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I ÜLDIST 

1.1 Üldine informatsioon 

 
Saue valla kehtiv Jäätmekava on koostatud OÜ Alkranel poolt 2008 aastal ning on Saue valla 
jäätmekäitlust korraldav ja suunav dokument, mis määras jäätmekäitluse arengusuunad 
järgnevaks viieks aastaks (2008-2014). Vahepealsetel aastatel on jäätmekäitlust käsitlevas 
seadusandluses toimunud terve rida muudatusi ning seetõttu pidas Saue vald vajalikuks 
olemasolevat jäätmekava kaasajastada ning viia vastavusse toimunud muudatustega. Samuti 
on ajavahemikul 2008-2011 ära tehtud ka terve rida jäätmekavas planeeritud tegevusi. 
 
Käesolev jäätmekava korrektuur on koostatud Saue Vallavalitsuse ja SWECO Projekt AS 
vahel sõlmitud töövõtulepingu 02.05.2011 alusel. Saue Vallavalitsuse ametnikest täiendasid 
jäätmekava abivallavanem Mikk Lõhmus ja arendusspetsialist Kati Oolo. 
 
Jäätmekava püstitab jäätmehoolduse eesmärgid aastateks 2011- 2015 ja toob välja eesmärkide 
elluviimise tegevuskava ning investeeringuvajaduse jäätmemajanduse arendamiseks Saue 
vallas. 
 
Kava realiseerimine sõltub lisaks Saue vallas toimuvatele arengutele ka laiemast 
maakondlikust ja üle-eestilisest jäätmekäitluse arengust ning üldisest majandusarengust. 
Mitmed jäätmealased olulised aspektid (nt jäätmepõletustehase valmimise aeg jms) on hetkel 
teadmata. Seetõttu tuleb ka käesolevat dokumenti perioodiliselt üle vaadata ja ajakohastada. 
2011. aastal käivitas Harjumaa Omavalitsuste Liit (edaspidi HOL) projekti, mille käigus 
saadakse teada, milles seisnevad jäätmehooldusvaldkonnas laiapõhjalisema koostöö tegemise 
võimalused ja majanduslik tasuvus. Käesolev jäätmekava on koostatud lähtudes võimalusest, 
et jäätmevaldkonnas hakatakse tegema senisest laiematel alustel maakondlikku koostööd. 
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II KESKKONNAALANE TAUSTINFO 
 

2.1 Valla asukoht ja keskkonnaalane taustinfo 

Saue vald asub Harjumaal Tallinnast edelas ning piirneb Tallinna linna Nõmme linnaosa ning 
Harjumaa Harku, Keila, Kernu ja Saku vallaga ning Raplamaa Kohila vallaga. Valla keskel 
asub omaette „saarena“ Saue linn.  Saue valla pindala on 196,1 km². 
 
Kogu valla maakasutusest on põllumajandusmaad ca 50%. Viljakamad maad paiknevad valla 
lõunaosas, kus on võimalik arendada ka põllumajanduslikku tootmist. Saue vallas on 
metsamaad ca 30%. Suuremad metsamassiivid paiknevad valla lõunaosas. Arvestatavad 
maavarad on lubjakivi ja turvas, mida vallas ka kaevandatakse (Hüüru külas Harku karjäär ja 
Ääsmäe külas turbatootmine). 
 
Saue valla territooriumil tegutsevatest ettevõttetest omavad jäätmeluba CarWay OÜ, AS Tarn, 
OÜ VP Autolammutus, Saumer OÜ, Infokaitsesüsteemid OÜ ja Harku Karjäär AS. 
 
Jäätmekäitluskohtade, jäätmete kogumispunktide või jäätmemajade rajamisel on vajalik 
arvestada ka piirkonna geoloogilise ning hüdrogeoloogilise eripäraga, sh põhjavee kaitstus. 
 
Saue valla territooriumil on pinnakate (kvaternaarsed setted) suhteliselt õhuke  (≤ 5 m) ning 
ala jääb suures osas Kesk- ja Ülemordoviitsiumi ladestike lubjakivide avanemisalale. Levinud 
alvarid, s.t. alad, kus pinnakatte paksus on vähem kui 1 meeter. Aluspõhja pealispind asub 
vaadeldaval alal valdavalt absoluutsel kõrgusel 30…40 m üle merepinna. Ala läänepiirile jääb 
Vääna mattunud oru äärmine lõunaosa, kus aluspõhja pealispind asub kõrgusel 15 m üle 
merepinna (Hüüru lähikonnas). 
 
Põhjavee looduslik kaitstus paemaadel ja õhukese pinnakattega aladel (Hüüru, Vatsla, Kiia, 
Jõgisoo ja Valingu külad) praktiliselt puudub. Põhjavee  varude kasutamine toimub Saue 
vallas kompleksselt, st samast veekihist saavad põhjavee nii Saue vald kui ka Tallinna linna 
äärealad (peamiselt Nõmme piirkond).  Seega, kuna tegemist on halvasti kaitstud põhjaveega, 
seab see ranged nõuded reoveekäitlusele ning jäätmemajandusele. 
 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata põhjavett ohustavatele tegevustele nagu näiteks tanklate, 
katlamajade ja suuremate toomiskomplekside aladele, kus kasutatakse vedelkütust ning on 
kütusehoidlad piirkondadele, kus tegeletakse reoveesette või sõnniku ladustamise ning 
kompostimisega, samuti jäätmete kogumise ja ajutise ladustamisega vms sealhulgas ka 
väetisehoidlatele. 
Õhuke pinnakatte kiht ei kindlusta reostuse looduslikku puhastamist, mistõttu saastunud  
pinnase- ja sademevesi  filtreeruvad vettkandvatesse lubjakividesse ja põhjavette. 
 
Saue valla põhjavee kaitstust kirjeldab lisatud kaart: 
 



 
 
Tumelilla värviga aladel on põhjavesi kaitsmata (alvarid), moreenikiht on < 2m; helelillad 
piirkondades on põhjavesi nõrgalt kaitstud, moreenikihi paksus on 2-10 m ning liivsavi < 2m; 
kollase värviga näidatud piirkondades on põhjavesi keskmiselt kaitstud, siin ulatub 
moreenikihi paksus juba 10-20 m ning savi ja liivsavi kiht 2-5 m; helerohelisega värviga 
näidatud piirkondades (Harku ja Vääna ürgorud) on põhjavesi suhteliselt hästi kaitstud, 
moreenikiht  20-50 m ning savikihti juba 5-10 m. 
 
Kaitstud põhjaveekihid Saue vallas puuduvad (savikihi paksus >10m). 
 
Loodusvarasid jäätmekäitluseks Saue valla territooriumil ei kasutata.
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III  SAUE VALLA SOTSIAAL- MAJANDUSLIK ÜLEVAADE 

3.1 Elanikkond 

Vallas on Laagri alevik ning 16 küla – Alliku, Aila, Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Vanamõisa, 
Valingu, Jõgisoo, Tuula, Koppelmaa, Pällu, Ääsmäe, Tagametsa, Maidla ja Pärinurme. Saue 
vallas on elanike arv viimastel aastatel oluliselt suurenenud. Seda on põhjustanud  nn Tallinna 
valg-linnastumine ja linnalähedaste elukohtade väärtustamine.  
 
Saue valla territooriumil paikneb ca 700 aiandusühistu krunti, mis asuvad Vatsla, Koppelmaa 
ja Maidla külades. Arvestades krundi kohta keskmiselt 2,5 elanikku, suureneb suveperioodil 
valla elanike arv ca 1,7 tuhande inimese võrra. Osa suvilaomanikke elab tõenäoliselt vallas 
aasta läbi. 
 

Jrk 
nr 

Asum/elanike arv 01.01.2004 
 

01.01.2008 01.01.2011 

1 Laagri alevik 4096 4530 4767 
2 Ääsmäe küla 637 633 670 
3 Aila küla 131 137 161 
4 Alliku küla 650 836 1233 
5 Hüüru küla 328 355 404 
6 Jõgisoo küla 241 243 254 
7 Kiia küla 180 197 207 
8 Koppelmaa küla 55 71 94 
9 Maidla küla 114 137 175 
10 Pällu küla 59 65 74 
11 Pärinurme küla 34 34 39 
12 Püha küla 83 91 114 
13 Tagametsa küla 111 125 134 
14 Valingu küla 186 200 253 
15 Vanamõisa küla 319 307 413 
16 Vatsla küla 156 191 252 
17 Tuula küla 203 217 243 
18 Aadressita   90 84 
 KOKKU 7583 8459 9571 

 
Seega elab Saue valla elanikest ca 60% valla põhjaosa Tallinaga piirnevates asulates: Laagri 
alevikus ja Alliku külas. Saue valla elanike arv on viimastel aastatel kasvanud ning seoses 
arenduspiirkondade väljaehitamisega kasvutendents jätkub. Vallavalitsuse andmeil toimuvad 
suurimad arengud elamuehituses Laagri ümbruses, Alliku, Hüüru ja Ääsmäe külades ning 
Saue linna ümbruses. 
Seega suureneb Saue valla rahvaarv eelkõige nende piirkondade arvelt. 
 

3.2 Ettevõtlus 

Saue valla arengut toetavaks teguriks on tema soodne geograafiline asend: Tallinna, Keila ja 
Saue linna lähedus ning Harku ja Saku valla naabrus. 
 
Pealinna lähedus võimaldab valla elanikel Tallinnas tööl käia ja kasutada sealset tehnilist ning 
sotsiaalset taristut. 



 
Samas ka turu lähedalolu soodustab ettevõtluse arengut vallas, eriti teenindussfääri 
laiendamist, tehnoparkide teket  ja  Tallinn-Pärnu-Ikla mnt (Via-Baltica trassi) teenindust. 
Piirkonniti takistab arendustegevust taristu  puudumine või selle amortiseerumine (Andmed: 
Saue valla arengukava aastani 2015). 
 
Eelkirjeldatut arvestades on jäätmekäitluse korraldamine ning kontrollimine Saue vallas väga 
oluline. 
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IV JÄÄTMEMAJANDUSALANE ÕIGUSRUUM 
 

4.1 Üldist 

Jäätmevaldkonna strateegilised eesmärgid lähtuvad EL ja Eesti üldisest keskkonnapoliitikast, 
kus jäätmepoliitika peaeesmärk on vältida jäätmeteket ja edendada taaskasutamist, sh 
korduskasutamist ja ringlusesse võtmist. 2008. a kinnitas Vabariigi Valitsus uue jäätmekava, 
mis määrab jäätmehoolduse üldised arengusuunad aastani 2013. 

Jäätmekava põhieesmärk on jäätmete ladestamise vähendamine, jäätmete taaskasutamise 
suurendamine ning tekkivate jäätmete ohtlikkuse vähendamine, et negatiivne mõju 
keskkonnale oleks minimaalne. 
 
Põhieesmärgi saavutamine on seotud jäätmehierarhia rakendamisega: jäätmeteket tuleks 
vältida ja kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik taaskasutada, sh 
korduvkasutada, ringlusse võtta ning viia prügilasse minimaalsel hulgal. 
 

4.2 Eesti jäätmekäitlusalane seadusandlus 

 
Eesti Vabariik rakendab jäätmemajanduse planeerimisel ja korraldamisel säästva arengu 
põhimõtteid ning arvestab keskkonnaalases seadusloomes Euroopa Liidu direktiivide 
soovitustega. Jäätmeseadusega määratud eesmärkide saavutamiseks ja jäätmemajanduse 
planeerimiseks koostatakse üleriigiline ning kohalike omavalitsuste jäätmekavasid. 
 
Käesoleval ajal kehtib Riigi jäätmekava 2008-2013 (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
korraldusega nr 234, 29. maist 2008.a.). Riigi jäätmekava on jäätmehoolduse arengukava, mis 
hõlmab kogu riigi territooriumi, käsitleb riikidevahelist jäätmekäitluse optimeerimist ning 
sisaldab ka maakondade jäätmehooldust käsitlevaid alljaotisi. 
 
Vastavalt Jäätmeseadusele on jäätmekäitluse planeerimine ja suunamine oma 
haldusterritooriumil omavalitsuste ülesanne. Jäätmeseadusega on kohalike omavalitsustele 
kehtestatud järgmised olulisemad õigused ja kohustused: 

- Jäätmehoolduse arendamise korraldamine oma haldusterritooriumil (§ 12 lõige 2); 
- Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, 

et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses (§ 31); 
- Jäätmehoolduse arendamiseks koostatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse 

jäätmekava (§ 39); 
- Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse 

arengukava osa, mis käsitleb valla või linna jäätmehoolduse arendamist. 
 
Jäätmekava võib koostada mitme kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Jäätmekava 
koostamisel võetakse arvesse riigi jäätmekavas sätestatut (§ 42). Kui riigi jäätmekava 
ajakohastamise käigus tehtud muudatused käsitlevad näiteks ainult kohaliku omavalitsuse 
üksuse jäätmekava, ajakohastatakse kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava ühe aasta 
jooksul ajakohastatud riigi jäätmekava kinnitamisest arvates (§43 lõige 3 ). 



- Kohalik omavalitsus võib nõuda oma haldusterritooriumil tegutsevalt ettevõtjalt 
äriseadustiku tähenduses, mittetulundusühingult, sihtasutuselt ja seaduse alusel 
asutatud muult asutuselt jäätmekava koostamist oma kulul ning esitamist, kui see on 
vajalik KOV üksuse jäätmekava koostamiseks või ajakohastamiseks (§ 44 lõige 4). 

 
Kohaliku omavalitsuse üksused korraldavad oma haldusterritooriumil: 

- kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja nende üleandmist 
jäätmekäitlejatele, v.a. probleemtoodete puhul, kus toimib tootja vastutus (§ 65 lõige 
2); 

- olmejäätmete kogumise ja veo. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka muid 
jäätmeid, kui seda tingib oluline avalik huvi (§ 66 lõige 2); 

- iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega jäätmeveo eri- või 
ainuõiguse andmiseks konkursi konkurentsiseaduse alusel kehtestatud korras. 
Kohaliku omavalitsuse volikogu võib Halduskoostöö seaduses sätestatud korras 
korraldatud jäätmeveo konkursiga seonduvate haldusülesannete täitmiseks volitada 
mittetulundusühingut, mille liige vastav kohaliku omavalitsuse üksus on ning mille 
liikmeteks saavad vastavalt põhikirjale olla ainult kohaliku omavalitsuse üksused või 
kohaliku omavalitsuse üksuste liit (§ 67 lõige 1); 

- Kohaliku omavalitsuse üksus võib jätta jäätmeveo korraldamata haldusterritooriumi 
hajaasustusega osades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete 
väikese koguse tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud 
jäätmeveoks puudub tervise- ja keskkonnakaitsevajadus (§ 66 lõige 3); 

- Jäätmete veopiirkond tuleb määrata arvestusega, et piirkonna minimaalne suurus tagab 
jäätmeveoki täitumise ühe kogumisringiga või piirkonna elanike arv ei ole üldjuhul 
suurem kui 30 000 (§ 67 lõige 3); 

- Kohaliku omavalitsuse üksus asutab määrusega jäätmevaldajate registri ning kehtestab 
registri pidamise korra (§ 69 lõige 3); 

- Kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja kehtestamine (§ 71); 
- Jäätmeseaduse rikkumistest tulenevate väärtegude kohtuvälist menetlust (§ 127 lõige 

2 punkt 3). 
 

Samuti tuleb järgida järgmisi Jäätmeseadusest tulenevaid nõudeid: 
- Jäätmed tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning kui see ei ole 

muude jäätmekäitlusmoodustega võrreldes ülemäära kulukas; 
- Rakendada loodusvarade ja toorme säästlikuks kasutamiseks parimat võimalikku 

tehnikat, sealhulgas tehnoloogiat, milles võimalikult suures ulatuses taaskasutatakse 
jäätmeid; 

- Jäätmete energiakasutusele tuleb eelistada jäätmete ringlussevõttu toormena või 
materjalina; 

- Jäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nende tekkekohale võimalikult lähedal 
asuvas tehnoloogiliselt sobivas ning tervise- ja keskkonnakaitsenõuetele vastavas 
jäätmekäitluskohas; 

- Jäätmeseaduse kohaselt ei tohi prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas olla 
biolagunevaid jäätmeid: 
1) üle 45 massiprotsendi alates 2010. aasta 16. juulist; 
2) üle 30 massiprotsendi alates 2013. aasta 16. juulist; 
3) üle 20 massiprotsendi alates 2020. aasta 16. juulist.; 

- Tootja on kohustatud tema valmistatud, edasimüüdud või imporditud probleemtootest 
tekkinud jäätmed kokku koguma ja neid taaskasutama või kõrvaldama. 
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Probleemtoodeteks on patareid ja akud, PCB-sid sisaldavad seadmed, mootorsõidukid ja 
nende osad ning elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad. Tootja on kohustatud tagama 
tema poolt valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtoodetest tekkinud jäätmete 
kokkukogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise ning selle kulud kannab 
tootja. 
 
EL elektri- ja elektroonikaseadmete direktiivi (2002/96/EÜ) kohaselt on püstitatud eesmärgiks 
koguda kodumajapidamistest 31.12.2006. a. 4 kg elektri- ja elektroonikajäätmeid inimese 
kohta aastas. Uutele liikmesriikidele, sh Eestile on tehtud erand, mille kohaselt tuli vastav 
sihtarv täita hiljemalt 2008. aasta detsembriks. 
 
Pakendiseaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesanne määrata kindlaks oma 
haldusterritooriumil pakendi- ja pakendijäätmete kogumisviisid (§ 15 lg 1). Kohaliku 
omavalitsuse üksuse jäätmekavas peab olema eraldi käsitletud pakendi- ja pakendijäätmete 
kogumise ja taaskasutamise korraldamine, väljaarendamine ja seatud eesmärkide saavutamise 
meetmed (§15 lg 2). 
Pakendiseaduse §171 esitab  nõuded pakendijäätmete kogumiskohtadele arvestades 
tagatisrahata kogutavaid pakendijäätmeid.  
Tagatisrahata pakendijäätmete kogumisel peab taaskasutusorganisatsioon tagama, et 
kogumiskohtade tihedus oleks järgmine: 

1) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 1000 elanikku ühel 
ruutkilomeetril – vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 500 meetri raadiuses; 
2) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 500 elanikku ühel 
ruutkilomeetril – vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri raadiuses; 
3) kui asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril – kohaliku omavalitsuse 
territooriumil paiknevates asulates, arvestusega üks kogumiskoht 500 elaniku kohta. 
 

§ 17 lõikes 1 loetletud tingimuste täitmise hindamisel arvestatakse ainult neid tagatisrahata 
pakendijäätmete kogumiskohti, mis on suunatud ja kättesaadavad avalikkusele 
pakendijäätmete üleandmiseks. 
 
Kohaliku omavalitsuse organ peab võimaldama taaskasutusorganisatsioonidel täita  § 17 
lõikes 1 sätestatud tingimusi. Tingimuste täitmiseks võivad taaskasutusorganisatsioonid 
omavahel või pakendiettevõtjaga (§ 16, lõige 3) sõlmida kokkuleppeid, kusjuures igas 
kogumiskohas peab olema tagatud kõigi pakendimaterjali liikide kogumine. 
 
Kogumiskohtade asukoht, kogumiskonteinerite miinimumarv ja miinimummaht iga 
kogumiskoha kohta ning nende tühjendamissagedus lepitakse kokku 
taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse vahel. 
 
Kohaliku omavalitsusega kokkuleppel võib pakendijäätmete kogumist korraldada ka nende 
tekkekohal kogumisena. Sel juhul võib kohaliku omavalitsuse nõusolekul vähendada 
pakendijäätmete kogumiskohtade tihedust ning kogumiseks ettenähtud  konteinerite arvu ja 
mahtu. 
 
Alates 2010. aasta 31. detsembrist peab pakendiettevõtja tagama pakendijäätmete 
taaskasutamise järgmises ulatuses: 

1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60%-ni aastas; 



2) pakendijäätmete kogumassist ringlussevõtuna vähemalt 45%-ni aastas ja iga 
pakendimaterjali liigi kogumassist vähemalt 15 %-ni aastas. 

 
Keskkonnatasude seadus (01.01.2006) sätestab tasumäärad saasteainete ja jäätmete keskkonda 
viimisel ning tasu arvutamise ja maksmise korra. 
 
Keskkonnajärelevalve seadus (07.07.2001) kehtestab riiklikku keskkonnajärelevalvet 
teostavate ja juhtivate ning riiklikule järelevalvele allutatud isikute õigused ja kohustused. 
 
Keskkonnajärelevalve seaduse järgselt on kohalik omavalitsusorgan või asutus üks 
keskkonnajärelevalve teostajatest (§ 3 lg 1). Kohalik omavalitsusüksus: 

- Rakendab seaduses sätestatud abinõusid ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks ja 
kohustuslike keskkonnakaitseabinõude elluviimiseks; 

- Teavitab Keskkonnainspektsiooni keskkonda kahjustavast või ohustavast 
õigusvastasest tegevusest või loodusressursi kasutamisega seotud õiguspärasest 
tegevusest, kui selline tegevus seab ohtu inimeste elu, tervise või vara, ning Maa-
ametit maakasutuse, maakorralduse, maa– arvestuse ja maareformi toimingute nõuete 
rikkumise juhtumitest (§ 6 lg 3). 

 
Teatud liiki jäätmete käitlemine ei kuulu Jäätmeseaduse reguleerimisalasse. Radioaktiivsete 
jäätmete käitlemisel tuleb arvestada Kiirgusseadusega. 
 
Loomsete jäätmete käitlemist reguleerivad Loomatauditõrje seaduse alusel vastuvõetud 
Põllumajandusministri määrus 10.11.2000 nr. 65 “Loomsete jäätmete liigitus, nende 
käitlemise veterinaar-nõuded ning käitlemisega tegelevate ettevõtete tunnustamise kord” 
 
Lisaks seadustele reguleerivad kohalike omavalitsuste jäätmehooldust ka mitmesugused 
määrused. Jäätmeseadusest tulenevaid määruseid on kehtestatud nii Vabariigi Valitsuse kui ka 
Keskkonnaministri poolt. 
 
Keskkonnaministri määruse 29.04.04 nr 38 Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded 
(RTL 2004, 56, 938; 108, 1720) kohaselt ei tohi prügilasse ladestada prügilatesse tervishoiu ja 
veterinaarasutuste nakkusttekitavaid jäätmeid. 
 
Vastavalt Ravimisseadusele (RTI, 06.01.2005, 2, 4) tuleb kõlbmatud ravimid kui ohtlikke 
jäätmeid ning neid tuleb hävitada (kõrvaldada või taaskasutada) selleks tegevuseks ohtlike 
jäätmete käitluslitsentsi omavas ettevõttes. Lisaks jäätmeseaduse alusel jäätmeluba omavale 
isikule peavad kõlbmatuid ravimeid tarbijatelt vastu võtma ja hävitamisele suunama 
üldapteek, veterinaarravimite osas ka veterinaarapteek. 
 
Seadustes antud volitusnormide alusel on välja antud Vabariigi Valitsuse ja 
keskkonnaministri määrused. Neid siinkohal eraldi välja ei tooda, määrused on avaldatud 
Riigi Teatajas. 
 

4.3 Euroopa Liidu otsekohalduvad õigusaktid 

Euroopa Liidu keskkonnapoliitika koosneb mitmesajast seadusandlikust aktist, sh direktiivid, 
mitmesuguste eeskirjade ning nõuete kehtestamine, tegevuste läbiviimise korrad jms, 
millistest suur osa on otsekohaldatud ka Eesti tingimustele.  
 



  
 SAUE valla jäätmekava aastateks 2012-2015 
 (Saue valla jäätmekava 2008-2014 ajakohastamine) 
___________________________________________________________________________ 

13 
 

-  „Jäätmete prügilasse vastuvõtu kriteeriumid ja kord“ (2003/33/EÜ); 
- „Akrediteerimise ja turujärelvalve nõuded seoses toodete turustamisega“ (765/2008); 
- „Metallilise elavhõbeda ning teatavate elavhõbedaühendite ja-segude ekspordi 

keelustamise ja metallilise elavhõbeda ohutu ladustamine“ ( 1102/2008). 
- Eraldi teemade valdkonna moodustab jäätmete eksport-import ja jäätmeveoga 

seonduvad tegevused, näiteks „Jäätmesaadetised (riikidevaheline jäätmevedu)“        
(1013/2006). 

- Samuti on oluline pakendimajanduse seotud valdkond, kus üks olulistest direktiividest 
on „Pakendimaterjalide identifitseerimissüsteemi kehtestamine vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ“ (97/129/EÜ). 

 
Arvestada tuleb püsivaid orgaanilisi saasteaineid (PoPs) käsitlevate määrustega  (850/2004 ja 
selle lisade muudatused 756/2010 ning (757/2010). Vajalik on ka kõikide kemikaalide 
registreerimise, hindamise, autoriseerimisega seotud määruste arvestamine 
(REACH)(1907/2006-2009) jms. 
 
Jäätmehoolduse seisukohalt on olulisemad järgmised direktiivid: 
- Nõukogu direktiiv 75/442/EEÜ 15. juulist 1975 jäätmete kohta (EÜT L 194, 

25.7.1975), täiendatud direktiiviga 91/156/EMÜ 18. märtsist 1991 (EÜT L 078, 
26.03.1991); 

- Nõukogu direktiiv 91/689/EMÜ 12. detsembrist 1991 ohtlike jäätmete kohta (EÜT 
L377 31.12.1991), täiendatud direktiiviga 94/31/EÜ 27. juunist 1994 (EÜT L 
168,2.7.1994). 

 
Nimetatud baasdirektiividel põhinevad mitmed spetsiifilised direktiivid, millistest tähtsamad 
on järgmised: 

- Nõukogu direktiiv 75/439/EMÜ 16. juunist 1975 jääkõlide kõrvaldamise kohta (EÜT 
L 194, 25.07.1975), täiendatud direktiiviga 87/101/EEÜ 22. detsembrist 1986 (EÜT L 
042, 12.02.1987); 

- Nõukogu direktiiv 91/157/EMÜ 18. märtsist 1991 teatud ohtlikke aineid sisaldavate 
patareide ja akumulaatorite kohta (EÜT L 078, 26.03.1991); 

- Kantavate akude ja mootorsõidukite akude märgistamise eeskirjad (1103/2010); 
- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 94/62/EÜ 20. detsembrist 1994 pakendi ja 

pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994); 
- Nõukogu direktiiv 96/59/EÜ 16. septembrist 1996 polüklooritud bifenüülide ja 

polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kohta (EÜT L 243, 24.09.1996); 
- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ 18. septembrist 2000 

romusõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000); 
- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/95/EÜ 27. jaanuarist 2003 piirangute 

kohta teatud ohtlike ainete kasutamise osas elektri- ja elektroonikaseadmetes (EÜT 
L037, 13.02.2003); 

- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ 27. jaanuarist 2003 elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta (EÜT L 037, 13.02.2003). 
 

Jäätmekäitluse protsessil valitsevate tehniliste tingimuste kohta, mis peavad tagama 
jäätmekäitlusprotsessi ohutuse, on välja töötatud järgmised olulisemad direktiivid: 

-  Nõukogu direktiiv 86/278/EMÜ 12. juunist 1986 keskkonna ja eriti pinnase kaitse 
kohta reoveesette kasutamisel põllumajanduses (EÜT L 181 04.07.1986); 



- Nõukogu direktiiv 1999/31/EÜ 26. aprillist 1999 prügilate kohta (EÜT L 182, 
16.07.1999). Antud direktiivis on prügilate kohta antud olmejäätmete osas järgmised 
tingimused: 
1) 2009. a. – ladestatavate biolagunevate jäätmete kogus (kaaluliselt) moodustaks 50% 
1995. a. tasemest; 
2) 2016. a. – ladestatavate biolagunevate jäätmete kogus (kaaluliselt) moodustaks 35 
% 1995. a. tasemest. 

- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/59/EÜ 27. novembrist 2000 
laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates (EÜT L 332, 
28.12.2000); 

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/76/EÜ 4. detsembrist 2000 jäätmete 
põletamise kohta (EÜT L 332, 28.12.2000). 

Otsekohalduvad Euroopa Liidu õigusaktid: 
- Jäätmete prügilasse vastuvõtu kriteeriumid ja kord (2003/33/EÜ), 
- Metallilise elavhõbeda ning teatavate elavhõbedaühendite ja -segude ekspordi 

keelustamise ja metallilise elavhõbeda ohutu ladustamine (1102/2008), 
- Jäätmesaadetised (riikidevaheline jäätmevedu) (1013/2006), 
- Pakendimaterjalide identifitseerimissüsteemi kehtestamine vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ (97/129/EÜ), 
- Erandi tingimuste kehtestamine plastkastide ja -aluste jaoks seoses pakendeid ja 

pakendijäätmeid käsitlevas direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetallide 
kontsentratsioonitasemetega (1999/177/EÜ), 

- Erandi tingimuste kehtestamine klaaspakendi jaoks seoses pakendeid ja 
pakendijäätmeid käsitlevas direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetalli 
kontsentratsioonitasemetega (2001/171/EÜ), 

- Otsuse 2001/171/EÜ muutmine eesmärgiga pikendada erandi tingimuste kehtivust 
klaaspakendi jaoks seoses direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetalli 
kontsentratsioonitasemetega (2006/340/EÜ), 

- Pakendite ja pakendijäätmete andmebaasisüsteemi vormid (2005/270/EÜ) 
- Püsivad orgaanilised saasteained (POPs) (850/2004), 
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 850/2004 püsivate orgaaniliste 

saasteainete kohta IV ja V lisa muutmine (756/2010), 
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste 

saasteainete kohta) I ja III lisa muutmine (757/2010), 
- Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja Euroopa Kemikaalide 

Agentuuri asutamine (REACH) (1907/2006), 
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse nr 1907/2006 

(REACH) parandus (29.05.2007), 
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse nr 1907/2006 

(REACH) parandus (05.02.2009). 
 
Oluline jäätmekäitlust reguleeriv raamdirektiiv on “Reostuse kompleksse vältimise ja kontrolli 
direktiiv” (96/61/EÜ), mis näeb ette saasteainete emiteerimise integreeritud komplekslubade 
väljaandmist. 

4.4 Saue valla jäätmekava seos Riigi jäätmekavaga 

Käesoleval ajal on koostatud Riigi jäätmekava 2008-2013, mis on vastu võetud Vabariigi 
Valitsuse 29. mai 2008.a korraldusega nr 234. 
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Riigi jäätmekava 2008-2013 põhieesmärk on jäätmehoolduse korrastamine, järgides seejuures 
säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid. Territoriaalselt haarab jäätmekava kogu riiki. 
Käsitlusala haarab ka jäätmealase rahvusvahelise koostöö, jäätmete sisse- ja väljaveo. 
Põhieesmärgi saavutamine on seotud jäätmehierarhia rakendamisega: jäätmeteket tuleks 
vältida ja kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik taaskasutada, sh 
korduvkasutada, ringlusse võtta ning viia prügilasse minimaalsel hulgal (sorteeritud jäätmete 
põletamine).  
 
Jäätmekava haarab need jäätmeliigid, mis on jäätmeseaduse reguleerimisalas, seega nii 
ohtlikud jäätmed kui ka tavajäätmed (s.h püsijäätmed). 
Jäätmekava eesmärkide püstitamisel on lähtutud EL ja Eesti keskkonnapoliitikast, s.h 
õigusaktide nõuetest ja heast keskkonnatavast. 
 
Kuigi EL eelnõu Ressursside säästev kasutamine: jäätmetekke vältimise ja jäätmete 
ringlussevõtu temaatiline strateegia (Brüssel 21.12.2005 KOM (2005) 666 lõplik) võib veel 
muutuda, jäävad juba sõnastatud EL jäätmepoliitika eesmärgid ja printsiibid kehtima ka 
tulevikus. 
Need on järgmised: 

- EL`i jäätmepoliitika võib aidata vähendada ressursikasutusest tulenevat negatiivset 
keskkonnamõju, seda jäätmetekke vältimine ning jäätmete ringlussevõtu ja 
taaskasutuse kaudu; 

- juba eelnevalt püstitatud jäätmepoliitika peaeesmärgid – vältida jäätmeteket ja 
edendada taaskasutamist, s.h korduskasutamist ja ringlusse võtmist, et vähendada 
negatiivset keskkonnamõju - on endiselt jõus ja kirjeldatud mõjupõhine lähenemine 
toetab nende saavutamist. 

 
Vajalikuks instrumendiks ja mõtteviisiks on olelustsükli (olelusringi) analüüsi kasutamine 
eesmärkide püstitamisel ja alternatiivide analüüsil. Oluline on seose katkestamine 
keskkonnakoormuse ja majanduskasvu vahel. 
Jäätmekava kontekstis väljendab see seose katkestamist ressursikasutuse, tavajäätmete ja 
ohtlike jäätmete tekke ning majanduskasvu vahel. See põhimõte on välja öeldud EL kuuendas 
keskkonnaalases tegevusprogrammis. 
Keskkonna- (jäätme-) poliitika elluviimine eeldab abinõude kompleksi, kus märksõnadeks on 
säästev tootmine ja tarbimine, integreeritud tootearendus, tootja vastutus, toote jälgimine kogu 
olelustsükli vältel, roheline (keskkonnasäästlik) riigihange jne. 
Toodete puhul peab lähtuma printsiibist, et keskkonnaküsimustega tuleb hakata tegelema juba 
toote kavandamise ja projekteerimise etapis, s.t idee, eelprojekti, projekteerimise, arendamise 
ja kõige lõpuks toote valmistamise etapis. Väga oluline on toote (ka ehitise) lammutamise 
eelnev läbimõtlemine ja taaskasutus. Seega integreeritud tootepoliitika rakendamine ehitus- ja 
lammutusprahi tekke vältimiseks. 
 
Saue valla jäätmehoolduseeskiri ja Saue valla jäätmekava järgivad ülalkirjeldatud põhimõtteid 
ning olemasolev valla Jäätmekava 2008-2013 rõhuasetus on korraldatud jäätmeveol, jäätmete 
sorteerimisel, taaskasutamisel ning tekkivate jäätmekoguste vähendamisel. 
 



 
V SAUE VALLA JÄÄTMEKÄITLUSE ÜLEVAADE 
 

5.1 Saue valla jäätmekäitlusalased õigusaktid 

 
Üleriigilist seadusandlust täpsustavad kohaliku omavalitsuse õigusaktidena Saue valla 
jäätmehoolduseeskiri. Jäätmehoolduseeskiri kehtestati Saue Vallavolikogu 30. septembri 
2010. a määrusega nr 18.  
 
Saue valla jäätmehoolduseeskirjas sisalduvad ja kohaliku omavalitsuse kaalutlusõigusest 
tulenevad põhiregulatsioonid on järgmised: 

1. Saue vallas toimib korraldatud jäätmevedu. 
2. Saue valla hajaasustusega alad on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga ning seetõttu 

kohaldatakse nimetatud aladel jäätmehoolduseeskirjast ja jäätmeseadusest tulenevaid 
nõudeid. 

3. Tiheasustusalaks eeskirja tähenduses on valla üldplaneeringuga määratud ja 
hoonestatud tiheasustusalad sh Vatsla, Koppelmaa ja Maidla aiandusühistute maa-ala. 

4. Saue valla haldusterritoorium moodustab ühe korraldatud jäätmeveo veopiirkonna. 
5. Kõik Saue valla haldusterritooriumil tegutsevad füüsilised ja juriidilised isikud peavad 

iga tegevuse juures rakendama kõiki võimalikke meetmeid, et vältida või vähendada 
jäätmeteket ning kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ohtu tervisele, varale 
ega keskkonnale. Tekkinud jäätmed tuleb sorteerida ja liigiti koguda arvestades 
eeskirjas sätestatud nõudeid. 

6. Jäätmete käitlemine väljaspool prügilat või jäätmekäitluskohti on keelatud, välja 
arvatud oma kinnistul tekkivad aia- ja pargijäätmed (lehed, okkad, oksad jms), 
immutama puit ja biolagunevad jäätmed, mida võib käidelda oma kinnistu piires 
eeskirjas sätestatud korras. 

7. Eraldi ehk liigiti kogutakse Saue vallas järgmisi jäätmeliike: 
1) vanapaberit ja -pappi; 
2) kompostitavaid biolagunevaid jäätmeid; 
3) ohtlikke jäätmeid; 
4) vanametalli; 
5) pakendeid; 
6) ehitusjäätmeid; 
7) probleemtoodetest tekkivaid jäätmeid. 

8. Jäätmeteks, mille kogumine ja vedamine Saue vallas toimub vastavalt korraldatud 
jäätmeveo nõuetele Vabariigi Valitsuse kehtestatud jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike 
jäätmete nimistu jaotuskoodi „20“  all loetletud olmejäätmete liigid on järgmine: 
20 01 01 – paber ja kartong; 
20 03 01 – segaolmejäätmed; 
20 01 08 – biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed. 
20 03 07 – suurjäätmed 

9. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud erinevate jäätmeliikide eritingimused Saue vallas 
on järgmised: 

- Paber ja kartong – korraldatud jäätmeveoga on haaratud elamumaa sihtotstarbega 
kinnistud, kus asub üle nelja korteri; mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistud, kus on 
üle 25 töötaja või neid jäätmeliike tekib eraldivõetuna üle 50 kg nädalas. 
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- Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed - korraldatud jäätmeveoga on alates 
01.01.2009.a haaratud elamumaa sihtotstarbega kinnistud, kus on üle 10 korteri; 
samuti mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistud, kus asub kaubandus- või 
toitlustusasutus ning mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistud, kus on üle 25 töötaja ja 
neid jäätmeliike tekib eraldivõetuna üle 50 kg nädalas. 

10. Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud: 
- ühistranspordipeatustes, tänavatel, parkides, ning haljasaladel paiknevate avalike 

jäätmemahutite tühjendamine ja nendes jäätmemahutites asuvate jäätmete vedamine; 
- avaliku ürituse korraldamise luba vajavatel üritustel tekkivad jäätmed. 

 
Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ühiseid kogumismahuteid, mis 
teenindavad küla, aiandusühistut või mitut kinnistut, seejuures peavad jäätmekäitluslepingus 
olema fikseeritud kõik ühist kogumismahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühise mahuti 
kasutajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.  
 

5.2 Tekkivad jäätmekogused Saue vallas 

Prügilatesse ladestatavad jäätmekogused on aasta-aastalt vähenenud. Oma osa selles on 
kindlasti majanduse tsüklilisusel, kuid tuleb ära märkida ka jäätmekäitlusettevõtete poolt 
arendatavad taaskasutusvõimalused (korduvkasutus, ringlussevõtt jms) ja  jäätmete järjest 
suurem suunamine taaskasutusse s.h. põletusse. 
 
Saue vallas tekkivad jäätmekogused: 

Aasta 2006  2007  2008  2009  
Jäätme liik Vallast 

kokku 
(t) 

sh 
maja-
pida-
mis-
test 

Vallast 
kokku 
(t) 

sh maja-
pida-
mis-test 

Vallast 
kokku 
(t) 

sh 
maja-
pida-
mis-test 

Vallast 
kokku 
(t) 

sh maja-
pidamis-
test 

Segaolme-
jäätmed 

2 191,9 773,9 2412,2 1385,5 1869,7 1050,1 2233,2 1384,4 

Biolagune-vad 
jäätmed 

265,8 0,3 247,4 0,2 217,3 1,3 74,9 1,1 

Pakendi-jäätmed 265,5 13,5 428,9 17,8 243,4 20,3 524,1 59,0 
Paber ja kartong 
(olmejäätme-te 
hulgast välja 
nopitud) 

323,5 45,3 83,6 26,0 55,9 38,1 70,4 19,9 

Ohtlikud jäät-
med 

62,2 24,8       

Ehitusjäät-med 1 545,8 112,8 1295,0 98,2 1197,3 174,1 904,0 69,4 
Elektroonika- 
jäätmed 

0,1  1,3 - 0,34 0,1 1,886 0,2 

Taaskasuta-
tavad materj. 

  32,4 1,1 40,5 14,52 92,0 63,0 

Metall, sh 
sulamid 

25,5 - 490,7 139,8 249,9 55,6 561,4 289,3 

Suurjäätmed 6,1 2,1 37,7 1,9 1,3 - 3,2 0,24 
Vanarehvid 24,5 0,1 48,7 - 89,0 - 52,0 - 
Meditsiini- 
jäätmed 

  4,9 0,08 3,5 - 4,2 - 

Loomsed 
jäätmed 

31,2 2,5 39,1 3,5 28,8 - 12,8 0,8 



Puidu-jäätmed 5,3 - 95,4 4,1 67,1 
 

1,8 19.5 1,6 

Klaasi-jäätmed 2,8 - - - - - 6,0 - 
Õli-ja 
vedelkütuse 
jäätmed 

  5,7 1,4 5,3 1,4 1,7 0,3 

Betoon, tellised, 
plaadid, 
keraamika-
tooted 

- - 110,0 40,4 307,8 25,3 64,3 4,8 

Pinnas, sh 
saastunud 
aladelt 

  1144,2 50,0 455,2 50,3 360,9 55,1 
(sellest 
0,5 t 
saastu-
nud) 

KOKKU kõiki 
jäätmeid Saue 
vallast: 

 
 
5112 

 
 
976 

 
 
7 191,4 

 
 
1 797,1 

 
 
5 182,8 

 
 
1 449,1 

 
 
6 360,3 

 
 
1 990,7 

 
Andmed Saue valla jäätmetekke kohta aastatel 2007 - 2009 jäätmeliikide lõikes on saadud 
Keskkonnateabe Keskuse jäätmeosakonnast. Andmete aluseks on ettevõtete aastased 
jäätmearuanded (jäätmearuande kohuslased on jäätmelubade või keskkonnakomplekslubade 
omanikud või Keskkonnaametis registreeritud jäätmekäitlejad).  Kõik kogused on tonnides. 
 
Aastatel 2006-2009 on Saue valla prügi kogused vähenenud (ca 7-10 %) ja muutunud on selle 
struktuur. Suure osa prügi kogusest on moodustanud ehitusjäätmed, mille kogus on 
linnalähedaste arenduspiirkondade tõttu aastatega kasvanud. Iga aastaga on segaolmejäätmete 
kogus suurenenud, mis tuleneb nii Saue valla elanike arvu suurenemisest kui tarbimise 
kasvust, samuti kaupade pakendamisest plastikusse, kilesse jms. Võrreldes 2006. aastat 
järgnevatega on majapidamistes hakatud rohkem prügi sorteerima. Sorteeritud prügi osakaal 
kodumajapidamistest moodustab ca 70 % äraveetavast olmejäätmete hulgast (2009.a). 
 
Liigiti kogutud olmejäätmetest moodustab enamiku vanapaber ja papp, järgnevad klaasi-, 
metalli- ja puidujäätmed ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed. Liigiti kogutud 
olmejäätmete osakaal on moodustanud ca 10-12 % segaolmejäätmete kogutekkest. 

5.3 Segaolmejäätmete tekkeprognoos ja koostis 

 
Käesolevas töös lähtutakse riigi jäätmekavas toodud keskmisest olmejäätmete koostise 
hinnangust, mis sisaldab ka pakendijäätmeid.  
 
Umbes 50% kõigist olmejäätmetest Eestis tekib Tallinnas ja Harjumaal. Keskmiselt tekib 
inimese kohta 370 kg olmejäätmeid aastas, seejuures Tallinnas ja Harjumaal 445 kg. Riigi 
Jäätmekava kohaselt on olmejäätmete koguse kasv suurem lähiaastatel ning edaspidi väheneb 
vastavalt majanduskasvu stabiliseerumisega. Olmejäätmete koguse kasvuks on hinnatud 
keskmiselt 3% aastas. 
 
Saue valla olmejäätmete tekkekoguste prognoosimisel on lähtutud viimastel aastatel toimunud 
elanikkonna juurdekasvust, arvestades keskmiseks elanike arvu kasvuks ca 3 % aastas. 
 
Vastavalt Riigi Jäätmekavas toodud olmejäätmete tekke prognoosile oleks Saue valla 
olmejäätmete tekke prognoos järgmine: 
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Aasta 2008 2011 2014 
Prügi teke elaniku kohta (kg/a) 445 490 539 
Elanike arv 8 459 9 571 10 530 
Vallas tekkiv segaolmejäätmete 
kogus (t) 

3 764 4 690 5 676 

 
Hinnanguline segaolmejäätmete koostis on toodud alljärgneval skeemil:  
 
 

 

 

5.4 Korraldatud jäätmevedu ja selle toimimiseks vajalik taristu 

Saue vald moodustab täna ühe veopiirkonna. Arvestades valla jäätmetekitajate arvu ning 
jäätmeseaduses jäätmepiirkondades sätestatut, on ühe veopiirkonna moodustamine mõistlik ja 
asjakohane. 
 
Saue Vallavalitsus viis viimase konkursi vedaja leidmiseks läbi 2009-2010. Konkursi 
"Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Saue 
vallas" edukaks pakkumuseks tunnistati Ragn Sells AS-i esitatud pakkumine. Jäätmeveo 
ainuõiguse sai ettevõtja viieks aastaks ning teenust hakati osutama alates 1. märtsist 2010. 
Konkureeriv ettevõte üritas konkursitulemusi vaidlustada, kuid pärast kohtu poolt esialgse 
õiguskaitse rakendamata jätmist loobus oma kaebusest. 
 
Jäätmevedaja on kohustatud sõlmima kirjalikud jäätmekäitluslepingud kõigi 
jäätmevaldajatega, kes on selleks Jäätmeseaduse järgi kohustatud. Jäätmevaldaja, kes kasutab 
eeskirjas sätestatust teistsuguseid jäätmemahuteid või jäätmekotte ja kelle jäätmemahutite 
tühjendamine toimub harvem kui üks kord nelja nädala jooksul, on kohustatud sõlmima 
vedajaga jäätmekäitluslepingu. Jäätmemahutite tühjendamine ei tohi toimuda harvemini kui 
on sätestatud Jäätmehoolduseeskirjas. 
 
 



Probleemid ja riskid 

 
Üheks korraldatud jäätmeveoga seotud probleemiks on see, et eeskätt hajaasustuspiirkondade 
teedevõrk ei vasta kasutatavate prügiveoautode nõuetele. Kui avalike teede olukord on 
rahuldav, siis just üksikute elamuteni viivad kitsad ja teinekord ilma kõvakatteta pinnasteed, 
mis sügis -ja kevadperioodil on pehmed ja takistavad raskete jäätmeveokite ligipääsu 
elamutele. Talveperioodil toimub hajaasutuspiirkondades lumelükkamine tunduvalt väiksema 
intervalliga kui linnatingimustes, mistõttu eeskätt nt suuremate lumesadude perioodil ei ole 
võimalik lähtuda jäikadest veograafikutest. 
 
Saue vallas tuleb tiheasustusalade jäätmeid vedada eramajades vähemalt kord kuus. Seoses 
jäätmete sorteerimisega on olmejäätmete kogus vähenenud ja konteinerid jäävad pooltühjaks. 
Elanikel on kahtlus, et nad maksavad jäätmeveo eest ebaõiglaselt ja sellega seoses väheneb 
motivatsioon jäätmete sorteerimiseks. 
 
Kitsaskohaks on olnud kommunikatsioon jäätmevedaja ja elanike vahel. 
 
Kuigi 2009-2010 läbi viidud konkurss õnnestus ilma pikkade vaidlustusteta, näitab Eesti 
kogemus, et jäätmevedajate (kasumit taotlevate äriühingute) oskusteave ja võimalused 
ületavad üksikute kohaliku omavalitsuse üksuste võimalused. Seda eriti kiiresti muutuvates 
tingimustes, kus lähiaastatel on ette näha jäätmepõletuse rakendamist ja teisi innovatiivseid 
jäätmelahendusi. Nendes tingimustes on suur risk, et nii jäätmetekitaja kui kohaliku 
omavalitsuse üksus ei saa teenust parimatel (soodsamatel) võimalikel tingimustel. 
 
 
 

5.5 Jäätmejaamad ja jäätmete kõrvaldamine 

Saue vallas ei ole väljaehitatud jäätmejaama. Arvestades seda, et Tallinna linna Pääsküla 
jäätmejaam asub Saue valla piirist (ja tiheasustatud valla põhjapiirkponnast) ca 3 km 
kaugusel, on vald sõlminud lepingu Tallinna linnaga, mille alusel saavad vallaelanikud 
kasutada Pääsküla Jäätmejaama samadel alustel Tallinna linna elanikega.  
 
Saue vallas tekkinud ladestatavad tavajäätmed kõrvaldatakse läheduse põhimõtte kohaselt 
Tallinna Jäätmete Taaskasutustehasesse (endise nimega Tallinna Prügila) Jõelähtmel. 
Sulgemist vajavaid prügilaid Saue vallas ei ole. 
 
Probleemid ja riskid 
 
Jäätmete kõrvaldamise võimalused lähiaastatel kindlasti avarduvad (prügipõletus, jäätmete 
ümbertöötamine jne) Seetõttu seisavad lähiaastatel ees suuremad muudatused. Üksiku 
kohaliku omavalitsuse risk selles protsessis on see, et ebapiisava oskusteabe tõttu või üksikult 
kokku leppides ei pruugi saavutada kohaliku omavalitsuse üksuse ja jäätmetekitajate 
seisukohalt kõige soodsamaid lahendusi.  
 
Valla põhjaosas on jäätmete äraandmise võimalused mitmekesised sh võimalused kasutada 
jäätmejaama. Valla lõunaosa jääb Pääsküla jäätmejaamast suhteliselt kaugele (Ääsmäe ca 20 
km jne). Kuigi jäätmejaam jääb elanike põhiteel oleva magistraali (Tallinn-Pärnu-Ikla 
riigimaantee) äärde, tuleb Saue valla hinnagul kaaluda sorteeritud jäätmete kogumispunkti 
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rajamist valla lõunaosas (eeldatav rajamise aeg jääb aastasse 2015), eelistatavalt Ääsmäe 
piirkonnas (eeskätt ohtlikud jäätmed, suurjäätmed, aia- ja pargijäätmed, probleemjäätmed).  
 



 
VI SORTEERITUD JÄÄTMED JA NENDE KOGUMISPUNKTID 
SAUE VALLAS 

6.1 Üldist 

Esmajoones tuleks püüda olmejäätmeid sorteerida juba nende tekkimise ajal ja tekkekohas 
ning anda need jäätmekäitlejale üle juba liikide kaupa. Kui aga olmejäätmeid mingil põhjusel 
tekkekohas sorteerida ei saa või on sorteeritud jäätmed kogumise ja veo käigus segunenud, 
siis tuleb need kindlasti sorteerida enne prügilasse ladestamist. Jäätmete tekkekohas 
sorteerimine ja liigiti kogumine on selle poolest eelistatum, et tagab taaskasutatavate jäätmete 
kõrgema kvaliteedi ja parema taaskasutamisvõimaluse. 
Kui  jäätmekäitlusettevõttesse jõudnud jäätmed on segunenud biolagunevate jäätmetega (nt 
toiduained), mis määrivad ja rikuvad, muutub materjalide taaskasutamine raskeks või isegi 
võimatuks. 
Ka enamuse EL liikmesriikide praktika olme- ja nendesarnaste tavajäätmete taaskasutuse 
edendamisel on suunatud erinevate jäätmeliikide tekkekohas liigitikogumisele. Seda süsteemi 
kasutatakse ka Saue vallas. 
 
Saue vald on korraldanud mitmeid jäätmete kogumist ja äravedu käsitlevaid küsitlusi 
vallarahva hulgas, millest on selgunud nii mõndagi vajalikku jäätmemajanduse korraldamisel. 
 
Jäätmeküsitluses 2008. a uuriti  Saue valla elanike teadlikkust jäätme-kogumispunktide 
asukohtadest ning nende käitumisharjumusi erinevate jäätmete käitlemisel. Külades ja asulas 
elavad inimesed teavad paremini pakendi- ja paberijäätmete kogumispunktide asukohti. 
Pääsküla jäätmejaama kasutati vähe (leping oli ka alles vahetult enne küsitlust sõlmitud), 
kuigi elanikud on sellest võimalusest teadlikud. Maksimaalne kogumispunkti kaugus kodust, 
mida elanikud on valmis kasutama, ei ületa 200 m. Tähelepanu väärib Laagri aleviku 
eramajade elanike vähene valmisolek jäätmete viimiseks kaugemal asuvasse kogumispunkti 
(alla 5 % küsitletutest). 
 
2011. a toimunud küsitlus käsitles ohtlike jäätmete kevadist kogumist (rahul oli 61 %, ca 16 
% ei osanud teemast midagi arvata) ning muude jäätmete ja prahi äraandmise võimalusi, s.o. 
jäätme-ja prügikastide asukohti ning nende piisavust. Prügikastide osas olid aga rahul või 
soovisid neid juurde ca 34 % küsitletutest ning ca 39 % pidas nende hulka väheseks. Samas 
oldi aga ca 71 % ulatuses rahul avalike paberi ja papi ning pakendikonteinerite hulga ning 
asukohtadega. Samas oli üheks lisatud soovituseks õpetada inimesi neid kasutama. 
 

6.2 Pakendijäätmed 

Hinnanguliselt arvestatakse Eestis pakendijäätmete mahuks ca 100 kg inimese kohta aastas. 
Pakendi ringlussüsteemi tegevust suunab kohalik omavalitsus oma haldusterritooriumil, 
arvestades tootjate ja turustajate ning tarbijate seisukohti.  
 
Kohalik omavalitsus määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete 
kogumisviisid. Praegu rakendatakse Eestis kahte tüüpi kogumissüsteemi: 

- Segapakendi kogumissüsteemis kogutakse pakend ja pakendijäätmed 
kogumiskonteinerite võrgustikul põhineva kogumissüsteemi kaudu kokku. 

- Tagatisrahasüsteemis kogutakse korduskasutuspudelid ja ühekorrapakend kokku 
kogumispunktide kaudu  
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Pakendikonteinereid segapakendite tarbeks on korraliku kogumissüsteemi toimimiseks 
jaotatud üle kogu valla. Tootjavastutus pakendijäätmete kogumisel käivitus 1. mail 2005. 
aastal. Tootjavastutuse rakendumisega jäätmekäitluses on tekkinud 
tootjavastutusorganisatsioonid, kes korraldavad jäätmete kogumist ja käitlemist. Sellised on 
hetkel Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO), Eesti Pakendiringlus MTÜ ning OÜ 
Eesti Pandipakend ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO). 
 
Pakendikonteinerite asukohad on alljärgnevad: 

Jrk 
nr 

Asustusüksus 
 

Konteineri asukoht 

1 Laagri alevik  Kuuse 26 mänguväljaku kõrval 
2 Laagri alevik  Kuuse vana katlamaja, Kuuse 29A 
3 Laagri alevik Redise 4 
4 Laagri alevik  Redise 6 
5 Laagri alevik  Redise 8 
6 Laagri alevik  Redise 12 
7 Laagri alevik  Sae 3 parkla 
8 Laagri alevik  Nõlvaku/Silla ristmik 
9 Laagri alevik  Veskitammi 3 parkla 
10 Alliku küla  Väriheina tee kurv 
11 Alliku küla  Koidu elamurajoon 
12 Alliku küla  Koru tn ristmik 
13 Alliku küla  Kauri tee/Kotka tee rist 
14 Alliku küla,  Allika tee 10/Vanamõisa seltsimaja 
15 Alliku küla  Klaokse elamurajoon 
16 Hüüru küla Hüüru mõisa parkla 
17 Ääsmäe küla  Kasesalu kortermajad 
18 Ääsmäe küla Kasemäe ja Kuuskemetsa tn nurk 
19 Vanamõisa küla  Männivälja elurajoon 
20 Jõgisoo küla  Seltsimaja 
21 Maidla küla  Keskuse autobussipeatus 
22 Kiia küla,  Korpalliväljak/ridaelamud, Kiia 14 
23 Vatsla küla Kodasema/Vatsla tee rist 
24 Tuula küla  Kortermajad 
25 Pällu küla  Harutee kauplus 
26 Valingu küla  Suurekivi elamurajoon 
27 Pärnu mnt, Salzburgi hotell Hotelli majanduspool/parkla 
 Pääsküla jäätmejaam Raba 40, Tallinna linn 

Allikas: Saue Vallavalitsus 
 
Saue vallas on üle antud pakendijäätmete osakaal hakanud suurenema ajast, mil hakati 
rohkem prügi sorteerima. Vastavalt Keskkonnateabe Keskuse  andmetele koguti 2006. aastal 
vallast ca 260 tonni pakendijäätmeid ning vastav näitaja 2009. aastal oli juba 524 tonni. Väike 
tagasilöök oli aastal 2008, kui oli probleeme paberi-ja papijäätmete äraandmisega.  
 
Muude pakendite osas on sorteerimisharjumused järjest rohkem levima hakanud. 
Pakendikonteinereid kasutavad enam eramajades elavad inimesed nii Laagri alevikus kui 
väljaspool seda. Kortermajade elanikel puudub sageli võimalus pakendite muudest jäätmetest 
eraldi hoidmiseks ja seetõttu kasutatakse pakendikonteinerit vähem. 
 
Saue valla pakendikogumiskohtade võrgustik vastab põhiosas Pakendiseaduses §17¹ 
sätestatud nõuetele, küll aga oleks vajalik, praktilistest aspektidest lähtuvalt (parandada 
pakendijäätmete äraandmise võimalusi) üle vaadata pakendikonteinerite paiknemistihedus. 



Vastav analüüs on toodud jäätmekava lisas 2, mille alusel on koostatud allolev tabel ja välja 
toodud vajadused täiendavate konteinerite paigutamiseks. Kohtade valikul on lähtutud Saue 
Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistide soovitutest: 
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1 Laagri alevik 4767 9 - < 500 m Rahuldab 
2 Ääsmäe küla 670 2 - < 500 m Rahuldab 
3 Aila küla 161 - 2 < 1000m Rahuldab 
4 Alliku küla 1233 6 1 < 500 m Rahuldab 
5 Hüüru küla 404 1 1 < 1000 m Rahuldab 
6 Jõgisoo küla 254 1 1 < 1000 m Rahuldab 
7 Kiia küla 207 1 - < 1000 m Rahuldab 
8 Koppelmaa küla 94 - 1 >1000 m Rahuldab talude piirkonda, 

kuid mitte suvilate ala. 
Vajalik konteineri 
paigaldus suvilapiirkonda. 

9 Maidla küla 175 1 1 < 1000 m Rahuldab külakeskust, kuid 
mitte suvilapiirkonda. 
Vajalik konteineri 
paigaldus 

10 Pällu küla 74 1 - < 500 m Rahuldab 
11 Pärinurme küla 39 - 1 >1000m Rahuldab 
12 Püha küla 114 Puudub - >1000 m Ühiskonteiner Kiia külaga 

asukohaga Kiia külas  (el arv 
külades kokku ca 330 in) 

13 Tagametsa küla 134 Puudub, 
võimalik 
viia 
Ääsmäele. 
hajaasustus 
küla, kus 
puudub 
keskus. 

- < 1000 m Kaaluda täiendava 
konteineri paigaldust 
Ääsmäele Karja teele või 
jäätmemaja. 

14 Valingu küla 253 1 - < 500 m Rahuldab 
15 Vanamõisa küla 413 2  - <1000 m Soovitav paigaldada 

konteiner või rajada 
jäätmemaja 

16 Vatsla küla 252 1 - < 500 m Piirkonna arenedes kaaluda 
täiendava konteineri 
paigaldust 2013-2014 

17 Tuula küla 243 1 
(kortermajad
e juures) 

2 < 500 m Rahuldab 

 KOKKU 9571 27 10 Uusi konteinereid 6 tk Tagametsa ja 
Vanamõisa külades võiks ehitada jäätme-
majad 

Allikas: Saue Vallavalitsus 
 
Probleemid ja riskid 
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Pakendite kogumissüsteem ei vasta kõikides piirkondades veel seadusega sätestatud nõuetele. 
Samuti tuleks tihendada avalike pakendikonteinerite võrgustikku Laagri alevikus. 
 
Probleemiks on eeskätt tiheasutusaladel asuvate konteinerite tühjendussageduse 
mittevastamine tegelikule vajadusele ning sellest tingitud konteinerite ületäitumine ning 
jäätmereostus konteinerite ümbruses. 
 
Pakendiorganisatsioonid on üle-eestilised organisatsioonid ning üksiku kohaliku omavalitsuse 
üksuse võimalused mõjutada nende tegevust on keeruline. Üksiku kohaliku omavalitsuse risk 
selles protsessis on see, et ebapiisava oskusteabe tõttu või üksikult kokku leppides ei pruugi 
saavutada kohaliku omavalitsuse üksuse ja jäätmetekitajate seisukohalt kõige soodsamaid 
lahendusi.  
 

6.3 Biolagunevad ja kompostitavad jäätmed 

Biolagunevad jäätmed on mikroorganismide toel aeroobselt või anaeroobselt lagunevad 
jäätmed, mille hulka kuuluvad näiteks toidujäätmed, haljastusjäätmed, reoveesete, määrdunud 
vanapaber ja –papp. Biolagunevate toidujäätmete iseloom on teistest jäätmetest veidi erinev 
(üldjuhul määrivad, hakkavad kiiresti haisema, talvel külmuvad kiiresti jms), seetõttu tuleb 
biolagunevate jäätmete konteinereid tühjendada vähemalt korra nädalas ning iga konteineri 
sisse paigaldatakse spetsiaalne biolagunev vooderduskott. 
 
Kui 2004. aastal oli Saue vallas kogutud biolagunevate jäätmete hulk ligikaudu 5 tonni aastas, 
siis 2006. aastal oli vastav näitaja juba ligikaudu 270 tonni ning 2007 aastal 250 t, kuid näitaja 
on oluliselt vähenenud (ca 70 %) just aia ning haljastusjäätmete osas, kuid suurenenud ca 70 
% biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete osas. 
 
Aia- ja pargijäätmete puhul on külades valdav jäätmete kompostimine, osalt neid ka 
põletatakse. Laagri aleviku elanikel (eeskätt kortermajade piirkonnas) on kompostimiseks 
võimalusi vähem. Kortermajade elanikele antakse võimalus kevadel ja sügisel oma 
korterelamu ümbruses kokkuriisutud aia-ja pargijäätmete äraveoks. Eramaja kompostib oma 
jäätmed ise või annab vastavale jäätmekäitlusettevõttele (Saue valla elanike jaoks on sobiv 
äraandmiskoht Pääsküla jäätmejaam). Valla haljasaladel tekkivaid aia- ja pargijäätmeid 
(taimed, rohi, lehed, oksad jne) tuleb muudest jäätmetest eraldi koguda ja kompostida 
kompostimisväljakutel või vastava jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõtetes.  
 
Biolagunevate jäätmete kompostimine toimib enamasti hajaasustuses, kus on sellekohane 
harjumus, oskused ja võimalused. Tiheasustuses, nii era- kui kortermajade juures, on 
kompostimine problemaatiline, sest puuduvad motivatsioon, oskused, võimalused ja tahe seda 
teha avatud aunades. Tiheasustuses propageeritavatest kompostritest  on kasu ainult 
suveperioodil (talvel kasutamiseks mõeldud kompostrid on väga kallid) ja ka siis tuleb täita 
rida tingimusi (komposter võib olla täidetud vaid kuni 50% ulatuses, jäätmed tuleb sinna sisse 
panna vaheldumisi kas oksa puru või puidu hakkega, kompostris olevat materjali tuleb 
segada). Tulemuseks on sisuliselt jäätmete mädandamine kinnises anumas. Sama olukord on 
ka haljastusjäätmetega. Biojäätmete kontrollimatu käitlemine tingib tulevikus vajaduse 
korraldatud jäätmeveo raames koguda kokku ka eramajadel tekkivad biolagunevad jäätmed. 
 
 



Toidujäätmete puhul on näha selget käitumisharjumuste erinevust asulatüübi järgi. Külades 
toidujäätmed suures osas kompostitakse või kasutatakse loomatoiduks. Laagri alevikus 
kortermajades pannakse toidujäätmed valdavalt segaolmejäätmete hulka vaatamata sellele, et 
biolagunevate jäätmete eraldikogumine on nõutav. Korraldatud jäätmeveoga haaratud ja 
eraldi kogutud kompostitavad biolagunevad jäätmed (aia ja pargi biolagunevad jäätmed, 
köögijäätmed) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või kompostida kinnistul selleks 
ettenähtud kohas. 
 
Kuivi aia- ja pargijäätmeid, immutamata puitu ja paberit on erandkorras lubatud põletada, kui 
täidetakse siseministri 30.08.2010.a. määruses nr 40 „Küttekolde välise tule tegemise ja 
grillimise kohale esitatavad nõuded“ toodud tingimusi. 
 
Probleemid ja riskid 
Biolagunevate jäätmete osas on peamiseks probleemiks see, et sorteerimisharjumused on vähe 
levinud. Aia ja pargijäätmete osas on probleemiks see, et korterelamute piirkonnas puuduvad 
sobivad kompostimisvõimalused. 
 

6.4 Vanapaber ja-papp 

Paberi ja kartongi osatähtsus olmejäätmetes kaalulisest osast on keskmiselt 23%. Seejuures on 
ahikütte või kaminaga elamutes paberi osakaal väiksem ja kaugküttega elamutes suurem. 
Kortermajades on paberijäätmed haaratud korraldatud jäätmeveo teenusega.  Sorteeritud 
jäätmetest moodustab paber ja papp kaaluliselt ca 50-60% (70-80 t, kusjuures majapidamistest 
tuuakse seda ära ca 30 t). Paberijäätmeid pannakse olmejäätmete hulka väga vähe. Paberi- ja 
papijäätmete põletamine on veidi rohkem levinud külades elavate inimeste hulgas ja 
kogumispunkti kasutamine asulas elavate inimeste hulgas. 
 
Paberi- ja kartongijäätmete kogumiseks paigaldas vallavalitsus lähtudes jäätmekavast ja 
jäätmehoolduseeskirjast valla territooriumile avalikud paberi- ja kartongimahutid järgmise 
tihedusega: 

1) Laagri alevikus üks kogumispunkt keskmisel kandekaugusel 500 m. 
2) Alliku külas kogumispunktid Alliku Seltsimaja juures, Koidu,  Klaokse, Karutiigi, 
Metsavahi ja Kotka tee elurajoonis. 
3) Ääsmäele  (koos Tagametsa ja Pällu küladega) 2 kogumispunkti. 
4) Tuula, Maidla (koos Pärinurmega), Vanamõisa, Kiia, Jõgisoo (koos Koppelmaaga), 
Vatsla, Valingu (koos Aila külaga) ja Hüüru külades üks kogumispunkt. 
5) Suvilapiirkondades (Vatsla, Maidla, Koppelmaa) - üks kogumispunkt iga 
suvilapiirkonna kohta. 

Konteinerid osteti SA KIK toetusega ja konteineritele lisati Saue valla sümboolikaga 
infosildid. 

Vanapaberi ja –papi üleandmise kohad Saue vallas on järgmised: 
Jrk 
nr 

Asustusüksus 
 

Konteineri asukoht 

1 Laagri  Kuuse tn vana katlamaja  
2 Laagri Nõlvaku ja Sillaku rist  
3 Laagri  Vanasilla tee 9A  
4 Laagri Sae tn parkla  
5 Laagri  Veskitammi 3 parkla  
6 Alliku küla  Allika tee 10 (Vanamõisa seltsimaja)  
7 Alliku küla Klaokse elurajoon  
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8 Alliku küla Koidu tee ja Koidu põik rist  
9 Alliku küla Koru tn ristmik 
10 Alliku küla Kotka tee ja Kauri rist  
11 Alliku küla  Väriheina tee kurv  
12 Hüüru küla Hüüru mõisa parkla  
13 Jõgisoo küla  Lõokese tn  
14 Kiia küla  Kiia ridaelamud/korvpalliväljak  
15 Maidla küla  Seltsimaja/keskuse autobussipeatus  
16 Tuula küla  Kortermajade juures  
17 Valingu küla  Puiestee 4  
18 Valingu küla  Suurekivi elurajoon, küla infotahvli kõrval  
19 Vanamõisa küla,  Männivälja elurajoon  
20 Vanamõisa küla  Rõika tn  
21 Vatsla küla  Vatsla ja Kodasema tee nurk  
23 Ääsmäe küla Kasemäe ja Kuuskmetsa tn nurk 
24 Ääsmäe küla Kasesalu kortermajad 
 Pääsküla Jäätmejaam Raba 40, Tallinna linn 

Allikas: Saue Vallavalitsus 
 
Probleemid ja riskid 
Paberi ja papijäätmete kogumine on Saue vallas hästi korraldatud ja olulisi probleeme ei ole. 
Mõistlik on olemasolevat kogumisvõrku täiendada. 
 

6.5 Jäätmemajad (hajaasustuses) 

Jäätmemaja on vallavalitsuse poolt hajaasutuspiirkonda ehitatud spetsiaalne rajatis erinevate 
jäätmete (paber- ja papp, pakend, patareid jms) sorteeritud kogumiseks. Samuti võib 
jäätmemajadesse panna piirkonna segaolmejäätmete ühiskonteinerid. 

Saue valla poolt ehitatud jäätmemajad on rajatud arvestades vastava küla  probleemide ning 
vajadustega, samuti kaugusega lähima jäätmekäitluskohani. Jäätmemajad ei ole lukustatud 
ning neid saavad kasutada kõik külaelanikud, mis annab võimaluse jäätmete sorteerimiseks ka 
hajaasustusaladel. 

Saue valla poolt ehitatud jäätmemajad, kuhu on võimalik ära viia pakendeid, paberit ning 
patareisid, asuvad järgmistes külades:  

Jrk 
nr 

Asustusüksus Jäätmemaja asukoht Katastritunnus 

1 Aila küla  Vanakooli  72701:003:0012 
2 Jõgisoo küla  Seltsimaja  72703:002:0092 
3 Alliku küla  Kurvi tee 411  72701:002:0801 
4 Hüüru küla  Sauna  72701:001:0601 
5 Pärinurme küla  Kopli  72704:002:0255 
6 Koppelmaa küla  Voore mõis  72704:003:0268 
7 Maidla küla Madise  72704:003:0234 
8 Tuula küla  Mõisa 1  72704:001:0371 
9 Tuula küla  Kuristu 2  72704:001:0022 

Allikas: Saue Vallavalitsus 
 
Probleemid ja riskid 



Jäätmemajad on üheks võimaluseks tagada jäätmete äraandmise võimalused piirkondades, kus 
teedevõrk tulenevalt ilmastikutingimustest ei ole igal aastaajal valmis raskete prügiveoautode  
kasutamiseks. Seega on jäätmemajad sobiv võimalus niisuguste olukordade lahendamiseks. 
Jäätmemajadega kaasneb kaks probleemi:  

 Esiteks kokkulepped maaomanikega- kahjuks ei soovi paljud maaomanikud sellist 
objekti oma kinnistule.  

 Teiseks jäätmemaja ehitamise maksumus, elanikel puuduvad selleks võimalused ja 
vallavalitsus on suutnud neid ehitada välisrahastuse kaasamisega.  



  
 SAUE valla jäätmekava aastateks 2012-2015 
 (Saue valla jäätmekava 2008-2014 ajakohastamine) 
___________________________________________________________________________ 

29 
 

 

VII  OHTLIKUD JA PROBLEEMTOODETE JÄÄTMED 
 

7.1 Üldist 

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, 
varale või keskkonnale. Ohtlikke jäätmeid võib käidelda jäätmeloa alusel ohtlike jäätmete 
käitlemise litsentsi omav isik. Vastava litsentsi väljastab Keskkonnaamet. 

7.2 Kodumajapidamistes tekkivad ohtlikud jäätmed 

Kodumajapidamises tekib suhteliselt palju ohtlikke jäätmeid, mis tänu elanikkonna väikesele 
keskkonnateadlikkusele või ükskõiksusele satuvad suures osas tavajäätmete hulka ja koos 
nendega prügimäele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Ohtlike 
jäätmete tekitaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni jäätmeluba 
ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. 
 
Saue vallas on ohtlikuid jäätmeid võimalik ära anda litsentseeritud ettevõttele või toimetada 
Pääsküla jäätmejaama (Raba tänav 20, Tallinn) või mõnda teise ohtlike jäätmete 
kogumispunkti. Kevadeti  ja sügiseti (2 korda aastas) korraldab Saue Vallavalitsus ohtlike 
jäätmete kogumisringi, mis on mõeldud eeskätt valla nii tihe- kui hajaasustusega aladele. 
Kogumispunkt on ka Laagri alevikus. 
 
Ohtlike jäätmete kogused kogumisringidelt on järgmised: 

Jäätmeliik /ühik  2007  2008 2009 2010 
Kemikaalid (kg) 176  206  889 510 
Õlijäätmed  (kg) 389  590  336 170 
Õlifiltrid (kg) 43 43  - - 
Värvi-ja lakijäätmed 
(kg) 

615  4 855  5215 9355 

Patareid (kg) 21,5  45  99 127 
Asbest (kg)  1000  - - 
Ravimid (kg) - 62  131 194 
Elavhõbedalambid 
(tk)  

372  535  429 111 

Ohtlike ainetega 
saastunud  
materjal(1502)(kg) 

- - 380 - 

KOKKU (kg) 1 247,5 6 801,0 7 050,0 10 356,0 

Allikas: Saue Vallavalitsus 
 
Kogumisringidelt kokku kogutud ohtlike jäätmete liigilisuse struktuur on muutunud, 
domineerivaks on värvi-ja lakijäätmed, mis annab tunnistust  inimese huvist kodukorrastuse ja 
hooldustööde vastu, oluliselt vähenenud on õlijäätmete kogused, kuid samas tõusnud vanade 
ravimite kogused. Kogumisringide vajalikkust  ja inimeste huvi selle võimaluse vastu näitab 
pidev  üleantavate ohtlike jäätmete koguste kasvamine. 
 
Probleemid ja riskid 
Saue vallas on ohtlike jäätmete kogumine korraldatud heal tasemel. Probleemiks võib olla 
sobiva alalise kogumispunkti puudumine valla lõunaosas (Ääsmäe piirkond) 



 

7.3 Ettevõtetes tekkivad ohtlikud jäätmed 

Kehtiva jäätmehoolduseeskirja kohaselt on juriidilisest isikust jäätmetekitaja kohustatud oma 
ohtlikud jäätmed andma üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavatele jäätmekäitlejatele. 
Ohtlikke jäätmeid, mida käesoleval hetkel Eestis veel ei käidelda, peab juriidilisest isikust 
jäätmetekitaja säilitama oma territooriumil. 
 
Riikliku statistika järgi on ohtlike jäätmete kogused Eestis üldiselt suurenenud, mida võib 
selgitada sellega, et üha enam pannakse rõhku nende eraldi kogumisele ja neid ei ladestata 
enam muude jäätmete hulgas prügilasse. 

7.4 Jääkreostuse objektid 

Suurem jääkreostuse objekt oli Ääsmäel asuv endise sigala katlamaja ning selle mahutipark. 
Kolmest masuudimahutist oli  alles üks, samuti katlamajja suunduv torustik. 2010.a. korraldas 
Saue vald mahuti ja torustiku likvideerimise. Reostunud pinnas kooriti ja veeti 
utiliseerimiseks minema. 
Praegu puudub lõplik ülevaade maa-alustest kommunikatsioonidest. Sinna võib olla jäänud 
naftasaadusi. 

7.5  Probleemtoodete jäätmed 

Tootjavastutus ja probleemtooted: 
Probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või 
keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist.  Tootjavastutuse 
põhimõtte kohaselt peab tootja tagama tema turule lastud probleemtootest tekkivate jäätmete 
kogumise ja nende taaskasutamise, korduskasutamise või nende kõrvaldamise. Nende 
tegevustega seotud kulud kannab tootja. 
 
Tootjavastutust rakendatakse: 

1) patareidele ja akudele alates 1. maist 2004; 
2) mootorsõidukitele ja nende osadele alates 1. jaanuarist 2005; 
3) elektri- ja elektroonikaseadmetele alates 13. augustist 2005; 
4) rehvidele 1. jaanuarist 2005. 

 
Tootjavastutus on "saastaja maksab" põhimõtte laiendus ning seda nimetatakse sageli ka 
laiendatud tootjavastutuseks (ingl extended producer's responsibility). See tähendab seda, et 
tootja vastutab toote eest alates selle valmistamisest ja/või turule laskmisest kuni selle 
jäätmeteks muutumiseni ja kuni need jäätmed lakkavad olemast jäätmed. Seega ei ole tootja 
vabanenud vastutusest, kui ta on enda turule lastud toodetest tekkinud jäätmed kokku 
korjanud ja need jäätmekäitlejale üle andnud. Tootja peab teadma, mis nendest jäätmetest 
edasi saab - ta peab teadma, mida see jäätmekäitleja, kellele ta need jäätmed üle annab, nende 
jäätmetega edasi teeb. Ta peab teadma jäätmekäitluse nn ahelat algusest lõpuni. 

7.5.1 Mootorsõidukid ja nende osad 

Mootorsõidukite lammutamisega tegeleb Saue vallas mitmeid lammutuskodasid, kuid 
vastutus mootorsõidukite ja nende osade käitlemisel lasub tootjal. Allpool on toodud mõned 
põhimõisted ja nõuded:  
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Tootjavastutuse põhimõtteid rakendatakse M1, N1 ja L2e kategooriasse kuuluvatele 
mootorsõidukitele. Nii mootorsõiduki tootja kui mootorsõiduki osade tootja pidi hiljemalt 1. 
septembriks 2010 müügikohtade kaudu mootorsõidukite või nende osade kasutajatele tegema 
kättesaadavaks teabe romusõidukite tagastamiskohtade kohta (asukohad ja telefoninumbrid, 
kust on võimalik saada asjaomast teavet).  
 
Romusõidukite kogumine ja tootjale tagastamine tuleb tootjal korraldada selliselt, et 
romusõiduki omanikule oleks romusõidukist loobumine võimalikult mugav ning romusõiduki 
kogumiskohta üleandmine võimalik vähemalt tema elukohajärgse maakonna piires.  

7.5.2 Vanarehvid 

Vastavalt Jäätmeseaduse § 133 ei võeta alates 2006. aasta 16. juulist prügilasse vastu 
tükeldatud kasutatud rehve, välja arvatud jalgrattakummid ja rehvid välisdiameetriga üle 1400 
millimeetri. 
 
Vanarehvide üleandmiseks on võimalus Pääsküla Jäätmejaamas. Samuti toimub 2 korda 
aastas ülevallaline kogumisring. Tootja peab rajama vanarehvide kogumispunktid igasse Eesti 
maakonda, võttes arvesse rahvastiku tihedust ning seda, et vanarehvide üleandmine oleks 
kasutajale võimalikult mugav. Tootja peab rajama vanarehvide kogumispunktid vähemalt 
igasse Eesti linna, alevisse ning üle 1500 elanikuga alevikku. 

7.5.3 Patareid ja akud 

Saue valda on paigutatud patareikastid, kuhu eraisikud saavad ära viia oma 
kasutamiskõlbmatud patareid. Akusid saab ära anda bensiinijaamades ning  Pääsküla 
Jäätmejaamas. 
 
Patareide kogumiskastid asuvad järgmiselt: 

Jrk 
nr 

Asustusüksus 
 

Konteineri asukoht 

1 Laagri  Saue Vallavalitsus 
2 Laagri Laagri kool 
3 Laagri  Laagri lasteaed 
4 Maidla küla Maidla seltsimaja 
5 Ääsmäe küla  Ääsmäe kool 
6 Vanamõisa küla  Vanamõisa seltsimaja 
7 Jõgisoo küla Jõgisoo Piim OÜ 
8 Hüüru küla Hüüru mõis 
9 JÄÄTMEMAJAD Vt alajaotus jäätmemajad 

Allikas: Saue Vallavalitsus 
 

7.5.4 Elektri-ja elektroonikajäätmed ning kodumasinad 

Tootja peab rajama kodumajapidamises kasutatavatest elektri- ja elektroonikaseadmetest 
tekkinud jäätmete  kogumispunktid igasse Eesti maakonda, võttes arvesse rahvastiku tihedust 
ning nõuet, et elektroonikaromude üleandmine oleks elektroonikaromu valdajale võimalikult 
mugav. Tootja peab rajama vähemalt iga üle 3500 elanikuga kohaliku omavalitsuse 
territooriumile kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumispunkti. 
 
Elektri-ja elektroonikaseadmete kogumiskohad ja  konteinerid asuvad Saue vallas järgmiselt: 



Jrk 
nr 

Asustusüksus 
 

Konteineri asukoht 

1 Laagri  Kuuse tänava vana katlamaja teiste konteinerite juures ainult 
laupäeviti kella 13.00-16.00 

2 Ääsmäe Infokaitsesüsteemid OÜ hoovis, avatud E-R 9-16.00 (lisaks 
elektroonikale saab ära anda ka vanapaberit) 

 Pääsküla Jäätmejaam Raba 40, Tallinna linn 
Allikas: Saue Vallavalitsus 
 
Probleemid ja riskid 
Probleemjäätmete kogumine on üldiselt hästi korraldatud. Probleemiks on Laagris asuva 
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumuspunkti vähene lahtiolekuaeg, mistõttu inimesed 
toovad jäätmeid konteineri kõrvale. 

7.6 Tervishoiuasutuste jäätmed 

Tervishoiuasutustes tekib lisaks olmejäätmetele rohkesti mitmesuguseid spetsiifilisi jäätmeid. 
Saue vallas asub tervishoiuasutustest 

-  Laagri Tervisekeskus, 
-  Laagri Hambaravi, 
-  Laagri Apteek. 

Antud asutustes tekib peamiselt kasutatud süstlaid ning sidumise jms tegevuse käigus 
tekkinud jäätmeid, mis kogutakse olmejäätmetest eraldi ning kahjutustatakse kipsi valamise 
teel ja suunatakse edasi lõppkäitlusele. 
Tervishoiuasutustes tekkinud jäätmed käideldakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 

Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutajad peavad välja töötama sisemised juhised jäätmete 
liigiti kogumiseks ja edasiseks käitlemiseks. Personal, kes vastutab jäätmete liigiti kogumise 
ja jäätmete edasisse käitlusse suunamise eest, peab saama vajalikku informatsiooni ja/või 
koolituse, kuidas neid juhiseid järgida. 

Tervishoiu-ja veterinaariateenuste osutaja jäätmete käitlemise kord on kirjeldatud Saue valla 
Jäätmehoolduseeskirja peatükis 7. 

7.7 Ehitus-ja lammutusjäätmed 

Ehitus- ja lammutusjäätmed koosnevad mitmesugustest materjalidest – mineraalsed materjalid 
(pinnas, kivid, kipsil põhinevad materjalid, klaas), puit, metall, ohtlikud ained (näiteks värvi-
ja lahustijäägid, lakid ). Kuna Saue vald on kiirelt arenev ning vallas toimub aktiivne 
arendustegevus, on tekkiv ehitus- ja lammutusjäätmete hulk suhteliselt suur. 
 
Lisaks Tallinna  Jäätmete Taaskasutuskeskusele on ehitusjäätmete ladestamiseks avatud veel 
ka OÜ Slops poolt hallatav Kopli ehitusjäätmete käitluskoht (sulgemisel lähiajal) Maleva tn 4 
ning Väo paekarjääris OÜ Ati Grupp poolt hallatav ehitusjäätmete käitluskoht. 
 
Probleemid ja riskid 
Ehitus -ja lammutusjäätmete osas on probleemiks eeskätt väikefirmade ja eraisikute poolne 
ehitusjäätmete käitlus: põhiosa Saue vallas omavoliliselt keskkonda viidud jäätmetest 
moodustavad väikesed kogused ehitus- ja lammutusjäätmeid (kipsplaadi tükid, kivid, 
värvipurgid, kile, soojustusmaterjal). Samuti veetakse nimetatud jäätmeid pakendi- ja 
paberikonteineritesse. 
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7.8 Metallijäätmed 

Metallijäätmete hulka kuuluvad jäätmed, mis peaasjalikult koosnevad värvilistest metallidest, 
mustmetallidest või nende sulamitest. Metallijäätmete kogumine on Eestis korraldatud 
jäätmete kokkuostusüsteemina. 
Metallijäätmete üleandmiseks peab jäätmevaldaja metallijäätmete kokkuostjaga äraveo ise 
kokku leppima või metallijäätmed ise kokkuostupunkti vedama. Saue vallas avalikke 
metallijäätmete kogumispunkte ei ole. Samuti ei toimu vallaga kooskõlastatud metallijäätmete 
kogumisringe ega muid analoogseid ettevõtmisi. 
Elanikel on võimalus tekkinud metallijäätmed viia Pääsküla Jäätmejaama või otse kokkuostu 
(näit Kuusakoski OÜ). 
 

7.9 Suurjäätmed 

Saue vallas on suurjäätmed haaratud korraldatud jäätmeveoga, samuti saab neid viia Pääsküla 
Jäätmejaama. Kasutuskõlblikku vanamööblit saab ära anda ka näiteks naaberomavalitsuses, 
Tallinna linnas, tegutsevas MTÜ-s Taaskasutuskeskus.  
 
 



VIII SAUE VALLA JÄÄTMEKÄITLUSE PROBLEEMID JA RISKID 

8.1 Saue valla jäätmekäitluse probleemide ja riskide  kokkuvõte 

Allpool on välja toodud mõned probleemid, millele Saue vald peaks lähitulevikus tähelepanu pöörama: 
Jrk 
nr 

Probleem Selgitus 

1 Jäätmekäitlusalane 
oskusteave ja 
võimalused soodsate 
lahenduste kasutamiseks 

Jäätmete kõrvaldamise võimalused lähiaastatel kindlasti avarduvad (prügipõletus, jäätmete 
ümbertöötamine jne). Seetõttu seisavad lähiaastatel ees suuremad muudatused. Samuti omavad 
jäätmefirmad (korraldtud jäätmevedu, pakendiorganisatsioonid jne) vajalikku oskusteavet või raha 
selle hankimiseks. Üksiku kohaliku omavalitsuse üksuse risk selles protsessis on see, et ebapiisava 
oskusteabe tõttu või üksikult kokku leppides ei pruugi saavutada valla ja jäätmetekitajate seisukohalt 
kõige soodsamaid lahendusi (tagada avalik teenus soodsamatel tingimustel). 
 

2. Ebapiisav jäätmete  
sorteerimine 

Vaid osal elanikkonnast on harjumus pakendijäätmete eraldi kogumiseks. Põhjusena on elanikud 
välja toonud, et pakendi- ja muude jäätmete konteinereid ei ole piisavalt ja olemasolevad konteinerid 
on pidevalt üle täitunud. Pakendikonteinerite võrgustik ei vasta täielikult jäätmeseaduses sätestatud 
nõuetele ja vajab täiendamist, samuti tuleb regulaarselt üle vaadata konteinerite tühjendussagedused. 
 
Valla lõunaosa jääb Pääsküla jäätmejaamast suhteliselt kaugele (Ääsmäe ca 20 km, Maidla jne) ja 
seetõttu pole tagatud jäätmete soodsad äraandmisvõimalused. 
 
Biolagunevate jäätmete sorteerimine ja liigiti kogumine on harjumatu nii elanikele kui ettevõtetele 
(jäätmevaldajatele), samuti puudub biojäätmete liigiti kogumiseks piisav kogus biojäätmete 
konteinereid ning nende tühjendussagedus ei ole piisav. 
 

3. Eramajade olmejäätmete 
konteinerid ei saa 
veosageduse tsüklis täis 

Saue vallas (nagu terves Eestis) tuleb tiheasustusalade jäätmeid vedada vähemalt üks kord nelja 
nädala tagant. Seoses jäätmete sorteerimisega on olmejäätmete kogus vähenenud ja konteinerid 
jäävad pooltühjaks. Elanikel on kahtlus, et nad maksavad jäätmeveo eest ebaõiglaselt ja sellega 
seoses väheneb motivatsioon jäätmete sorteerimiseks. 
 

4. Ligipääs 
jäätmekonteineritele 

Üheks korraldatud jäätmeveoga seotud probleemiks on see, et eeskätt hajaasustuspiirkondade 
teedevõrk ei vasta kasutatavate prügiveoautode nõuetele. Kui avalike teede olukord on rahuldav, siis 
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just üksikute elamuteni viivad kitsad ja teinekord ilma kõvakatteta pinnasteed, mis sügis -ja 
kevadperioodil on pehmed ja takistavad raskete jäätmeveokite ligipääsu elamutele. 
Samas ebapiisav huvi jäätmemajade kasutamiseks. 
 

5. Prügistamine ja jäätmete 
ebaseaduslik 
ladestamine 

Omavoliliselt on ladestatud peamiselt olme-, ehitus- ja suurjäätmeid ning autokumme. 
Probleemiks on kujunenud eeskätt väikesed kogused ehitusjäätmeid ning autodest välja loobitavad 
jäätmed 
 

6. Elanike 
keskkonnateadlikkuse 
taset on vajalik tõsta 

Elanike hulgas ei ole veel juurdunud jäätmete sorteerimisharjumused, samuti puudub kohati 
teadlikkus, kuidas korrektselt jäätmeid sorteerima peaks. 

7. Aia-ja pargijäätmete 
käitluskohtade 
puudumine vallas  

Soovitav oleks aia-ja pargijäätmete kompostimine, pikemas perspektiivis uurida võimalusi kasutada 
aia- ja haljastusjäätmeid (sh puulehti) koos biojäätmetega biogaasi tootmise substraatidena.  Kaaluda 
võiks näiteks mittekasutatavate lautade või farmide silotranšeede kasutamist nii kompostmulla 
valmistamiseks kui biogaasi tootmise tekkimisel ka rohu ja puulehtedest tehtud silo hoidmiseks, 
kompostmulla valmistamiseks, samuti koostööd naaberomavalitsustega ühiste käitluskohtade 
rajamiseks. 

 
 
 



 
IX  SAUE VALLA JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUSUUNAD 

9.1  Jäätmekäitluse kavandamise lähtekohad 

Jäätmekäitluse arendamisel tuleb lähtuda olemasolevast jäätmehoolduse tasemest, 
olemasolevatest võimalustest jäätmete käitlemisel, jäätmehooldusega seotud probleemidest ja 
seatud eesmärkidest. 
 
Keskkonnaministeeriumi ja Tallinna Tehnikaülikooli poolt läbi viidud  jäätmekäitlusalasel 
konverentsil 2011.a. maikuus rõhutati Euroopa Liidu liikmesriikide jäätmekäitluse 
arengusuundi arvestades järgmist: 

 Järgneva viie aasta jooksul tuleb Eestil täita mitmeid olulisi õigusaktides sätestatud 
nõudeid (nõuded prügilatele, biolagunevate jäätmete ladestamise piiramine jt) ja 
taaskasutuseesmärke (nt pakendijäätmete osas). 

 Kehtestades saastetasu suurust erinevatele jäätmeliikidele tuleb peale õigusaktidega 
sätestatud nõuete ja taaskasutuseesmärkide võtta arvesse ka muutuvaid 
majandustingimusi ning pidevalt uuenevaid tehnoloogilisi võimalusi. 

 Olmejäätmete prügilasse ladestamise koguseid hakkab oluliselt mõjutama võimalik 
jäätmete põletamine. Põletamine võib hakata mõjutama ka jäätmete 
taaskasutamiseesmärkide täitmist - vajadusel kaaluda jäätmepõletuse maksustamist. 

Lähtuvalt „saastaja maksab põhimõttest“ – MOJE ehk Pay As You Throw – PAYT – peab 
jäätmetekitaja kandma jäätmete käitlemisega seotud kulud. See eeldab tekitatavate jäätmete 
tüübi ja koguse täpset määratlemist.  
 
Riigi jäätmekava 2008-2013 eesmärk on jäätmete ladestamise vähendamine, jäätmete 
taaskasutamise suurendamine ning tekkivate jäätmete ohtlikkuse vähendamine, et negatiivne 
mõju keskkonnale oleks minimaalne. Põhieesmärgi saavutamine on seotus 
jäätmehierarhia rakendamisega: jäätmeteket tuleb vältida, ja kui see osutub võimatuks, 
tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik taaskasutada, sh korduskasutada, ringlusse võtta ning 
suunata võimalikult vähe jäätmeid ladestamisele. 
 

9.2 Seos Saue valla arengukava ja eelarvestrateegiaga 

 
Saue valla arengukava aastateks 2010-2015 (2026) arengukavas käsitletakse jäätmeküsimusi 
üksnes niivõrd kui need haakuvad arengukava teiste valdkondade eesmärgipüstitusega. 
Arengukava kohaselt sätestatakse jäätmealased küsimused jäätmekavas. 
 
Saue valla eelarvestrateegia sätestab jäätmekäitlusele kuluvad eelarvesummad aastateks 2012-
2015. 
 

9.3 Saue valla jäätmehoolduse tegevuskava- meetmed ja tegevused 

 
Saue valla jäätmekäitluse eesmärkide seadmisel on lähtutud Riigi Jäätmekavast aastateks 
2008-2013.  
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Jäätmekava oluliseks osaks on erinevate tegevuste ja meetmete leidmine valla 
jäätmekäitlusalase oskusteabe tõstmiseks ja sellega elanike ja ettevõtete jaoks soodsama 
avalike teenuste tagamiseks. 
 
Jäätmekava hinnangul on selleks vajalik oluliselt tõhustada kohaliku omavalitsuse üksuste 
omavahelist koostööd nii maakondliku omavalitsusliidu kui üleriigiliste omavalitsusliitude 
tasandil. Omavalitsuste koostööorganisatsioon (näit tegevus Harjumaa Omavalitsuste Liidus 
või vastava valdkonna MTÜ-s) võimaldab lahendada komplekselt jäätmehooldusalaseid 
probleeme (jäätmealase taristu arendamine, teavitamine, keskkonnateadlikkuse tõstmine jne), 
hõlbustada eriliigiliste jäätmete käitlemist (näit aia-ja pargijäätmed) või moodustada 
otstarbekamalt korraldatud jäätmeveo piirkondi ja seada vedajatele erinevaid tingimusi.  Valla 
poolt jäätmehoolduse korraldamine koostöös annab võimaluse kvaliteetse järelevalve 
teostamiseks ja tagab valdkonnas seadusaktidega pandud kohustuste täitmist.  
 
Harjumaa Omavalitsuste Liit käivitas 2011. a projekti, mille käigus saadakse teada, milles 
seisnevad jäätmehooldusvaldkonnas laiapõhjalisema koostöö tegemise võimalused ja 
majanduslik tasuvus. Projekt lähtub ühtlasi HOL tegevussuundadest 2011-2015, milles üheks 
strateegiliseks eesmärgiks on jäätmehoolduse korralduse võimekuse tõstmine Harju 
maakonnas.  
 
Eesmärgiks on kohaliku omavalitsuse ühisprojektis osaleda ning kui läbiviidud teostatavus ja 
tasuvusanalüüsid tõestavad kohaliku omavalitsuse üksuste ühiste jäätmeveopiirkondade 
õigustatust, tänasest teistsuguseid lahendusi (nõuded jäätmevedajatele, kogutud jäätmete 
käitlemise viisile ja kohale,  korraldatud jäätmeveoga haaratud jäätmete nomenklatuur, ühised 
jäätmehooldusnõuded jne), siis neid ka Saue vallas rakendada. 
 
Pakendijäätmete üleandmine peab elanikele olema käepärane ja konteinerid paiknema 
piisavalt lähedal. Samuti peab pakendijäätmete konteineri tühjendamine toimuma mõistliku 
sagedusega. Eramajades on võimalik pakendijäätmete kogumiseks kasutada pakendijäätmete 
koti süsteemi, kus jäätmevedaja kogub kokkulepitud ajal kokku spetsiaalsesse kilekotti 
pandud jäätmed. Mida rohkem on võimalusi pakendijäätmete üleandmiseks, seda aktiivsemalt 
inimesed ka tegutsevad. Pakendikonteinerite võrgustik tuleb viia seaduses sätestatud nõuetega 
vastavusse. 
 
Vajalik on elanike keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine soodustuste, toetuse, informatsiooni 
levitamise, vallavalitsuse teavituskampaaniate jms abil. Siinkohal on oluline roll täita ka 
avalikul meedial, aga ka riigil ning tootjal, kes peaks olema huvitatud tema poolt toodetu 
taaskasutusse võtmisest ühel või teisel viisil. 
 
Saue valla territooriumil hetkel ühtegi jäätmejaama ei asu. Vallal on sõlmitud leping Tallinna 
linna servas asuva Pääsküla Jäätmejaama kasutamiseks, mis asub valla keskusest Laagri 
alevikust umbes 3 km kaugusel. Valla põhjaosa teenindamiseks on otstarbekas ka edaspidi 
kasutada Pääsküla Jäätmejaama. Valla lõunaosast jääb Pääsküla Jäätmejaam 15-20 km 
kaugusele, kuid arvestades, et valdav osa elanikest kasutab autot ja liigub igapäevaselt (töö, 
kool, hobid, meelelahutus) Tallinna vahet, siis Pääsküla Jäätmejaam jääb valla lõunaosa - 



Tallinn liikumisteele. Uue jäätmete kogumise punkti rajamise vajadust ja otstarbekust Saue 
valla lõunaossa tuleb põhjalikult uurida, ja alles vajaduse olemasolul viia läbi asukohavalik 
koostöös elanike, ettevõtete, kõikide piirkonna jäätmevaldajatega, naaberomavalitsuste ning 
keskkonnaspetsialistidega. Valla lõunaosasse on loodud pakendi, paberite ja patareide liigiti 
kogumise võimalused (lisaks ka ohtlike jäätmete ja vanarehvide kogumisringid kevadel ja 
sügisel), mistõttu jäätmejaama viidavate jäätmete kogused on väiksed. 
 
Illegaalse jäätmete ladestamise vähendamiseks on vajalik saavutada kontroll jäätmekäitlejate 
ja jäätmevoogude üle, mida jälgib valla vastava ala spetsialist (keskkonna- või 
järelvalvespetsialist). Peamised jäätmekäitlusalased rikkumised on seotud ebaseduliku prügi 
ladestamisega valla territooriumile. Oluline on siinkohal koostöö naabervaldadega. 
 
Kuna Keskkonnateabe Keskusesse laekub pidev informatsioon vallas tekkivatest 
jäätmekogustest, jäätmete liigilisusest ning sorteerimisest jäätmearuande kohuslastelt 
(jäätmearuande kohuslased on jäätmelubade või keskkonnakomplekslubade omanikud või 
Keskkonnaametis registreeritud jäätmekäitlejad), peab vallavalitsus seda informatsiooni 
koguma ja analüüsima. Tulemuste põhjal on võimalik koostada ka edasised tegevussuunad 
ning hinnata kitsaskohti ja valdkondi, millele on vaja pöörata rohkem tähelepanu. 
 
Paberijäätmete kogumises olulisi muudatusi ei kavandata, vajadusel laiendatakse 
paberijäätmete konteinerite võrgustikku. 
 
Elektroonikaromude kogumine on korraldatud Pääsküla Jäätmejaama kaudu ning kahe 
elektoonikaromude kogumispunkti kaudu. 
 
Ohtlike jäätmete kogumine on korraldatud Pääsküla Jäätmejaamas ning kaks korda aastas 
korraldatakse ohtlike jäätmete kogumisringid. Seda süsteemi on kavas jätkata. 
  
Korraldatud jäätmeveoga liitumise ja jäätmeveo korraldamise muudab osades piirkondades 
(hajaasustuspiirkonnad, suvilapiirkonnad Vatsla, Maidla ja Koppelmaa külades) keeruliseks 
teede halb olukord. Sellistes piirkondades on otstarbekas korraldada jäätmevedu ühiste 
konteinerite paigaldamisega jäätmeveokile liigipääsetavasse kohta. Soovitav on 
jäätmemahutid paigaldada jäätmemajadesse. Lisaks raskesti ligipääsetavatele piirkondadele 
võib sama süsteemi rakendada ka hajaasustusega piirkondades, kus elamute vahekaugused on 
suured (Tagametsa, Pällu, Pärinurme, Tuula, Maidla jms). Jäätmemajade ehitamine toimub 
koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega. 
Uues korraldatud jäätmeveo hankes kaaluda võimalust kehtestada nõue väiksemate 
(kergemate) jäätmeveokite kasutamiseks hajaasustusalal. 
 
Suuri omavolilisi jäätmete ladestamise kohti Saue vallas ei ole. Kontrolli käigus avastatud või 
uued omavolilised prügi mahapaneku kohad likvideeritakse ja üritatakse võimalusel saastaja 
kindlaks teha. 
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X JÄÄTMEKÄITLUSE KESKKONNAMÕJU MÄÄRAMINE 
 

10.1 Üldist 

Jäätmekäitluse mõju keskkonnale avaldub mitmest aspektist, mõju keskkonnale võib olla nii 
otsene (loodusliku keskkonna reostamine, inimese tervise ja heaolu kahjustamine) kui kaudne 
(prügilate ümbruses maa hinna langus, prügilate sulgemisega kaasnev loodusressursi kulu). 
Oma olemuselt on jäätmekäitluse mõju nii lokaalne, regionaalne kui ka globaalne. Inimeste 
tervist ja heaolu kui ka looduskeskkonda mõjutavad nii jäätmete teke, kogumine kui transport. 
Oluliselt mõjutab keskkonda ka ressursside tarbimine. Mida rohkem jäätmeid sorteeritakse ja 
taaskasutatakse, seda vähem kulub muid ressursse. Oluline on vähem jäätmeid ladestamisele 
suunata ja rohkem taaskasutada, seejuures on üheks võimaluseks jäätmete energiakasutus. 

 

10.2 Saue vald 

Kuna Saue valla territooriumil ei asu ühtegi prügilat, siis on jäätmekäitluse keskkonnamõju 
seotud enamjaolt jäätmete tekke, kogumise ja transpordiga. 
 
Saue valla ladestamist vajavad tavajäätmed viiakse Jõelähtme valda rajatud Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskusesse. Antud prügila on rajatud kõiki keskkonnanõudeid arvestavalt, millega 
on prügilast tulenev keskkonnamõju viidud miinimumini. 
 
Jäätmete tekke ja kogumise keskkonnamõju suurus oleneb jäätmete hulgast ja kogumisviisist. 
Jäätmetekke kogused sõltuvad olulisel määral elanikkonna ja ettevõtete teadlikkusest säästvalt 
tarbida. Seetõttu on oluline säästva tarbimise alase teavitustöö tegemine. Jäätmete kogused, 
mis viiakse otseselt keskkonda, sõltuvad suuresti jäätmete sorteerimisest ja taas- ning 
korduvkasutusest. Mida rohkem jäätmeid kogutakse liigiti, seda rohkem suudetakse 
vähendada jäätmete käitlemisest tekkivat negatiivset keskkonnamõju. 
Sorteerimise käigus eraldatakse taaskasutatav materjal ja ohtlikud jäätmed. Nii on võimalik 
kokku hoida tarbitavaid ressursse ja vältida ohtlike ainete keskkonda sattumist. Et vältida 
jäätmete sattumist keskkonda läbi omavoliliste prügi mahapanekukohtade ja hoida ära 
keskkonna risustamist jäätmetega, tuleb tagada tekkivate jäätmete kokkukogumine. 
 
Olmejäätmete kogumist aitab korraldada Saue vallas toimiv korraldatud jäätmevedu, mis 
haarab jäätmete kogumissüsteemi enamiku jäätmetekitajatest. Samuti on tähtis pakkuda 
elanikele liigitikogutud jäätmete üleandmiseks mugavad võimalused kogumispunkti ja 
jäätmejaama kaudu, mis omakorda suurendab jäätmete liigitikogumist ja vähendab 
ladestatavate jäätmete hulka. 
 
Saue vallas on pärast asukohavaliku hinnangut kavas rajada valla lõunapiirkonna jäätmete 
kogumispunkt Ääsmäe piirkonda. Kogumispunkti rajamisel tuleb jälgida, et sellega kaasnev 
keskkonnamõju oleks minimeeritud. 
 



Võttes arvesse Tallinna jäätmejaamade tasuvusuuringus (koostanud AS Maves, 2004) 
kirjeldatud jäätmejaamas käideldavate jäätmete ja käitlustehnoloogia iseloomustuse, on 
jäätmejaama potentsiaalsed keskkonnamõjud järgmised: 

 liikluse tihenemise ja jäätmejaamas toimuva käitlusega kaasneb mõningane müra ja 
õhusaaste taseme tõus piirkonnas; kuna sortimata olmejäätmeid jäätmejaamas vastu ei 
võeta, siis haisuprobleem päevakorda ei kerki; 

 vee ja pinnase reostuse oht, mida saab kõva kattega aluse ja drenaažisüsteemi abil 
minimeerida; 

 visuaalne häiring ümberkaudsetele elanikele. 
Täites jäätmekavas esitatud eesmärke: suurendada jäätmete sorteerimist ja eraldikogumist, 
luues elanikele võimalusi eraldi kogutud jäätmete üleandmiseks ja motiveerides neid 
keskkonnateadlikkuse tõusu, majandusliku kasu ning järelvalve tõhustamise kaudu, siis 
väheneb ka jäätmete tekkest ja kogumisest tulenev keskkonnamõju. 
 

10.3 Jäätmeveo keskkonnamõju 

Kuna Saue vallas on oluline osa kogutud jäätmete regulaarsel äraveol, on allpool vaadeldud 
jäätmeveoga seotud keskkonnamõjusid. 
Jäätmeveo peamisteks keskkonnamõjudeks on jäätmeveomasinate poolt tekitatavad mõjud – 
heitgaas ja müra, mis muu transpordikoormusega võrreldes on siiski marginaalsed. Lisaks 
võib jäätmeid veo ajal sattuda keskkonda ja jäätmeveoga võib kaasneda haisu levik. Saue 
vallas on korraldatud jäätmevedu, mis võimaldab jäätmete kogumist logistiliselt paremini 
organiseerida ja vähendada jäätmeveokite poolt läbitavaid vahemaid ning transpordist tingitud 
keskkonnamõju. 
 
Saue vallas ei asu ühtegi töötavat prügilat ning samuti pole valda plaanis prügilat rajada, 
seega valla arengu kontekstis ei kuulu jäätmekäitluse alla jäätmete kõrvaldamine prügilasse 
ladestamise näol. 
 
Üldisel tasemel tuleb jäätmekäitluse keskkonnamõjude vähendamiseks aga  siiski prügilasse 
ladestatavate jäätmete ohtlikkust ja koguseid vähendada. 
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Lisa 1: Saue valla jäätmehoolduse tegevused, indikaatorid ja tulemused  2012-2015 
 
Jrk 
nr 

Meede Tegevus Aeg Indikaator Tulemus Vastutaja 

1 Jäätmehoolduse 
korraldamise 
pikaajaline 
planeerimine 

Saue valla jäätmekava 
ajakohastamine ja valla 
jäätmehooldust 
reguleerivate õigusaktide 
uuendamine 
 

Aasta jooksul 
pärast 
riigi jäätmekava 
ajakohastamist 

Vastavad dokumendid 
on ajakohastatud, vastu 
võetud ja kehtestatud. 
Vastav info 
avalikustatud. 

Uuendatud dokumentide olemasolu Saue Vallavalitsus 
(edaspidi Saue 
VV) 

  Osalemine kohaliku 
omavalitsuse 
koostööprojektis  tegevuses 
suunitlusega 
jäätmekäitlusvõimalus-te 
ühildamiseks 

Pidev Ühine korraldatud 
jäätmevedu, ühtlustatud 
jäätmehooldusnõuded 

Jäätmekäitlus-võimaluste avardumine, avalik 
teenus elanikele soodsam 

HOL, Saue VV 

2 Seire-ja 
järelevalve-
süsteemi 
tõhustamine 

Saue Vallavalitsus korraldab 
süstemaatilist kontrolli 
jäätmevaldajate ja 
jäätmekäitlejate üle ning 
teeb aktiivset koostööd 
keskkonnainspektsiooni ja 
teiste 
KOV üksustega 

Pidev Kontrollimiste arv 
aastas, sh koostatud 
menetlused vms 

Väike rikkumiste arv, jäätmevaldajate huvi 
töö nõuetekohaseks läbiviimiseks.  

Saue VV 

  Saue vald teostab järelvalvet 
korraldatud jäätmeveo 
toimimise üle 

Pidev Järjepideva 
informatsiooni 
olemasolu. 
Jäätmevaldaja registri 
täitmine 

Ülevaate olemasolu Saue valla korraldatud 
jäätmeveo üle. Analüüsitav statistika. 

Saue VV 
keskkonnaspetsial
ist koostöös 
Keskkonna-teabe 
Keskusega 

  Olemasolevate ja tekkivate 
nn hajaladestuskohtade 
likvideerimine 

Pidev Koristatud prügi kogus. 
Ebaseaduslike 
ladestamiskohtade 
puudumine 

Prügistunud alade likvideerimine. 
 Inimeste jäätmekäitlusalaste harjumuste 
muutumine. 

Saue VV 
koostöös elamu-ja 
aiandusühis-
tutega, maa-
omanikud, 
jäätmevaldajad,  



Jrk 
nr 

Meede Tegevus Aeg Indikaator Tulemus Vastutaja 

  Jäätmestatistika kogumine 
korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunud 
jäätmevaldajate kohta 

Pidev Ülevaate olemasolu. 
Mitteliitumise põhjuste 
väljaselgitamine 

Andmebaas probleemsetest piirkonda-dest, 
selle alusel võimalused küsimuste lahendami-
seks  

Saue VV 

3 Elanike 
keskkonna-
teadlikkuse 
tõstmine, 
soodustuste, 
toetuste ja 
regulatsiooni-
süsteemide 
arendamine 
jäätmetekke 
vähendami-seks 
ning 
jäätmekäitluse 
arendamiseks 

Elanike keskkonnaalase 
teadlikkuse tõstmine: 
- Infokampaaniad (näit 
ukselt uksele, prospektid ja 
posterid jms), 
-keskkonnaalane koolitus, 
-massimeedia kanalite 
kasutamine riiklikul ja 
omavalitsuse tasandil 
(televisioon, raadio, ajaleht 
jms), 
- jäätmealaste kampaaniate 
korraldamine erinevatele 
sihtgruppidele (näit lapsed, 
täiskasvanud, firmad jm) 

Järjepidev Inimeste huvitatus, 
süsteemne ja hooliv 
tegevus jäätmete 
sorteerimisel, 
üleandmisel 

Sorteeritud jäätmete osatähtsuse kasv, 
ladestatavate jäätmete hulga vähenemine 

Saue VV 

  Külade heakorrapäevade 
korraldamine koos ühiste 
prügikoristustalgutega 

2012-2015 Elanikkonna huvitatuse 
kasv oma ümbruse 
heakorrastamise vastu 

Omavoliluste prügi mahapaneku kohtade 
vähenemine, elanikkonna teadlikkuse kasv 

Saue VV 
külaseltsid 

  Sobivate mahtudega 
konteinerite kasutamine, st 
veohindade sõltuvus veoki 
kohaletulemisest. Ühiste 
konteinerite kasutamine 
(näit aiandusühistud). 

Pidev Elanikkonna huvitatuse 
kasv jäätmete 
sorteerimise ning 
üleandmise vastu.  

Sorteeritud jäätmete osatähtsuse kasv, 
ladestatavate jäätmete hulga vähenemine. 
Tühisõitude vähenemine. Vähenenud risk 
prügistsamiseks ja jäätmete kodus 
põletamiseks. 

Saue VV, 
jäätmevedaja 

  Orgaaniliselt biolagunevate 
(OBL) jäätmete liigiti 
kogumise vajaduste ja 
võimaluste tutvustamine, - 
äravedu biogaasi 
tootmiseks, selle 
puudumisel keskne 
kompostimine selleks 
kohandatud 

Pidev BL jäätmete 
kompostimisega 
tegelevate 
majapidamiste arv 

Väheneb segaolmejäätmete kogus. Sorteeritud 
jäätmete kvaliteet paraneb (ei ole segamini 
biolagunevate jäätmetega) 

Saue VV, 
asjaomased 
erasektori 
organisatsioonid 
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Jrk 
nr 

Meede Tegevus Aeg Indikaator Tulemus Vastutaja 

kompostimisväljakul, 
võimalusel osta seda teenust 
kohalikelt ettevõtetelt või 
kogukondade 
mittetulundusühingutelt. 

  Ühiste konteinerite 
kasutamine mitme 
majapidamise jaoks, eriti 
hajaasustuspiirkondades 

Järjepidev Ühiskonteinerite arv Inimesed tajuvad paremini jäätmete 
sorteerimise majanduslikku tulemust, 
vähenevad veohinnad ühe majapidamise kohta 

Saue VV 

  Saue valla kodulehe 
keskkonnaalase rubriigi 
järjepidev uuendamine ja 
jäätmealase info avaldamine 
valla info-/kodulehes 

Pidev Edastatava info 
ajakohasus 

Saue valla kodulehe kasutajate pidev 
informeeritus 

Saue VV 

  Saue Vallavalitsuse nõudel 
peavad olulise 
jäätmetekkega ettevõtted 
koostama oma jäätmekavad 

Vähemalt iga 3 
aasta järel või 
tehnoloogilise 
protsessi 
muutumisel 
järgides ka Saue 
valla jäätmekava 

Suuremate 
jäätmetekitajate 
tegevus on kontrollitav 

Ettevõtete huvi jäätmetekke vähendamiseks 
ning jäätmete keskkonna-ohutuks käitlemiseks 

Saue VV, 
ettevõtted 

4 Jäätmehoolduse 
taristu 
uuendamine ja 
arendamine 

Korraldatud jäätmeveo 
tingimuste ülevaatamine. 

Regulaarselt Tingimuste sobivus 
Saue Vallavalitsusele ja 
korraldatud 
jäätmeveoga haaratud 
jäätmetekitajatele 

Sorteeritud jäätmete osakaalu suurenemine, 
jäätme-voogude tasakaalusta-mine, 
keskkonna-ohtlikkuse vähenda-mine, 
jäätmeveokite kohalike oludega sobivuse 
parandamine 

Saue VV 

  Avalike tänavaprügikastide 
võrgu arendamine 

2012-2015 Tänavaprügikast 
tiheasustusaladel 
vähemalt 200 m 
ulatuses 

Hajaprügistamise vähenemine ning seoses 
sellega prügikoristuskulude vähenenemine 

Saue VV 

  Biolagunevate jäätmete 
kogumise parandamine 
tiheasustus-piirkondades 

2012 Jäätmeveo kulutuste 
vähenemine  

Jäätmetekitaja motiveeritus biolagunevate 
jäätmete eraldi sorteerimiseks 

Saue VV 

  Ühiskonteineritega 
jäätmemajade 

2012-2014 Paigaldatud 
ühiskonteinerid, 

Korraldatud jäätmeveoga on haaratud ka 
raskesti ligipääsetavad kohad ja rohkem 

Saue VV 



Jrk 
nr 

Meede Tegevus Aeg Indikaator Tulemus Vastutaja 

rajamine raskesti 
ligipääsetavatesse 
piirkondadesse ning 
hajasustus- 
piirkondadesse 

jäätmemajad hajaasustus-alasid 

  Suvilate liitmine korraldatud 
jäätmeveo süsteemiga 
suvekuudel 
 

2012-2013 Ühiskonteinerite 
paigaldamine 

Liitumine korraldatud jäätmeveoga 
suvekuudel. Keskkonna-reostuse vähenemine 

Saue VV, suvila-
/aiandusühis-tud 

  Pääsküla jäätmejaama 
kasutamise tõhustamine 

Pidev Üleantavate jäätmete 
kogus 

Tulemuslikum jäätmete taaskasutus Saue VV 

  Jäätmete kogumise punkti 
asukohavalik ja rajamine 
Ääsmäe piirkonda ning selle 
haldamine 

2015 Rajatis Jäätmete üleandmise, sorteerimise võimaluste 
suurenemine valla ääremaadel 

Saue VV 

  Pakendijäätmete 
kogumisvõrgustiku 
parandamine ja  
arendamine Saue vallas ning 
selle haldamine 

2012-2014 Täiendavad 
kogumiskohad 

Pakendijäät-mete üleandmise lihtsustumine, 
vastavaus seaduses sätestatud nõuetele 

Saue VV 

  Pakendijäätmete koti 
teenuse 
pakkumine eramajadele 
tihedama 
asutusega piirkondades (näit 
Laagri, Alliku küla) 

2012-2013 Kotiteenuse 
rakendumine 

Pakendijäätmete kogumise ja üleandmise 
lihtsustumine 

Saue VV 

  Paber- ja papijäätmete 
kogumisvõrgustiku 
arendamine. 

Pidev Täiendavad 
kogumiskohad 

Jäätmete üleandmise lihtsustumine Saue VV 

  Ohtlike jäätmete kogumine 
kogumisringide käigus kaks 
korda aastas 

Regulaarne Kogutud materjali hulk Keskkonna-ohtliku saaste vähendamine, 
jäätmetekitajale üleandmise lihtsustamine 

Saue VV 

  Patareide kogumine 
patareide 
kogumiskastide abil ning 
jäätmekogumisringidel 

Pidev Üleantava materjali 
kogus 

Keskkonnaohtliku saaste vähendamine, 
jäätmetekitajale üleandmise lihtsustamine 

Saue VV 
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Jrk 
nr 

Meede Tegevus Aeg Indikaator Tulemus Vastutaja 

  Korteriühistutele aia- ja 
pargijäätmete 
kogumisringide 
korraldamine sügisel ja 
kevadel. 
Ühised koristuspäevad. 

Regulaarselt 
sügiseti 

Üleantava või 
äraveetava materjali 
kogus 

Väheneb aia-ja pargijäätmete sattumine 
olmejäätmete hulka. Korrastatum  
koduümbrus. 

Saue VV 

  Jäätmearuannete baasil Saue 
vallas tekkivate jäätmete, sh 
nende liigiti kogumine, 
hulga ning liigilisuse 
jälgimine ja analüüsimine 
edasise tegevuse 
kujundamiseks 

Regulaarne Dokumendid Andmebaasi olemasolu edasise jäätmealase 
tegevuse planeerimiseks, puuduste kõrvalda-
miseks, kitsaskohtade leidmiseks 

Saue VV, 
koostöös 
Keskkonnateabe 
Keskusega 

6 Koostöö 
naaberoma-
valitsustega 

Jäätmejaamade rajamise, 
aia-ja pargijäätmete 
käitlemise ning korraldatud 
jäätmeveoga aladel 
toimuvate tegevuste 
võimalik ühildamine 

Regulaarne Rajatud 
ühisjäätmejaamad 
valdade piirialadel, 
ühised 
kompostimiskohad jms 

Korrastatum ja sihipärasem jäätme-
käitlusalane tegevus. Korraldatud jäätmeveo 
optimeerimine 

Vallavalitsused 

  Jäätmekäitlusalase 
koostööorganisatsiooni 
loomine finants-
majandusanalüüsi põhjal 

2011-2012 Finants-
majandusanalüüsi 
koostamine 

Analüüsi tulemuste põhjal jäätme-käitlusalase 
tegevuse optimaalne korraldamine 

Vallavalitsused 

 



Lisa 2: Saue valla jäätmehoolduse rahastamine 2012-2015  
 
 
Jrk 
nr 

Meede Tegevus 2012 
(€/a) 

2013 
(€/a) 

2014 
(€/a) 

2015 
(€/a) 

Välisra-
hastus 

Rahastamise 
allikas 

Märkused 

1 Jäätmehoolduse 
korraldamise 
pikaajaline 
planeerimine 

Saue valla jäätmekava 
ajakohastamine ja valla 
jäätmehooldust 
reguleerivate õigusaktide 
uuendamine 
 

0 0 0 0  KOV Ametnike 
palgakulud 

  Osalemine kohaliku 
omavalitsuse 
koostööprojektis  tegevuses 
suunitlusega 
jäätmekäitlusvõimaluste 
ühildamiseks 

0 0 0 0  KOV, SA KIK Ametnike 
palgakulud. Uue 
MTÜ loomise 
otsustamisel 
otsustatakse 
rahastamine eraldi  

2 Seire-ja 
järelevalve-
süsteemi 
tõhustamine 

Saue Vallavalitsus korraldab 
süstemaatilist kontrolli 
jäätmevaldajate ja 
jäätmekäitlejate üle ning 
teeb aktiivset koostööd 
keskkonnainspektsiooni ja 
teiste 
KOV üksustega 

0 0 0 0  KOV Ametnike 
palgakulud 

  Saue vald teostab järelvalvet 
korraldatud jäätmeveo 
toimimise üle 

0 0 0 0  KOV Ametnike 
palgakulud 

  Olemasolevate ja tekkivate 
nn hajaladestuskohtade 
likvideerimine 

5 564 3 564 3 564 3 564  KOV, 
maaomanik, 
jäätmetekitaja 

 

  Jäätmestatistika kogumine 
korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunud 
jäätmevaldajate kohta 

0 0 0 0  KOV Ametnike 
palgakulud 

3 Elanike 
keskkonna-
teadlikkuse 

Elanike keskkonnaalase 
teadlikkuse tõstmine: 
- Infokampaaniad (näit 

500 500 500 500  Amentike 
palgakulud 

(€/a) 
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Jrk 
nr 

Meede Tegevus 2012 
(€/a) 

2013 
(€/a) 

2014 
(€/a) 

2015 
(€/a) 

Välisra-
hastus 

Rahastamise 
allikas 

Märkused 

tõstmine, 
soodustuste, 
toetuste ja 
regulatsiooni-
süsteemide 
arendamine 
jäätmetekke 
vähendami-seks 
ning 
jäätmekäitluse 
arendamiseks 

ukselt uksele, prospektid ja 
posterid jms), 
 
- jäätmealaste kampaaniate 
korraldamine erinevatele 
sihtgruppidele (näit lapsed, 
täiskasvanud, firmad jm) 

  Külade heakorrapäevade 
korraldamine koos ühiste 
prügikoristustalgutega 

5 000 5 000 5 000 5 000    

  Saue valla kodulehe 
keskkonnaalase rubriigi 
järjepidev uuendamine ja 
jäätmealase info avaldamine 
valla info-/kodulehes 

0 0 0 0  KOV Ametnike 
palgakulud 

4 Jäätmehoolduse 
taristu 
uuendamine ja 
arendamine 

Korraldatud jäätmeveo 
tingimuste ülevaatamine. 

0 0 0 0  KOV Ametnike 
palgakulud 

  Tänavaprügikasti võrgustiku 
arendamine 

2 000 2 000 2 000 2 000    

  Ühiskonteineritega 
jäätmemajade 
rajamine raskesti 
ligipääsetavatesse 
piirkondadesse ning 
hajasustus- 
piirkondadesse 

0 4 000 0 0 40 000 KOV, jäätme-
vedaja, SA 
KIK 

 

  Pääsküla jäätmejaama 
kasutamise tõhustamine ja 

2000 2000 2000 2000  Võimaluse 
propageeri-

 



Jrk 
nr 

Meede Tegevus 2012 
(€/a) 

2013 
(€/a) 

2014 
(€/a) 

2015 
(€/a) 

Välisra-
hastus 

Rahastamise 
allikas 

Märkused 

kasutamise eest tasumine mine, KOV 
  Jäätmete kogumise punkti 

asukohavalik ja rajamine 
Ääsmäe piirkonda ning selle 
haldamine 

0 0 0 4000 50 000 KOV, SA KIK  

  Paber- ja papijäätmete 
kogumisvõrgustiku 
arendamine. 

2000 0 4000   KOV, SA 
KIK, 
taaskasutus-
organisatsioon 

 

  Ohtlike jäätmete kogumine 
kogumisringide käigus kaks 
korda aastas 

5 000 5 000 5 000 5 000 50 000 KOV, SA KIK  

  Patareide kogumine 
patareide 
kogumiskastide abil ning 
jäätmekogumisringidel 

500 500 500 500  KOV, SA KIK  

  Korteriühistutele aia- ja 
pargijäätmete 
kogumisringide 
korraldamine sügisel ja 
kevadel. 
Ühised koristuspäevad. 

3 000 3 000 3 000 3 000  KOV  
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LISA 3: Pakendiseaduse §17 ¹ tõlgendamine 
 

I Üldist 
PakS § 171 lg 1 reguleerib pakendi kogumiskohtade tihedust. 
 
PakS § 171 lg 1 sätestab, et tagatisrahata pakendi jäätmete kogumisel peab 
taaskasutusorganisatsioon tagama, et kogumiskohtade tihedus oleks järgmine:  

1) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 1000 elanikku ühel 
ruutkilomeetril – vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 500 meetri 
raadiuses; 
2) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 500 elanikku ühel 
ruutkilomeetril – vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri 
raadiuses; 
 3) kui asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril – kohaliku 
omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates, arvestusega üks kogumiskoht 
500 elaniku kohta. 

 
§ 17 lõikes 1 loetletud tingimuste täitmise hindamisel arvestatakse ainult neid 
tagatisrahata pakendi jäätmete kogumiskohti, mis on suunatud ja kättesaadavad 
avalikkusele pakendijäätmete üleandmiseks. 
 
II Pakendi kogumiskohtade tiheduse tõlgendamine 
Nimetatud sätet tuleks MTÜ Eesti Pakendiringlus arvates tõlgendada nii, et näiteks 
2000 elanikuga valda tuleb paigutada 4 pakendikogumise konteinerit sõltumata 
asulate arvust, ehk siis vajalike pakendi kogumiskohtade arv selgub elanike arvu 
jagamisel 500-ga.  
 
Analüüsides PakS § 171 lõiget 1 kujunevad seisukohad järgmiselt: 

- PakS § 171 lg 1 punktid 1 ja 2 reguleerivad pakendi kogumispunktide asukoha 
määramist tiheasustusalal, kus elab rohkem kui 500 või 1000 inimest 
ruutkilomeetril. Sõltuvalt asustuse tihedusest tuleb luua võimalus pakendite 
loovutamiseks 500 või 1000 meetri raadiusesse jäätmevaldajast. Seega, kui 
mõnes vallas on piirkondi, mis on hõlmatud PakS § 171 lg 1 punktidega 1 või 
2, siis tuleb nende piirkondade teenindamiseks vajalike pakendikonteinerite 
arv välja selgitada lähtudes konteineri kaugusest elanike suhtes. 

Erinevalt PakS § 171 lg 1 punktidest 1 või 2 ei räägi PakS § 171 lg 1 p 3 pakendi 
kogumispunkti kaugusest jäätmevaldajast. 
PakS § 171 lg 1 p 3 sätestab juhise, millest lähtudes määratakse kindlaks pakendi 
kogumispunktide arv (vähemalt 1) piirkonnas, kus asustustihedus on alla 500 elaniku 
ruutkilomeetril. Seejuures tuleb märkida, et PakS § 171 lg 1 p 3 ei erista 
tiheasustusala ega hajaasustusala, vaid sätestab ainsa kriteeriumina asustustiheduse 
ruutkilomeetri kohta. 
Seega tuleb PakS § 171 lg 1 p 3 kohaldada ka alla 500 elanikuga tiheasustusalade 
suhtes. 



Piirkondades, kus on alla 500 elaniku, tuleb PkaS § 171 lg 1 p 3 järgi tagada 
kogumispunktid arvestusega 1 punkt 500 elaniku kohta. Norm ei reguleeri 
selgesõnaliselt, kuhu tuleb vastavad pakendi kogumispunktid paigutada.  
Näiteks väikeses vallas, kus on 1,5 tuhat elanikku, on kindlasti olemas ka need kolm 
külakeskust, kus need kohad võiksid olla. Loomulikult tähendab see seda, et igas 
kogumiskohas peab olema tagatud kõigi pakendiliikide kogumine. 
 
Seega võib öelda, et nimetatud kogumispunktid tuleks paigutada külakeskustesse. 
 
Saue valla pakendikogumiskohtade võrgustik vastab põhiosas Pakendiseaduses §17¹ 
sätestatud nõuetele (nõuded on toodud Jäätmekava alajaotuses 4.2 ja käesoleva teksti 
alguses) lähtuvalt elanike arvust ja asumipõhisest seisukohast, küll aga oleks vajalik, 
praktilistest aspektidest lähtuvalt (parandada pakendijäätmete äraandmise võimalusi) 
üle vaadata pakendikonteinerite paiknemistihedus, so kaugused jäätmevaldajast. 
 
Pakendijäätmete kogumiskohtade (pakendikonteiner või/ja jäätmemaja) tihedust ning 
kaugust jäätmevaldajast on analüüsitud allolevas tabelis, millest selgub ka vajadus 
täiendavate konteinerite järele Saue vallas: 
 

Jrk 
nr 

Asum/elanike arv 01.01. 
2011 

Tagatisrahata 
pakendi-
konteinerite 
arv 

Jäätme
-
majade 
arv 

Kaugus 
jäätme-
valdajast 
(m) 

Soovituslik tegevus 

1 Laagri alevik 4767 9 - < 500 m Rahuldab 
2 Ääsmäe küla 670 2 - < 500 m Rahuldab 
3 Aila küla 161 - 2 < 1000m Rahuldab 
4 Alliku küla 1233 6 1 < 500 m Rahuldab 
5 Hüüru küla 404 1 1 < 1000 m Rahuldab 
6 Jõgisoo küla 254 1 1 < 1000 m Rahuldab 
7 Kiia küla 207 1 - < 1000 m Rahuldab 
8 Koppelmaa küla 94 - 1 >1000 m Rahuldab talude 

piirkonda, kuid mitte 
suvilate ala. Vajalik 
konteineri paigaldus 
suvila-piirkonda 

9 Maidla küla 175 1 1 < 1000 m Rahuldab külakeskust, 
kuid mitte suvilapiir-
konda. Vajalik 
konteineri paigaldus 

10 Pällu küla 74 1 - < 500 m Rahuldab 
11 Pärinurme küla 39 - 1 >1000m Rahuldab 
12 Püha küla 114 Puudub - >1000 m Ühiskonteiner Kiia 

külaga asukohaga Kiia 
külas  (el arv küla-des 
kokku ca 330 in) 

13 Tagametsa küla 134 Puudub, 
võimalik viia 
Ääsmäele 

- < 1000 m Kaaluda täiendava 
konteineri paigaldust 
Ääsmäele Tagametsa 
küla jaoks või 
jäätmemaja 

14 Valingu küla 253 1 - < 500 m Rahuldab 
15 Vanamõisa küla 413 2  - <1000 m Soovitav paigaldada 

konteiner või rajada 
jäätmemaja 

16 Vatsla küla 252 1 - < 500 m Piirkonna arenedes 
kaaluda täiendava 



  
 SAUE valla jäätmekava aastateks 2011-2015 
 (Saue valla jäätmekava 2008-2014 ajakohastamine) 
_____________________________________________________________________
______ 

51 
 

konteineri paigaldust 
2013-2014 

17 Tuula küla 243 1 
(kortermajade 
juures) 

2 < 500 m Rahuldab 

 KOKKU 9571 27 10  Uusi konteinereid 6 tk 
Tagametsa ja 
Vanamõisa külades 
võiks ehitada jäätme-
majad 

 


