäätmehoolduseeskirjas. Saarde vallas ei ole antud jäätmete kogumiseks eraldi 

käitluskohta. Kui tulevikus rajatakse jäätmejaam, siis saab ehitus- ja lammutusjäätmeid viia 

sinna. Praegu on inimestel võimalus tekkinud ehitus- ja lammutusjäätmed transportida 

Osaühing PAIKRE Paikuse prügilasse või tellida jäätmete edasine käitlus vastavat jäätmeluba 

või jäätmekäitleja registreeringut omavalt ettevõttelt 

Kontrollimaks ehitus- ja lammutusjäätmete kõrvaldamist on vald kehtestanud nõude, et 

ehitusloa koosseisus peab olema kirjeldatud ka jäätmete käitlemiskava ning kasutusloa 

andmisel nõutakse jäätmeõiendit.  

Ehitus- ja lammutusjäätmed on jäätmeliik, mida võib sageli leida metsa alt, mistõttu  on vajalik 

jätkuv inimeste teadlikkuse tõstmine ehitusjäätmete käitlemise võimalustest ja sortimise 

nõuetest. 

2.2.8. Ohtlikud jäätmed 

Kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja nende üleandmist 

jäätmekäitlejatele korraldab kohalik omavalitsus. Elanikud (füüsilised isikud) võivad ohtlike 

jäätmete konteinerisse viia kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid tasuta. Äraveo eest 

tasub Saarde vald.  

Kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete konteinerid asuvad: 

 Kilingi-Nõmme, Pärnu tn 37, Kilingi-Nõmme Majandusühistu õuel;  

 Surju küla, Saarde Vallavalitsuse Surju teeninduskeskuse parklas. 

Saarde vald tasub lepingu alusel ka nende ohtlike jäätmete eest, mis on valla elanike poolt 

viidud Osaühing PAIKRE Paikuse prügilasse või Pärnu sorteerimisjaama. 

Jäätmeseaduse kohaselt korraldavad juriidilised isikud oma tegevuse käigus tekkinud ohtlike 

jäätmete kogumise ise ning on kohustatud need tasu eest üle andma vastavat jäätmeluba ja 

ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. 

Alljärgnevas tabelis 9 on  näha jäätmekäitlejatele üleantud ohtlike jäätmete kogused 2012-2016. 

a. Ettevõtetes tekkinud jäätmekogused sõltuvad suuresti ettevõtte tööspetsiifikast ja 

kasutatavatest tehnoloogiatest. Näiteks jäätmenimistu jaotisekoodiga 02 tähistatud 

põllumajanduses tekkinud ohtlikke jäätmeid (põhiliselt põllumajanduskemikaale) ei ole 

jäätmekäitlejale üle antud igal aastal, üleantavad kogused on olnud väiksed. Aastate jooksul on 

suurenenud pinnakatete (värvide, lakkide ja klaasjate emailide), liimide, hermeetikute ja 

trükivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmete 

kogus. Koguseliselt on viimasel 2016. a antud jäätmekäitlejale üle kõige rohkem ohtlikke aineid 

sisaldavat ehitus- ja lammutusprahti (mõlemas vallas üle 19 t). Kodumajapidamistest on 

käitlemisse suunatud ohtlike jäätmete kogused Saarde valla puhul tõusvas trendis v.a 2014. a 

kui kogused olid väiksemad. Surju valla puhul üldist trendi ei avaldu, kogused on aastate lõikes 

kõikuvad.  
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Tabel 9. Ohtlike jäätmete kogused 2012-2016 (tonnides) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Jäätmeliik Surju Saarde Surju Saarde Surju Saarde Surju Saarde Surju Saarde 

02 

Põllumajanduses, aianduses, 

vesiviljeluses, metsanduses, 

jahinduses ja kalapüügil ning 

toiduainete valmistamisel ja 

töötlemisel tekkinud jäätmed 

0,04               0,01 0,02 

07 

Orgaanilistes 

keemiaprotsessides tekkinud 

jäätmed 

  21,71   0,12   0,075   0,087   0,126 

08 

Pinnakatete (värvide, lakkide 

ja klaasjate emailide), 

liimide, hermeetikute ja 

trükivärvide valmistamisel, 

kokkusegamisel, jaotamisel 

ja kasutamisel tekkinud 

jäätmed 

0,41 0,835   1,291   1,389   2,121   3,698 

13 

Õli- ja vedelkütusejäätmed 

(välja arvatud toiduõlid ning 

jaotistes 05, 12 ja 19 

nimetatud jäätmed) 

0,171 0,572 2,99 0,794 0,302 7,066 0,239 1,772 0,335 0,817 

15 

Pakendijäätmed, nimistus 

mujal nimetamata 

absorbendid, 

puhastuskaltsud, 

filtermaterjalid ja 

kaitseriietus 

0,304 0,091 0,11 0,14 0,177 3,135 0,178 0,363 0,205 0,232 

16 
Nimistus mujal nimetamata 

jäätmed 
0,205 0,354 1,635 2,039 0,306 48,13 2,011 23,36 3,018 16,76 

17 

Ehitus- ja lammutuspraht 

(sealhulgas saastunud maa-

aladelt eemaldatud pinnas) 

3,04 4,28 11,44 18,81 1,6 13,85 2,72 1,38 19,72 19,16 

18 

Inimeste või loomade 

tervishoiu või sellega seotud 

uuringute käigus tekkinud 

jäätmed (välja arvatud köögi- 

ja sööklajäätmed, mis ei ole 

tervishoiuga otseselt seotud) 

  0,009   0,056 0,01 0,153 0,02 0,027 0,027 0,041 

20 

Olmejäätmed 

(kodumajapidamisjäätmed ja 

samalaadsed kaubandus-, 

tööstus- ja 

ametiasutusjäätmed), 

sealhulgas liigiti kogutud 

jäätmed 

1,634 4,395 0,451 6,303 1,642 4,534 3,713 9,923 2,551 12,47 

 KOKKU 5,804 32,25 16,63 29,55 4,037 78,34 8,881 39,03 25,87 53,32 
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2.2.9. Probleemtoodetest tekkinud jäätmed  

Probleemtoode on toode, mille jäätmed võivad põhjustada tervisekahjustusi, keskkonnaohtu 

või keskkonna ülemäärast risustamist. Probleemtoodete hulka kuuluvad: 

 patareid ja akud; 

 elektri- ja elektroonikaseadmed; 

 mootorsõidukid ja nende osad; 

 rehvid; 

 põllumajandusplast. 

Probleemtootest tekkinud jäätmeid ei või panna olmejäätmete sekka ega visata loodusesse, neid 

tuleb koguda ning käidelda eraldi. Elanikud saavad neid jäätmeid tasuta ära anda. 

Elektri- ja elektroonikaromude (EES-jäätmed) konteinerid asuvad: 

 Kilingi-Nõmme, Pärnu tn 37, Kilingi-Nõmme Majandusühistu õuel; 

 Tali küla keskus, Kase tee 8 platsil; 

 Surju küla, Saarde Vallavalitsuse Surju teeninduskeskuse parklas; 

 patareide ja väikeste akude kogumiseks on kauplustes kogumiskastid. 

EES-jäätmete kogumissüsteemi haldavad Eestis tootjavastutusorganisatsioonid 

Mittetulundusühing Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus (EES-Ringlus) ja 

Mittetulundusühing Eesti Elektroonikaromu.  

Lambijäätmete kogumisega tegeleb tootjavastutusorganisatsioon Ekogaisma Eesti OÜ.  

Olmejäätmetest liigiti kogutud elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja 

aparaatide jäätmeid (jäätmenimistu alajaotise koodiga 16 02 tähistatud jäätmed, 20 01 21, 20 

01 35, 20 01 36) tekkis perioodil 2012-2016. a Saarde vallas 90,22 t, Surju vallas 8,4 t. Saarde 

vallas koguti keskmiselt 9 t jäätmeid aastas, kuid väga suureks erandiks on 2014. a kui antud 

jäätmeid koguti 53,62 t. Surju vallas kogutud kogused on stabiilsed ja jäävad keskmiselt alla 2 

t aastas. Aku ja patareide jäätmeid (jäätmenimistu alajaotise koodiga 16 06 tähistatud jäätmed, 

20 01 33*, 20 01 34) tekkis käsitletud perioodil Saarde vallas 5,003 t ja Surju vallas 2,12 t.  

Vanarehve saab ära anda aadressil Künka tn 11, Kilingi-Nõmme Osaühingu Saarde 

Kommunaal remonditöökoja juures. Rehvide kogumiseks on töökoja värava juures aiaga 

piiratud ja vastavalt tähistatud alad. Üks ala on sõiduauto- ja maasturirehvide ladustamiseks, 

teine ala veoki- ja erirehvide tarbeks. Vanarehvide tasuta äraandmine on mõeldud eraisikutele. 

Ettevõtted, kellel on ära anda suurem kogus vanarehve, suunatakse AS-i Kuusakoski Pärnu 

teenindusplatsile Savi tn 30, Pärnu linn. Vanarehvide äravedu ja edasist käitlemist korraldab 

tootjavastutusorganisatsioon Mittetulundusühing REHVIRINGLUS. 

Koodinumbriga 16 01 03 ja 16 01 03 01 tähistatud jäätmeid tekkis Saarde vallas perioodil 2012-

2016. a kokku 25,75 t, Surju vallas 0,29 t. Enim koguti vanarehve Saarde vallast 2015. a 10,06 

t. Surju vallast on kogutud 2013. a ja 2014. a ainult M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite 

vanarehve. 

Romusõidukid ja nende osad saab omanik üle anda kogumiskohta või lammutuskodadesse. 
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Jäätmenimistu alajaotise koodiga 16 01 tähistatud jäätmeid tekkis Saarde vallas perioodil 2012-

2016. a kokku 136,5 t. Enim jäätmeid koguti 2015. a 62,88 t. Surju vallas koguti samal perioodil 

12,9 t, enim jäätmeid koguti 2013. a 5,44 t.  

Põllumajandusplast on silopallikile, silotranšee kattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör. 

Põllumajandusplasti saab üle anda Osaühing PAIKRE Paikuse prügilasse või Pärnu 

sorteerimisjaama. Jäätmekäitlejad võtavad puhast kilet vastu tasuta, määrdunud kile ning võrgu 

eest tuleb jäätmevaldajal maksta. Tootja ja jäätmevaldaja vahelisel kokkuleppel võib kogumist 

korraldada ka põllumajandusplasti kasutaja juures. 

Plastijäätmeid (välja arvatud pakendid) koodinumbriga 02 01 04 tekkis Saarde vallas perioodil 

2012-2016. a 52,81 t, Surju vallas 39,76 t. Saarde vallas kogutud põllumajandusplasti kogused 

on aastate lõikes suurenenud (2012. a 3,2 t, 2014. a 3,3 t, 2015. a 18,57 t ja 2016. a 27,74 t). 

Surju vallas on kogutud põllumajandusplasti kogused olnud aastati kõikuvad (2013. a 17,22 t, 

2014. a 4,0 t, 2015. a 11,9 t ja 2016. a 6,64 t). 

3. Jäätmenõustamine ja –teavitus 

Informatsiooni jäätmehoolduse õigusaktide ja avalike pakendikonteinerite ning teiste 

jäätmeliikide kogumispunktide kohta saab valla veebilehelt ja vallamajast.  

Jäätmealase teabe levitamise, jäätmealase nõustamise eesmärk on vältida ja vähendada 

jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset. Jäätmealast nõustamist ja teavitustööd on kohaliku 

omavalitsuse poolt korraldatud läbi kohaliku ajalehe ja valla veebilehe. Jäätmealaste küsimuste 

korral nõustatakse elanikkonda pöördumisel omavalitsusse või järelevalve käigus kohapeal. 

Üleriigilistelt veebilehtedelt nt www.kuhuviia.ee või www.lõke.ee saavad elanikud vajalikku 

asjakohast informatsiooni.  

Viimasel ajal on olnud probleemiks piiriülese taara ulaladestamine. Kindlasti tuleb tegeleda 

elanike  jäätmealase nõustamise ja keskkonnateadlikkuse tõstmisega. 

4. Jäätmehoolduse rahastamine 

Omavalitsusüksus kasutab eelarve raha jäätmehooldusele sh valdkonna arendamisele, 

juhtimisele, saavutatud taseme hoidmisele, elanikkonnale, ettevõtlus- ja sotsiaal-kultuurilises 

sfääris tegutsejatele suunatud teavituste ning ürituste korraldamisele või omavalitsustevahelise 

jäätmehoolduse koostöö tagamisele. Jäätmehoolduse rahastamiseks kasutatavad vahendid 

eraldatakse omavalitsuse eelarvest ning riigi poolt alates 2017. a määratud toetustest ja tasudest.  

Kuni 2017. a toimus jäätmehoolduse rahastamine jäätmete ladestamisel makstud saastetasust. 

Põhjusel, et käesoleval ajal ladestatakse  Eestis alla 7% tekkinud segaolmejäätmetest, vähenes 

drastiliselt saastetasu suurus. 

Riiklikku toetust jaotatakse vastavalt kohalikus omavalitsuses registreeritud majapidamiste 

arvule (2017. a on toetus ligi 2,9 eurot aadressiobjekti kohta). Toetus on sihtotstarbeline ehk 

seda saab kasutada ainult jäätmehoolduse arendamiseks: jäätmealane nõustamine, jäätmealase 

teabe levitamine, järelevalve ning jäätmekäitlustegevus, millega tõstetakse jäätmehoolduse 

taset. Saarde vallale eraldati jäätmehoolduse toetust 2017. a 8 216 eurot ja 2018. a 10 627 eurot. 

http://www.kuhuviia.ee/
http://www.lõke.ee/
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Riiklikku toetust said kõik omavalitsused, kuid alates 2018. a peab toetuse saamiseks olema 

täidetud neli tingimust: kohaliku omavalitsuse territooriumil peab töötama jäätmejaam või on 

elanikele tagatud jäätmejaama teenuse kasutamine teises omavalitsuses; peab toimuma 

korraldatud jäätmevedu; on olemas kehtiv jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri ning on asutatud 

jäätmevaldajate register.  

Jäätmemajanduse kulud (Tabel 10) on viimase viie aasta jooksul olnud Surju vallas keskmiselt 

1 531 eurot ja Saarde vallas 9 395 eurot aastas. Kulud tulenevad erinevatest lepingutest ja 

teostatud töödest (nt ohtlike jäätmete kogumisringi korraldus, Osaühingule PAIKRE 

vallaelanike poolt üleantud ohtlike jäätmete käitlemise tasu, jäätmepunkti haldamise tasud, 

valla territooriumil asuvate olmejäätmekonteinerite tühjendamise tasud). Kuni 2017. a juuli 

kuuni tegeles ohtlike jäätmete konteineri haldamisega Saarde vallas OÜ EKOSERVIS 

TEENUSED. 

Tabel 10. Jäätmemajanduse kulu eurodes (allikas KOV) 

Aasta 

  

Kulu (eurot) 

Saarde sh ohtlikele jäätmetele Surju Sh ohtlikele jäätmetele 

2013 7716   1241   

2014 8987   2037   

2015 10382 3968 1302 561 

2016 11008 4716 1596 1393 

2017 8881 1268 1480 937 

Keskmiselt 9395 3317 1531 964 
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5. Valla jäätmehoolduse probleemid 

Saarde valla jäätmehoolduse ja –käitluse probleemid on alljärgnevad:  

 Elanike madal keskkonnateadlikkus – pakendikonteinerisse pannakse tihti 

segaolmejäätmeid või sobimatuid (määrdunud) pakendeid ja pakendijäätmeid. 

 Järelevalve ebapiisavus – vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele on kohalikul 

omavalitsusel õigus teostada keskkonnajärelevalvet. Seda tööd peaks tegema vallas 

keskkonnaspetsialist või isik, kelle tööülesanneteks on jäätmehoolduse korraldus vallas. 

Tihtipeale on ametnik muude kohustustega hõivatud ja järelevalveks ei ole piisavalt 

aega.  

 Jäätmete illegaalne taaskasutamine maa-ala täitmisel ja põletamine avalõkkes või 

küttekoldes. 

 Pakendijäätmete konteinerite ületäitumine -  eriti suvisel perioodil. Põhjuseks on 

piiriülese päritolu taara suurenud kogus, harv tühjendussagedus ning segaolmejäätmete 

paigutamine pakendikonteinerisse. 

 Lehtklaasi ja suurjäätmete vastuvõtt – lehtklaasi ja suurjäätmeid saab anda üle kaks 

korda aastas toimuvatel kogumisringidel. 

 Korterelamute elanikelt biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumine – piirkonnas 

puuduvad võimalused biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete üleandmiseks 

korterelamute juures. Perspektiivis on vajalik nimetatud jäätmed korterelamute elanikelt 

ja toitlustusettevõtetest eraldi koguda. 

 Kasutuskõlblike riiete ja tekstiili üleandmise võimalus omavalitsuse territooriumil 

puudub.  

 Liigiti kogutud jäätmete äraandmise piiratud võimalused – võimalused on külati 

erinevad.  

 Prahistamine ja ulaladestamine – piiriülene taara, ehitus- ja lammutusjäätmed, 

olmejäätmed viiakse metsa alla. 
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6. Kehtiva jäätmekava täitmise ülevaade 

Ühinemiseelse Saarde valla jäätmekava oli koostatud aastateks 2013-2017. Endise Surju valla 

territooriumil on 2016. a kehtestatud ühine jäätmekava Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla 

ning Sindi linna jaoks aastateks 2016-2021.  

Saarde ja Surju valla jäätmekavas püstitatud eesmärkide täidetus on kirjeldatud alljärgnevas 

tabelis 11. 

Tabel 11. Tegevuskava eesmärkide täitmine 

Tegevus  Täitmine 

1. Olmejäätmete käitlemine ja korraldatud olmejäätmevedu   

1.1. Korraldatud jäätmeveo hinnapoliitika kujundamine liigitikogumise 

eelistamiseks uuel KJV perioodil  
osaliselt elluviidud 

1.2 KJV-ga seonduvad korralduslikud meetmed ja toimimise tagamine  toimib  

1.3 Jäätmevaldajate registri haldamine  toimib  

1.4 Teenuste kontsessiooni korraldamine uueks KJV perioodiks  
tehtud, periood 

31.05.17-01.08.22 

1.5 Selgitustöö ja elanike teavitamine uuest KJV perioodist, kirjad 

jäätmevaldajatele 
tehtud   

1.6 Selgitustöö liigitikogumise edasiarendamiseks  tehtud  

1.7 Projektide koostamine rahastatuse saavutamiseks  ei ole taotletud 

1.8 Prahipaikade korrastamine hoogtööna, prahi vedu  
tehtud, tegevust 

jätkatakse 

1.9 Stabiliseerida aastaks 2013 ladestamisele minevate olmejäätmete 

kogus 

 

tehtud 

2. Pakendijäätmete kogumine  

2.1 Liigitikogumise konteineripargi arendamine olemasolevates 

kogumiskohtades (segapakendi asemele klaasi ja plastiku konteinerid) 

ei ole tehtud, 

puudub 

majanduslik 

otstarbekus 

2.2 Pakendikonteinerite paigaldamine igasse üle 50 elanikuga asulasse 

(puudub 5 asulas, liigiti paber/plastik/klaas)  

täidetud, toodi 

juurde 4 

segapakendi ja 4 

vanapaberi 

konteinerit 

2.3 Kogumiskohtade olukorra hindamine ja parendamine, kogumissüsteemi 

haldamine  

 

tehtud 

2.4 Teavitamine valla veebilehel ja ajalehes muutustest süsteemis  

tehtud, vastavalt 

vajadusele ja 

pidevalt 

2.5 Arendada koostöös taaskasutusorganisatsioonidega pakendi ja 

pakendijäätmete kogumisvõrgustikku. 

 

osaliselt täidetud 
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3. Biolagunevate jäätmete käitlemine  

3.1 Paberi- ja papijäätmete kogumine korruselamute juures ja selle liitmine 

KJV-ga järgmisel veoperioodil, konteinerite soetamine JV poolt 
osaliselt täidetud 

3.2 Vanapaberi kogumise propageerimine asutustes  tehtud 

3.3 Kompostrid korrusmajade juurde KJV järgmisel perioodil  tegemata 

3.4 Teavitustöö kompostimise edendamiseks  tehtud 

3.5 Haljastujäätmete valdavalt kompostimisele suunamine  tehtud 

3.6 Oksapurustaja soetamine kompostiplatsile või teenuse ost  
teenus ostetud 

sisse  

3.7 Reoveesette suunamine kompostimisele  pidevalt, tehtud 

3.8 Laiendada haljasaladel ja kalmistutel tekkivate haljastujäätmete 

kompostimist 
tehtud 

4. Ohtlikud jäätmed   

4.1 Ohtlike jäätmete konteineri paigaldamine Tihemetsa ja Talile  tegemata 

4.2 Ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamine külades üks kord aastas  
Saardes tegemata, 

Surjus tehtud 

4.3 Ohtlike jäätmete konteineri haldamine ja mujale jäätmejaamadesse 

viidud ohtlike jäätmete eest tasumine  
tehtud 

4.4 Elanikkonna teavitamine ohtlike jäätmete üleandmisest  tehtud 

4.5 Ettevõtluses tekkinud ohtlike jäätmete nõuetekohane kogumine ja 

käitlemine  
tehtud 

5. Probleemtooted   

5.1 Elektri- ja elektroonikakonteineri paigaldamine Tihemetsa  tegemata 

5.2 Kogumisringi korraldamine üks kord aastas ja kulude katmine  tegemata 

5.3 Patareide kogumiskastide paigaldamine ja hooldus  tehtud 

5.4 Teavitamine põllumajandusplasti üleandmise võimalustest  tehtud 

6. Ehitus- ja lammutuspraht  

6.1 Ehitus- ja lammutusprahi käitlemiskava nõudmine ehitusloa 

koosseisus ja jäätmeõiendi nõudmine kasutusloa andmisel  
tehtud 

6.2 Ehitus- ja lammutusprahi kogumine jäätmejaamas  tegemata 

6.3 Teavitamine ehitusjäätmete sortimis- ja käitlusnõuetest  tehtud 

6.4 Saavutada kontroll tekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete ja nende 

käitlemise üle 

tegemata, tegevust 

on alustatud 

7. Tervishoiul tekkivad jäätmed  

7.1 Järelevalve tervishoiuasutuste jäätmekäitluse üle  tehtud 

7.2 Ohtlike jäätmete üleandmine vastavat käitluslitsentsi omavale 

ettevõttele, riskijäätmete suunamine kahjutustamisele  
tehtud 

7.3 Kõigi tervishoiuasutuste maksimaalne kaasamine tervishoiujäätmete 

kogumissüsteemi 

 

tehtud 
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8. Metallijäätmed  

8.1 Kontrolli teostamine vanametalli kogumise seaduslikkuse üle  tehtud 

9. Suurjäätmed  

9.1 Kogumisringi korraldamine kaks korda aastas  
tehtud, tegevust 

jätkatakse 

10. Liigitikogumise edendamine  

10.1 Jäätmejaama rajamine, sh asukoha valik, projekteerimine, 

rahastuse taotlus, ehitamine, sisustamine, töölerakendamine  
tegemata 

10.2 Suurte kogumispunktide väljaarendamine ja konteineritega 

varustamine Kilingi-Nõmmes, Tihemetsas, Talil (liigiti kogumiseks 

+ ohtlike jäätmete, probleemtoodete jm) 

täidetud osaliselt 

10.3 Väikeste kogumispunktide võrgu väljaarendamine üle 100 elanikuga 

asulates ja varustamine liigitikogumise konteineritega 
täidetud osaliselt 

10.4 Paberi- ja papijäätmete kogumise konteinerite paigaldamine 

korrusmajade juurde ja sidumine KJV-ga  
tegemata 

10.5 Jäätmepunktide haldamine  tehtud 

11. Jäätmehoolduse kavandamine, teavitus ja järelevalve   

11.1 Jäätmehooldusalaste projektide koostamine ja toetuse taotlemine  tegemata 

11.2 Jäätmehooldusalaste õigusaktide ülevaatamine ja muutmine  tehtud 

11.3 Jäätmekava regulaarne ülevaatamine ja kaasajastamine  

ei ole vajadust 

olnud muudatusi 

sisse viia 

11.4 Ettevõtete jäätmekavade koostamine, kooskõlastamine  tegemata 

11.5 Selgitustöö ja teavitamine, infomaterjalide ja trükiste koostamine ning 

levitamine, info avaldamine valla veebilehel ja ajalehes 
tehtud 

11.6 Koostöö arendamine teiste omavalitsustega, ettevõtete ja 

organisatsioonidega  
tehtud 

11.7 Jäätmehooldusalaste ürituste korraldamine huvigruppidele, 

osalemine üle-eestilistes kampaaniates  
tehtud 

11.8 Järelevalve teostamine koostöös Keskkonnainspektsiooniga  tehtud 
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7. Jäätmehoolduse eesmärgid ja arengusuunad 

Jäätmehoolduse peaeesmärk tuleneb riigi jäätmekavast 2014-2020. Riigi jäätmekavast 

tulenevalt on üldeesmärgiks saavutada jäätmekäitluse hierarhiat järgiv säästev jäätmehooldus, 

mille prioriteetide järjestus on järgmine: 

1. jäätmetekke vältimine;  

2. korduskasutuseks ettevalmistamine;  

3. materjali ringlussevõtt;  

4. muu taaskasutamine nagu energiakasutus;  

5. kõrvaldamine.  

Saarde valla jäätmehoolduse arendamisel lähtutakse riigi jäätmekava kolmest jäätmehoolduse 

strateegilisest eesmärgist: 

I Vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust.  

II Võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil taaskasutada maksimaalsel tasemel. 

III Vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades muuhulgas seiret ning 

järelevalvet. 

Iga eesmärgi juures on riigi jäätmekavas toodud ka meede ja tegevused (neid on täpsustatud 

jäätmekava 2018-2023 rahastamise kavas), samuti mõõdikud eesmärkide täitmise seiramiseks. 

Järgnevates peatükkides on toodud kokkuvõttev ülevaade meetmetest ja tegevustest, kusjuures 

keskendutakse kohaliku omavalitsuse tasandil rakendatavatele tegevustele. 

7.1. Üldhinnang tuleviku jäätmevoogudele 
Ühinenud Saarde vallas on jäätmete koguteke perioodil 2012-2016 olnud erinev. Suured 

kogused on tingitud koodinumbriga 03 01 01 puukoore- ja korgijäätmete tekkest endises Surju 

vallas. Jäätmete kogutekeon aastate lõikes pigem kasvutrendis kui languses (Tabel 12).. 

Tabel 12. Jäätmete koguteke liitunud valdades (tonnides) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Surju 193,77 179,66 1845,54 894,07 206,03 

Saarde 912,71 805,52 988,64 888,62 1736,75 

Ühinenud Saarde vald 1106,48 985,17 2834,18 1782,69 1942,78 

Riigi jäätmekava I strateegiline eesmärk on, et olmejäätmete tekke kasvuprotsent jääb kuni 

2020. a alla 1/2 SKP kasvuprotsendist. Pakendijäätmete tekke kasvuprotsent peab kuni 2020. a 

jääma alla 2/3 SKP kasvuprotsendist. Eesti Panga 2017. a talvise prognoosi järgi kasvab 

majandus 2018. a 4,2%, 2019. a 3,1% ja 2020. a 2,7%. Prognoosi järgi toimub ühtlane 

majanduskasvu vähenemine. 

Olmejäätmete teke liitunud Saarde vallas on perioodil 2012-2016 olnud suhteliselt kõikuv. 

Endises Surju vallas on kogutud aastas keskmisel 107,3 t ja Saarde vallas 589,1 t olmejäätmeid 

Mingeid seoseid rahvastikuarvu vähenemise ja jäätmekoguste suurenemise ja vähenemise vahel 

luua ei saa. Surju valla puhul on olmejäätmete kogused antud perioodil vähehaaval tõusnud 

97,6 tonnilt 118,3 tonnini, samas Saarde vallas on olmejäätmete kogused olnud suhteliselt 

sarnased v.a 2012. a, kui kogutud on üle 100 t rohkem kui järgnevatel aastatel. 

Arvestades, et perioodil 2012-2018 on Saarde vallas elanike arv vähenenud 787 elaniku võrra, 

siis on prognoositav ka edaspidine elanikkonna vähenemine. Vastavalt prognoosile 



33 

 

„Rahvastikuprognoos kohaliku omavalitsuste rühmades. Klasteranalüüs“ 

(https://planeerimine.ee/static/sites/2/rahvastikuprognoos-kovide-klasteranaluus.pdf) on 

Saarde vallas perioodil 2015-2020 eeldatav rahvaarvu muutus (Saardes -1,2%, Surjus -0,1%) -

0,6% aastas. 

Jäätmetekke prognoosis lähtume, et perioodil 2018-2023 on aastane keskmine olmejäätmete 

kogus elaniku kohta 150 kg (2016. a seisuga on kahe ühinenud valla keskmine 144 kg/in/a). 

Tabelis 13 on toodud olme- ja pakendijäätmete prognoositavad kogused. 

Tabel 13. Olme- ja pakendijäätmete prognoositav kogus (tonnides) aastateks 2017-2023 

  
Aasta 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Elanike arv 

(2019-2023 on 

prognoos) 

4968 4873 4722 4694 4666 4638 4610 4582 

  Prognoositav jäätmekogus, tonni/aastas 

Olmejäätmed 717,1 731 708 704 700 696 692 687 

Pakendijäätmed 109,9 124 127 129 132 134 137 140 

Pakendijäätmeid koguti perioodil 2012-2016 keskmiselt Surju vallast 17 t/a ja Saarde vallast 

93 t/a (kahe ühinenud valla keskmine 55 t). Tabelis 13 toodud pakendijäätmete koguse 

prognoos on koostatud eeldusel, et pakendijäätmete tekke kasvuprotsent on 2% aastas lähtudes 

kolme aasta keskmisest kogusest, kuna viimasel kolmel aastal on pakendite kogumine olnud 

tõusutrendis ja lähtuvalt riiklikest eesmärkidest peaks see ka nii jätkuma. 

7.2. Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise tähtajad 
Keskkonnaministri 16.01.2007. a määruse nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud 

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

jäätmeliikide sortimise ja liigiti kogumise tähtajad jäätmeliikide kaupa määrab kohaliku 

omavalitsuse üksus oma jäätmehoolduseeskirjaga vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse 

jäätmekavale kooskõlas jäätmeseaduse § 42 lõike 2 punktis 2 ja § 71 lõike 2 punktis 11 

sätestatuga (Tabel 14). 

  

https://planeerimine.ee/static/sites/2/rahvastikuprognoos-kovide-klasteranaluus.pdf
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Tabel 14. Jäätmeliikide sortimise ja liigiti kogumise tähtajad ning kogumisviisid 

Nr 
Jäätmeliigid ja jäätmenimistu 

koodinumbrid 
Kogumisviis Tähtaeg 

1 Paber ja kartong (20 01 01) 

Avalikud kogumiskonteinerid Toimib 
   

Vastuvõtt rajatavas jäätmejaamas 2022 

2 Plastid (20 01 39) Vastuvõtt rajatavas jäätmejaamas 2022 

3 Metallid (20 01 40) 
Metalli vastuvõtupunktis 

Toimib, kuid 

teises KOV-s 

Vastuvõtt rajatavas jäätmejaamas 2022 

4 Klaas (20 01 02) 
Korraldatud vedu kaks korda aastas 

Vastuvõtt rajatavas jäätmejaamas 

Toimib 

2022 

5 
Biolagunevad aia- ja 

haljastujäätmed (20 02 01) 

Vastuvõtt olemasoleva reoveepuhasti 

kompostimisplatsil 

 

Toimib 

6 
Biolagunevad köögi- ja 

sööklajäätmed (20 01 08) 

Kompostimine korterelamute juures 

kompostrites või kogumine korraldatud 

jäätmeveo raames 

 2022 

7 

Bioloogiliselt mittelagunevad aia- 

ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 

03) 

Vastuvõtt rajatavas jäätmejaamas   2022 

8 Pakendid (15 01), sealhulgas   

  
a. paber- ja kartongpakendid (15 

01 01) 
Avalikud kogumiskonteinerid Toimib 

  b. plastpakendid (15 01 02) Avalikud segapakendi konteinerid Toimib 

  c. puitpakendid (15 01 03) Vastuvõtt rajatavas jäätmejaamas  2022 

  d. metallpakendid (15 01 04) Avalikud segapakendi konteinerid Toimib 

  e. komposiitpakendid (15 01 05) Avalikud segapakendi konteinerid Toimib 

  f. klaaspakendid (15 01 07) Avalikud segapakendi konteinerid Toimib 

  g. tekstiilpakendid (15 01 09) Vastuvõtt rajatavas jäätmejaamas  2022 

  

h. muud jäätmeseaduse §-s 7 

esitatud olmejäätmete mõistele 

vastavad pakendid 

Avalikud segapakendi konteinerid Toimib 

9 Puit (20 01 38) Vastuvõtt rajatavas jäätmejaamas  2022 

10 Tekstiil (20 01 10, 20 01 11) Vastuvõtt rajatavas jäätmejaamas  2022 

11 Suurjäätmed (20 03 07) Korraldatud vedu kaks korda aastas  Toimib 

    Vastuvõtt rajatavas jäätmejaamas  2022 

12 

Probleemtoodete jäätmed (20 01 

21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 

35*, 20 01 36) 

Avalikud kogumiskohad  Toimib 

Vastuvõtt rajatavas jäätmejaamas   2022 

13 

Ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu 

alajaotises 20 01 tärniga „*” 

tähistatud jäätmed) ning olmes 

tekkinud ohtlikke aineid 

sisaldavad või nendega saastunud 

pakendid jäätmekoodiga 15 01 

10* 

Avalikud kogumiskohad Toimib 

Vastuvõtt rajatavas jäätmejaamas   2022 
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7.3. Võimalikud lahendused jäätmetekke vältimiseks ja vähendamiseks 
Jäätmeseaduse § 21 kohaselt tuleb iga tegevuse juures rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke 

vältimise võimalusi, samuti kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu 

tervisele, varale ega keskkonnale.  

Jäätmeteke sõltub paljudest erinevatest teguritest. Olulisemaks võib pidada pere või elaniku 

majanduslikku olukorda, kodaniku keskkonnateadlikkust ja keskkonnasõbralike valikute 

tegemist ostlemisel. Väga palju mõjutab käitlemisele suunatavate jäätmete kogust ka elukoht. 

Eramajades on lihtsam suunata biolagunevaid jäätmeid sh biolagunevaid köögi- ja 

sööklajäätmeid käitlusse (kompostimine, loomasöödaks jmt), mis oluliselt vähendab 

jäätmekäitlejale üleantavate jäätmete kogust. Samas korterelamutes puuduvad sellised 

võimalused ja tekkivad biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed antakse üle jäätmekäitlejale.  

Vajalik on luua korterelamute juurde võimalus biolagunevate jäätmete üleandmiseks, et 

vähendada segaolmejäätmete kogust. Võimalik on paigaldada kohtkompostrid, kuhu korterite 

elanikud saavad tekkivad biolagunevad jäätmed viia. Tõstes inimeste keskkonnateadlikkust on 

võimalik suunata inimesi vähem tarbima, et tekkivate jäätmete kogus oleks väiksem. 

Olmejäätmete tekke vältimine 

Olmejäätmete tekke vältimise edendamisel on peamine roll täita elanikkonnal, kelle 

teadlikkusest ja tarbimisharjumustest sõltub suuresti nii pakendijäätmete, toidujäätmete kui ka 

muude olmejäätmete (tekstiili, ohtlike jäätmete jne) koguse vähendamine. Elanikkonna 

teadlikkuse tõstmisel ning selleks tingimuste loomisel on omakorda võtmeroll kohalikel 

omavalitsustel.  

Arenenud riikide kogemused näitavad, et tarbijate teavitamise ja jäätmetekke vähendamise 

meetmete rakendamisel saavutatakse parim tulemus omavalitsuste, ettevõtete ja jäätmetekke 

vältimisega tegelevate kolmanda sektori organisatsioonide piirkondlikus koostöös. Oluline on 

arvesse võtta, et elanikel ja ettevõtetel peab olema võimalus panustada jäätmetekke vältimisse 

ja korduskasutusse (see eeldab korduskasutuskeskuste ja ülalmainitud erinevate initsiatiivide 

olemasolu). Viimaste aastate jooksul on suuremates omavalitsustes (nt Tallinnas, Tartus, 

Pärnus, Narvas) kodanike ja ettevõtete omaalgatusel loodud uuskasutuskeskusi, kuhu inimestel 

on võimalik tuua kasutatud, kuid kasutuskõlblikku mööblit, kodumasinaid, rõivaid jms. Mõned 

omavalitsused on loonud kohalikes jäätmejaamades tingimused elanikelt kasutuskõlblike 

seadmete ja mööbli vastuvõtmiseks.  

Pakendijäätmete tekke vältimine 

Nagu olmejäätmete, nii ka pakendijäätmete teke sõltub suuresti tarbimise tasemest – 

majanduslangus viib pakendijäätmete tekkekoguse vähenemisele, majanduse kasvades 

hakkavad kogused suurenema. Pakendijäätmete vältimisel mängivad olulist rolli pakendatud 

kaupade tootjad ja kaubandus, keda tarbijaid saavad mõjutada ostuvalikutega enam hankima 

vähem pakendatud või korduskasutuspakendiga kaupu. Eesti puhul tuleks olulise mõjutajana 

ära märkida pakendiseadusega kehtestatud ja alates 2005. a toimiva karastusjoogi, õlle ja lahja 

alkohoolse joogi plastmass-, klaas- ja metallpakendi tagatisraha ehk pandisüsteemi.  

2015. a läbi viidud uuringu andmetel kasutas Eesti elanik aastas kuni 200 õhukest 

plastkandekotti (õhemad kui 50 mikronit) ja neist 160 on eriti õhukesed plastkandekotid 
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(õhemad kui 15 mikronit, nn puuviljakotid). Euroopa Liidu ja nõukogu direktiiv, mis 

pakendiseadusega Eesti õigusesse üle võetakse, seab kilekottide tarbimise vähendamiseks 

sihtarvud: 2019. a 31. detsembriks peab tarbimine olema alla 90 ning 2025. a 31. detsembriks 

alla 40 õhukese plastkandekoti inimese kohta aastas. 

Pakendiseaduse § 5 lõike 2 kohaselt pakendiettevõtja müügikohas: 

 1) ei või anda õhukesi ja eriti õhukesi plastkandekotte tarbijale tasuta, välja arvatud eriti 

õhukesed plastkandekotid, mida kasutatakse hügieeni tagamiseks või lahtise toidukauba 

esmaseks pakendamiseks, kui see aitab vältida toidu raiskamist (jõustub 2018. a 31. 

detsembril); 

 2) tuleb tarbijale pakkuda õhukese plastkandekoti, kaasa arvatud eriti õhukese plastkandekoti 

kõrval muid võimalusi kauba pakendamiseks; 

 3) tuleb vältida oksüdantide toimel lagunevate plastkandekottide müüki või tasuta andmist. 

Jäätmete ringlussevõtt või muul viisil maksimaalne taaskasutamine 

Jäätmeseaduse § 30 kohaselt tuleb jäätmeid taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik 

ning kui see ei ole muude jäätmekäitlusmoodustega võrreldes ülemäära kulukas. Jäätmeseaduse 

§ 15 nimetatud taaskasutamismooduste valikul tuleb esmane eelistus anda jäätmete 

korduskasutusele. Kui see ei ole võimalik, tuleb jäätmete energiakasutusele eelistada jäätmete 

ringlussevõttu materjali või toormena. Ringlussevõtt, kaasa arvatud bioloogiline ringlussevõtt, 

on jäätmete taaskasutamistoiming, mille käigus jäätmematerjalid töödeldakse toodeteks, 

materjalideks või aineteks, et kasutada neid nende esialgsel või muul eesmärgil. 

Jäätmeseaduse § 42 lõige 2 punkti 2 kohaselt peab kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava 

käsitlema jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist koos tähtaegadega konkreetsete 

jäätmeliikide kaupa. Saarde vallas võetakse liigiti kogumise ja sortimise arendamisel aluseks 

riigi jäätmekava 2014-2020 strateegilistes eesmärkides seatud sihttasemed aastaks 2020 (Tabel 

15). 

Tabel 15. Riigi jäätmekavas 2014–2020 jäätmetekke vähendamisele, jäätmete liigiti kogumisele 

ja ringlussevõtule seatud sihtarvud aastaks 2020 

Mõõdik Riigi jäätmekava 2014-2020 

Olmejäätmete tekke kasvuprotsent sisemajanduse 

koguprodukti (SKP) kasvuprotsendist perioodi jooksul  
Alla ½ SKP kasvu- protsendi 

Pakendijäätmete tekke kasvuprotsent SKP 

kasvuprotsendist perioodi jooksul  
Alla ⅔ SKP kasvu- protsendi 

Olmejäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete 

kogumassist  
50% 

Pakendijäätmete ringlussevõtu osakaal pakendijäätmete 

kogumassist  
60% 

Biojäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete 

kogumassist  
13% 
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Biolagunevate jäätmete osakaal ladestatavate jäätmete 

kogumassist  
20% 

Ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamise osakaal nende 

jäätmete kogumassist  
75% 

Elektroonikaromude kogumise osakaal kolmel eelneval 

aastal turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete 

kogumassist  

65% 

Kantavate patarei- ja akujäätmete kogumise osakaal 

jäätmete kogumassist  
45% (2016) 

 

Biolagunevate jäätmete ladestamise vähendamine 

Riigi jäätmekavas 2014–2020 aastaks 2020 seatud sihtarvud on:  

 biojäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete kogumassist vähemalt 13%; 

 biolagunevate jäätmete osakaal ladestatavate jäätmete kogumassist maksimaalselt 20%. 

Biolagunevate jäätmete sisaldust olmejäätmetes Saarde vallas uuritud ei ole. 2016. a on kogutud 

vaid 1,2 tonni biolagunevaid jäätmeid (olmejäätmete kogumass 451,4 tonni).  

Selleks, et vähendada biolagunevate jäätmete ladestamist on järgmised võimalused: 

 biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumine peab olema kohustuslik kinnistutel, 

kus on kaheksa või enama korteriga elamud; 

 biolagunevate aia- ja haljastujäätmete käitlemiseks peab olema kompostimise võimalus 

Heitveepuhasti kinnistul asuval kompostimisplatsil; 

 eramajade elanike hulgas tuleb populariseerida nii köögijäätmete kui biolagunevate aia- 

ja haljastujäätmete kompostimist (juhendi selleks leiab näiteks 

www.recycling.ee/juhendid/); 

 toitlustusasutustes (kohvik, lasteaed, kool, hooldekodu jmt) peab olema kohustuslik 

biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete lahuskogumine. 

  

http://www.recycling.ee/juhendid/
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8. Jäätmejaama rajamine 

Lahuskogutud jäätmete äraandmiseks ja võimalikult suures ulatuses materjalina ringlusse 

võtmiseks on kavas Saarde valda rajada jäätmejaam. Jäätmejaama võimalik asukoht on Marana 

külas asuv Heitveepuhasti kinnistu. 

Keskkonnaministri 16.01.2007. a määruse nr 4 § 41 lõike 2 kohaselt peab jäätmejaama tehniline 

varustatus tagama vähemalt järgmiste jäätmeliikide vastuvõtmise elanikkonnalt: 

 paber ja kartong (20 01 01); 

 plastid (20 01 39); 

 metallid (20 01 40); 

 klaas (20 01 02); 

 biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01); 

 bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03); 

 puit (20 01 38); 

 tekstiil (20 01 10, 20 01 11); 

 suurjäätmed (20 03 07); 

 eelmistes punktides nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 

tärniga „*” tähistatud jäätmed ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või 

nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*). 

Lisaks on jäätmejaamas vaja luua tingimused, et vastu võtta ka alljärgnevaid jäätmeliike: 

 ehitus- ja lammutusjäätmed - segapraht; 

 ehitus- ja lammutusjäätmed - betoon ja tellised; 

 asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid; 

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

 vanarehvid; 

 segapakendid. 

Biolagunevate aia- ja haljastujäätmete vastuvõtt toimub Heitveepuhasti kinnistul paikneval 

kompostimisplatsil, kus neid on võimalik purustada ja reoveesettega segatult bioloogiliselt 

töödelda või eraldi kompostida. 

Seega oleks vajalik jäätmejaamas koguda 15 erinevat liiki jäätmeid, milleks tuleb jäätmejaama 

paigaldada 15 kogumiskonteinerit või ala. Kui jäätmejaamas plaanitakse tegeleda jäätmetekke 

vähendamisega ehk soovitakse avada kasutuskõlblike esemete vahetuspunkt, siis peab selle 

ruumiga samuti arvestama.  

Prognoositav jäätmejaamas vastuvõetavate eri jäätmeliikide kogus kokku on ca 170 

tonni/aastas. 

Eeldatav minimaalne vajalik jäätmejaama pindala on 1600 m2. Marana külas Heitveepuhasti 

kinnistul on võimalik jäätmejaam rajada likvideeritava biotiigi asukohale (Joonis 11). 
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Joonis 11. Jäätmejaama võimalik asukoht Heitveepuhasti kinnistul 

Jäätmejaama eeldatav minimaalne rajamise maksumus on 160 000 eurot (ilma käibemaksuta). 

Maksumus sisaldab jäätmejaama platsi katendi, piirdeaia ja väravate, välisvalgustuse, 

kaameravalve ning sademeveetorustiku rajamist ja kümne Multiliftkonteineri soetamist. 

Jäätmejaama maa-ala ehitusgeodeetilise mõõdistuse, ehitusgeoloogilise uuringu ja 

ehitusprojekti koostamise eeldatav maksumus on ~25 000 eurot (ilma käibemaksuta). 

9. Jäätmekogumissüsteemi arendamise võimalused 

Üldiselt on Saarde vallas toimiv jäätmete kogumissüsteem rahuldav. Probleemiks on 

biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumine korterelamute juurest. Tulevikus kaalutakse 

väiksematesse küladesse nn jäätmepunktide rajamist (paberi- ja kartongi- ning pakendijäätmete 

kogumiseks), kuhu elanikud saaksid oma jäätmed ise viia. Väiksemate teede kandevõime ei ole 

saju- ja teedelagunemisperioodil jäätmeveoki jaoks piisav, siis jäätmepunkti rajamine küla 

keskele või küla läbiva suurema kandevõimega tee äärde aitaks jäätmekogumise probleemi 

lahendada. 

Lähituleviku võimalikud jäätmekogumise variandid on alljärgnevad: 

Variant 1 – jätkatakse praeguse olemasoleva süsteemiga, kus segaolmejäätmed kogutakse igalt 

kinnistult korraldatud jäätmeveoga,  paberi- ja kartongijäätmed ning pakendijäätmed kogutakse 

avalikuks kasutuseks paigaldatud konteineritega ning teisi liigiti kogutud jäätmeid saab viia 
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valla vastavatesse kogumiskonteineritesse (ohtlikud jäätmed, elektri- ja elektroonikajäätmed, 

vanarehvid), Osaühing PAIKRE Paikuse prügilasse või Pärnu sorteerimisjaama. 

Variant 2 – segaolmejäätmed kogutakse igalt kinnistult korraldatud jäätmeveoga,  paberi- ja 

kartongijäätmed ning pakendijäätmed kogutakse avalikuks kasutuseks paigaldatud 

konteineritega. Valla territooriumile rajatakse jäätmejaam (nt Marana küla Heitveepuhasti 

kinnistule). Korraldatakse biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete käitlemine korterelamute 

juurde paigaldatavate kompostritega või kogumisega eraldi konteineritesse. Säilib võimalus 

ohtlike jäätmete ning elektri- ja elektroonikajäätmete üleandmiseks Surju kogumispunkti. 

Jäätmeid saab üle anda ka Osaühing PAIKRE Paikuse prügilasse või Pärnu sorteerimisjaama. 

Eelistatud on variant 2, mille elluviimisel on võimalik elanikel kõiki lahuskogutud jäätmeid 

koduvallas ära anda ning selle läbi läheneda riiklikult seatud ringlussevõtu või taaskasutuse 

sihtarvudele.  

Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioon tuleb läbi viia uueks korraldatud 

olmejäätmeteveo perioodiks 2022. a. 

9.1. Ettevõtete jäätmekäitlus 

Jäätmeseaduse kohaselt on jäätmevaldajad ka kinnisasja omanikud, millel paiknevad ettevõtted. 

Jäätmevaldajal peab olema ülevaade tema valduses olevate jäätmete liigist, hulgast ja päritolust. 

Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt kehtestatud 

nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule. Kohaliku 

omavalitsuse üksus võib nõuda oma haldusterritooriumil tegutsevalt isikult, asutuselt ja tootjate 

ühenduselt jäätmeseaduse § 39 lõikele 3 vastava jäätmekava koostamist oma kulul ning 

esitamist, kui see on vajalik kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava koostamiseks või 

ajakohastamiseks. 

Seega kõik Saarde valla ettevõtted on kohustatud omama ülevaadet tekkivatest jäätmekogustest 

ning andma jäätmed üle jäätmeluba omavale isikule. Saarde Vallavalitsusel on õigus nõuda 

ettevõttelt jäätmekava koostamist, et saada paremat ülevaadet ettevõtte jäätmekäitlusest. 

Jäätmekäitluses tegutseva ettevõtte tasandil reguleerivad jäätmekäitlust jäätmeluba, 

jäätmekäitleja registreerimistõend ja ohtlike jäätmete käitluslitsents.  

9.2. Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine 
Kui kõik vallas tegutsevad ettevõtted täiustavad oma tootmistehnoloogiat selliselt, et väheneks 

jäätmete teke ja jäätmete ohtlikkus, siis kindlasti väheneb ohtlik mõju keskkonnale ja inimeste 

tervisele.  

Olulisel kohal on elanike tarbijakäitumine, mis avaldab suurt mõju keskkonnale. Inimestele 

peavad olema loodud võimalused oma tekkinud jäätmete üleandmiseks jäätmekäitlejale, kes 

käitleb neid keskkonnale kahjutul viisil. 

Kilingi-Nõmme ja Surju prügila on suletud. Sellega on tagatud prügilatest tuleneda võivate 

keskkonnariskide minimiseerimine. 

Üks oluline riiklikus jäätmekavas välja toodud keskkonnariski vähendamise meede on 

järelevalve tõhustamine jäätmekäitluse keskkonnanõuetest kinnipidamise osas. Kui vald ja 

valla kodanikud suudavad seda teha, siis kindlasti väheneb ebaseaduslik jäätmekäitlus ja sellest 

tulenev kahju keskkonnale. 
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9.3. Järelevalve tõhustamise võimalused 
Saarde vallas on kohati probleemiks ulaladestamine ja seda just viimasel ajal kestnud piiriülese 

kaubanduse mõjul. Soovitav on illegaalsed ladestuskohad kaardistada ja varustada jäätmete 

mahapanekut keelavate siltidega. Kui tegu on suurema ulaladestuskohaga, on soovitav sinna 

paigaldada järelevalve eesmärgil kaamera, et saaks tuvastada prügistajad. Ladestuskohtade 

kaardistamisel on kindlasti oluline määratleda ka jäätmeliik, mida seal enamasti leidub. Kui 

kaardistamise tulemusel on näha, et ulaladestatakse enamasti üht kindlat jäätmeliiki, siis tuleb 

üle vaadata valla territooriumil selle jäätmeliigi üleandmise võimalused.  

Vajalik on jäätmealaste kontrollide teostamine ja õigusrikkumiste menetlemine.  

9.4. Teavitustöö korraldamise võimalused 

Tõhusa ja hästi toimiva jäätmehooldussüsteemi seisukohalt on tähtis, et avalikkus mõistaks 

süsteemi ja toetaks seda. Elanikkonna teadlikkuse parandamine on pikaajaline protsess, millega 

tuleb järjepidevalt tegeleda. Elanikkonna teadlikkust jäätmete sortimise kohustusest ja  

võimalustest saab pidada väheseks.  

Seni on valla koolides ja lasteaedades toimunud jäätmeteemalised tunnid olnud sealsete 

õpetajate initsiatiiv. Vald eraldi kampaaniaid ei ole korraldanud. SA Keskkonna-

investeeringute Keskus kaudu on võimalik taotleda rahastust täiskasvanute ja perede 

keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamisele suunatud teavituskampaania 

korraldamiseks. 

Soovitav on teavet jagada omavalitsuse korraldatavatel avalikel üritustel ja kindlasti tuleb 

jätkata valla lehes teemakohaste artiklite ja info jagamisega jäätmete teemal. Suuremat 

tähelepanu tuleb pöörama jäätmetekke vältimisele ja vähendamisele. 

10. Saarde valla jäätmehoolduse tegevuskava 

10.1. Eesmärkide saavutamiseks kasutusele võetavad meetmed 

I strateegiline eesmärk: vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete 

ohtlikkust  

Jäätmetekke vältimiseks ja vähendamiseks võetakse kasutusele alljärgnevad meetmed.  

Korduskasutuse edendamine 

Soovitav tulemus: loodud on täiendavad võimalused jäätmete korduskasutuseks ning jäätmete 

korduskasutuse osakaal on suurenenud.  

Peamised tegevused: 

 Kasutuskõlblike esemete (tekstiilid, rõivad, jalanõud jm) vastuvõtmine rajatavas 

jäätmejaamas. 

Teadlikkuse parandamine jäätmetekke vältimise ja vähendamise valdkonnas  

Soovitav tulemus: elanikkonna teadlikkus jäätmetekke vältimise ja vähendamise võimalustest 

on paranenud. 

Peamised tegevused: 
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 jäätmehooldusalaste ürituste korraldamine huvigruppidele, osalemine üle-eestilistes 

kampaaniates nt ulaladestuse kohtade korrastamine hoogtööna (Teeme Ära); 

 teavitustöö kompostimise edendamiseks; 

 selgitustöö ja teavitamine, infomaterjalide ja trükiste koostamine ning levitamine, info 

avaldamine valla veebilehel, sotsiaalmeedias ja ajalehes; 

 teavitamine põllumajandusplasti üleandmise võimalustest; 

 avalikel üritustel jäätmealase info jagamine; 

 jäätmehooldusalaste projektide koostamine ja toetuse taotlemine;  

 teadlikkuse tõstmine pakendite liigiti kogumise osas; 

 kogumiskohtade olukorra hindamine ja parendamine, kogumissüsteemi haldamine. 

II strateegiline eesmärk: võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil taaskasutada 

maksimaalsel tasemel 

Jäätmete materjalina ringlussevõtuks või muul viisil maksimaalsel määral taaskasutamiseks 

võetakse kasutusele alljärgnevad meetmed. 

Korraldatud jäätmevedu 

Soovitav tulemus: Saarde vallas on toimiv korraldatud jäätmevedu ja kõik jäätmevaldajad on 

liidetud korraldatud jäätmeveoga. 

Peamised tegevused: 

 korraldatud jäätmeveoga seonduvad korralduslikud meetmed ja toimimise tagamine; 

 teenuste kontsessiooni korraldamine uueks korraldatud jäätmeveo perioodiks aastal 

2022. 

Jäätmejaama rajamine 

Soovitav tulemus: loodud on võimalus lahuskogutud jäätmeid jäätmejaamas ära anda. Jäätmed 

on võimalikult suures ulatuses materjalina ringlusse võetud, mis võimaldab saavutada aastaks 

2020 olmejäätmete ringlussevõtu osakaalu 50%. 

Peamised tegevused: 

 jäätmejaama eskiislahenduse, ehitusprojekti ja eelarve ning finantstoetuse saamiseks 

rahastustaotluse koostamine; 

 jäätmejaama rajamise ehitushanke korraldamine ja ehitustöö teostamine. 

Biolagunevate jäätmete kogumise ja käitlemise arendamine 

Soovitav tulemus: biojäätmete liigiti kogumine on paranenud ning ringlussevõtu osakaal 

olmejäätmete kogumassist on vähemalt 13%. 

Peamised tegevused: 

 biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumise muutmine kohustuslikuks 

kinnistutele, kus on kaheksa ja enama korteriga elamud; 

 toitlustus- ja kaubandusettevõtetes biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete 

lahuskogumise muutmine kohustuslikuks; 

 eramajade elanike hulgas kompostimise populariseerimine; 

 paberi- ja papijäätmete kogumine korterelamute juures; 
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 vanapaberi kogumise propageerimine asutustes;  

 biolagunevate aia- ja haljastujäätmete valdavalt kompostimisele suunamine;  

 kompostrid korterelamute juurde. 

Pakendi- ja pakendijäätmete süsteemi arendamine 

Soovitav tulemus: pakendijäätmete ringlussevõtu suurendamine, mis võimaldab saavutada 

aastaks 2020 ringlussevõtu osakaalu 60%. 

Peamised tegevused: 

 pakendikonteinerite paigaldamine igasse üle 50 elanikuga asulasse; 

 olemasolevate pakendikonteinerite asukohtade, konteinerite suuruse ja 

tühjendussageduse ülevaatamine. 

Ohtlike jäätmete kogumise süsteemi haldamine ja arendamine 

Soovitav tulemus: ohtlike jäätmete üleandmise võimalused on paranenud. 

Peamised tegevused: 

 ohtlike jäätmete vastuvõtu alustamine jäätmejaamas pärast selle rajamist; 

 ohtlike jäätmete konteineri haldamine ja teistesse jäätmekäitluskohtadesse viidud 

ohtlike jäätmete eest tasumine; 

 olemasoleva Surju nn kogumispunkti (ohtlikud jäätmed, probleemtoodete jäätmed) 

uuendamine. 

Probleemtoodete jäätmete kogumisvõrgustiku arendamine  

Soovitav tulemus: probleemtoodete jäätmete üleandmise võimalused on paranenud ning liigiti 

kogutud probleemtoodete osakaal nende jäätmete kogumassist on kasvanud.  

Peamised tegevused: 

 patareide ja akude üleandmise võimaluste säilitamine müügikohtades; 

 probleemtoodete üleandmise võimaluse tekitamine rajatavas jäätmejaamas. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumise arendamine 

Soovitav tulemus: ehitus- ja lammutusjäätmed on maksimaalsel tasemel taaskasutatud ning 

eelistatakse nende ringlussevõttu. 

Peamised tegevused: 

 sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmete ning sega-ehitusjäätmete vastuvõtmine 

rajatavas jäätmejaamas. 

Suur-, klaasijäätmed 

Soovitav tulemus: kõik valla territooriumil tekkivad suur- ja klaasijäätmed on kogutud, antud 

üle jäätmekäitlejale ja suunatud taaskasutusse. 

Peamised tegevused: 

 suur- ja klaasijäätmete vastuvõtmine rajatavas jäätmejaamas, kogumisringi 

korraldamine kaks korda aastas. 
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III strateegiline eesmärk: vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades 

muu hulgas seiret ja järelevalvet 

Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamiseks, sealhulgas järelevalve ja seire 

tõhustamiseks, võetakse kasutusele alljärgnevad meetmed. 

Jäätmevaldajate registri haldamine 

Soovitav tulemus: vallal on ülevaade jäätmevaldajatest ning on võimalik veenduda, et kõik 

jäätmevaldajad on jäätmete kogumissüsteemiga liidetud. 

Peamine tegevus: 

 jäätmevaldajate registri registriandmete pidev ajakohastamine.  

Järelevalve tõhustamine jäätmekäitlusnõuetest kinnipidamise üle 

Soovitav tulemus: tekkivad jäätmed on nõuetekohaselt käideldud ning ulaladestamine on 

vähenenud. 

Peamised tegevused: 

 järelevalve jäätmetekitajate jäätmekäitluse üle; 

 illegaalsete ladestuskohtade asukohad kaardistada ja varustada mahapanekut vähendada 

keelavate siltidega; perioodiline ladestuskohtade ülevaatamine; 

 illegaalsetesse ladestuskohtadesse paigaldada järelevalve eesmärgil kaamerad;  

 ulaladestamise vähendamiseks on vajalik laiendada jäätmete äraandmise võimalusi 

jäätmejaama rajamise näol; 

 järelevalve teostamine koostöös erinevate ametkondadega; 

 ehitus- ja lammutusjäätmete nõuetekohase käitlemise kontrollimiseks jätkata 

jäätmeõiendi ning jäätmete nõuetekohast käitlemist tõendavate dokumentide nõudmist 

kasutusloa taotlemisel. 

Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine 

Soovitav tulemus: võimaliku keskkonnariski tuvastamine selle tekkimisel 

Peamine tegevus: 

 teenuste kontsessiooni korraldamine uueks KJV perioodiks; 

 elanikkonna teavitamine ohtlike jäätmete käitlemise, sortimisnõuetest ning jäätmete 

üleandmisvõimalustest; 

 järelevalve tõhustamine. 
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11. Rahastamiskava 

Kuni 2017. a toimus jäätmehoolduse rahastamine jäätmete ladestamisel makstud saastetasust. 

2017. a alates maksab riik kohalikele omavalitsustele jäätmehoolduse toetust. Riiklikku toetust 

jaotatakse vastavalt kohalikus omavalitsuses registreeritud majapidamiste arvule (2017. a on 

toetus ligi 2,9 eurot aadressiobjekti kohta). Toetus on sihtotstarbeline ehk seda saab kasutada 

ainult jäätmehoolduse arendamiseks: jäätmealane nõustamine, jäätmealase teabe levitamine, 

järelevalve ning jäätmekäitlustegevus, millega tõstetakse jäätmehoolduse taset. 

Tabelis 16 on piirkonna jäätmehoolduse taseme tõstmiseks ja riigi jäätmekavaga seatavate 

sihttasemeteni lähenemiseks vajalike tegevuste eeldatav tegevus- ja rahastamiskava. 

Rahastamiskava käsitleb aastaid 2018-2023. 
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Tabel 16. Tegevuskava ja vajalike tegevuste eeldatav rahastamiskava 

Nr 
Tegevus Tulemus 

Maksumus € 
Rahastamisallikad Vastutaja 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

I strateegiline eesmärk: vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust 

1.1 

Kasutuskõlblike esemete 

(tekstiilid, rõivad, jalanõud jm) 

vastuvõtmine rajatavas 

jäätmejaamas. 

Loodud on täiendavad 

võimalused  jäätmete 

korduskasutuseks ning 

jäätmete korduskasutuse 

osakaal on suurenenud.  

        + + * Vallavalitsus 

1.2 

Jäätmehooldusalaste ürituste 

korraldamine huvigruppidele, 

osalemine üle-eestilistes 

kampaaniates  

Elanikkonna teadlikkus 

jäätmetekke vältimise ja 

vähendamise 

võimalustest on 

paranenud. 

+ + + + + + * 

Vallavalitsus, ühingud, 

organisatsioonid, ühistegevus, 

jäätmevedaja 

1.3 
Teavitustöö kompostimise 

edendamiseks  
  + + + + + * Vallavalitsus 

1.4 

Selgitustöö ja teavitamine, 

infomaterjalide ja trükiste 

koostamine ning levitamine, 

info avaldamine valla 

veebilehel, sotsiaalmeedias ja 

ajalehes 

+ 700 + 700 + + Jäätmehoolduse toetus 

Vallavalitsus, ühingud, 

organisatsioonid, ühistegevus, 

taakasutusorganisatsioonid, 

tootjavastutusorganisatsioonid 

1.5 

Teavitamine 

põllumajandusplasti 

üleandmise võimalustest  

+ + + + + + * 
Vallavalitsus, 

tootjavastutusorganisatsioonid 

1.6 
Avalikel üritustel jäätmealase 

info jagamine 
+ + + + + + * 

Vallavalitsus, 

taaskasutusorganisatsioonid, 

tootjavastutusorganisatsioonid 
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1.7 

Jäätmehooldusalaste projektide 

koostamine ja toetuse 

taotlemine  

  + + + + + 
Keskkonnainvesteeringute 

Keskus (KIK) 
Vallavalitsus 

1.8 
Teadlikkuse tõstmine pakendite 

liigiti kogumise osas 
+ + + + + + * 

Vallavalitsus, 

pakendiettevõtjad 

II strateegiline eesmärk: võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil maksimaalsel määral taaskasutada 

2.1 

KJV-ga seonduvad 

korralduslikud meetmed ja 

toimimise tagamine  
KJV toimub ladusalt.  

+ + + + + + * 
Vallavalitsus, 

jäätmekäitlusettevõte 

2.2 

Teenuste kontsessiooni 

korraldamine uueks KJV 

perioodiks  

        +   * Vallavalitsus 

2.3 

Jäätmejaama eskiislahenduse, 

ehitusprojekti ja eelarve ning 

finantstoetuse saamiseks 

rahastustaotluse koostamine 

Loodud on võimalus 

lahus kogutud jäätmeid 

jäätmejaamas ära anda. 

Jäätmed on võimalikult 

suures ulatuses 

materjalina ringlusse 

võetud, mis võimaldab 

saavutada aastaks 2020. 

olmejäätmete 

ringlussevõtu osakaalu 

50%. 

  30 000         Valla eelarve Vallavalitsus 

2.4 

Jäätmejaama rajamise 

ehitushanke korraldamine ja 

ehitustöö teostamine 

    96 000 96 000     
KIK-i keskkonnaprogramm/ 

Valla eelarve 
Vallavalitsus 

2.5 

Kogumiskohtade olukorra 

hindamine ja parendamine, 

kogumissüsteemi haldamine  

  + +   +   * 
Vallavalitsus, 

taaskasutusorganisatsioonid 

2.6 

Kaaluda paberi- ja 

kartongijäätmete kogumist 

kaheksa ja enama korteriga 

elamute juures ja selle liitmist 

KJV-ga järgmisel veoperioodil, 

konteineritega varustamine 

jäätmevedaja/valdaja poolt 

Paberi- ja 

kartongijäätmete 

kogumine on paranenud 

ning jäätmed on 

suunatud taaskasutusse. 

        +   * 
Vallavalitsus, jäätmevedaja, 

jäätmevaldaja 

2.7 
Vanapaberi kogumise 

propageerimine asutustes 
+ + + + + + * 

Vallavalitsus, asutused, 

ettevõtjad, jäätmevedaja 
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2.8 

Ulaladestuskohtade 

korrastamine hoogtööna, 

jäätmete äravedu 

Paranenud on üldine 

valla heakord. 
1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Valla eelarve 

Vallavalitsus, jäätmevedaja, 

ühingud, organisatsioonid, 

ühistegevus 

2.9 

Biolagunevate köögi- ja 

sööklajäätmete lahuskogumise 

kohustuslikuks muutmine 

kinnistutel, kus on kaheksa ja 

enama korteriga elamud.  

Biojäätmete liigiti 

kogumine on paranenud 

ning ringlussevõtu 

osakaal olmejäätmete 

kogumassist on 

vähemalt 13%. 

        +   * Vallavalitsus 

2.10 

Toitlustus- ja 

kaubandusettevõtetes 

biolagunevate köögi- ja 

sööklajäätmete lahuskogumise 

kohustuslikuks muutmine 

        +   * Vallavalitsus 

2.11 

Eramajade elanike hulgas 

kompostimise 

populariseerimine  

+ + + + + + * Vallavalitsus 

2.12 

Biolagunevate aia- ja 

haljastujäätmete valdavalt 

kompostimisele suunamine  

+ + + + + + * Vallavalitsus, jäätmevaldaja 

2.13 
Kompostrid korterelamute 

juurde  
        +   * Vallavalitsus, jäätmevaldaja 

2.14 

Olemasolevate 

pakendikonteinerite mahu ja 

tühjendussageduse 

ülevaatamine 

Pakendijäätmete 

ringlussevõtu 

suurendamine, mis 

võimaldab saavutada 

aastaks 2020 

ringlussevõtu osakaalu 

60%. 

+ + + + + + * Vallavalitsus 

2.15 

Pakendikonteinerite 

paigaldamine igasse üle 50 

elanikuga asulasse  

  + +       Taaskasutusorganisatsioon 
Vallavalitsus,  

taaskasutusorganisatsioonid 

2.16 
Ohtlike jäätmete vastuvõtt 

jäätmejaamas 

Ohtlike jäätmete 

üleandmise võimalused 

on paranenud. 

        + + Jäätmehoolduse toetus Vallavalitsus 
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2.17 

Ohtlike jäätmete konteineri 

haldamine ja teistesse 

jäätmekäitluskohtadesse viidud 

ohtlike jäätmete eest tasumine  

2 500 2 500 2 500 2 500 1 000 1 000 Valla eelarve Vallavalitsus, ettevõtted 

2.18 
Olemasoleva Surju 

kogumispunkti uuendamine 
  3 000         Jäätmehoolduse toetus Vallavalitsus 

2.19 

Patareide ja akude üleandmise 

võimaluste säilitamine 

müügikohtades 

Probleemtoodete 

üleandmise võimalused 

on paranenud ning liigiti 

kogutud 

probleemtoodete 

osakaal nende jäätmete 

kogumassist on 

kasvanud. 

+ + + + + + * 
Vallavalitsus, 

tootjavastutusorganisatsioonid 

2.20 

Probleemtoodete üleandmise 

võimalus rajatavas 

jäätmejaamas 

        +   * 
Vallavalitsus, 

tootjavastutusorganisatsioonid 

2.21 

Sorteeritud ning segaehitus- ja 

lammutusjäätmete 

vastuvõtmine rajatavas 

jäätmejaamas 

Ehitus- ja 

lammutusjäätmed on 

maksimaalsel tasemel 

taaskasutatud ning 

eelistatakse nende 

ringlussevõttu. 

        + + * Vallavalitsus 

2.22 

Suur- ja klaasijäätmete 

vastuvõtmine rajatavas 

jäätmejaamas Suur- ja klaasijäätmed 

on maksimaalsel 

tasemel taaskasutusse 

suunatud. 

        + + * Vallavalitsus 

2.23 

Suur- ja klaasijäätmete 

kogumisringi korraldamine 

kaks korda aastas 

+ + + + + + * Vallavalitsus, jäätmevedaja 

III strateegiline eesmärk: vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades muuhulgas seiret ja järelevalvet 

3.1 

Jäätmevaldajate registri 

registriandmete pidev 

ajakohastamine 

Vallal on ülevaade 

jäätmevaldajatest ning 

on võimalik veenduda, 

et kõik jäätmevaldajad 

on jäätmete 

kogumissüsteemiga 

liidetud. 

+ + + + + + * Vallavalitsus, jäätmevedaja 
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3.2 

Järelevalve teostamine 

koostöös erinevate 

ametkondadega 

Võimaliku 

keskkonnariski 

tuvastamine selle 

tekkimisel. 

+ + + + + + * 
Vallavalitsus, erinevad 

ametkonnad 

3.3 

Illegaalsete ladestuskohtade 

asukohad kaardistada ja 

varustada mahapanekut 

keelavate siltidega ning 

perioodiliselt üle vaadata 

Tekkivad jäätmed on 

nõuetekohaselt 

käideldud ning 

ulaladestamine on 

vähenenud. 

+ 1 000 + + + + Jäätmehoolduse toetus Vallavalitsus 

3.4 

Illegaalsetesse 

ladestuskohtadesse paigaldada 

järelevalve eesmärgil kaamerad 

  1 200 1 200       Jäätmehoolduse toetus Vallavalitsus 

3.5 

Ulaladestamise vähendamiseks 

on vajalik laiendada jäätmete 

äraandmise võimalusi 

jäätmejaama rajamise näol 

        +   * Vallavalitsus 

3.6 

Ehitus- ja lammutusjäätmete 

nõuetekohase käitlemise 

kontrollimiseks jätkata 

jäätmeõiendi ning jäätmete 

nõuetekohast käitlemist 

tõendavate dokumentide 

nõudmist kasutusloa 

taotlemisel  

+ + + + + + * Vallavalitsus 

KOKKU 3 900 39 800 101 100 100 600 2 400 2 400     

 

+ tegevuse läbiviimise aeg  

* tegevuse elluviimine ei vaja 

Saarde valla eraldi eelarvet          
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12. Jäätmekava rakendamisest keskkonnale avalduv mõju 

Jäätmeseaduse § 29 sätestab, et jäätmehoolduses rakendatavad menetlused ja meetodid ei tohi 

ohustada tervist, vara ega keskkonda. Jäätmehoolduses tuleb vältida keskkonnahäiringuid või 

kui see ei ole võimalik, siis vähendada neid, kui sellega ei kaasne ülemääraseid kulutusi. 

Jäätmehoolduses tuleb kasutada parimat võimalikku tehnikat. 

Jäätmehoolduse arendamine oma haldusterritooriumil on jäätmeseaduse kohaselt kohaliku 

omavalitsuse üks ülesannetest. Jäätmekava olemasolu ja selles püstitatud eesmärkide 

realiseerimine omab kindlasti positiivset mõju ümbritsevale keskkonnale. Kavas kirjeldatud ja 

planeeritud tegevused loovad soodsad võimalused korrastamaks jäätmekäitlust, suurendavad 

jäätmete sortimist ja taaskasutust, mille läbi väheneb ladestamisele minevate jäätmete hulk. 

Läbi vallavalitsuse poolt tehtava sihipärase teavitustöö, korraldatud jäätmeveo toimimise ja 

tõhusa järelevalve on võimalik vähendada ulaladestamist ja muud seadusevastast jäätmete 

kõrvaldamist (jäätmete põletamine, matmine jmt). Lisaks korraldatud jäätmeveole on oluline 

pakkuda elanikele liigiti kogutud jäätmete üleandmise võimalusi, kas valla territooriumil 

asuvate kogumispunktide ja rajatava jäätmejaama või regionaalse jäätmekeskuse (Osaühing 

PAIKRE Paikuse prügila ja  Pärnu sorteermisjaam) kaudu, vähendamaks ladestamisest tekkivat 

keskkonnamõju. Mugavad jäätmete üleandmise võimalused suurendavad jäätmete liigiti 

kogumist ja nende suunamist taaskasutusse, mis aitab säästa ressursse ja järgib ringmajanduse 

põhimõtet. 

Väga suurt keskkonnamõju avaldab olmejäätmete puhul nende kogumine. Selleks et vähendada 

keskkonnahäiringuid on oluline optimeerida kogumisgraafikuid ja vältida tühisõite. 

Tekkivate ja kogutavate jäätmete kogused sõltuvad nii elanikkonna ja ettevõtete teadlikkusest 

kui ka asukohast. Hajaasustuses on enamasti paremad võimalused biolagunevate jäätmete 

käitlemiseks (kompostimiseks) tekkekohas, millega säästetakse keskkonda jäätmete 

transpordist ja antakse mullale vajalikku viljakust. Sorditud jäätmete kogused ja nende 

suunamine taaskasutusse sõltub suuresti sellest, kui mugavaks on inimeste jaoks tehtud nende 

üleandmine. Väga oluline roll on inimeste teadlikkusel ja tahtes tekkekohas jäätmeid liigiti 

koguda. 

Vallaelanikel on enamasti olemas võimalused jäätmete liigiti üleandmiseks, kuid kohati jäävad 

üleandmiskohad elanikust liialt kaugele. Kui Saarde valda rajatakse jäätmejaam, siis võib 

eeldada, et liigiti kogutud jäätmete osakaal suureneb ja aina rohkem jäätmeid suunatakse 

ringlusesse. 
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LISAD 

Lisa 1. Jäätmekava seadusandlik taust 

Lisa 2. Vastutuse jagunemine jäätmehoolduse korraldamisel 

Lisa 3. Mõisted 



53 

 

Lisa 1. Jäätmekava õiguslik regulatsioon 

 

Üleriigiline jäätmekäitlust reguleeriv seadusandlus 

  

Alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga on Euroopa Liidu õigusnormid Eesti siseriikliku 

õiguse osa. Riigikogu poolt 28. jaanuaril 2004. a vastuvõetud jäätmeseadus lähtub Euroopa 

Liidu jäätmealastest raamdirektiividest. 

Tabelis on toodud põhilised Euroopa Liidu ning Eesti Vabariigi jäätme- ja pakendialased 

õigusaktid. 

 Sisu  Euroopa Liit  Eesti Vabariik  

Jäätmekäitluse üldised põhimõtted, 

jäätmekäitluse hierarhia.  

Ohtlike jäätmete käitlemise üldised 

põhimõtted.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb 

jäätmeid ja millega tunnistatakse 

kehtetuks teatud direktiivid.  

Jäätmeseadus. 

Jäätmekategooriad ja jäätmeliigid.  Komisjoni otsus 2000/532/EÜ, millega 

asendatakse otsus 94/3/EÜ ja nõukogu 

otsus 94/904/EÜ.  

Jäätmete liigitamise kord ja 

jäätmenimistu. 

Jäätmete kõrvaldamis- ja 

taaskasutamistoimingud  (D-kood ja R-

kood).  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direk-

tiiv 2008/98/EÜ. 

Jäätmete taaskasutamis- ja 

kõrvaldamistoimingute nimistud. 

Jäätmeluba vajavad ettevõtted.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direk- 
tiiv 2008/98/EÜ. 

Jäätmeseadus. 

Jäätmeloa andmise kord ja loa 

taotlemiseks vajalikud dokumendid.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 166/2006, mis käsitleb Euroopa 

saasteainete heite- ja ülekanderegistri 

loomist. 

Jäätmeloa andmise, muutmise ja 

kehtetuks tunnistamise menetluse 

käigus läbiviidavate 

menetlustoimingute tähtajad ning 

jäätmeloa taotlemiseks vajalike 

andmete täpsustatud loetelu ja 

jäätmeloa taotluse vorm ning 

jäätmeloa vorm. 

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi saa-

miseks vajalike materjalide nimistu ja 

litsentsi väljaandmise kord.  

 Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi 

andmise, muutmise ja kehtetuks 

tunnistamise kord ja menetluse 

käigus lä-biviidavate 

menetlustoimingute tähtajad, 

litsentsi taotlemiseks vajalike 

andmete loetelu ja litsentsi vorm. 
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Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud 

terfenüüle sisaldavate jäätmete 

kogumine ja kõrvaldamine; piirkogused, 

inventariseerimine ja märgistamine.  

Euroopa Liidu nõukogu direktiiv 

1996/59/EÜ polüklooritud bifenüülide 

ja polüklooritud terfenüülide 

(PCB/PCT) kõrvaldamise kohta.  

Polüklooritud bifenüüle ja 

polüklooritud terfenüüle 

sisaldavate jäätmete 

käitlusnõuded.  

Probleemtoodetes ohtlike ainete si-

salduse piirnormid.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direk-

tiiv 2000/53/EÜ, kasutuselt kõrvaldatud 

sõidukite kohta.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direk-

tiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid 

ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid 

ning millega tunnistatakse kehtetuks 

direktiiv 91/157/EMÜ.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike 

ainete kasutamise piiramise kohta 

elektri- ja elektroonikaseadmetes.  

Probleemtoodete kohta 

kehtestatud keeldude ja 

piirangute rakendamise tähtajad 

ning probleemtoodetes ohtlike 

ainete sisalduse piirnormid. 

Prügilate rajamine, asukohavalik, tin-

gimused ladestatavate jäätmete kohta, 

seire jne.  

Nõukogu direktiiv 1999/31/EÜ 

prügilate kohta; Nõukogu direktiiv 

2011/97/EL, millega muudetakse 

direktiivi 1999/31/EÜ.  

Prügila rajamise, kasutamise ja 

sulgemise nõuded. 

Pakendi taaskasutamise ülesanded.  Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu di-

rektiiv 94/62/EÜ pakendi ja pakendi- 
jäätmete kohta. 

Pakendiseadus.  

Majanduslikud hoovad ja abinõud 

pakendijäätmete taaskasutamiseks.  

Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu di-

rektiiv 94/62/EÜ pakendi ja pakendi-

jäätmete kohta.  

Pakendiaktsiisi seadus. 

Ohtlike kemikaalide identifitseerimine, 

pakendamine jne.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2004/9/EÜ, 2004/10/EÜ, 

2012/18/EL ja 2013/30/EL. 

 

Kemikaaliseadus 

Reoveesette kasutamine.  Euroopa Nõukogu direktiiv 

86/278/EMÜ keskkonna, eriti mulla 

kaitsmisest reoveesette kasutamisel 

põllumajanduses.  

Reoveesette põllumajanduses, 

haljastuses ja rekultiveerimisel 

kasutamise nõuded.  

Reoveesettest toote valmistamise 

nõuded. 

Romusõidukid  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direk-

tiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud 

sõidukite kohta.  

Euroopa Komisjoni otsus 2010/115/EL, 

millega muudetakse Euroopa 

Romusõidukite käitlusnõuded. 

Mootorsõidukitest ja nende 

osadest tekkinud jäätmete 

kogumise, tootjale tagastamise 

ning taaskasutamise või 

kõrvaldamise nõuded ja kord ning 
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Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2000/53/EÜ. 

sihtarvud ja sihtarvude 

saavutamise tähtajad.  

Elektroonikaromud  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2012/19/EL elektri- ja 

elektroonikaseadmetest tekkinud 

jäätmete (elektroonikaromude) kohta.  

Elektri- ja elektroonikaseadmetest 

tekkinud jäätmete kogumise, 

tootjale tagastamise ning 

taaskasutamise või kõrvaldamise 

nõuded ja kord ning sihtarvud ja 

sihtarvude saavutamise tähtajad. 

Elektri- ja elektroonikaseadmete 

romude käitlusnõuded. 

Patarei- ja akujäätmed  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direk-

tiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid 

ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid.  

Patareidest ja akudest tekkinud 

jäätmete kogumise, tootjale 

tagastamise ning taaskasutamise 

või kõrvaldamise nõuded ja kord 

ning sihtarvud ja sihtarvude 

saavutamise tähtajad. 

Kasutatud patareide ja akude 

käitlusnõuded. 

Vanarehvid  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direk-

tiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud 

sõidukite kohta (osaliselt). 

Rehvidest tekkinud jäätmete 

kogumise, tootjale tagastamise 

ning taaskasutamise või 

kõrvaldamise nõuded ja kord.  

Põllumajandusplast 

 

 Põllumajandusplastist tekkinud 

jäätmete kogumise, tootjale 

tagastamise ning taaskasutamise 

või kõrvaldamise nõuded ja kord 

ning sihtarvud ja sihtarvude 

saavutamise tähtajad. 

Jäätmete põletamine.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete 

kohta 

Tööstusheite seadus. 

Asbesti sisaldavad jäätmed. 

 

Nõukogu direktiiv 87/217/EMÜ 

asbestist põhjus-tatud 

keskkonnareostuse vältimise ja 

vähendamise kohta. 

Asbesti sisaldavate jäätmete 

käitlusnõuded. 

Kompost 

 

 Biolagunevatest jäätmetest 

komposti tootmise nõuded. 

Keskkonnatasud  Keskkonnatasude seadus. 
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Riigi jäätmekava 2014-2020  

Dokument suunab ajahorisondini 2020 ulatuvat riiklikku jäätmehoolduse arendamist-

toimimist, jäätmete tekke ning jäätmetest tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimist, 

loodusvarade kasutamise tõhususe suurendamist ja piirab nende kasutamisel tekkinud 

ebasoodsat mõju. Kava eesmärk on aidata kaasa jäätmetekke vähendamisele, nii palju kui 

võimalik jäätmeid ette valmistada korduskasutuseks, ringlusse võtmiseks ja võimalikult vähese 

jäätmekoguse prügilatesse ladestamise tagamiseks. Teave dokumendi kohta on koondatud 

Keskkonnaministeeriumi koduleheküljele1. 

On loetletud neli jäätmehoolduse tagamise meedet: jäätmetekke vältimise2 edendamine, 

jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine, jäätmetest tekkiva keskkonnariskide 

vähendamine ja jäätmearuandluse, järelevalve ning seire arendamine. Meetmed on kavandatud 

lähtuvalt jäätmehierarhiast ja nende tulemuslikkust (eeldatavalt aastal 2020) hinnatakse 

kokkuleppeliste indikaatoritega.  

Näiteks, jäätmetekke vältimise edendamine (meede 1) osutub efektiivseks siis kui olmejäätmete 

tekke aastane kasv aastani 2020 protsentuaalselt jääb alla poole sisemajanduse koguprodukti 

(SKP) kasvust; pakendijäätmete tekkes aga aastane kasvuprotsent aastani 2020 jääb alla 2/3 

sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvuprotsendist. 

Meetme 2 – jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamise indikaatorid on esitatud tabelis. 

Jäätmete kogumisega või taas-

kasutamismoodusega kaetud 

jäätmeliik  

Baastase Sihttase 

% Aasta % Aasta 

Olmejäätmete ringlussevõtt 

nende kogumassist 

27 2011 50 2020 

Pakendijäätmete ringlussevõtt 

nende kogumassist 

56 2010 60 2020 

Biojäätmete ringlussevõtt olme-

jäätmete kogumassist 

5 2011 13* 2020 

Ehitus-lammutusjäätmete taas-

kasutus jäätmete kogumassist 

50 2011 70 2020 

Elektroonikaromude kogumine 

jäätmete kogumassist 

50 2011 65 2020 

Kantavate patarei ja akujäätmete 

kogumine jäätmete kogumassist 

33 2011 45 2016 

 *) ei tähenda prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas biolagunevaid jäätmete 

massiprotsenti. 

Riigi tasandilt nähakse, et olmejäätmete tekke vältimise edendamisel on peamine roll täita 

elanikkonnal, kelle teadlikkusest ja tarbimisharjumustest sõltub suuresti nii pakendijäätmete, 

                                                 
1 aadress: http://www.envir.ee/1189794.  
2 Euroopa Liidu jäätmete raamdirektiivi kohaselt on jäätmete vältimine ka aine, materjali või toote 

jäätmeteks muutumise eelne meede.  

http://www.envir.ee/1189794
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toidujäätmete kui ka muude olmejäätmete tekkekoguse 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.  

Arenenud riikide kogemused näitavad, et tarbijate teavitamise ja jäätmetekke vähendamise 

meetmete rakendamisel saavutatakse parim tulemus omavalitsuste, ettevõtete ja jäätmetekke 

vältimisega tegelevate kolmanda sektori organisatsioonide piirkondliku koostöö tulemusel. 

Elanikel ja ettevõtetel (jäätmetekitajatel) peab olema senisest veel parem võimalus panustada 

jäätmetekke vältimisse ja korduskasutusse. Omavalitsuste toetus ja abi ühiskondlike 

initsiatiivide (nt. kordus/taaskasutuskeskused) edukale toimimisele on hädavajalik. Sellest 

riigipoolne ootus, et jäätmetekke vältimisele aitavad meetmed on integreeritud omavalitsuste 

jäätmekavadesse.  

Kokkuvõtvalt: riigi jäätmekava esimesed meetmed osundavad omavalitsustele ja ootavad 

nendepoolset panust. Esimeses osas, tingimuste loomist elanikkonna jäätmetekke vältimisele 

suunatud initsiatiividele (paraku teadmata, kellelt tulevad initsiatiivid) ja jäätmetekke vältimise 

teadlikkuse tõstmisele; teises osas aga, et jäätmetekke vältimise meetmed (liigitikogumine ja 

ringlussevõtt) integreeritaks kohalikesse jäätmekavadesse.  
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Lisa 2. Vastutuse jagunemine jäätmehoolduse korraldamisel 

Riigi tasand 

Keskkonnaministri ülesanne on töötada välja riigi jäätmekava, mis annab jäätmehoolduse 

korraldamiseks suunised ning õigusaktid, et kavandatud plaane ja eesmärke võimalikult hästi 

ellu viia. 

Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis annab 

keskkonnakomplekslube, jäätmelube ja ohtlike jäätmete käitluslitsentse, samuti registreerib 

jäätmeluba mittevajavaid jäätmekäitlejaid, teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku 

sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Lisaks annab Keskkonnaamet oma ettepanekute 

kaudu hinnangu omavalitsuse jäätmekavale, jäätmehoolduseeskirjale ning korraldatud 

jäätmeveo hankedokumentidele. 

Keskkonnainspektsioon on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, 

mille põhiülesanne on teostada keskkonnajärelevalvet riiklikul tasandil ning kohaldada 

riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. 

Keskkonnaagentuur on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mille tegevusvaldkond on 

riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnavaldkonna riigisiseste ja 

rahvusvaheliste aruannete koostamine, keskkonnaseisundile hinnangute andmine, elutähtsate 

teenuste, sh ilmaprognoosi tagamine ning seirejaamade, -vahendite ja -seadmete pidamine ja 

uuendamine. 

Omavalitsuse tasand 

Keskne roll jäätmehoolduse korraldamisel on kohalikul omavalitsusel: 

 korraldada jäätmehooldust ja selle arendamist; 

 kontrollida jäätmete liigiti kogumist ja jäätmekäitlustoiminguid valla 

haldusterritooriumil; 

 nõustada jäätmevaldajaid ja jäätmevedajaid; 

 kooskõlastada ehitusjäätmete käitlemine enne ehitamise alustamist; 

 korraldada riigihangete seaduses sätestatud korras hanked jäätmevedajate ja 

jäätmekäitluskohtade leidmiseks ja sõlmib hankelepingu; 

 teostada järelevalvet jäätmehoolduseeskirja täitmise üle ja menetleda väärtegusid; 

 menetleda korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotlusi; 

teostada järelevalvet korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud 

jäätmevaldajate üle; 

 korraldada valla haljasaladel tekkivate aia- ja haljastujäätmete kogumist; 

 korraldada üldkasutatavates kohtades (pargid, haljasalad jms) jäätmemahutite 

paigutamine ning tagada nende regulaarne tühjendamine ja nende ümbruse korrasolek. 

Ettevõtte/tootja tasand 

Ettevõtte tasandil reguleerivad jäätmekäitlust jäätmeluba, jäätmekäitleja registreerimistõend ja 

ohtlike jäätmete käitluslitsents. Keskkonnakompleksloa omamise korral ei ole vaja eraldi 

jäätmeluba, sest kompleksloaga sätestatakse jäätmete käitlemise nõuded. Kui ettevõte käitleb 

teiste isikute tekitatud ja üle antud ohtlikke jäätmeid, peab ta omama lisaks jäätmeloale või 

keskkonnakompleksloale ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi. 
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Jäätmekäitlejad täidavad järgmisi funktsioone: 

 tavajäätmete (sh olmejäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete jm) kogumine ja edasisele 

käitlemisele (taaskasutamisele) suunamine, korraldatud jäätmevedu vastavalt 

hanketingimustele; 

 ohtlike jäätmete kogumine ja edasine käitlemine; 

 iseseisvaid jäätmekäitlussüsteeme omavates ettevõtetes tekkivate jäätmete käitlemine; 

 jäätmete taaskasutamise protsessis (ka jäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamises) 

osalemine ja oma positiivse panuse andmine. 

Pakendijäätmete ja probleemtoodete osas on teatud ettevõtete tootjavastutuse kohustuste 

täitmiseks loodud taaskasutusorganisatsioonid ja tootjavastutusorganisatsioonid. 

Kodumajapidamise tasand 

Kodumajapidamise tasandil on vaja jäätmete käitlemisel juhinduda eelkõige Saarde valla 

jäätmehoolduseeskirjast. 

Olmejäätmete käitlussüsteemi toimimise edukus sõltub otseselt elanikkonna teadlikkusest ja 

valmisolekust jäätmete liigiti kogumisel kaasa lüüa. Kodumajapidamise tasandil on olulisteks 

tegevusteks liitumine korraldatud jäätmeveoga, jäätmete tekkekohas liigiti kogumine jms. 
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Lisa 3. Mõisted 

 

Jäätmekava koostamisel on kasutatud alljärgnevaid mõisteid: 

Aia- ja haljastujäätmed on aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed 

nagu rohi, lehed, oksad jne. 

Biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, 

paber ja papp. 

Biojäätmed on järgmised biolagunevad jäätmed: 

1) aia- ja haljastujäätmed; 

2) kodumajapidamises, jaemüügikohas ja toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja 

köögijäätmed; 

3) toiduainetööstuses tekkinud jäätmed, mis on oma koostise ja olemuse poolest 

samalaadsed eelmises punktis 2 nimetatud jäätmetega. 

Ehitus- ja lammutusjäätmed on ehitus- ja lammutustegevuse ning ehitiste renoveerimise käigus 

tekkivad jäätmed. 

Jäätmed on mis tahes vallasasi või kinnistatud laev, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda 

teha või on kohustatud seda tegema. 

Jäätmehooldus on jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade 

järelhooldus. 

Jäätmejaam on spetsiaalselt rajatud tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht (detailplaneeringu 

ja projekti alusel), kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks 

kogumiskonteinerid sh. ohtlike jäätmete kogumiseks. 

Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine, sealhulgas 

vahendaja või edasimüüja tegevus. 

Jäätmepunkt on taaskasutatavate jäätmete (paberi, pakendijäätmed jms) ning piiratud valikus 

ohtlike jäätmete (vähemalt akud, patareid ja õlised jäätmed) kogumiseks mõeldud koht, kuhu 

on paigutatud vastavad kogumiskonteinerid. 

Jäätmetekitaja on isik või riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, kelle tegevuse käigus 

tekivad jäätmed, või isik, kes sooritab jäätmetega toiminguid, mille tagajärjel jäätmete olemus 

või koostis muutub, näiteks tegeleb jäätmete eeltöötlusega või segab jäätmeid. 

Jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle 

valduses on jäätmed. 

Jäätmete 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. 
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Jäätmete energiakasutus on jäätmete taaskasutamismoodus, kus põletuskõlblikke jäätmeid 

kasutatakse energia tootmiseks nende põletamisel eraldi või koos muude jäätmete või kütusega, 

kasutades ära tekkinud soojuse. 

Jäätmete kogumispunkt on sorteeritud taaskasutatavate jäätmete kogumise koht, kus on 

kogumiskonteinerid vähemalt vanapaberile ja pakendile. 

Jäätmete kõrvaldamine on nende ladestamine prügilasse, põletamine ilma energiakasutuseta 

või muu samaväärne toiming, mis ei ole taaskasutamine, kaasa arvatud jäätmete 

ettevalmistamine kõrvaldamiseks, isegi kui toimingul on osaliselt teisene tagajärg ainete või 

energia taasväärtustamise näol. 

Jäätmete ringlussevõtt, kaasa arvatud bioloogiline ringlussevõtt, on jäätmete 

taaskasutamistoiming, mille käigus jäätmematerjalid töödeldakse toodeteks, materjalideks või 

aineteks, et kasutada neid nende esialgsel või muul eesmärgil. See ei hõlma jäätmete 

energiakasutust ja töötlemist materjalideks, mida kasutatakse kütusena või tagasitäiteks. 

Jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, mille peamine tulemus on jäätmete 

kasutamine kasulikul otstarbel selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks 

sellel otstarbel kasutatud, või jäätmete ettevalmistamine nende eelnimetatud otstarbel ja viisil 

kasutamiseks kas tootmises või majanduses laiemalt. 

Jäätmete töötlemine on taaskasutamis- või kõrvaldamistoiming, kaasa arvatud jäätmete 

ettevalmistamine taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks. 

Kompostimine on biolagunevate jäätmete looduslik biokeemiline lagundamine 

mikroorganismide toimel maapinnal või kompostimisnõus (kompostris). 

Korduskasutus on mis tahes toiming, mille käigus tooteid või tootekomponente, mis ei ole 

jäätmed, kasutatakse uuesti nende esialgsel otstarbel. 

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis komisjoni määruse (EL) nr 1357/2014 lisas nimetatud 

vähemalt ühe ohtliku omaduse tõttu võivad olla ohtlikud inimese tervisele, varale või 

keskkonnale. 

Olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud 

oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. 

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

keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist. Probleemtooted 

on patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad, elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende 

osad, rehvid ning põllumajandusplast. 

Püsijäätmed on tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi 

muutusi. Püsijäätmed ei lahustu, põle ega reageeri muul viisil füüsikaliselt või keemiliselt, nad 

ei ole biolagundatavad ega mõjuta ebasoodsalt muid nendega kokkupuutesse sattuvaid aineid 

viisil, mis põhjustaks keskkonna saastumist või kahju inimese tervisele. Püsijäätmete leostuvus 

veekeskkonnas, ohtlike ainete sisaldus ning nõrgvee ökotoksilisus ei põhjusta täiendavat 

keskkonnakoormust, seda eriti põhja- ja pinnavee kvaliteedinõudeid silmas pidades. 

Suuremõõtmelised jäätmed on olmejäätmed, mis oma suurte mõõtmete tõttu ei sobi 

segaolmejäätmete kogumismahutisse (nt vana mööbel jmt). 
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Taaskasutusorganisatsioon on pakendiettevõtjate poolt pakendi- ja pakendijäätmete kogumise 

ja taaskasutuse korraldamise eesmärgil loodud keskkonnaministeeriumi poolt akrediteeritud 

mittetulundusühing. 

Tavajäätmed on kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka. 

Tootjate ühendus ehk tootjavastutusorganisatsioon on mittetulundusühing või muu 

majanduslikku tulu mittetaotlev organisatsioon, mille liikmeteks on üksnes tootjad või tootjate 

ühendused ning mille üks eesmärke on teatud liiki probleemtoodetest tekkinud jäätmete 

kogumise ja taaskasutamise korraldamine või finantseerimine. 

Ulaladestamine on maastikel nähtavad isetekkelised ladestuskohad (Keskkonnaministeerium 

2018) 

 


