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SISSEJUHATUS 

Kohaliku omavalitsuse jäätmekava on kohaliku tasandi jäätmehoolduse arengudokument. 

Jäätmekava koostamisel ja uuendamisel tuleb juhinduda riiklikust jäätmekavast ning seada 

kohalikul tasandil jäätmevaldkonna arendamise eesmärgid ning paika panna tegevuskava.  

Käesoleva Are, Halinga ja Sauga valdade ühise jäätmekava 2016–2020 eesmärgiks on üle 

vaadata ja uuendada valdade jäätmekäitlust korraldav ja suunav dokument. Jäätmekava 

koostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse jäätmekava koostamise juhendmaterjalist, 

Riigi jäätmekavast 2014–2020, Are valla arengukavast 2014–2024, Halinga valla 

arengukavast aastani 2019 (2026), Sauga valla arengukavast 2011–2020 ja arvestatud on 

õigusaktidest tulenevaid kohustusi.  

 

Riigi jäätmekava 2014–2020 eesmärkideks on:  

 vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust 

 võtta jäätmed ringlusesse või neid muul viisil taaskasutada maksimaalsel tasemel 

 vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades muuhulgas seiret ning 

järelevalvet. 

Kohalikul tasandil tähendab see eelkõige järelevalve tõhustamist, panustamist elanikkonna 

teadlikkuse tõstmisesse ning jäätmete liigiti kogumise arendamisse.  

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

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

lõikest 1. 

Eesmärkide täideviimiseks on koostatud tegevuskava, kus on kirjeldatud tegevusi 

jäätmekäitluse arenguks ja edendamiseks. Lisaks on välja toodud võimalikud rahastamise 

võimalused. 

Jäätmehoolduse arendamisel on oluliseks osaks omavalitsuste vaheline koostöö. Arvestades, 

et alates 2004. aastast on Are, Halinga ja Sauga vallad teinud tihedat jäätmehooldusalast 

koostööd, on käesolev jäätmekava samuti koostatud ühise jäätmekavana. 

Käesolevas jäätmekavas ei ole toodud eraldi kirjeldust Are, Halinga ja Sauga valdade kohta 

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

valdade arengukavades toodud andmeid. 
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1. Jäätmemajanduse õiguslikud alused 

1.1. Üleriigiline jäätmehooldusalane seadusandlus 

Jäätmehooldust Eesti Vabariigis reguleerib jäätmeseadus (edaspidi JäätS), mis võeti 

Riigikogus vastu 28. jaanuaril 2004. aastal ja on viimati muudetud 18.02.2015 (RT I, 

06.03.2015, 23).  

 

Eesti Vabariik rakendab jäätmemajanduse planeerimisel ja korraldamisel säästva arengu 

põhimõtteid ning arvestab keskkonnaalases seadusloomes Euroopa Liidu direktiividest 

lähtuvate kohustustega. 

 

Jäätmeseadusega määratud eesmärkide saavutamiseks ja jäätmemajanduse planeerimiseks 

koostatakse üleriigiline ning kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava. Riigi jäätmekava 

2014–2020 on kogu jäätmevaldkonda hõlmav arengudokument, milles kirjeldatakse 

olulisemaid jäätmevaldkonna arengu põhimõtteid ja meetmeid koos ettenähtava tegevusega 

seitsmeks aastaks, et kooskõlas teiste asjasse puutuvate valdkonna arengukavadega saavutada 

jäätmeseaduses püstitatud jäätmepoliitika eesmärgid. 

Riigi jäätmekava 2014-2020 eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu 

suurendamine ning jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine. Kohalikul tasandil 

tähendab see eelkõige järelevalve tõhustamist, panustamist elanikkonna teadlikkuse 

tõstmisesse ning jäätmete liigiti kogumise arendamisse.  

Jäätmeseadusega on kohalikule omavalitsusele kehtestatud järgmised olulisemad õigused ja 

kohustused: 

1) jäätmehoolduse arendamise korraldamine oma haldusterritooriumil (§ 12 lg 2); 

2) kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, 

et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses (§ 31 lg 1); 

3) kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav, peab 

kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti- ning 

klaasijäätmete liigiti kogumise (§ 31 lg 3); 

4) jäätmehooldust arendatakse valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse 

jäätmekava alusel (§ 39 lg 1). Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas käsitletakse 

jäätmehoolduse olukorda kohaliku omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse 

korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid (§ 39 

lg 2). Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava sisu nõuded on esitatud § 39 lg 3; 

5) 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 valdkonna arengukavas sätestatut (§ 42 lg 1); 

6) kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava ajakohastamine on jäätmekava korrapärane 

läbivaatamine ja selles muudatuste tegemine. Kohaliku omavalitsuse üksuse 

jäätmekava ajakohastamise suhtes kohaldatakse kohaliku omavalitsuse üksuse 

jäätmekava koostamise menetluse kohta sätestatut (§ 43 lg 1); 

7) kohaliku omavalitsuse üksus võib nõuda oma haldusterritooriumil tegutsevalt isikult, 

asutuselt ja tootjate ühenduselt jäätmeseaduse § 39 lõikele 3 vastava jäätmekava 

koostamist oma kulul ning esitamist, kui see on vajalik kohaliku omavalitsuse üksuse 

jäätmekava koostamiseks või ajakohastamiseks (§ 44 lg 4); 
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8) kohaliku omavalitsuse üksused korraldavad oma haldusterritooriumil 

kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja nende üleandmist 

jäätmekäitlejatele, va probleemtoodete puhul, kus toimib tootja vastutus (§ 65 lg 2); 

9) kohaliku omavalitsuse üksus korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete, 

eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete 

tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo. Korraldatud 

jäätmevedu võib hõlmata ka teisi olmejäätmete liike või muid jäätmeid, kui see on 

vajalik käesoleva seaduse nõuete täitmiseks või seda tingib oluline avalik huvi (§ 66 

lg 2); 

10) korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldab kohaliku omavalitsuse 

üksus iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega teenuste 

kontsessiooni läbiviimise lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust. Viimasel juhul 

võivad koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste haldusterritooriumid 

moodustada ühe veopiirkonna, arvestades JäätS-i § 67 lõikes 5 sätestatud piirkonna 

elanike arvu (§ 67 lg 1); 

11) kohaliku omavalitsuse volikogu võib riigihangete seaduse §-s 13 sätestatud korras 

korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvate ülesannete täitmiseks 

volitada teist kohaliku omavalitsuse üksust, mittetulundusühingut või sihtasutust, 

mille liige vastav kohaliku omavalitsuse üksus on ning mille liikmeteks saavad 

vastavalt põhikirjale olla ainult kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku 

omavalitsuse üksuste liit (§ 67 lg 2); 

12) kohalik omavalitsus koostab korraldatud jäätmeveo teenuse tellimiseks teenuste 

kontsessiooni läbiviimisel hankedokumendid, lähtudes riigihangete seaduses 

sätestatust ning arvestades jäätmeseaduses toodud erisusi. Korraldatud jäätmeveo 

hankedokumentides määratakse muu hulgas alljärgnevad tingimused: 1) veopiirkond; 

2) veetavad jäätmeliigid; 3) eeldatavad jäätmekogused; 4) jäätmekäitluskoht; 5) 

hankelepingu kestus; 6) veotingimused – veo sagedus, aeg ja tehnilised tingimused; 7) 

toimingud, mille eest jäätmevedaja võtab teenustasu; 8) veopiirkonnas asuvate 

ühepereelamute ja mitme korteriga elamute arv ning korterite arv mitme korteriga 

elamutes (§ 67 lg 3); 

13) 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 lg 5); 

14) jäätmehoolduseeskiri jäätmehoolduse korraldamiseks kohaliku omavalitsuse üksuses 

kehtestatakse volikogu määrusega (§ 71 lg 1); 

15) kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskiri sätestab: 1) jäätmekäitluse ja jäätmete 

hoidmise korralduse ning sellega seotud tehnilised nõuded, nagu kogumismahutite 

tüüp, materjal, suurus, mahutite alus ja paiknemine, ühiste kogumismahutite 

kasutamine; 2) jäätmetest inimeste tervisele ja keskkonnale tuleneda võiva ohu 

vältimise, või kui see ei ole võimalik, siis vähendamise meetmed, sealhulgas 

olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt vähemalt üks kord nelja nädala 

jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Tiheasustusalalt, kus 

biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid 

regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul;  2
1
) biojäätmete kompostimise 

nõuded kompostimise tagamiseks; 3) kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil 

jäätmeveo piirkondade loetelu, kus liitumine korraldatud jäätmeveoga on kohustuslik; 

4) korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmete käitlemise nõuded; 5) elanikelt 

kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi omavale ettevõtjale üleandmise korra; 6) kohaliku omavalitsuse üksuse 

territooriumil tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise korra; 7) 



8 Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekava 2016-2020, OÜ Alkranel 

 

korraldatud jäätmeveoga hõlmamata ehitus- ja lammutusprahi käitlemise nõuded; 8) 

jäätmete kogumiskoha või -kohad, kuhu tuleb korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 

jäätmed nende edasivedamiseks toimetada; 9) järelevalve korralduse jäätmekäitluse 

üle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil; 10) kohaliku omavalitsuse üksuse 

territooriumil asuvate jäätmekäitluskohtade, välja arvatud prügila järelhoolduse 

nõuded; (§ 71 lg 2); 

16) kohaliku omavalitsuse üksus asutab määrusega jäätmevaldajate registri ning kehtestab 

registri pidamise korra (§ 71
1
 lg 1); 

17) JäätS-i rikkumistest tulenevate väärtegude kohtuväline menetlemine (§ 127 lg 2 punkt 

3). 

 

Lisaks tuleb järgida järgmisi jäätmeseadusest tulenevaid nõudeid: 

 

1. Jäätmed tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning kui see ei ole 

muude jäätmekäitlusmoodustega võrreldes ülemäära kulukas (§ 30 lg 1). 

2. Rakendada loodusvarade ja toorme säästlikuks kasutamiseks parimat võimalikku 

tehnikat, sealhulgas tehnoloogiat, milles võimalikult suures ulatuses taaskasutatakse 

jäätmeid (§ 21 lg 2 p 1). 

3. Jäätmed kõrvaldatakse ja segaolmejäätmed taaskasutatakse nende tekkekohale 

võimalikult lähedal asuvas tehnoloogiliselt sobivas jäätmekäitluskohas, kus on tagatud 

inimese tervise ja keskkonna ohutus (§ 32). 

4. JäätS-i kohaselt ei tohi prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas olla biolagunevaid 

jäätmeid (§ 134): 

 

1) üle 45 massiprotsendi alates 2010. aasta 16. juulist (tähtaeg möödas); 

2) üle 30 massiprotsendi alates 2013. aasta 16. juulist (tähtaeg möödas); 

3) üle 20 massiprotsendi alates 2020. aasta 16. juulist. 

 

5. Tootja on kohustatud tagama tema turule lastud probleemtootest tekkivate jäätmete 

kogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise ja omama selle kohustuse 

täitmiseks piisavat tagatist. Tootja võib valida, kas ta täidab kohustused individuaalselt, 

annab need kirjaliku lepinguga üle tootjate ühendusele või ühineb tootjate ühendusega 

(§ 26 lg 1). 

 

Vabariigi Valitsuse 20.04.2009 määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud 

jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja 

kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad
1“ 

§ 7 lg 1 kohaselt peab tootja tagama 

vähemalt 4 kilogrammi kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumise iga elaniku kohta 

aastas. 

 

Pakendiseaduse (edaspidi PakS) kohaselt on omavalitsuse ülesanne määrata kindlaks pakendi 

ja pakendijäätmete kogumisviisid ning sätestab need jäätmehoolduseeskirjas (§ 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). 

 

Alates 2009. aasta 1. jaanuarist tuleb pakendijäätmeid taaskasutada järgmiselt (PakS § 36 lg 2 

p 1 ja 2): 

 pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60%  kalendriaastas 
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 pakendijäätmete kogumassist ringlussevõetuna vähemalt 55 ja mitte rohkem kui 80% 

kalendriaastas.  

Seejuures tuleb pakendiettevõtjal taaskasutada pakendimaterjali liike kalendriaastas vähemalt 

järgmises ulatuses: 

1) 70% klaasijäätmete kogumassist ringlussevõetuna; 

2) 70% paberi- ja kartongijäätmete kogumassist, kusjuures 60 % kogumassist 

ringlussevõetuna; 

3) 60% metallijäätmete kogumassist ringlussevõetuna; 

4) 55% plastijäätmete kogumassist, kusjuures 45% plastijäätmete kogumassist 

ringlussevõetuna ja 22,5% plastijäätmete kogumassist uuesti plastiks töödelduna; 

5) 45% puidujäätmete kogumassist, kusjuures 20% kogumassist ringlussevõetuna. 

 

Muu pakendimaterjal tuleb taaskasutada võimalikult suures koguses vastavalt 

olemasolevatele tehnilistele võimalustele ja majanduslikule põhjendatusele. 

 

Keskkonnatasude seadus sätestab tasumäärad saasteainete ja jäätmete keskkonda viimisel 

ning tasu arvutamise ja maksmise korra. 

Keskkonnajärelevalve seadus määratleb keskkonnajärelevalve olemuse ja kehtestab 

keskkonnajärelevalvet teostavate asutuste ülesanded. Keskkonnajärelevalvet teostavad 

Keskkonnainspektsioon ja kohalik omavalitsusorgan või -asutus (§ 3 lg 1): 

1) rakendab seaduses sätestatud abinõusid ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks ja 

kohustuslike keskkonnakaitseabinõude elluviimiseks (§ 6 lg 3 p 1); 

2) teavitab Keskkonnainspektsiooni keskkonda kahjustavast või ohustavast õigusvastasest 

tegevusest või loodusressursi kasutamisega seotud õiguspärasest tegevusest, kui selline 

tegevus seab ohtu inimeste elu, tervise või vara (§ 6 lg 3 p 2). 

Ravimiseadus reguleerib ravimite käitlemist, väljakirjutamist, müügilubade väljaandmist, 

kliinilisi uuringuid ja reklaami ning ravimialast järelevalvet ja vastutust eesmärgiga tagada 

Eestis kasutusel olevate ravimite ohutus, kvaliteet ja efektiivsus ning edendada nende 

sihipärast kasutamist. 

Kõlbmatud ravimid, mis on jäätmeseaduse § 8 kohaselt või vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 

4 alusel kehtestatud nimistule määratletavad ohtlike jäätmetena, tuleb koguda muudest 

jäätmetest eraldi vastavalt selles nimistus toodud liigitusele ning märgistada jäätmeseaduse § 

62 lõike 3 alusel kehtestatud korra kohaselt (RavS § 35 lg 3). 

Lisaks seadustele reguleerivad kohaliku omavalitsuse jäätmehooldust määrused, mis on 

kehtestatud  Vabariigi Valitsuse või keskkonnaministri poolt.  

Vabariigi Valitsuse määrused: 

 6. aprilli 2004. a määrus nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“ 

 6. aprilli 2004. a määrus nr 103 „Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord“ 

 7. augusti 2008. a määrus nr 124 „Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, 

tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning 

sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ 
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 20. aprilli 2009. a määrus nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 

kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord 

ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ 

 23. juuli 2009. a määrus nr 135 „Probleemtooteregistri põhimäärus“ 

 17. juuni 2010. a määrus nr 79 „Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete 

kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord 

ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ 

 17. juuni 2010. a määrus nr 80 „Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale 

tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord“ 

 08. detsembri 2011. a määrus nr 148 „Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingu-

te nimistud“. 

 

Keskkonnaministri määrused: 

 15. aprilli 2004. a määrus nr 17 „Metallijäätmete täpsustatud nimistu“ 

 20. aprilli 2004. a määrus nr 18 „Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või 

tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi vormid“ 

 21. aprilli 2004. a määrus nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille 

vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või 

tekkekohas kõrvaldamise nõuded“ 

 21. aprilli 2004. a määrus nr 22 „Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded“ 

 22. aprilli 2004. a määrus nr 25 „Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle 

sisaldavate jäätmete käitlusnõuded“  

 26. aprilli 2004. a määrus nr 26 „Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks 

tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning 

jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm 

ning jäätmeloa vorm“  

 9. veebruari 2005. a määrus nr 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romude 

käitlusnõuded“ 

 3. novembri 2005. a määrus nr 66 „Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja 

pakendi massi määramise kord“ 

 16. jaanuari 2007. a määrus nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete 

liigitamise alused“ 

 12. aprilli 2007. a määrus nr 28 „Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku 

koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded“ 

 2. juuli 2007. a määrus nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud 

nimistu“ 

 10. jaanuari 2008. a määrus nr 5 „Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded“ 

 27. aprilli 2009. a määrus nr 21 „Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja 

kord“ 

 16. veebruari 2011. a määrus nr 12 „Probleemtooteregistri registrikaardi vormid“ 

 6. aprilli 2011. a määrus nr 24 „Teabe esitamise tähtaegade täpsustatud loetelu elektri- 

ja elektroonikaseadmete kategooriate lõikes“ 

 9. mai 2011. a määrus nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute 

rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid“ 

 08.04.2013. a määrus nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“.  
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1.2. Muud strateegilised dokumendid ja õigusaktid 

1.2.1. Üleriigilised strateegilised dokumendid 

Riiklike arengukavade ja strateegiate mõju avaldub ka jäätmehoolduse ja -käitluse 

kavandamisel. Olulisemad üleriigilised strateegilised dokumendid on: 

 Eesti säästva arengu riiklik strateegia Säästev Eesti 21 – üldised suundumused 

 Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 – kaugemad suundumused ja eesmärgid 

 konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ – eesmärgid ja roheline tehnoloogia jäätme- 

käitluses 

 valitusliidu programm – jäätmeveo korralduse reform, keskkonnatasude maksusta-

mise mudel 

 looduskaitse arengukava aastani 2020 – biokütused 

 kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline arengukava 2005-2015 (RTL 2006, 7, 134) – 

elektri tootmise kava, taastuvate energiaallikate kasutamine, sh jäätmete 

energiakasutus 

 Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 – biomassi kasutamine 

 Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 

 Riigi jäätmekava 2014–2020. 

 

Riigi jäätmekava 2014-2020 

Riigi jäätmekava 2014–2020 on kogu jäätmevaldkonda hõlmav arengudokument, milles 

kirjeldatakse olulisemaid jäätmevaldkonna arengu põhimõtteid ja meetmeid koos ettenähtava 

tegevusega järgmiseks seitsmeks aastaks, et kooskõlas teiste asjasse puutuvate valdkonna 

arengukavadega saavutada jäätmeseaduses püstitatud jäätmepoliitika eesmärgid. 

Kohaliku omavalitsuse olulisemad kohustused: 

1) elanikkonnalt pakendijäätmete kogumissüsteemi toimimise koordineerimine 

(kokkulepped taaskasutusorganisatsioonidega, nõuete esitamine pakendijäätmete 

kogumissüsteemi kohta, teavitamine ja järelevalve); 

2) elanikkonna teadlikkuse tõstmine, teabe levitamine ja vastavate tingimuste loomine; 

3) jäätmetekke vältimise meetmed KOV jäätmekavas. 

1.2.2. Are, Halinga ja Sauga valdade õigusaktid ja arengukavad 

Are vald 

Kõige olulisem arengudokument Are valla kohalikul tasandil on Are valla arengukava 2014-

2024 , mille kohaselt on Are valla missiooniks tagada elanikele, asutustele, ettevõtetele ja 

külalistele majanduslikult, sotsiaalselt ning ökoloogiliselt turvaline ja tasakaalustatud 

keskkond läbi avatud, puhta ja mitmekesise looduse, mis pakub mitmekülgseid turismi-, 

meelelahutus- ja sportimisvõimalusi. Are valla arengukava 2014-2024 on üheks sammuks 

selle missiooni elluviimisel. 

Are valla arengukava 2014–2024 ptk 2.4.5 kohaselt on vallaelanike olmeprügi äravedu 

korraldatud koostöös Halinga ja Sauga valdadega. Ohtlikke jäätmeid (väiksekaliibrilised) 

kogutakse vallaelanikelt Are alevikus biopuhasti juures, kust need antakse edasi 

jäätmekäitlejatele. Lähimad sortimisjaamad asuvad Pärnu-Jaagupis ja Pärnus Raba tänaval 

(Paikre sortimisjaam). Puuduseks võib veel pidada korrektsete jäätmekogumispunktide 
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(paberi, pakendi jms kogumiseks) puudumist, mis võiksid asetseda suuremates külakeskustes. 

Olemas on pakendi ja vanapaberi konteinerid.  

 

Omavalituse õigusaktidest on oluline Are Vallavolikogu 17.01.2013 määrus nr 3 „Are valla 

jäätmehoolduseeskiri“, mis kehtestab nõuded jäätmehoolduse korraldamiseks, korraldatud 

jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid, veopiirkonna, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo 

teenustasu piirmäära Are vallas.  

Are valla jäätmevaldajate register on asutatud Are Vallavolikogu 23.03.2007 määrusega nr 7. 

Jäätmevaldajate register on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutusele 

võtmise eesmärk on tagada arvestus Are valla korraldatud olmejäätmete veoga liitunud ja 

mitteliitunud jäätmevaldajate, nende poolt tekitatud jäätmekoguste, jäätmete käitlusviiside ja 

tekkekohtade üle.  

 

Halinga vald 

Kõige olulisem arengudokument Halinga valla kohalikul tasandil on Halinga valla 

arengukava aastani 2019 (2026), mis sätestab Halinga valla edasised arengusuunad.  

Halinga valla arengukava aastani 2019 (2026) jäätmemajanduse eesmärkideks on korraldatud 

olmejäätmeveoga haaratud jäätmetekitajate arvu suurendamine, taaskasutatavate jäätmete 

liigitikogumine ja sortimine jäätmete tekkekohal, sh pakendijäätmete kogumissüsteemi 

väljaehitamine ning piirkonna jäätmetekitajate jäätmehooldusalase keskkonnateadlikkuse 

tõstmine läbi põhjaliku teavitus- ja koolitustöö. Jäätmevaldajate registri andmetel on valdav 

enamus kinnistuomanikest korraldatud jäätmeveoga liitunud.   

Omavalitsuse õigusaktidest on oluline Halinga valla jäätmehoolduseeskiri, mis võeti vastu 

19.12.2012. Määrus kehtestab nõuded jäätmehoolduse korraldamiseks, korraldatud 

jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid, veopiirkonna, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo 

teenustasu piirmäärad Halinga vallas.  

Halinga valla jäätmevaldajate register asutati 21.03.2007 määrusega nr 6. Halinga valla 

jäätmevaldajate register on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutusele 

võtmise eesmärk on tagada arvestus Halinga valla korraldatud olmejäätmete veoga liitunud ja 

mitteliitunud jäätmevaldajate, nende poolt tekitatud jäätmekoguste, jäätmete käitlusviiside ja 

tekkekohtade üle.  

 

Sauga vald 

Kõige olulisem arengudokument Sauga valla kohalikul tasandil on Sauga valla arengukava  

2011–2020, mis on valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise 

võimalusi kavandav kogumik, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja 

kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning 

on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.  

Arengukava 2011-2020 jäätmemajanduse eesmärkideks on hoida ära jäätmete ja ohtlike 

ainete sattumine keskkonda, luua ühtne kogu valda hõlmav jäätmekäitluskava, tagada ja 

säilitada valla territooriumil tervislik elukeskkond, maastiku ja elustiku mitmekesisus ja 

loodusressursse säästev majanduslik areng, valla elanike ja eriti noorte hulgas 

keskkonnasäästliku hoiaku ja mõtteviisi kujundamine.  



13 Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekava 2016-2020, OÜ Alkranel 

 

Omavalituse õigusaktidest on oluline Sauga valla jäätmehoolduseeskiri, mis võeti vastu 

21.03.2013. Määrus kehtestab nõuded jäätmehoolduse korraldamiseks, korraldatud 

jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid, veopiirkonna, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo 

teenustasu piirmäära Sauga vallas.  

Sauga valla jäätmevaldajate registripidamise põhimäärus võeti vastu 25. mail 2007. 

Eesmärkideks on andmete kogumine nende Sauga valla haldusterritooriumil elavate või 

asuvate jäätmevaldajate kohta, kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga JäätS-i § 69 lg 

1 alusel jne.  

 

Jäätmekäitlusalaste õigusaktidega seonduvat käsitletakse järgnevates peatükkides vastavalt 

teemale.  

2. Jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale 

Jäätmekäitluse mõju keskkonnale avaldub mitmest aspektist, mõju keskkonnale võib-olla nii 

otsene kui ka kaudne:   

Otsene keskkonnamõju tekib jäätmete kogumisel, veol ja ladestamisel ning jaguneb 

omakorda keemiliseks, füüsikaliseks ja bioloogiliseks keskkonnamõjuks.  

 

Keemiline – jäätmete kogumisel ja ladestamisel tekkivate lagunemisgaaside emissioon sise- 

ja välisõhku, prügilagaasid, jäätmete põletamisel tekkiv suits ja selles sisalduvad gaasid, 

jäätmete laadimisel ja veol tekkivad heitgaasid, prügilate nõrgvesi. 

Füüsikaline – laadimise, veo, sortimise ja komposti segamisega kaasnevad müra, vibratsioon 

ja tolm, jäätmete tuulega laialikandumine. 

Bioloogiline – lindude, näriliste või putukate kogunemine ja paljunemine, nakkushaiguste 

levik. 

 

Kaudne keskkonnamõju tekib jäätmete kogumiskohtade rajamise ja prügilate ehitamise, 

käigushoidmise, laiendamise ning sulgemisega kaasneva loodusressursside kuluga. 

Jäätmekäitluse kõigi etappidega – jäätmete kogumise, veo, töötlemise, taaskasutamise ja 

kõrvaldamisega – on seotud nii positiivsed kui ka negatiivsed mõjud looduskeskkonnale. 

Seejuures tuleb arvesse võtta seni toimunud, praegu toimuvaid ja kavandatavaid tegevusi. 

Eelmise jäätmekava kehtivusperioodil on jäätmekäitlussüsteem juba välja kujunenud. 

Põhjalikumalt käsitleb jäätmekäitlusega seotud keskkonnamõju kirjeldust riigi jäätmekava 

2014-2020 KSH aruanne (AS Maves, 2014).  

Olmejäätmete käitlusalternatiivide keskkonnamõju on eraldi uuritud „Olmejäätmete 

käitlusalternatiivide keskkonnamõju olelusringipõhises uuringus“ (avaldatud 

Keskkonnaministeeriumi kodulehel), milles kasutatud kriteeriumite järgi on tegemist 

keskkonnamõju seisukohalt kõige optimaalsema jäätmekäitlusstsenaariumiga, kus 

võimalikult suur kogus olmejäätmeid (nt vanapaber, metallid, pakendijäätmed, biojäätmed) 

suunatakse taaskasutusse ringlussevõtuna ning ülejäänud olmejäätmed suunatakse 

energiaefektiivsesse masspõletusse ja jäätmekütusena tsemenditööstusesse.  

Jäätmekavaga planeeritavad tegevused seisnevad peamiselt jäätmete kogumise korraldamises 

ning liigiti kogumise tõhustamises. Jäätmekava toob välja, et jäätmekäitluse edasist arengut 

planeerides on vajalik lähtuda eelkõige jäätmehierarhiast. Seega olenemata võimalikest 
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jäätmekäitluse alternatiividest, tuleb igal juhul jätkata jäätmete liigitikogumist. See aitab 

kaasa jäätmete lõppkäitlemise keskkonnamõjude vähendamisele, samuti väheneb 

taastumatute loodusvarade kasutamine ja sellest tingitud keskkonnamõjud.  

Täites jäätmekavas esitatud eesmärke: suurendades jäätmete sortimist ja liigitikogumist, luues 

elanikele võimalusi liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks ja motiveerides neid 

keskkonnateadlikkuse tõusu, majandusliku kasu ning järelevalve tõhustamise kaudu, väheneb 

ka jäätmete tekkest ja kogumisest tulenev keskkonnamõju. 

Are, Halinga ja Sauga valdades toimub tekkekohas jäätmete sortimine ja liigiti kogumine 

ning on korraldatud segaolmejäätmete vedu. Liigiti kogutud jäätmeid saab üle anda 

vastavatesse kogumispunktidesse (Osaühing Are Vesi biopuhasti plats, Pärnu-Jaagupi 

jäätmejaam, Paikre prügila ja sortimisjaam Raba 39 Pärnu linnas) ja pakendi ning vanapaberi 

ja papi kogumiskonteinerid valdades. Valdav osa kokku kogutud jäätmete lõppkäitlusest 

toimub väljaspool Are, Halinga ja Sauga valla territooriume. Jäätmete lõppkäitlus toimub kas 

Paikre prügilas Paikuse vallas või AS Ragn-Sells MBT tehases Tallinnas.  

Jäätmeveo keskkonnamõjud 

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. Are, 

Halinga ja Sauga valdades toimib korraldatud jäätmevedu, mis võimaldab jäätmete kogumist 

logistiliselt paremini organiseerida ja vähendada jäätmeveokite poolt läbitavaid vahemaid 

ning transpordist tingitud keskkonnamõju. Jäätmeveo keskkonnamõju on võimalik vähendada 

liigiti kogumise tõhustamisega ning üldise jäätmetekke vähenemisega. 

Jäätmete kõrvaldamise keskkonnamõju 

Are, Halinga ja Sauga valdades kokku kogutud jäätmed ladestatakse hetkel Paikre prügilas 

või need suunatakse käitlusele AS Ragn-Sells MBT tehases Tallinnas, kus toodetakse 

jäätmekütust. Jäätmete kogused, mida viiakse otseselt keskkonda (ladestatakse prügilasse), 

sõltuvad olulisel määral elanikkonna ja ettevõtete teadlikkusest ning harjumustest. Seetõttu 

on oluline säästva tarbimisalase teavitustöö tegemine. Et vältida jäätmete sattumist 

keskkonda läbi omavoliliste prügi mahapanekukohtade ja hoida ära keskkonna risustamist 

jäätmetega, tuleb tagada tekkivate jäätmete kokkukogumine. Oluline on tagada jäätmete 

üleandmisvõimaluste säilimine ning vajadusel ka täiendamine. See aitab suurendada jäätmete 

liigitikogumist ja vähendab ladestatavate jäätmete hulka.  

Paikre prügila on rajatud Euroopa Liidu keskkonnanõuetele vastavalt. Prügila peamiseks 

keskkonnamõjuks on müra ja hais, mis on siiski lokaalse iseloomuga (prügila piires 

avalduvad mõjud) ja need mõjud ei avaldu prügilast olulisel kaugusel ega mõjuta keskkonda 

oluliselt.  

Et prügilasse kõrvaldatavate jäätmete kogused väheneksid, tuleb suunata võimalikult palju 

jäätmeid taaskasutusse. Prügilagaasi tekke ja nõrgvee reostuskoormuse vähendamiseks on 

oluline biolaguneva materjali eraldikogumine ja selle kompostimisele suunamine. Samuti 

tuleb ladestatavate jäätmete ohtlikkuse ja koguse vähendamiseks eraldada tekkivast 

jäätmehulgast ohtlikud jäätmed ja koguda liigiti pakendijäätmed, paber ja kartong, 

ehitusjäätmed ning muud taaskasutatavad jäätmed.  

Jäätmete suunamine jäätmekütuse tootmiseks AS Ragn-Sells MBT tehasesse Tallinnas on 

positiivsema mõjuga, kui jäätmete prügilasse ladestamine. Tahke jäätmekütuse tootmise 
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käigus sorditakse segaolmejäätmetest ning teistest valdkondlikest jäätmetest välja 

ringlussevõetavad materjalid (nt mustmetallid, värvilised metallid, inertne fraktsioon) ning 

ülejäänud osa jäätmetest töödeldakse jäätmekütuseks. Seega toimub jäätmekütuse tootmisel 

jäätmete ringlussevõtt ning energiaks muutmine, mille tõttu väheneb looduskeskkonda 

ladestatavate jäätmete hulk.  

Jäätmekütuse põletamise ning masspõletuse keskkonnamõjusid on vaadeldud "Energy 

recovery from municipal waste” (Philadelphe  et al, 2009). Aruandes tuuakse välja, et 

jäätmekütuse põletamine on SO2 ja Hg eraldumise osas positiivsema keskkonnamõjuga 

võrreldes masspõletustehasega. Samas ei ole erinevused oluliste keskkonnamõjude osas 

olulised, juhul kui kasutatakse vastavaid filtreid mürgiste gaaside eraldamiseks. Positiivsem 

on jäätmekütuse põletamine eelkõige oma kasuteguri poolest, sest sama koguse jäätmekütuse 

kohta on võimalik toota pea neli korda rohkem energiat. See on tingitud eelkõige asjaolust, et 

jäätmekütuse puhul on eelnevalt eraldatud mittepõlev osa ja jäätmekütuse kütteväärtus on 

seetõttu suurem kui segaolmejäätmetel.   

 

Jäätmete masspõletustehas on käivitatud Iru elektrijaamas, Harjumaal. Ei saa välistada, et 

tulevikus võidakse suunata osa Are, Halinga ja Sauga valdades tekkivatest jäätmetest 

masspõletustehasesse. Keskkonnamõju hindamise aruanne „Kütusena jäätmeid kasutava 

soojus- ja elektrienergia koostootmisploki rajamine Iru elektrijaama territooriumile” (AF-

Estivo, 2007) toob välja, et olulisemad negatiivsed keskkonnaaspektid on jäätmete 

masspõletusel tahkete ja gaasiliste õhuheitmete teke ja õhuheitmete kaudu bioakumuleeruvate 

elementide ja ühendite emissioon. Samas tuuakse välja, et võrreldes elektri ja soojuse 

tootmisega muudest kütustest teistes Eesti põletusseadmetes ja emissioonidega 

kontrollimatutest põlemisprotsessidest on jäätmepõletusplokist õhku emiteeritav dioksiinide 

ja furaanide kogus mitmeid kordi väiksem. Jäätmepõletusel ja prügilasse ladestamisel 

kaasnevate kasvuhoonegaaside võrdlusel on toodud, et keskmiselt tekib 2 korda rohkem 

kasvuhoonegaase prügilates kui tekib kasvuhoonegaase jäätmete põletamisel (AF-Estivo, 

2007). 

Inglismaal teostati 2008. aastal uuring, kus võrreldi kasvuhoonegaaside emissiooni 

seisukohast 24 erinevat jäätmekäitlusviisi koos energia taaskasutusega ning reastati nad 

tulemuste alusel paremusjärjestusse (Hogg et al. 2008). Tulemused peegeldavad 

süsinikdioksiidekvivalendi maksumust ühiskonnale, hinnates iga stsenaariumiga kaasnevat 

emissiooni ning arvestades ka emiteerimata jätmist seoses energia tootmise, materjalide 

taaskasutamise ning ümbertöötlemisega. Kõige vähemefektiivseks osutus jäätmete prügilasse 

ladestamine (koos elektri tootmisega), mille puhul ainsana eeldati, et materjale ei 

taaskasutata, mille tõttu tekib täiendavaid emissioone uute toormaterjalide töötlemisest. Ka 

erinevad koospõletamise võimalused (kaasa arvatud elektri ja soojuse koostootmine) osutusid 

halbadeks alternatiivideks, mis pingereas vahetult eelnesid prügilasse ladestamise 

stsenaariumile.  

Eelpool kirjeldatud käitlusviisidest on kahtlemata kõige negatiivsema keskkonnamõjuga 

jäätmete ladestamine prügilas. Jäätmetest jäätmekütuse tootmist ning jäätmete masspõletust 

loetakse jäätmeseaduse kohaselt jäätmete taaskasutamiseks. Kuigi jäätmehierarhiast lähtuvalt 

loetakse positiivsemaks käitlusviisiks jäätmetest kütuse tootmist, lisandub näiteks 

jäätmekütuse transpordiga naaberriikidesse negatiivne aspekt seoses transpordi 

keskkonnamõjuga.  

Lisaks lõppkäitlusele on jäätmete kõrvaldamise keskkonnamõju võimalik vähendada ka 

järelevalvesüsteemi tõhustamisega korraldatud jäätmeveost vabastatute arvu üle ja sihipärase 
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teavitustööga. Selle tulemusel vähendatakse omavoliliste prügilate tekkimist ja muud 

seadusevastast jäätmete kõrvaldamist, nagu näiteks jäätmete põletamist ja matmist 

kodumajapidamistes. 

Pärnu-Jaagupi jäätmejaama keskkonnamõju 

Jäätmejaama keskkonnamõju sõltub eelkõige jäätmete nõuetekohasest ja keskkonnaohutust 

hoiustamisest. Töö koostaja hinnangul puudub Pärnu-Jaagupi jäätmejaama puhul võimalik 

oluline mõju pinnasele ja põhjaveele. Olemasolev jäätmejaam asub kõvakattega väljakul, 

samuti toimub hetkel kõigi tava- ja ohtlike jäätmete ja probleemtoodete hoidmine 

konteinerites ning jäätmed ei puutu kokku sademeveega.  

Juhul kui jäätmejaamas toimub seadmete lahti monteerimine jmt, võib teatud juhul kaasneda 

müra. Olulist mõju inimeste tervisele ja heaolule pole siiski ette näha –  lähimad elamud 

asuvad jäätmejaamast piisavalt kaugel.  

Pärnu-Jaagupi jäätmejaama kompostimisväljak 

Aastal 2013 avati Pärnu-Jaagupi jäätmejaama ehituse ΙΙ etapina reoveepuhasti juures 

kompostimisväljak. Kompostimisväljak asub Komposti kinnistul (katastriüksus 

62701:005:0062) Pärnu-Jaagupi alevis Halinga vallas. Kogupindala on 12 805 m². Lähimad 

elumaa sihtotstarbega kinnistud jäävad ~ 400 m kaugusele lääne suunda.  

Kompostimisväljakul segatakse reoveesete haljastusjäätmetega ja lisatakse ka kalmistult 

pärinevaid haljastusjäätmeid. Kompostimisväljaku operaatoriks on AS Mako. Firma tegeleb 

biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vedamisega kompostimisväljakule. Elanikud 

kompostimisväljakule aia- ja haljastusjäätmeid ise viia ei saa. Saadavat kompostmulda 

kasutatakse vallas haljastusel.  

Biojäätmete kompostimise keskkonnamõju 

Inimeste heaolu võib mõjutada reoveesette ja biojäätmete kompostimise käigus tekkiv 

võimalik ebameeldiv lõhn. Välisõhu kaitse seaduses toodud piirnormid lõhnaainetele on 

seatud lähtuvalt otsesest ohust inimese tervisele, kuid lõhn võib olla ebameeldiv ka 

piirnormidest madalamatel kontsentratsioonidel. Kuna lõhna puhul on tegemist hajusheitega, 

on selle levikut raske prognoosida. Inimene suudab lõhnaainete olemasolu tuvastada ka väga 

väikeste kontsentratsioonide juures, mida mõõteseadmed tihti määrata ei suuda. Üldjuhul ei 

koosne lõhn ainult ühest keemilisest elemendist, vaid moodustub mitmete ainete koosmõjul. 

Seepärast ei saa lõhna tugevust väljendada ainult mõne lõhnaaine kontsentratsiooniga õhus, 

vaid tuleb arvestada ka inimese subjektiivset hinnangut (väljendatakse lõhnaühikutes LÜ).  

Kompostimisel tekitavad lõhna lenduvad ühendid, mis on kompostimisprotsessi 

vaheproduktid. Orgaanilise aine kompostimisel on olulisemateks lõhna tekitavateks 

ühenditeks väävliühendid (sh vesiniksulfiid), lämmastikuühendid ja lenduvad rasvhapped, 

vähem olulised on muud lenduvad orgaanilised ühendid. Kui nimetatud ühendid jäävad 

kompostauna sisse, siis mikroorganismid lagundavad need aja jooksul lihtsamateks 

mittelõhnavateks komponentideks. Lõhnaprobleemi tekitavad auna pinnalt või materjali 

segamisel lenduvad molekulid. 

Lõhna tekitavate ühendite teke kompostimisprotsessil on vältimatu, kuid nende hulka ning 

edasist lagundamist saab mõjutada sobivate tingimuste loomisega. 
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Toitainete tasakaal – orgaanilist ainet lagundavad mikroorganismid kasutavad erinevaid 

toitaineid neile sobilikes kindlates vahekordades. Lõhna tekke seisukohalt on oluline 

süsiniku ja lämmastiku (C:N) vahekord kompostitavas materjalis. Kui lämmastikku on 

üle (C:N suhe <20), siis on soodustatud ammoniaagi teke. Liiga vähese 

lämmastikusisalduse korral on kompostimisprotsess seevastu aeglane ning ebameeldivat 

lõhna võivad tekitada lenduvad orgaanilised ühendid. 

Hapniku juurdepääs – hapniku juuresolekul paljusid lõhna tekitavaid ühendeid ei teki 

või mikroorganismid lagundavad need kiiresti. Ilma piisava hapnikukoguseta tekib 

lõhnavaid vaheühendeid rohkem ja need akumuleeruvad kompostis. 

Niiskus – vee kättesaadavus on mikroorganismide eluks vajalik, liiga kuivas materjalis 

lagunemine aeglustub. Liigne niiskus kompostmaterjalis takistab hapniku ja teiste gaaside 

liikumist ja auna sees tekivad anaeroobsed tingimused. 

Poorsus – poorses materjalis on gaaside liikumine kiirem. Tihedas materjalis ei pääse 

hapnik kõikjale ja on oht anaeroobsete tingimuste tekkeks. Seetõttu on tugiaine 

kasutamine väga oluline. Leedus läbiviidud reoveesette kompostimise gaasiliste 

saasteainete heitmete uuringu tulemusena selgus, et gaasiliste saasteainete (NH3, H2S ja 

LOÜ-sum) heitmed vähenesid tugiainena hakkepuitu, saepuru või puukoorehaket 

kasutades enam kui kaks korda võrreldes puhta reoveesettega (Zigmontiene & Zuokaite, 

2010). 

 

Lõhn tekib kompostimisettevõtte erinevates osades. 

Kompostmaterjali transport, ladustamine ja segamine tugiainega – lõhnareostus 

sõltub suuresti kompostmaterjali omadustest. Kui see on eelnevalt käärima läinud, siis 

tekib lõhna rohkem. 

Kompostaunad – ebameeldivat lõhna eraldub kõige rohkem kompostimisprotsessi 

alguses kahe nädala jooksul. Sel ajal on protsessi hapnikutarve väga suur ja isegi 

sundõhustamise korral ei jõua hapnik piisavalt kiiresti kõikjale auna sees. Lõhnavate 

vaheühendite teke on kiirem kui nende lagundamine. 

Kompostaunade segamine – segamise käigus pääsevad kompostauna kogunenud 

lõhnaained sealt välja. Samas aitab sobiva sagedusega segamine ühtlustada 

kompostimistingimusi auna sees ja aktiveerib protsessi, parandades seega komposti 

kvaliteeti ja kiirendades selle valmimist. Summaarset lõhnaainete eraldumist segamine 

optimaalselt toimiva protsessi puhul oluliselt ei mõjuta. 

Komposti järelvalmimine – järelvalmimisetapis on lõhnavate komponentide eraldumine 

oluliselt aeglasem, kuid võib intensiivistuda ebasoodsate tingimuste korral (nt liigne 

niiskus). Järelvalmiv kompost üldjuhul ebameeldivalt ei lõhna. 

 

Lõhna mõju ümbruskonna elanikele on võimalik vähendada kompostimisettevõtte 

töökorralduse kaudu vältides aunade segamist õhtusel ajal ja nädalavahetustel ning 

ebasobivate ilmastikutingimustega (niiske, soe ja tuulevaikne ilm). 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus ei sisalda välistavat 

nimekirja tegevustest, mille puhul pole keskkonnamõju hindamine (edaspidi KMH) vajalik. 

Ülalnimetatud seaduse § 6 „Olulise keskkonnamõjuga tegevus“ lg 2 ütleb, et jäätmekäitlus 

kuulub valdkondade hulka, mille puhul lisaks lõikes 1 sätestatule peab otsustaja andma 

eelhinnangu selle kohta, kas tegevusel on oluline keskkonnamõju. 
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Täpsustatud tegevusvaldkondade loetelu, mille korral tuleb anda KMH vajalikkuse 

eelhinnang, on toodud Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruses nr 224 

„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamisevajalikkuse 

eelhinnang, täpsustatud loetelu
“
. Nimetatud määruse § 10  sätestab, et keskkonnamõju 

hindamise vajalikkuse eelhinnang tuleb anda jäätmekäitluskoha rajamisel, laiendamisel või 

rekonstrueerimisel, välja arvatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse § 6 lõike 1 punktis 23 (tavajäätmete põletamine või keemiline töötlemine üle 100 

tonni ööpäevas või tavajäätmete prügila püstitamine, kui selle üldmaht on üle 25 000 tonni), 

ööpäevas kuni 100 tonni tavajäätmete põletamisel või keemilisel töötlemisel ning 

metallijäätmete, sealhulgas romusõidukite käitlemisel. 

JäätS-i § 13 kohaselt loetakse jäätmekäitluseks jäätmete kogumist, vedamist, taaskasutamist 

ja kõrvaldamist. Seega tuleb vastavalt Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 

„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse 

eelhinnang, täpsustatud loetelu
“
 §-le 1 ja § 10 anda eelhinnang olulise keskkonnamõju 

esinemise tõenäosuse korral. 

Kuna vastavat uut tegevust (uue jäätmekäitluskoha rajamist) Are, Halinga ja Sauga valdade 

jäätmekavaga ei kavandata, siis pole KMH/KSH algatamise kaalumine käesoleva jäätmekava 

raames vajalik.  
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3. Jäätmehoolduse hetkeolukord  

Hetkeolukorra iseloomustamiseks on lähtutud tekkivate jäätmekoguste ning jäätmeliikide 

andmetest (andmed pärinevad Keskkonnaagentuurilt ja AS-lt Ragn-Sells), kirjeldatud on 

senist jäätmete kogumise ja käitlemise süsteemi, jäätmemajanduse korraldamist ja 

rahastamist, esitatud on andmeid suletud prügilate ning jääkreostusobjektide kohta ja 

hinnatud eelmise jäätmekava raames seatud eesmärkide täitmist. Täitmata eesmärkide ja riigi 

jäätmekava 2014-2020 eesmärkide põhjal on püstitatud uued eesmärgid käesoleva 

jäätmekava rakendusperioodiks.  

Käesoleva hetkeolukorra hinnangu põhjal on võimalik määratleda probleemkohad ja seada 

vastavalt nendele tulevased eesmärgid.  

Are, Halinga ja Sauga vallad asuvad Pärnumaal. Valdade pindala on kokku 68 786 ha ehk 

689,86 km
2
 (Are vald 15 991 ha, Halinga vald 36 333,0 ha ja Sauga vald 16 462 ha). 

Rahvaarv seisuga 1. jaanuar 2015 on kolmes vallas kokku 8327 elanikku (Are vallas 1279 

elanikku, Halinga vallas 2963 elanikku ja Sauga vallas 4085 elanikku).  

Tabel 3.1. Are, Halinga ja Sauga asulad ja nende elanike arvud (01.01.15 seisuga). 

 Elanikud 

(seisuga 

01.01.15) 
 Are vald 
 Are alevik 424 
Eavere küla 33 
Elbu küla 67 
Kurena küla 52 
Lepplaane küla 57 
Murru küla 87 
Niidu küla 134 
Parisselja küla 39 
Pärivere küla 33 
Suigu küla 251 
Tabrija küla 39 
Võlla küla 63 
Kokku 1279 
Halinga vald  
Aasa küla 53 
Altküla 3 
Anelema küla 39 
Arase küla 39 
Eametsa küla 11 
Eense küla 17 
Eerma küla 30 
Enge küla 91 
Erstma küla 73 
Halinga küla 96 
Helenurme küla 33 
Kablima küla 12 
Kaelase küla 7 
Kangru küla 15 
Kodesmaa küla 38 
Kuninga küla 11 
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Langerma küla 82 
Lehtmetsa küla 12 
Lehu küla 13 
Libatse küla 383 
Loomse küla 23 
Maima küla 34 
Mäeküla küla 23 
Mõisaküla 81 
Naartse küla 20 
Oese küla 16 
Pallika küla 14 
Pereküla 4 
Pitsalu küla 9 
Pärnu-Jaagupi alev 1143 
Pööravere küla 21 
Roodi küla 40 
Rukkiküla 11 
Salu küla 44 
Sepaküla küla 9 
Soosalu küla 14 
Sõõrike küla 19 
Tarva küla 74 
Tühjasma küla 22 
Tõrdu küla 43 
Vahenurme küla 162 
Vakalepa küla 21 
Valistre küla 27 
Vee küla 25 
Kokku 2963 
Sauga vald 
Eametsa küla 397 
Kiisa küla 69 
Kilksama küla 407 
Nurme küla 178 
Pulli küla 119 
Räägu küla 46 
Rütavere küla 51 
Sauga alevik 1235 
Tammiste küla 1311 
Urge küla 160 
Vainu küla 73 
Kokku 4085 

Are valla tiheasustuspiirkondades on asutustihedus järgmine: Are alevikus 146,21 el/km
2
, 

Niidu külas 5,4 el/km
2
 ja Suigu külas 18,14 el/km

2
 kohta. Halinga valla 

tiheasustuspiirkondades on asustustihedus järgmine: Libatse külas 78,0 el/km
2
, Pärnu- 

Jaagupi alevis 181,14 el/km
2
 ja Vahenurme külas 31,09 el/km

2
 kohta. Sauga valla 

tiheasustuspiirkondades on asustustihedus järgmine: Eametsa külas 38,28 el/km
2
, Sauga 

alevikus 840,14 el/km
2
, Kilksama külas 10,26 el/km

2
, Tammiste külas 117,90 el/km

2
 ja Urge 

külas 15,78 el/km
2
 kohta. Hajaasustuspiirkondades jäävad asustustihendused alla 50 elaniku 

ühel ruutkilomeetril.  
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Jäätmeseaduse mõistes moodustavad Are, Halinga ja Sauga vald nii territoriaalselt kui ka 

elanike arvult (kokku elab Statistikaameti 2015. aasta andmete alusel valdades kokku 8327 

elanikku) optimaalse suurusega korraldatud olmejäätmeveo piirkonna. 

 
Joonis 3.1. Are, Halinga ja Sauga valdade territoorium (märgitud punase joonega).  

 

Jäätmehoolduse arendamisel on oluliseks osaks omavalitsuste vaheline koostöö. Alates 2004. 

aastast on Are, Halinga ja Sauga vallad teinud tihedat jäätmehooldusalast koostööd.  

 

3.1. Tekkivate jäätmete kogused liikide ja päritolu kaupa  

3.1.1. Tekkivate jäätmete kogused liigiti  

Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekava ajakohastamisel on kogutud ja käideldud 

jäätmeliikide ja -koguste hindamiseks aluseks võetud riikliku jäätmestatistika andmed ja 

muud asjakohased materjalid.  

Riikliku jäätmestatistika puhul tuleb arvestada, et selles võib esineda ebatäpsusi. Paljud 

jäätmekäitlejad teenindavad korraga mitut omavalitsust, seega on jäätmekäitluskohas raske 

eristada, kui palju jäätmeid kogutakse täpsemalt Are, Halinga või Sauga omavalitsustest. 

Lisaks on riiklikust jäätmestatistikast välja jäetud korraldatud jäätmeveoga haaramata 

jäätmetekitajad, tekkekohas kompostitavad jäätmed ning illegaalselt ladestatavad jäätmed.  

Halinga vald 

Sauga vald 

Are vald 
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Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas 2014. a kogutud erinevate jäätmeliikide kogused on esitatud 

tabelis 3.2. Alates 2014. a on jäätmejaama operaatoriks AS Ragn-Sells.  

Are, Halinga ja Sauga valdades kogutud jäätmekogused vastavalt riiklikule statistikale 

(Keskkonnaagentuur, 2015) on esitatud tabelis 3.3. Andmed on esitatud kõigi kolme valla 

peale kokku ja jäätmekogused on esitatud tonnides.  

Tabel 3.2. Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas kogutud jäätmeliigid ja nende kogused 2014. aastal  

Pärnu-Jaagupi jäätmejaam 2014. a 

Jäätmeliik Jäätmekood 
Kogus 

(t) Jäätmetekitaja 

Ehitus- ja lammutuspraht 17 09 04 0,800 Kodumajapidamised 

Segaolmejäätmed 20 03 01 1,005 Kodumajapidamised 
Ohtlikke aineid sisaldavad  
põllumajanduskemikaalijäätmed 02 01 08 0,020 Kodumajapidamised 
Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke  
aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11 2,270 Kodumajapidamised 

Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 13 02 08 0,145 Kodumajapidamised 

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid 15 01 10 0,270 Kodumajapidamised 
Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud,  

filtermaterjalid (sh nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) 

ja kaitseriietus 15 02 02 0,990 Kodumajapidamised 
Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad  

laborikemikaalid, sh laborikemikaalisegud 16 05 06 0,335 Kodumajapidamised 

Raud ja teras 17 04 05 0,520 Kodumajapidamised 

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 17 06 05 1,200 Kodumajapidamised 
Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad 

kemikaalid 18 01 06 0,040 Kodumajapidamised 
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja 

vaigud 20 01 27 0,010 Kodumajapidamised 
Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 06 03 nimetatud  
patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid,  

mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 20 01 33 0,055 Kodumajapidamised 
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured 

kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega  
20 01 21* ja 20 01 23* 20 01 35 8,380 Kodumajapidamised 

Sortimata ravimikogumid 20 01 98 0,026 Kodumajapidamised 

Suurjäätmed 20 03 07 8,940 Kodumajapidamised 

Kõige rohkem on 2014. a Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas kokku kogutud suurjäätmeid, ohtlikke 

osi sisaldavad suuri kodumasinaid ja orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid 

sisaldavaid värvi- ja lakijäätmeid.  

 

Tabel 3.3. Are, Halinga ja Sauga valdades kokku kogutud jäätmekogused (t/a) jäätmeliikide 

kaupa aastatel 2009–2013, riikliku statistika alusel (Keskkonnaagentuur, 2015).  

Jäätmeliik 2009 2010 2011 2012 2013 

Prügi (segaolmejäätmed) 1286,4 1234,3 1355,1 1462,4 1315,3 

Paber ja kartong 25,04 23,06 27,59 26,45 19,90 

Aia- ja haljastusjäätmed  23,1 1252,2 10897,4 3,24 7,9 
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Jäätmeliik 2009 2010 2011 2012 2013 

Biolagunevad jäätmed  0,00 0,11 0,00 0,07 0,14 

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed 

      ohtlikud elektri/elektroonika  
      jäätmed 

9,90 19,02 10,51 14,05 19,25 

      mitteohtliku elektri/elektrijäätmed 1,02 14,59 3,82 3,64 8,19 

Suurjäätmed 3,46 5,30 4,20 5,07 15,24 

Klaas 6,05 2,45 5,92 2,80 3,45 

Metallid 153,82 1637,86 986,82 626,45 546,57 

Plastijäätmed  11,94 13,22 21,64 3,40 25,78 

Puidujäätmed  2,84 1158,16 629,56 382,78 621,93 

Ehitusjäätmed  

     ohtlikud ehitusjäätmed 81,36 24,14 25,26 57,24 87,01 

     mitteohtlikud ehitusjäätmed 55270,7 15431,5 18934,6 8674,8 7731,8 

Ohtlikud jäätmed  12,47 66,24 19,46 24,01 31,61 

Tervishoiujäätmed (ohtlikud) 0,11 0,27 0,20 0,14 0,09 

Vanarehvid 39,43 2,64 13,95 0,39 0,32 

Tekstiilijäätmed 0,38 1,18 0,72 0,06 0,36 

Muu 86,0 15144,9 8013,1 8537,5 36108,3 

KOKKU 57014,0 36031,2 40949,9 19824,4 46543,1 

Pakendijäätmed (koodiga 15)* 

Paber- ja kartongpakendid 13,29 13,61 14,76 16,13 15,39 

Plastpakendid 16,35 45,82 47,10 76,76 38,83 

Puitpakendid 0,44 1,96 0,00 1,58 0,10 

Metallpakendid 2,80 24,77 4,27 3,86 4,29 

Segapakendid 91,3 83,1 111,33 77,58 88,43 
Klaaspakendid 8,57 9,44 13,79 11,48 20,2 

Ohtlikke aineid sisaldavad või 

nendega saastunud pakendid 
1,44 2,3 2,86 1,96 2,36 

Pakendid kokku 134,2 180,9 194,1 189,4 169,6 

KÕIK KOKKU 57148,2 36212,1 41143,9 20013,8 46712,7 

 

Järgnevalt lisame selgitused suurte jäätmekoguste kohta kõigis kolmes vallas aastatel     

2009–2013. Are vallas tekkis riikliku statistika alusel aastal 2013 suur kogus betooni ja 

tellisejäätmeid (jäätmekoodid 17 01 01 ja 17 01 02), tegemist on Tabria lauda 

lammutusobjektiga. Neid jäätmeid näitas oma jäätmearuandes OÜ GoTrack. 

Väo Hake OÜ näitas aastal 2010 ja 2011 suures koguses metsamajandusjäätmete (aia- ja 

haljastusjäätmed) saamist (kood 02 01 07) Halinga vallast, järgnevatel aastatel sedavõrd suurt 

kogust ei näidata. 2013. a näitas Reiden Dolomiit AS  (Anelema karjäär) suurt (36 000 t) 

kaevandusjäätmete kogust (jäätmekood 01 01 02) Halinga vallas. 

 

2009. a näitas Sauga valla ettevõte Tekton OÜ suurt pinnasejäätmete koguse liikumist 

Haapsallu, kus  täideti "õhtu-kalda" ja raudteetammi vahelist ala (55 000 t jäätmekood 17 05 

04). 
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Riigi jäätmekava 2014–2020 järgi tekkis Eestis olmejäätmeid 2011. a 0,42 mln tonni. 

Möödunud perioodil suurenes tunduvalt olmejäätmete taaskasutamise osakaal ja sellevõrra 

vähenes olmejäätmete ladestamine. Olmejäätmete taaskasutamine Eestis oli 2011. a ligi 30% 

olmejäätmete tekkekogusest. Aastatel 2010–2015 kahekordistuv prügilasse ladestamise 

saastetasumäär on andnud selge signaali nii jäätmetekitajatele kui ka jäätmekäitlusette-

võtetele, sundides neid vältima jäätmete ladestamist ja investeerima jäätmete taaskasutus-

lahendustesse.  

3.1.2. Tekkivate jäätmete kogused tekitajate kaupa  

Jäätmeliikide kaupa tekkivad jäätmekogused ettevõtetest ja majapidamistest, aastatel      

2009–2013 on esitatud tabelis 3.4.  

Eraldi ettevõtete ja kodumajapidamiste kaupa on riiklikust jäätmestatistikast võimalik saada 

vaid jäätmetekke, sh kogumise andmeid, käitluse (st taaskasutamise, ladestamise ja 

kõrvaldamise) kohta aga mitte. Enamus jäätmeid on liikunud käitlemiseks maakonnast välja, 

kuna suured jäätmekäitluskeskused asuvad mujal.   

 

Andmeid selle kohta, kui palju mingis omavalitsuses tekkinud jäätmeid taaskasutati või 

ladestati, puuduvad. Põhjus on selles, et kõik taaskasutamiseks mõeldud jäätmed (kõikidest 

omavalitsustest) liiguvad käitleja juurde kokku ja käitleja ei pea eraldi arvestust selle kohta, 

millise omavalitsuse jäätmeid, millises koguses ja kuidas ta taaskasutab. Kogu taaskasutus 

jäätmeliikide lõikes kajastub summaarselt, mitte omavalitsuste kaupa.  
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Tabel 3.4. Are, Halinga ja Sauga valdades kokku kogutud jäätmekogused (t/a) aastatel 2009–2013, ettevõtetest ja majapidamistest 

(Keskkonnaagentuur, 2015).  

Jäätmeliik 

2009 2010 2011 2012 2013 

Ette- 
võtted 

Maja- 
pida-

mised 

Ette- 
võtted 

Maja- 
pida-

mised 

Ette- 
võtted 

Maja- 
pida-

mised 

Ette- 
võtted 

Maja- 
pida-

mised 

Ette- 
võtted 

Maja- 
pida- 
mised 

Prügi (segaolmejäätmed)* 512,10 774,19 607,77 626,55 497,61 857,47 534,32 928,03 414,84 900,47 

Paber ja kartong 18,68 6,37 18,56 4,49 19,29 8,3 22,51 3,94 16,99 2,91 

Aia- ja haljastusjäätmed  17,72 5,36 1246,88 5,3 10895,2 2,24 1,04 2,2 6,34 1,84 

Biolagunevad jäätmed  0 0 0,11 0 0 0 0,07 0 0,14 0 

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- 

ja elektroonikaseadmed 
 

Ohtlikud  elektri/elektroonika  
jäätmed 

0,50 9,39 1,50 17,63 2,58 7,93 8,63 5,42 4,01 15,24 

Mitteohtliku 

elektri/elektrijäätmed 
0 1,02 4,67 9,92 2,11 1,70 2,69 0,95 3,6 4,59 

Suurjäätmed 2,54 0,92 3,96 1,34 2 2,2 2,3 2,77 0,22 15,03 

Klaas 2,32 3,73 0,1 2,35 0,12 5,8 0,14 2,657 2,05 1,4 

Metallid 152,66 1,16 969,62 668,24 986,63 0,19 617,10 9,35 462,73 83,84 

Plastijäätmed  11,42 0,52 9,34 3,88 21,52 0,12 3,14 0,27 25,32 0,46 

Puidujäätmed  0,26 3,54 1167,84 1,34 628,62 0,94 379,76 3,02 619,05 2,88 

Ehitusjäätmed   

     ohtlikud ehitusjäätmed 79,64 1,72 22,46 1,68 16,22 9,04 56,68 0,56 82,56 4,45 

     mitteohtlikud  
     ehitusjäätmed 

55207,6 62,2 15375,3 45,18 18898,6 36 8604,8 69,9 7690,3 41,2 

Ohtlikud jäätmed  8,68 3,75 23,46 42,66 14,36 5,09 22,59 2,24 23,04 8,58 

Tervishoiujäätmed (ohtlikud) 0,09 0,07 0,25 0,02 0,14 0,06 0,12 0,02 0,04 0,05 

Vanarehvid 39,06 0,37 1,09 1,55 13,75 0,2 0,29 0,13 0,08 0,24 

Tekstiilijäätmed 0,3 0,08 1 0,18 0,08 0,64 0 0,06 0,36 0 
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Muu 84,93 1,18 15142,8 2,19 8013,1 0 8536,7 0 36088,9 19,39 

Kokku 56138,5 875,56 34596,7 1434,5 40012 937,92 18793 1031,5 45440,6 1102,5 

Pakendijäätmed (koodiga 15)* 

Paber- ja kartongpakendid 12,83 0,46 9,75 3,86 7,45 7,32 12,15 3,98 11,81 3,58 

Plastpakendid 15,79 0,55 45,37 0,46 46,78 0,32 75,71 1,04 38,27 0,56 

Puitpakendid 0,14 0,3 0,8 1,16 0 0 1,48 0,1 0,1 0 

Metallpakendid 2,8 0 6,35 18,42 4,27 0 3,86 0 4,29 0 

Segapakendid 43,04 48,21 27,45 55,61 14,93 96,41 6,81 70,78 4,71 83,72 

Klaaspakendid 7,67 0,9 6,498 2,95 7,83 5,97 7,84 3,64 9,87 10,36 

Ohtlikke aineid sisaldavad või 

nendega saastunud pakendid 
1,27 0,171 2,06 0,21 2,56 0,3 1,85 0,11 1,52 0,84 

Pakendid kokku 83,55 50,594 98,27 82,66 83,81 110,31 109,7 79,65 70,58 99,06 
KÕIK KOKKU 56222 926,15 34694,9 1517,2 40095,8 1048,2 18903 1111,2 45511,1 1201,6 

 
*Märkus! Tabelis 3.2 ja Tabelis 3.3. olevad segaolmejäätmete kogustes esinevad väiksed erinevused, sest aluseks on erinevad statistika tabelid.  

Iga jäätmeliigi kaupa on analüüsitud suuremaid jäätmete koguseid, -tekitajaid ja -käitlust ptk 3.2.  

Tabelist 3.4. selgub, et enamus kogutud jäätmetest pärinevad ettevõtetest. Koguseliselt olulisemad jäätmeliigid on seotud ehitus-

lammutustegevusega, põllumajandustootmisega ning maavarade kaevandamisega (tabelis 1.3 lisatud jäätmeliigi alla – Muu). Are, Halinga ja 

Sauga valdade ühises jäätmekavas 2010-1015 on välja toodud, et kodumajapidamistes kogutud jäätmete puhul on kasutatud jäätmekoode, mis 

peaks näitama jäätmeteket tootmis- või ettevõtlusvaldkonna järgi. Kodumajapidamistest kogutud jäätmete puhul peaks kasutama ainult 20-ga 

algavaid koode, mis annaks omavalitsusele selgema ülevaate kogutud olmejäätmetest. Uuemate jäätmearuannete puhul on see probleem 

paranenud.  

Kodumajapidamistes tekkis ja koguti 2009. a kokku 926,15 t jäätmeid, 2010. a 1517,2 t, 2011. a 1048,2 t, 2012. a 1111,2 t ja 2013. a 1201,6 t. 

Ühe elaniku kohta tekkis ja koguti kokku kodumajapidamistes jäätmeid 2009. a 112,1 kg, 2010. a 179,1 kg, 2011. a 123,1 kg, 2012. a 132,1 kg ja 

2013. a 143,3 kg.  
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Are, Halinga ja Sauga valdade ühise jäätmekavaga 2010–2015 (esitatud andmed 2008. a jäätmekoguste kohta ning jäätmekogused ettevõtetest ja 

majapidamistest) võrreldes on 2009–2013 kasvanud kodumajapidamistest kokku kogutud jäätmete hulk ning vähenenud ettevõtetest tekkinud 

jäätmete hulk.   
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3.2. Jäätmete kogumine ja käitlus  

3.2.1. Olmejäätmete kogumis- ja käitlussüsteem 

Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse Are, Halinga ja Sauga valdades segaolmejäätmetele. 

Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige 

segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel 

tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka teisi 

olmejäätmete liike või muid jäätmeid, kui see on vajalik jäätmeseaduse nõuete täitmiseks või 

seda tingib oluline avalik huvi.  

JäätS-i § 69 lg 1 kohaselt loetakse kõik jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga automaatselt 

liitunuks alates kohaliku omavalitsuse vastavasisulise määruse jõustumisest. Tulenevalt 

valdade määrustest (Are Vallavolikogu 22. aprilli 2010. aasta määrus nr 5, Halinga 

Vallavolikogu 24. aprilli 2010. aasta määrus nr 6, Sauga Vallavolikogu 22. aprilli 2010. aasta 

määrus nr 9) on kõikide valdade territooriumil kinnistut omavad kodanikud kohustatud 

koguma oma krundil tekkinud olmejäätmed, soetama (ostma või rentima) piisava suurusega 

jäätmekonteineri ja korraldama jäätmete üleandmise jäätmekäitlejale.  

Are, Halinga ja Sauga valla poolt läbi viidud avaliku konkursi tulemusel on jäätmeveo 

ainuõigus valdades 1. märtsist 2012. a kuni 28. veebruarini 2017. a AS-il Ragn-Sells. AS 

Ragn-Sells sõlmib kõigi jäätmevaldajatega vastava lepingu. Lepingu sõlmimata jätmine ei 

tühista korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemist ega vabasta JäätS-ist tulenevatest 

nõuetest.  

Tabel 3.5. Are, Halinga ja Sauga valdadest korraldatud jäätmeveoga kogutud 

segaolmejäätmete kogused aastatel 2010–2014 (Ragn-Sells AS andmed). Segaolmejäätmete 

kogused on esitatud tonnides.  

2010. a 

Jäätmeliik Jäätmekood Kogus (t) Jäätmetekitaja Omavalitsus 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 40,169 Ettevõtjad Are 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 193,615 Kodumajapidamised Halinga 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 157,418 Ettevõtjad Halinga 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 456,357 Kodumajapidamised Sauga 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 121,083 Ettevõtjad Sauga 

Kokku  968,703   

2011. a 

Jäätmeliik Jäätmekood Kogus (t) Jäätmetekitaja Omavalitsus 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 106,409 Kodumajapidamised Are 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 40,031 Ettevõtjad Are 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 239,451 Kodumajapidamised Halinga 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 141,419 Ettevõtjad Halinga 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 184,725 Ettevõtjad Sauga 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 484,779 Kodumajapidamised Sauga 

Kokku  1196,814   

2012. a 

Jäätmeliik Jäätmekood Kogus (t) Jäätmetekitaja Omavalitsus 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 106,749 Kodumajapidamised Are 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 36,739 Ettevõtjad Are 
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Prügi (segaolmejäätmed) 200301 259,475 Kodumajapidamised Halinga 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 161,234 Ettevõtjad Halinga 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 245,774 Ettevõtjad Sauga 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 530,119 Kodumajapidamised Sauga 

Kokku  1340,09   

2013. a 

Jäätmeliik Jäätmekood Kogus (t) Jäätmetekitaja Omavalitsus 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 107,82 Kodumajapidamised Are 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 45,917 Ettevõtjad Are 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 260,823 Kodumajapidamised Halinga 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 168,235 Ettevõtjad Halinga 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 486,664 Kodumajapidamised Sauga 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 211,754 Ettevõtjad Sauga 

Kokku  1281,213   

2014. a 

Jäätmeliik Jäätmekood Kogus (t) Jäätmetekitaja Omavalitsus 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 95,312 Kodumajapidamised Are 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 35,754 Ettevõtjad Are 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 227,094 Kodumajapidamised Halinga 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 168,592 Ettevõtjad Halinga 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 539,192 Kodumajapidamised Sauga 

Prügi (segaolmejäätmed) 200301 251,661 Ettevõtjad Sauga 

Kokku  1317,605   

AS Ragn-Sells andmed segaolmejäätmete koguste kohta erinevad riikliku statistika 

andmetest. Näiteks 2013. aastal tekkis riikliku jäätmestatistika kohaselt Are vallas 159,226 t, 

Halinga vallas 424,261 t ja Sauga vallas 731,82 t segaolmejäätmeid. AS Ragn-Sells andmetel 

on aga kokku kogutud Are vallas 153,737 t, Halinga vallas 395,686 t ja Sauga vallas – 

790,853 t segaolmejäätmeid. Samuti leidub erinevusi kodumajapidamistes ja ettevõtetes 

tekkinud segaolmejäätmete koguste osas riikliku statistika ja Ragn-Sells AS andmete vahel. 

Riikliku jäätmestatistika puhul tuleb arvestada, et andmetes võib esineda ebatäpsusi. Paljud 

jäätmekäitlejad teenindavad korraga mitut omavalitsust ning jäätmed satuvad 

jäätmekäitluskohta koos, ilma et oleks eristatud, kui palju jäätmeid koguti täpselt igast 

omavalitsusest. Lisaks on ettevõtted ja prügilad esitanud erinevaid andmeid prügilas vastu 

võetud jäätmekoguste kohta ning ka elanikud ise võivad prügilasse või jäätmejaama oma 

jäätmeid otse üle anda ja alati ei täpsustata seejuures jäätmete omavalitsuslikku päritolu. 

Samas, kui seda täpsustatakse, siis kasvavad seeläbi riiklikus jäätmestatistikas jäätmekogused 

suuremaks, kui korraldatud jäätmeveoga kokku kogutud jäätmekogused. 

3.2.1 Liitumine kogumissüsteemidega (sh hajaasustus, kortermajad, vabaturg) 

Are, Halinga ja Sauga valdade ühise jäätmekava 2010–2015 alusel on hinnatud korraldatud 

jäätmeveoga toimunud muutusi jäätmevaldajate osas, võrreldes 2015. a jäätmeregistri 

andmetega. 
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Korraldatud olmejäätmete vedu 

Korraldatud jäätmeveo eesmärgiks on liita süsteemiga 100% jäätmevaldajatest. Eesmärki 

pole senini õnnestunud täielikult täita. Kui 2009. a oli kogu korraldatud jäätmeveo piirkonnas 

kolmes vallas korraldatud jäätmeveoga liitunud ca 85% jäätmevaldajatest, siis 2015. a 

seisuga on kogu piirkonnas liitunud korraldatud jäätmeveoga ca 95% jäätmevaldajatest.  

Jäätmete liigiti kogumine 

Are vallas kogutakse korraldatud jäätmeveoga segaolmejäätmeid. Lisaks kogutakse liigiti 

ohtlikke jäätmeid, ehitusjäätmeid, vanarehve, elektri- ja elektroonikajäätmeid, pakendeid ja 

suurjäätmeid. Are vald teeb koostööd ETO (MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon), TVO 

(Tootjavastutusorganisatsioon) ja Eesti Pakendiringlusega. Segapakendite konteinereid on 

kokku 10 ja paberi ja papi konteinereid on kokku kaks. Pandipakendeid on võimalik ära anda 

Are, Suigu kauplustesse. Samuti on võimalik pakendijäätmeid viia Pärnu-Jaagupi 

jäätmejaama.  

Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed, elektri- ja elektroonikajäätmed, 

suurjäätmed, vanarehvid ja ehitusjäätmed saab samuti viia Pärnu-Jaagupi jäätmejaama või 

Paikre prügila kogumiskohta. Lisaks saab kokkuleppel viia ohtlikke jäätmeid OÜ Are Vesi 

biopuhasti juures paiknevasse kogumispunkti. KIK-i toel jätkatakse ka ohtlike jäätmete 

kogumisringide korraldamisega.  

Biolagunevad jäätmed on soovitav kompostida oma kinnistul, vastavalt 

jäätmehoolduseeskirja nõuetele. Reoveesete antakse Are vallast käitluseks üle AS-ile Pärnu 

Vesi ning 2014. a oli üle antud reoveesette kogus 18 m
3
.  

Lisaks pannakse kevadel heakorratalgute ajal Are alevikku ja Suigu küla keskusesse 

prügikonteinerid.  

Halinga vallas kogutakse korraldatud jäätmeveoga segaolmejäätmeid. Lisaks kogutakse liigiti 

ohtlikke jäätmeid, vanarehve, elektri- ja elektroonikajäätmeid, biolagunevaid aia- ja 

haljastusjäätmeid, pakendeid ja suurjäätmeid. Halinga vald teeb koostööd ETO (MTÜ Eesti 

Taaskasutusorganisatsioon), TVO (Tootjavastutusorganisatsioon) ja Eesti Pakendiringlusega. 

Segapakendite konteinereid on kokku 37 ja paberi ja papi konteinereid on kokku 13. 

Pandipakendeid on võimalik ära anda Libatses, Vahenurmes, Pärnu-Jaagupi alevis ja lisaks 

taaraautomaadis, mis asub Pärnu-Jaagupis. Lisaks pakutakse Halinga vallas (Libatses ja 

Pärnu-Jaagupis) jäätmevedaja poolt pakendikoti teenust eramajapidamistele kui 

majapidamisel on olemas kehtiv korraldatud jäätmeveo leping. 

Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed, elektri- ja elektroonikajäätmed, 

suurjäätmed, vanarehvid ja ehitusjäätmed saab üle anda Pärnu-Jaagupi jäätmejaama. 

Vanarehve saab üle anda ka Pärnu-Jaagupi rehvitöökojas (MTÜ Rehviliit). 

Biolagunevad jäätmed on soovitav kompostida oma kinnistul, vastavalt 

jäätmehoolduseeskirja nõuetele. Biolagunevatele aia- ja haljastusjäätmetele korraldatakse 

kaks korda aastas kogumisringe. 

Reoveesette kogumisega tegeleb AS Mako. Ettevõtte tegevuspiirkondadeks on Pärnu-Jaagupi 

alev, Vahenurme, Libatse ja Tõrdu külad, kus hallatakse ÜVK (ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni) rajatisi. Ettevõte omab vee erikasutusluba L.VV/320157.  
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Halinga vallas on hooldushaigla (Sihtasutus Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu) ja hooldekodu  

(MTÜ Halinga Turvakodu). Hooldekodul on kolm hoonet.  Asutustel on lepingud Pärnu 

Haiglaga. 

Sauga vallas kogutakse korraldatud jäätmeveoga segaolmejäätmeid. Lisaks kogutakse liigiti 

ohtlikke jäätmeid, vanarehve, elektri- ja elektroonikajäätmeid, pakendeid ja suurjäätmeid. 

Sauga vald teeb koostööd ETO (MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon), TVO 

(Tootjavastutusorganisatsioon) ja Eesti Pakendiringlusega. Segapakendite konteinereid on 

kokku 19 ja paberi ja papi konteinereid on kokku 10. Pandipakendit on võimalik ära anda 

Sauga alevikus, Tammiste külas ning Nurme tanklas. Lisaks pakutakse Sauga vallas 

(Tammistes ja Saugas) jäätmevedaja poolt pakendikoti teenust eramajapidamistele, kui 

majapidamisel on olemas kehtiv korraldatud jäätmeveo leping. 

Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed, elektri- ja elektroonikajäätmed, 

suurjäätmed, vanarehvid ja ehitusjäätmed saab üle anda Pärnu-Jaagupi jäätmejaama, Paikre 

sortimisjaama Raba tn 39 Pärnu linnas. Lisaks korraldatakse Sauga vallas üks kord aastas 

ohtlike jäätmete kogumisringe.  

Aia- ja haljastusjäätmed võib viia Paikre kompostimisväljakule. Reoveesete antakse Sauga 

vallas käitlemiseks AS-ile Pärnu Vesi ning 2014. a oli reoveesette kogus 40 t. 

MTÜ Elektroonikaromu korraldab üks kord kuus Sauga vallamaja ees elektroonikaromude 

kogumist (nt suured ja väiksed kodumasinad, IT seadmed, tarbeelektroonika). Tegemist on 

mobiilse kogumispunktiga.  

Jäätmejaam 

Pärnu-Jaagupis Soo tn 5 asub jäätmejaam, mida võivad kasutada kõigi kolme omavalitsuse 

elanikud. Vastu võetakse järgmisi jäätmeid: ohtlikud jäätmed, segapakendid, paber ja 

kartong, elektri- ja elektroonikaromud, suuremõõtmelised ja ehitusjäätmed, vanarehvid.  

Tasu peab maksma betooni, telliste, kivide, ehitus- ja lammutusjäätmete ning asbesti 

sisaldavate jäätmete viimisel Pärnu-Jaagupi jäätmejaama. Vastu ei võeta segaolmejäätmeid, 

kasutuskõlblikke riideid ja jalanõusid ning autoklaase. Jäätmejaam kuulub Halinga vallale. 

Operaatoriks on alates 2014. a AS Ragn-Sells. Tabelis 3.2. on toodud eraldi välja ka Pärnu-

Jaagupi jäätmejaamas vastu võetud segaolmejäätmete kogused, kuigi segaolmejäätmeid 

elanikelt vastu ei võeta. Tegemist on jäätmetega, mis muutuvad segaolmejäätmeteks 

jäätmejaama toodud muude jäätmete esmase sortimise teel. Tihtipeale ei pruugi vastuvõetud 

jäätmekogustes olla kõik need jäätmed, mida kliendid väidavad olevat, vaid jäätmete 

sortimise või ümberpakkimise käigus tuvastatakse koormatest muid jäätmeid või ei ole 

jäätmed materjalina taaskasutamisse suunamiseks kõlbulikud.   

Jäätmejaam on avatud 3 päeva nädalas. 

KIK-i toetusel avati 2013. a Pärnu-Jaagupi jäätmejaama ehituse ΙΙ etapina reoveepuhasti 

juures kompostimisväljak. Kompostimisväljakul segatakse reoveesete haljastusjäätmetega ja 

lisatakse ka kalmistult pärinevaid haljastusjäätmeid. Kompostimisväljaku operaatoriks on AS 

Mako, mis on 100% valla omanduses olev äriühing ning mille põhiülesanne on veevarustuse 

ja heitvee kanaliseerimise teenuse pakkumine. Firma tegeleb biolagunevate aia- ja 

haljastusjäätmete vedamisega kompostimisväljakule. Elanikud kompostimisväljakule aia- ja 

haljastusjäätmeid ise viia ei saa. Saadavat kompostmulda kasutatakse vallas haljastusel.  
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3.2.2. Segaolmejäätmed ja nende koostis 

Segaolmejäätmed on jäätmeseaduse mõistes kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, 

teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed (JäätS 

§ 7).  

Riikliku jäätmestatistika alusel tekkis Are, Halinga ja Sauga valdades 2009. a kokku 1286,39 

t, 2010. a 1234,32 t, 2011. a 1355,08 t, 2012. a 1462,35 t ja 2013 .a 1315,31 t 

segaolmejäätmeid.  

Statistilistest andmetest selgub, et Are, Halinga ja Sauga majapidamistest tekkis 2013. aastal 

keskmiselt 143,25 kg jäätmeid elaniku kohta aastas, sh sortimata segaolmejäätmeid 107,35 kg 

elaniku kohta aastas (vt Tabel 3.6).  

Tabel 3.6. Jäätmetekke näitajad Are, Halinga ja Sauga vallas aastatel 2009-2013 

(Keskkonnaagentuuri andmed).  

Aasta 
Elanike 

arv 

Kogu 

jäätme-

teke 

maja-

pidamis-

tes (t) 

Segaolme-

jäätmete 

teke ette-

võtetest ja 

kodumaja-

pidamistest 

kokku  (t) 

Kogu 

jäätmeteke 

maja-

pidamistes 

elaniku kohta 

(kg) 

Segaolme-

jäätmete 

teke maja-

pidamistes 

elaniku 

kohta (kg) 

Segaolme-

jäätmete teke 

majapida-

mistes ja 

ettevõtetes 

kokku elaniku 

kohta (kg) 
2009 8263 926,15 1286,4 112,08 93,69 155,68 
2010 8471 1517,2 1234,3 179,10 73,96 145,71 
2011 8512 1048,2 1355,1 123,15 100,74 159,20 
2012 8412 1111,2 1462,4 132,10 110,32 173,85 
2013 8388 1201,6 1315,3 143,25 107,35 156,81 

Ragn-Sells AS andmete põhjal koguti Are, Halinga ja Sauga valdades ühe elaniku kohta 

segaolmejäätmeid (arvestatud kodumajapidamises tekkivad jäätmed): 

 2010.a –  76,73 kg; 

 2011.a –  97,58 kg; 

 2012.a –  106,56 kg; 

 2013.a –  101,97 kg; 

Segaolmejäätmete teke majapidamistes elaniku kohta on pärast 2009. a langenud ja alates 

2010. a jällegi tõusnud ning aastal 2013 pisut langenud. Kogu jäätmeteke majapidamistes 

elaniku kohta oli kõige suurem 2010.a ja pärast seda toimus langus ning alates 2012. a on 

hakanud jäätmekogused veidike tõusma, kuigi elanike arv on vähenenud.  

Tabeli 3.6. andmed näitavad, et ei ole toimunud drastilist jäätmekoguste suurenemist elaniku 

kohta viimaste aastate jooksul, vaid majapidamistes on saavutatud stabiilne jäätmete 

tekkimine.  

Jäätmeteke sõltub elanike arvust, piirkonna majanduslikust arengust, ettevõtete tegevusest 

jne.  

Are, Halinga ja Sauga valdades pole eraldi uuritud segaolmejäätmete koostist. Seega tuleb 

segaolmejäätmete koostise hindamisel lähtuda teistest Eestis korraldatud uuringutest. Säästva 

Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse poolt valmis 2013. aastal 

töö: „Uuringu lõpparuanne – 2013 Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- 
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ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuring“. Sortimisuuringu eesmärk oli 

erinevates Eesti piirkondades tekkivate segaolmejäätmete, liigiti kogutud paber- ja 

pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise analüüsimine.  

Antud jäätmekava koostamisel on Are, Halinga ja Sauga valdasid võrreldud eespool 

nimetatud uuringus oleva maapiirkonna – Imavere, Koigi ja Paide valla tulemustega, kuna 

uuringus käsitletud piirkondadest on antud maapiirkond kõige sarnasem iseloomustamaks 

Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmeteket. Tabelis 3.7. on ära toodud Imavere, Koigi ja 

Paide valdade segaolmejäätmete liigiline koostis ja vastavalt massiprotsentidele on arvutatud 

ka 2010. ja 2013. a Are, Halinga ja Sauga valdade segaolmejäätmetes koostises leiduvad 

erinevate jäätmeliikide kogused.  

Tabel 3.7. Are, Halinga ja Sauga valdade (maapiirkonna) segaolmejäätmete liigiline koostis 

jäätmeliikide kaupa aastatel 2010. ja 2013. (massiprotsendid).  

Jäätmeliik 
Sisaldus 

segaolmejäätmetes  
(massiprotsentides) 

Kogus (t/a) 
2010 

Kogus (t/a)  
2013 

Plast 17,8 219,70 234,13 
Klaas 5,3 65,41 69,71 
Metall 4,0 49,37 52,61 
Paber ja papp 12,6 155,52 165,73 
Biojäätmed kokku 31,1 383,87 409,06 
       köögijäätmed 27,5 339,44 361,71 
       aiajäätmed 2,9 35,79 38,14 
             muud biojäätmed 0,8 9,87 10,52 
Puit 2,1 25,92 27,62 
Ohtlikud jäätmed 1,5 18,51 19,73 
Elektroonikaromu 1,5 18,51 19,73 
Muu põlev materjal 13,3 164,16 174,94 
Tekstiil ja rõivad 7,4 91,34 97,33 
Muu mittepõlev materjal 3,2 39,49 42,09 

Kokku 100 1234,32 1315,31 

 

Tabelis 3.7. tulemustest on näha, et kõige suurema osakaalu segaolmejäätmetest 

moodustavad maapiirkonnas biolagunevad jäätmed. Teisel kohal on plast ja järgneb muu 

põlev materjal.  

Biolagunevate jäätmete osakaal segaolmejäätmetes on suur. Vastavalt jäätmeseadusele ei tohi 

alates 2013. aastast ladestatavate olmejäätmete hulgas biolagunevaid jäätmeid olla üle 30 

massiprotsendi ja alates 2020. aastast üle 20 massiprotsendi. Biolagunevate jäätmete suur 

osakaal segaolmejäätmetes näitab, et antud jäätmeliigi kogumisele ja taaskasutamisele peaks 

pöörama suuremat tähelepanu.  

Pakendijäätmete osakaalu suurenemine segaolmejäätmetes võrreldes 2007/2008 läbi viidud 

uuringu tulemustega näitab tarbimise suurenemist viimastel aastatel. Samas viitab see ka 

asjaolule, et pakendijäätmete kogumissüsteemi tuleb muuta tõhusamaks.  

Segaolmejäätmeid tekib kõige rohkem Sauga vallas. Teisel kohal on Halinga vald ning 

järgneb Are vald. Valdav osa segaolmejäätmetest käideldakse omavalitsustest väljas (viiakse 

Paikuse vallas asuvasse Paikre prügilasse ja ka AS Ragn-Sells jäätmekütuse (MBT) tehasesse 

Tallinnas). 2010. a tekkis ettevõtetest ~ 49% kogu segaolmejäätmetest (kõigis kolmes vallas) 
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ja majapidamistes ~ 51%. Alates 2011. a on hakanud tõusma majapidamistes tekkinud 

segaolmejäätmete osakaal – aastal 2013 oli see 68%.  

Segaolmejäätmete tekke kogus sõltub sellest, kui tõhusalt toimub jäätmete liigiti kogumine. 

Juhul kui segaolmejäätmete liigiti kogumine paraneb, siis võib eeldada ka segaolmejäätmete 

koguste vähenemist. Kui jäätmete liigiti kogumine ei arene, siis jätkub segaolmejäätmete 

koguste kasv, kuna prognoositakse mõõdukat majanduskasvu. Samas võivad summaarset 

segaolmejäätmete koguse kasvu pidurdada või suurendada elanike arvu muutused. Kui 

elanike arv väheneb, siis summaarne segaolmejäätmete kogus väheneb, kui elanike arv 

kasvab, siis eelduslikult summaarsed segaolmejäätmete tekkekogused kasvavad. 

Hinnang 

Segaolmejäätmeid koguti 2008. a kolme valla peale kokku 1571,3 t ja 2013. aastal  1315,3 t. 

Seega on segaolmejäätmete kogus vähenenud 16,3 %. Kodumajapidamistest elaniku kohta 

kokku kogutud jäätmete kogused on eri aastatel kõikunud, kuid vaadeldes perioodi 2011-

2013 on kodumajapidamiste jäätmete kogus elaniku kohta püsinud suhteliselt stabiilsena 

(kõikudes 100 ja 110 kg vahel elaniku kohta). 

Pakendijäätmeid koguti liigiti 2008. a 120,939 t ja 2013. a 154,24 t. Seega on 

pakendijäätmete liigiti kogumine suurenenud 21,5%. 

Paberi- ja papijäätmeid koguti liigiti 2008. a 8,368 t ja 2013. a 15,39 t. Seega on paberi- ja 

papijäätmete liigiti kogumine suurenenud 45,6%. 

Siinkohal tuleb ka arvestada, et jäätmete kogused erinevatel aastatel kõiguvad, seega ei anna 

antud protsendid ülevaadet kõikide aastate kohta.  

Segaolmejäätmete osas on eesmärgiks vähendada jäätmetekke seost majanduskasvuga, nii et 

aastaks 2020 oleks võimalik olmejäätmete ühe aasta tekkekogus stabiliseerida prognoositud 

majanduskasvust sõltumata.  

Kodumajapidamistest liigiti kogutud jäätmekogused on kasvanud kiiremini, kui 

segaolmejäätmete kogus, seega on jäätmete sortimine paranenud.  

3.2.3. Pakendijäätmed 

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni 

valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kätte toimetamiseks ja esitlemiseks 

kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid 

ühekorratooteid. PakS-i kohaselt on pakendimaterjalid järgnevad: klaas, plastik, paber ja 

kartong (kaasa arvatud kihiline kartong), metall, puit, muu materjal. 

SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse poolt 2013. a valminud 

segaolmejäätmete koostise uuringu alusel moodustavad pakendijäätmetest kõige suurema osa 

plastpakendid (keskmiselt 46%). Paber- ja papp-pakend moodustas pakendijäätmetest 

keskmiselt 20%. Klaaspakend ning metallpakend moodustasid ligikaudu võrdse osa 

pakendijäätmetest (vastavalt 16,1% ja 14,7%). Pakendijäätmeid koguti eraldi Are, Halinga ja 

Sauga vallast riikliku statistika alusel 2009. a 134,15 t, 2010. a 180,93 t, 2011. a 194,12 t;, 

2012. a 189,35 t ja 2013. a 169,63 t.  

Kolme valla pindala on kokku 68 786 ha ehk 687,86 km
2
 (Are vallal 15 991 ha, Halinga 

vallal 36 333 ha ja Sauga vallal 16 462 ha). Rahvaarv 1. jaanuari 2015. a seisuga on kolmes 



35 Are, Halinga ja Sauga valdade  jäätmekava 2016-2020, OÜ Alkranel 

 

vallas kokku 8327 elanikku (Are vallas 1279 elanikku, Halinga vallas 2963 elanikku ja Sauga 

vallas 4085 elanikku).  

Are valla tiheasustuspiirkondades on asutustihedus: Are alevikus 146,21 el/km
2
, Niidu külas 

5,4 el/km
2
 ja Suigu külas 18,14 el/km

2
 kohta. Halinga valla tiheasustuspiirkondades on 

asustustihedus: Libatse külas 78,0 el/km
2
, Pärnu-Jaagupi alevis 181,14 el/km

2
 ja Vahenurme 

külas 31,09 el/km
2
 kohta. Sauga valla tiheasustuspiirkondades on asustustihedus: Eametsa 

külas 38,28 el/km
2
, Sauga alevikus 840,14 el/km

2
, Kilksama külas 10,26 el/km

2
, Tammiste 

külas 117,90 el/km
2
 ja Urge külas 15,78 el/km

2
 kohta. Hajaasustuspiirkondades jäävad 

asustustihedused alla 50 elaniku ühel ruutkilomeetril.  

Sealjuures arvestatakse PakS-ist tuleneva tingimuse täitmise hindamisel ainult neid 

tagatisrahata pakendi jäätmete kogumiskohti, mis on suunatud ja kättesaadavad avalikkusele 

pakendi jäätmete üleandmiseks (§ 17 lg 1
1
). PakS sätestab, et kogumiskonteinerite 

miinimumarv ja miinimummaht ning nende tühjendamissagedus lepitakse iga kogumiskoha 

kohta kokku taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse organi vahel.  

 

Kehtivate lepingute alusel tühjendatakse pakendikonteinereid üks kord kuus.  

 

Pakendiseaduse kohaselt peab tiheasustusega alal, kui asustustihedus on rohkem kui 500 

elanikku ühel ruutkilomeetril, olema vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri 

raadiuses. Kui asustustihedus on rohkem kui 1000 elanikku ühel ruutkilomeetril, vähemalt 

üks kogumiskoht jäätmevaldajast 500 meetri raadiuses. Kui asustustihedus on alla 500 

elaniku ühel ruutkilomeetril, kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates, 

arvestusega üks kogumiskoht 500 elaniku kohta. 

 

Pakendiseadusest tulenevate nõuete täitmiseks vaadeldi eraldi Are, Halinga ja Sauga valdade 

tihe- ja hajaasustuspiirkondi.  

Tiheasustusalad 

 

Tiheasustusaladest on Sauga aleviku asustustihedus üle 500 elaniku ühel ruutkilomeetril, 

seega peab vastavalt PakS-ile olema vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 m 

raadiuses. Joonisel 3.2 on näidatud Sauga aleviku tiheasustusalal olemasolevad avalikud 

pakendite kogumiskohad ning lisaks on määratud igale kogumiskohale puhverala raadiusega 

1000 m. Olemasolevad avalikud pakendite kogumiskohtade puhveralad katavad enamuse 

Sauga aleviku territooriumist va Sauga aleviku territooriumi lõunapoolse ala – Salu tn, Pae 

tn, Tiigi tn ja Tallinna mnt otsa. Kuna nimetatud piirkonnas on võimalus pakendikoti 

kasutamiseks, ei ole pakendi kogumispunkti lisamine antud piirkonda otseselt vajalik (joonis 

3.2).  

 

Pärnu-Jaagupis katavad olemasolevad avalikud pakendite kogumiskohtade puhveralad 

enamiku Pärnu-Jaagupi alevi tiheasustusalast (joonis 3.3.) va Kergu mnt kirdeosa ümbrus. 

Kuna antud piirkonnas on võimalik kasutada pakendikoti teenust, siis ei ole pakendi 

kogumispunkti lisamine antud piirkonda vajalik. 

 

Are, Halinga ja Sauga valdade teistel tiheasustusaladel (Are vallas  Are alevik, Suigu küla, 

Niidu küla; Halinga vallas Libatse, Pärnu-Jaagupi ja Vahenurme; Sauga vallas Eametsa, 

Kilksama, Tammiste ja Urge küla) ei ületa asustustihedus 500 elanikku ühel ruutkilomeetril, 

seega vastavalt PakS-le peab KOV territooriumil paiknevates asulates olema üks 

kogumiskoht 500 elaniku kohta.  
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Are valla tiheasustusaladel on Ares viis segapakendi kogumiskohta, Suigus kaks ja Niidu 

külas üks. Halinga valla tiheasustusaladel on Libatses kaks pakendi kogumiskohta, Pärnu-

Jaagupis 12 ja Vahenurmes kolm. Sauga valla teistel tiheasustusaladel on Eametsas kolm 

pakendi kogumiskohta, Kilksamal kaks, Urge külas 1 ja Tammiste külas üks.  

  

Seega on Are, Halinga ja Sauga valdade tiheasustusalades piisavalt segapakendi 

kogumispunkte vastavalt PakS-ile ehk pakendijäätmete kogumiskonteinerite arv on vastav 

PakS-i nõuetele.  

 

Sauga vallas Tammiste külas oli 01.01.2015 seisuga elanike arv 1311, seega vastavalt PakS-i 

§ 17 lg 1 p-le 3 tuleks lisada kaks pakendikonteinerit. Kuna ka nimetatud piirkonnas on 

võimalus pakendikoti kasutamiseks, ei ole pakendi kogumispunkti lisamine antud piirkonda 

otseselt vajalik.  

 

Are, Halinga ja Sauga valdade osade külade territoorium jaguneb vastavalt üldplaneeringule 

nii tiheasustusalaks kui ka hajaasustusalaks. Kuna puuduvad andmed elanike arvu kohta 

eraldi tiheasustusalal ja hajaasustusalal, siis ei ole neid piirkondi pakendiseaduse mõistes 

eraldi analüüsitud.   

Hajaasustusalad 

 

Kui hajaasustusaladel on asustustihedus alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril, siis vastavalt 

PakS-le peab olema üks kogumispunkt 500 elaniku kohta.  

  

Are valla hajaasustusaladel elab kokku 470 elanikku, Halinga vallas 1296 elanikku ja Sauga 

vallas 536 elanikku. Vastavalt PakS-ile peaks olema Are valla hajaasustusalal 1 pakendi 

konteiner, Halinga vallas kolm konteinerit ja Sauga vallas üks konteiner.   

 

Are vallas on Lepplaane külas üks avalik pakendi konteiner, seega on PakS-i nõue täidetud. 

Halinga vallas on Pärnu-Jaagupi alevis Suigu tee 2 ja Alexela tanklas üks pakendi konteiner, 

seega PakS-i nõuete täitmiseks peaks veel lisama ühe pakendi konteineri 

hajaasustuspiirkonda. Sauga vallas ei asu hajaasustuspiirkonnas ühtegi avalikku pakendi 

konteinerit, seega peaks PakS-i nõuete täitmiseks lisama ühe avaliku pakendi konteineri 

hajaasustuspiirkonda.  

 

Seega on Are valla hajaasustuspiirkonnas piisavalt pakendi kogumispunkte, aga Halinga ja 

Sauga valla hajaasustusaladele peaks paigutama veel ühe pakendi kogumispunkti.  
 

Pakendi kogumispunkt oleks otstarbekas lisada kaupluste lähedale või suurema elanike 

arvuga asulasse (hajaasustusalal).  
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Joonis 3.2. Sauga aleviku avalike pakendikonteinerite asukohad ja nende puhverala 1000 m. 



38 Are, Halinga ja Sauga valdade  jäätmekava 2016-2020, OÜ Alkranel 

 

 
Joonis 3.3. Pärnu-Jaagupi alevi avalike pakendikonteinerite asukohad ja nende puhverala 1000 m. 
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Tabelites 3.8–3.10 on esitatud kõigi kolme omavalitsuse (Are, Halinga ja Sauga) 

pakendijäätmete kogumiskohad korterelamute juures ja ka avalikud kogumispunktid. Lisaks 

saab pakendijäätmeid üle anda ka Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas.  

 

Pakendikonteinerite asukohad Are, Halinga ja Sauga valdades 

 

Tabel 3.8. Segapakendi konteinerid Are vallas 

Aadress Pakendi liik 
Konteineri 

maht 
Konteine-

rite arv 
Teenindaja 

Are alevik, Kooli 7, 

9 (kaks ridaelamut) 
Segapakend 2,5 1, avalik AS Eesti Keskkonnateenused 

Are alevik, Oja põik Segapakend 0,6 1, avalik AS Eesti Keskkonnateenused 
Are alevik, Pärivere 

tee 11 
Segapakend 2,5 1, avalik AS Eesti Keskkonnateenused 

Are alevik, Pärivere 

tee 7, 9 
Segapakend 2,5 1, avalik AS Eesti Keskkonnateenused 

Are vald, Lepplaane 

küla 
Segapakend 0,6 1, avalik 

Tootjavastustusorganisatsioon 

OÜ 

Are vald, Niidu küla Segapakend 2,5 1, avalik 
Tootjavastustusorganisatsioon 

OÜ 

Are vald, Suigu küla Segapakend 0,6 1, avalik 
Tootjavastustusorganisatsioon 

OÜ 

Are alevik, Tehnika 

4 
Segapakend 0,6 1, avalik 

Tootjavastustusorganisatsioon 

OÜ 

Are vald, Are 

kauplus 
Segapakend 5 1, avalik Prügitont OÜ 

Are vald, Suigu 

seltsimaja plats 
Segapakend 5 1, avalik Prügitont OÜ 

 

Tabel 3.9. Segapakendi konteinerid Halinga vallas 

Aadress Pakendi liik 
Konteineri 

maht 
Konteine-

rite arv 
Teenindaja 

Pärnu-Jaagupi alev, 

Soo 5,  jäätmejaam 
Segapakend 2,5 1, avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Pärnu-Jaagupi alev, 

Ülase 15 
Segapakend 0,6 1, avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 
Pärnu-Jaagupi alev, 

Ülase 17 
Segapakend 0,6 1, avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 
Pärnu-Jaagupi alev, 

Pärnu mnt 16 
Segapakend 0,6 2, avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Pärnu-Jaagupi alev, 

Pärnu mnt 16 
Segapakend 3 1, avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Pärnu-Jaagupi alev, 

Soo 10 
Segapakend 0,6 1, avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Pärnu-Jaagupi alev, 

Soo 14 
Segapakend 0,6 1, avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Halinga küla Segapakend 0,6 1, avalik 
Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Pärnu-Jaagupi alev, 

Ülase 11 
Segapakend 3 1, avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 
Pärnu-Jaagupi alev, 

Kooli 3 
Segapakend 3 1, avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 
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Aadress Pakendi liik 
Konteineri 

maht 
Konteine-

rite arv 
Teenindaja 

Libatse küla Segapakend 3 

1, Libatse 

lasteaed-

algkooli 

kõrval, 

avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Vahenurme küla   Segapakend 0,6 
korrusmaja

de vahel, 

avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Pärnu-Jaagupi alev 
Segapakend 

+ klaas 
pakendikott 

1, kõikidele 

eramajadel

e, mis 

asuvad 

tihe-

asustus-alal 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Libatse küla, Libatse 

1 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Libatse küla, Libatse 

10 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Libatse küla, Libatse 

3 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Libatse küla, Libatse 

4 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Libatse küla, Libatse 

5 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Libatse küla, Libatse 

6 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Libatse küla, Libatse 

7 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Libatse küla, Libatse 

8 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Libatse küla, Libatse 

9 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Pärnu-Jaagupi alev, 

Pärnu mnt 31 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Pärnu-Jaagupi alev, 

Pärnu mnt 34 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Pärnu-Jaagupi alev, 

Pärnu mnt 39 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Pärnu-Jaagupi alev, Segapakend 0,6 1, Tootjavastutusorganisatsioon 
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Aadress Pakendi liik 
Konteineri 

maht 
Konteine-

rite arv 
Teenindaja 

Soo 4 ja 6 Korteriühis

tu kasutusel 
OÜ 

Pärnu-Jaagupi alev, 

Uus 41 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Pärnu-Jaagupi alev, 

Uus 45 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Pärnu-Jaagupi alev, 

Uus 51 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Pärnu-Jaagupi alev, 

Ülase 21 
Segapakend 0,6 

Korteriühis

tu kasutusel 
Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 
Pärnu-Jaagupi alev, 

Ülase 9 
Segapakend 0,6 

Korteriühis

tu kasutusel 
Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Libatse 7 maja Segapakend 2,5 1, avalik AS Eesti Keskkonnateenused 
Pärnu-Jaagupi alev, 

Pärnu mnt 16 
Segapakend 2,5 1, avalik AS Eesti Keskkonnateenused 

Pärnu-Jaagupi alev, 

Suigu tee 2 
Segapakend 2,5 1, avalik AS Eesti Keskkonnateenused 

, Pärnu-Jaagupi alev, 

Uus tn 63 
Segapakend 2,5 1, avalik AS Eesti Keskkonnateenused 

Vahenurme küla, 

kaupluse juures 
Segapakend 2,5 2, avalik AS Eesti Keskkonnateenused 

Loomse küla, 

Alexela tankla 
Segapakend 5 1, avalik Prügitont OÜ 

 

Tabel 3.10. Segapakendi konteinerid Sauga vallas 

Aadress Pakendi liik 
Konteineri 

maht 

Konteine-

rite arv 
Teenindaja 

Urge küla, Urge 

raamatukogu kõrval 
Segapakend 2,5 1, avalik AS Eesti Keskkonnateenused 

Kilksama küla, Pilli 

kinnistu 

Segapakend 2,5 1, avalik AS Eesti Keskkonnateenused 

Sauga alevik, 

Roolinnu 4/6 
Segapakend 1,1 1, avalik AS Eesti Keskkonnateenused 

Eametsa küla, 

Farmeri põik 1 
Segapakend 0,6 1, avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Tammiste küla, Kesa 

tee 
Segapakend 0,6 1, avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Sauga alevik, Peoleo 

3 
Segapakend 0,6 1, avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Eametsa küla, 

Angevarksa tee 5 

Sega- 

pakendid 
0,6 1, avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Eametsa küla, 

Nurmeaia tee 48 
Segapakend 0,6 1, avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Urge küla Segapakend 1,5 1, avalik 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

 

Sauga alevik 
Segapakend 

+ klaas 
pakendikott 

Võimalus 

kõikidele 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 
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Aadress Pakendi liik 
Konteineri 

maht 

Konteine-

rite arv 
Teenindaja 

eramajadel

e 

Tammiste küla 
Segapakend 

+ klaas 
pakendikott 

kõikidele 

eramajadel

e 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Sauga alevik, Hirvela Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Sauga alevik, 

Metsvindi 1 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Sauga alevik, 

Metsvindi 3 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Sauga alevik, Peoleo 

1 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Sauga alevik, Peoleo 

4 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Sauga alevik, 

Siisikese 1 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Sauga alevik, 

Siisikese 2 
Segapakend 0,6 

1, 

Korteriühis

tu kasutusel 

Tootjavastutusorganisatsioon 

OÜ 

Kilksama küla, Oti 

teel 
Segapakend 3 1, avalik Prügitont OÜ 

Sauga alevik, 

Sauga Avatud 

Noortekeskuse 

kõrval 

Segapakend 5 1, avalik Prügitont OÜ 

 

Kaardil näeb konteinerite asukohti internetiaadressil: http://www.kuhuviia.ee/ (seal määra 

asukoht). 

Halinga vallas (Pärnu-Jaagupi alevis) ja Sauga vallas (Sauga alevikus ja Tammiste külas) 

pakub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ka pakendikoti teenust eramajadele. Tasuta 

pakendikotiteenus on mõeldud pakendijäätmete kogumiseks ainult eramajapidamistest. 

Teenuse kasutamiseks tuleb sõlmida leping TVO poolt valitud jäätmekäitlejaga ja olemas 

peab olema ka kehtiv korraldatud jäätmeveo leping (Halinga ja Sauga vallas on 

teenusepakkujaks AS Ragn-Sells). Juhul kui tühjenduspäeval pakendikotti väljas ei ole ja 

sellest ei ole jäätmekäitlejat ka eelnevalt teavitatud, tuleb teenuse tellijal tasuda tühisõidu eest 

3,84 eurot.  

AS Ragn-Sells andmetel on Halinga vallas 12 pakendikoti teenuse kasutajat ja Sauga vallas 

113 pakendikoti teenuse kasutajat.  

Kõige rohkem kogutakse pakendijäätmeid kokku Halinga ja Sauga vallast. Erinevad 

pakendijäätmed veetakse valdavalt omavalitsustest välja. Sauga vallas ei ole täpsustatud 

plastpakendi jäätmete edasist käitlust, vaid neil on märgitud määratlemata käitlemine. Sauga 

http://www.kuhuviia.ee/
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vallas omab jäätmeluba OÜ Clavius (L.JÄ/323110) aadressil Kilksama küla, Sauga vald, 

Pärnumaa, kes tegeleb plastijäätmete kogumise ja töötlemisega graanuliteks. Töödeldav 

plastjäätmete aastane kogus on OÜ-l Clavius 22 000 t, seetõttu toob nimetatud ettevõte 

plastijäätmeid sisse ka mujalt omavalitsustest. Sauga valda on  2013. a sisse toodud ka  

puitpakendeid ja neist 100% taaskasutatud (Purutuli OÜ ja Sauga Puit OÜ).  

Kõige rohkem paber-, kartong-, plast-, puit-, metall-, klaas- ja ohtlikke aineid sisaldavaid 

pakendeid tekib ettevõtetest. Kõige rohkem segapakendeid tekib majapidamistest.  

Pandipakendi tagasivõtmise kohustus on PakS-i § 20 kohaselt kõigil pakendatud kauba 

müüjail, kelle müügikoha suurus on 200 ruutmeetrit või rohkem. Pakendi tagasivõtmine peab 

olema korraldatud müügikohas või selle teenindusmaal müügikoha kauplemisajal.  

Pandipakendeid võetakse Are, Halinga ja Sauga vallas vastu: 

Are vallas: 

 Mägi Trading OÜ Are kauplus Are alevikus 

 Mägi Trading OÜ Suigu kauplus Suigu külas. 

Halinga vallas: 

 Pärnu Majandusühistu Libatse kauplus Libatse külas 

 Pärnu Majandusühistu Vahenurme kauplus Vahenurme külas 

 Mägi Trading OÜ Uduvere kauplus Suigu tee 2, Pärnu-Jaagupi alevis 

 Taara vastuvõtu automaat Pärnu-Jaagupi alevis Pärnu mnt 16. 

Sauga vallas: 

 taara vastuvõtu automaat Konsumi kaupluse juures Sauga alevikus 

 Tammiste kauplus Tammiste külas 

 Osaühingu Peeter Projekt OÜ Nurme tankla (Eesti Pandipakend) Nurme külas.  

Klaasikonteinerid asuvad Sauga alevikus Sauga Avatud Noortekeskuse kõrval ja Urge külas 

Urge raamatukogu kõrval.  

Hinnang 

Pakendijäätmeid (va paberi- ja papijäätmed) koguti kolmes vallas liigiti kokku 2008. a 

120,939 t ja 2013. a 154,24 t. Seega on pakendijäätmete liigiti kogumine suurenenud 21,5%. 

Aastal 2008 sisaldasid Are, Halinga ja Sauga valdade segaolmejäätmed hinnanguliselt 663 t 

pakendijäätmeid (va paberi- ja papijäätmed) ja eraldi koguti pakendijäätmeid 120,939 t. 

Seega koguti hinnanguliselt liigiti 15,4% pakendijäätmetest. Pakendijäätmed moodustasid 

segaolmejäätmetest hinnanguliselt 22%.  

 

Aastal 2013 sisaldasid Are, Halinga ja Sauga valdade segaolmejäätmed hinnanguliselt 356,45 

t pakendijäätmeid (tabel 3.7- plast, klaas, metall) ja eraldi koguti pakendijäätmeid 154,24 t. 

Seega koguti liigiti hinnanguliselt 30,2% pakendijäätmetest. Pakendijäätmed moodustasid 

segaolmejäätmetest hinnanguliselt 27%.   
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Arvestades, et kogu pakendijäätmete tekkekogusest on liigiti kogutud ainult 30,2%, siis ei ole 

tagatud PakS-i nõue, et pakendijäätmete kogumassist taaskasutada vähemalt 60% 

kalendriaastas.  

 

Are valla hajaasustuspiirkonnas on piisavalt pakendi kogumispunkte aga Halinga ja Sauga 

valda peaks paigutama veel ühe pakendi kogumispunkti hajaasustuspiirkonda.  
 

Tuleks jätkata pakendijäätmete liigiti kogumise suurendamist ja vajadusel lisada 

pakendijäätmete konteinereid. Samuti võiks koostöös jäätmekäitlejaga propageerida nn 

pakendikoti teenust. 

3.2.4. Biolagunevad jäätmed 

Biolagunevad jäätmed on mikroorganismide toel aeroobselt või anaeroobselt lagunevad 

jäätmed, mille hulka kuuluvad näiteks toidujäätmed, haljastusjäätmed, reoveesete, määrdunud 

vanapaber ja -papp. JäätS-i kohaselt ei tohi prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas olla 

biolagunevaid jäätmeid: üle 30 massiprotsendi alates 2013. aasta 16. juulist ning üle 20 

massiprotsendi alates 2020. aasta 16. juulist.  

Käesoleval hetkel on Eestis ladestatavate biolagunevate jäätmete kontroll reguleeritud 

selliselt, et prügila käitaja peab olema valmis tagama ja ka tõestama, et prügilasse ladestatud 

olmejäätmete hulgas ei ole biolagunevaid jäätmeid rohkem kui JäätS-iga kehtestatud 

biolagunevate jäätmete koguse protsendilised piirangud. 

Ladestamisele suunatavate segaolmejäätmete koostist, sh biolagunevate jäätmete protsendilist 

sisaldust on võimalik teada saada vahetute sortimisuuringute abil. Olmejäätmete koostise 

uuringute tegemiseks on välja töötatud mitmeid sortimismeetodeid. Sortimisuuringute käigus 

analüüsitakse tavaliselt prügilasse toodud jäätmekoormatest võetud proove, ehk uuringud 

teostab või need tellib prügila käitaja.  

SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse poolt 2013. a valminud 

segaolmejäätmete koostise uuringu alusel moodustavad kõige suurema osakaalu biojäätmed. 

Imavere, Koigi ja Paide valla tulemustel moodustasid biolagunevad jäätmed kokku 31,1% 

segaolmejäätmetest ning sellest 27,5% moodustasid köögijäätmed, 2,9% aiajäätmed ja 0,8% 

muud biojäätmed.   

Võrreldes 2008. a sortmisuuringuga Paikre prügilas, on biojäätmete osakaal 

segaolmejäätmetest langenud 36,7% pealt 31,1%-ni. Raisatud toidu osakaal oli uuringu 

andmetel 2013. a 6,1% segaolmejäätmetest.  

Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmehoolduseeskirjade järgi ei ole aia- ja pargijäätmeid 

(taimed, rohi, lehed, oksad jne) lubatud panna segaolmejäätmete konteinerisse. Need tuleb 

kas kohapeal kompostida või kompostimiseks üle anda vastavat luba omavale isikule. 

Eramutes tekkivaid biolagunevaid köögijäätmeid võib kohapeal kompostida selleks 

ettenähtud kinnistes kompostimisnõudes oma kinnistu piires.  

Halinga valla kodulehel on rõhutatud asjaolu, et biolagunevaid jäätmeid tuleks võimalusel 

kompostida, kuna biolagunevate jäätmete osakaal olmejäätmetes hakkab tulevikus suuresti 

mõjutama inimeste poolt makstavat tasu jäätmete käitlemise eest. Mida suurem kogus 

biolagunevaid jäätmeid konteinerisse jõuab, seda rohkem tuleb maksma hakata. Paikre 

prügila ja Pärnu-Jaagupi jäätmejaam eraldi biolagunevaid jäätmeid vastu ei võta.  
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Suure osa tekkivatest haljastus- ja toidujäätmetest kompostivad eramajapidajad ise. 

Kokku koguti kolme omavalitsuse peale biolagunevaid jäätmeid: 2009. a 0 t, 2010. a 0,11 t, 

2011. a 0 t, 2012. a 0,07 t, 2013. a 0,14 t. Biolagunevate jäätmete liigiline koostis erinevates 

uuringupiirkondades peegeldab eelkõige piirkondlikku iseärastust, millest olulisemaks on 

valdav elamutüüp ja üldine tarbimise tase. Lisaks mõjutab biolagunevate jäätmete osakaalu 

segaolmejäätmetes ka paberi ja papi ning biojäätmete liigiti kogumine. Enamus 

biolagunevaid jäätmeid kompostitakse, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed on eraldi 

kogutud ainult Sauga valla ettevõtetelt.  

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete teke on märgitud ainult Sauga vallas ning 

käitlusmeetodiks on märgitud transport omavalitsusest välja.  

2012. a suleti Hakkemar OÜ biolagunevate jäätmete kompostimisväljak Sauga vallas Räägu 

külas. 

Hinnang 

Aastal 2008 sisaldasid olmejäätmed hinnanguliselt 43% (1296 t) biolagunevaid jäätmeid. 

Aastal 2013 aga 31,1% (409,06 t) biolagunevaid jäätmeid.  

Are, Halinga ja Sauga valdades eraldi biolagunevaid jäätmeid kogutud ei ole. Sauga vallas on 

segaolmejäätmetest aastatel 2010, 2012 ja 2013 välja sorditud biolagunevaid jäätmeid. Seega 

on siinkohal raske analüüsida, kui palju neist eraldi kogutakse ja samuti puuduvad andmed ka 

kodumajapidamistes kompostitud biolagunevate jäätmete koguste kohta.  

Biolagunevad jäätmed moodustavad vastavalt 2013. a segaolmejäätmete koostise uuringule 

(maapiirkonnas) suure osakaalu segaolmejäätmetest. Kuna Are, Halinga ja Sauga valla puhul 

on valdavalt tegemist hajaasustuspiirkonnaga, siis ei ole majanduslikult otstarbekas teha 

investeeringuid biolagunevate jäätmete liitmiseks korraldatud jäätmeveoga. Propageerima 

peab biolagunevate jäätmete kohtkompostimist majapidamiste juures ja ka kortermajade 

juurde kuuluvatel aiamaadel.  

3.2.4.1. Aia- ja haljastusjäätmed  

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

nagu rohi, lehed, oksad jne. Statistika alusel koguti eraldikogutuna kolme omavalitsuse peale 

kokku aia- ja haljastusjäätmeid 2009. a 23,08 t, 2010. a 1252,18 t, 2011. a  10897,44 t, 2012. 

a  3,24 t ja 2013. a 7,84 t. Suured aia- ja haljastusjäätmete kogused 2010. a ja 2011. a on 

kokku kogutud Halinga vallast metsandusalasest tegevusest.  

KIK-i toetusel avati 2013. a Pärnu-Jaagupi jäätmejaama ehituse ΙΙ etapina reoveepuhasti 

juurde kompostimisväljak. Kompostimisväljakul segatakse reoveesete haljastusjäätmetega ja 

lisatakse ka kalmistu haljastusjäätmeid. AS Mako, mis on 100% valla omanduses olev 

äriühing ja mille põhiülesanne on veevarustuse ja heitvee kanaliseerimise teenuse pakkumine, 

tegeleb biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vedamisega kompostimisväljakule. Elanikud 

kompostimisväljakule jäätmeid viia ei saa. Saadavat komposti kasutatakse haljastusel.  

Aia- ja haljastusjäätmed on eraldi kogutud enamasti Halinga ja Sauga vallas. Aia- ja 

haljastusjäätmed transporditakse valdavalt omavalitsustest välja. Väo Hake OÜ näitas aastatel 

2010 ja 2011 suures koguses metsamajandusjäätmete vastu võtmist (kood 02 01 07) Halinga 

vallast. Sauga vallas tekkivate metsamajandusjäätmete ja aia- ning haljastusjäätmete edasine 

käitlemine pole teada. Halinga vallas on metsamajandusjäätmete tekitajaks ettevõtted ja aia- 
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ning haljastusjäätmed tekivad peamiselt majapidamistest, aga ka kalmistutelt. Sauga vallas 

tekivad metsamajandusjäätmed peamiselt ettevõtetest ja aia- ning haljastusjäätmed tekivad nii 

ettevõtetest kui ka majapidamistest.  

Hinnang 

Aastal 2008 koguti liigiti kokku Halinga vallas 15,480 t aia- ja haljastusjäätmeid ja Sauga 

vallas 19,26 t aia- ja haljastusjäätmeid. Aastal 2013 on aia- ja haljastusjäätmete eraldi 

kogutud kogused väiksemad. Võib eeldada, et suurenenud on kompostimine 

kodumajapidamistes.  

Are vallas ei toimu aia- ja haljastusjäätmete kogumisringe, kuid toimub avalikest kohtadest, 

parkidest jne tekkinud aia- ja haljastusjäätmete kogumine ja vaheladustamine OÜ Are Vesi 

Künnametsa platsil.  

Halinga vallas korraldatakse kaks korda aastas aia- ja haljastusjäätmete kogumisringe. Pärnu-

Jaagupi kompostimisväljakule elanikud ise aia- ja haljastusjäätmeid ära viia ei saa. Lisaks 

asub Halinga vallas kaks kalmistut. Mõlema kalmistu haljastusjäätmed tuleks vedada Pärnu-

Jaagupi reoveepuhasti platsile. Reoveesettega segatult aia- ja haljastusjäätmeid koos 

kompostides on mõlema materjali kompostimise tulemus kiirem ja parem kui 

haljastusjäätmeid või reoveesetet üksi kompostides.  

Sauga vallas oleks soovituslik korraldada aia- ja haljastusjäätmete kogumisringe.  

3.2.5. Paber ja kartong 

Paberi ja kartongi jäätmed on puhas ja kuiv tarbimisest kõrvaldatud paber ja papp, ajalehed, 

reklaamlehed, ajakirjad, koopia- ja masinakirjapaberid, muu kontori- ning majapidamispaber 

(va dokumendid). 

Are, Halinga ja Sauga jäätmehoolduseeskirjade kohaselt peab jäätmetekitaja omama 

vanapaberi ja kartongi kogumiseks konteinerit juhul, kui elamumaa sihtotstarbega kinnistul 

on 10 või enam korterit, va juhul kui elamus on tahkekütusel põhinev lokaalküte, ja omama 

vanapaberi ja kartongi kogumiseks eraldi konteinerit või kohta vanapaberi ja kartongi 

kogumiseks mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul ning andma eraldi kogutud vanapaberi ja 

kartongi jäätmed üle vastavat jäätmeluba omavale isikule. Samas ei ole paberi ja kartongi 

puhul tegemist jäätmeliigiga, mille kogumine oleks hõlmatud korraldatud jäätmeveoga.  

Are, Halinga ja Sauga valdadel on kokkulepped Tootjavastutusorganisatsiooni, Eesti 

Pakendiringluse ja Eesti Taaskasutusorganisatsiooniga, kes koguvad kokku paber- ja papp 

pakendeid ning teostavad konteinerite tühjendust valdade territooriumil (kokkuleppe kohaselt 

üks kord kuus). Papp- ja paberpakendid ning  vanapaberit võtab tasuta vastu ka 2009. a 

avatud Pärnu-Jaagupi jäätmejaam (puhtad paberi- ja papi jäätmed).  

Paberi ja papi konteinerid Are, Halinga ja Sauga vallas 

Tabelis 3.11-3.13 on esitatud paberi- ja papikonteinerite asukohad Are, Halinga ja Sauga 

vallas. Lisaks on esitatud konteinerite maht ja teenindaja.  
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Tabel 3.11. Paberi-papi konteinerid Are vallas 

Aadress Pakendi liik 
Konteineri 

maht 

Konteinerite 

arv 
Teenindaja 

Are alevik, Are vallamaja kõrval paber ja papp 2,5 1 
AS Eesti 

Keskkonnateenused 

Suigu küla, Suigu küla keskus 

seltsimaja platsil 
paber ja papp 2,5 1 

AS Eesti 

Keskkonnateenused 

Tabel 3.12. Paberi-papi konteinerid Halinga vallas 

Aadress Pakendi liik 
Konteineri 

maht 

Konteinerite 

arv 
Teenindaja 

Libatse küla paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Libatse küla, Libatse 7 paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Pärnu-Jaagupi alev,  Kooli 3 paber ja papp 2,5 1 Ragn-Sells AS 

Pärnu-Jaagupi alev, Pärnu mnt 16 paber ja papp 2,5 1 
AS Eesti 

Keskkonnateenused 

Pärnu-Jaagupi alev, Soo 10 paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Pärnu-Jaagupi alev, Uus 32 paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Pärnu-Jaagupi alev, Uus 51 paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Pärnu-Jaagupi alev, Ülase 11 paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Pärnu-Jaagupi alev, Ülase 21 paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Pärnu-Jaagupi alev, Ülase 9 paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Vahenurme küla, Vahenurme 

korrusmajade juures 
paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Pärnu-Jaagupi alev, Soo 14 paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Pärnu-Jaagupi alev, Soo 8 paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Pärnu-Jaagupi jäätmejaam, Soo 5 paber ja papp 2,5 1 Ragn-Sells AS 

 

Tabel 3.13. Paberi-papi konteinerid Sauga vallas 

Aadress Pakendi liik 
Konteineri 

maht 

Konteinerite 

arv 
Teenindaja 

Sauga alevik, Selja tee 1a paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Sauga alevik, Salu tee 6 paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Tammiste küla, Kesa tee paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Urge küla, Urge raamatukogu paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Eametsa küla, Farmeri põik 1 ja 

Farmeri tee 5  
paber ja papp 0,6 1 Ragn-Sells AS 

Sauga alevik, Hirvela 20 paber ja papp 0,6 1 Eesti Pakendiringlus 

Sauga alevik, Hirvela 24 paber ja papp 0,6 1 Eesti Pakendiringlus 

Sauga alevik, Hirvela 26 paber ja papp 0,6 1 Eesti Pakendiringlus 

Sauga alevik, Sauga raamatukogu paber ja papp 0,6 1 
Eesti Taaskasutus-

organisatsioon 

 

SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse poolt 2013. a valminud 

segaolmejäätmete koostise uuringu alusel oli paberi- ja papijäätmete osakaal 

segaolmejäätmetes maapiirkonnas 12,6%. Paberi ja papi osakaal oli väiksem piirkondades, 

kus on  peamiselt individuaalmajad. Riiklik jäätmestatistika näitab, et kokku kogutud 

vanapaberi kogused on aastast-aastasse erinevad. Siinjuures tuleb märkida, et võrreldes 

eelmise üleeestilise segaolmejäätmete sortimisuuringu (2007/2008) tulemustega on paberi- ja 

papijäätmete osakaal segaolmejäätmetes oluliselt langenud. Põhjuseks on siin arvatavasti 
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vanapaberi ning paber - ja papp-pakendi tõhusam liigiti kogumine. Tabeli 3.3. alusel koguti 

paberit ja kartongi kokku (koodiga 20 01 ja 15 01) 2009. a 38,34 t, 2010. a 36,66 t, 2011. a 

42,35 t, 2012. a 42,58 t ja 2013. a 35,3 t.  

 

Paberit ja kartongi kogutakse kõikidest valdadest, kuid kõige rohkem Sauga vallast. Paberi- ja 

kartongijäätmeid viiakse käitlemiseks omavalitsustest välja. Are vallas koguti liigiti paberit ja 

kartongi peamiselt majapidamistest, Halinga ja Sauga vallas koguti paberi- ja papijäätmeid 

nii ettevõtetest kui ka majapidamistest.  

Ragn-Sells AS poolt kokku kogutud pakendijäätmed jõuavad läbi ümberlaadimisjaama Ragn-

Sells Tallinna käitluskeskuse pakendijäätmete sortimisliinile, kus segapakendi hulgast 

sorditakse välja ka paberi- ja papijäätmed.  

Hinnang 

Paberi- ja papijäätmeid koguti liigiti kokku 2008. a 8,368 t ja 2013. a 15,39 t. Seega on 

paberi- ja papijäätmete liigiti kogumine suurenenud 45,6%. 

Aastal 2008 sisaldasid Are, Halinga ja Sauga valdade segaolmejäätmed hinnanguliselt 573 t 

paberi- ja papijäätmeid ja eraldi koguti paberi- ja papijäätmeid 7,836 t. Seega oli liigiti 

kogutud 1,3% paberi- ja papijäätmetest ja segaolmejäätmete koostises oli hinnanguliselt 19% 

paberi- ja papijäätmeid.  

Aastal 2013 sisaldasid Are, Halinga ja Sauga valdade segaolmejäätmed hinnanguliselt 165,73 

t paberi- ja papijäätmeid, eraldi koguti paberi- ja papijäätmeid 15,39 t. Seega on kogu paberi- 

ja papijäätmete tekkekogusest liigiti kogutud 8,4% paberi- ja papijäätmeid ja 

segaolmejäätmete koostises on hinnanguliselt 12,6% paberi- ja papijäätmeid. Samas võib 

eeldada, et ahiküttega piirkondades on segaolmejäätmete hulgas paberi- ja papikogused 

väiksemad, kuna ahikütte korral põletatakse suur osa paberist ja papis küttekolletes. 

Pakendijäätmete ringlussevõtu osakaal pakendijäätmete kogumassist sihttase 2020. aastal on 

60%. Seega tuleb vastava sihttasemeni jõudmiseks suurendada paberi- ja papijäätmete 

sortimist ja jätkata teavitustööd.  

Paberi- ja papijäätmete vähendamiseks segaolmejäätmetest tuleks suurendada 

olmejäätmete sortimist ja vajadusel lisada juurde paberi- ja papikonteinereid.  

3.2.6. Ohtlikud jäätmed 

Ohtlikke jäätmeid tekib nii majapidamistes kui ettevõtetes. Majapidamistes kogutakse ja 

antakse ohtlike jäätmetena üle peamiselt akusid ja patareisid, värvijäätmeid, õliseid jäätmeid, 

vanu ravimeid, päevavalguslampe jmt. Ettevõtetes tekib spetsiifilisi tootmisjääke, samuti 

majapidamistes tekkivatega sarnaseid ohtlikke jäätmeid. Ohtlike jäätmete kogumine 

elanikkonnalt ja jäätmekäitlejale üleandmise kohustus, kaasa arvatud nende tegevuste 

finantseerimine, on JäätS-iga pandud kohalikele omavalitsustele täitmiseks. 

Ohtlikke jäätmeid saavad kõigi kolme valla elanikud ära viia Pärnu-Jaagupi jäätmejaama, mis 

võtab vastu patareisid ja akusid, kemikaale, päevavalguslampe, lahusti- ja värvijäätmeid, 

leeliseid, happeid, fotokemikaale, õlifiltreid, ohtlike ainete pakendeid ja elavhõbeda jäätmeid, 

ravimeid ja taimekaitsevahendeid. 

Ohtlikke jäätmeid koguti Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas 2014. a kokku 13,715 t.  
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Ohtlikke jäätmeid saab ära viia ka Are vallas Are alevikus Are Vesi OÜ biopuhasti juures 

asuvasse kogumispunkti. Sauga valla elanikud saavad ohtlikke jäätmeid ära viia Paikre 

sortimisjaama (Raba 39, Pärnu) ja Paikre prügila kogumispunkti (Põlendmaa, Paikuse vald), 

kus need tasuta vastu võetakse. Lisaks plaanitakse ka edaspidi korraldada ohtlike jäätmete 

kogumisringe.  

Juriidilised isikud peavad oma ohtlikud jäätmed üle andma vastavat jäätmeluba ja ohtlike 

jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlejale. SA Stockholmi Keskkonnainstituudi 

Tallinna Keskuse poolt 2013. a valminud segaolmejäätmete koostise uuringu alusel 

moodustavad ohtlikud jäätmed maapiirkonnas 1,5% segaolmejäätmete koostisest.  

Ohtlikke jäätmeid koguti Are, Halinga ja Sauga valdadest 2009. a 103,84 t, 2010. a 109,67 t, 

2011. a 55,43 t, 2012. a 95,44 t ja 2013. a. 137,96 t. Siinkohal tuleb arvestada, et koguse 

arvutamisel on kokku liidetud ohtlikud kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja 

elektroonikaseadmed, ohtlikud ehitusjäätmed, teised ohtlikud jäätmed (näiteks värvijäägid, 

õlid, filtrid jne) ja ohtlikud tervishoiujäätmed. Positiivseks võib lugeda asjaolu, et üldjuhul on 

liigiti kokku kogutud ohtlike jäätmete kogused aastast-aastasse suurenenud.  

Ohtlikke elektri- ja elektroonikajäätmeid, ohtlikke ehitusjäätmeid, ohtlikke 

tervishoiujäätmeid ning teisi ohtlikke jäätmeid (näiteks värvijäägid, akud, patareid jne) 

kogutakse kokku kõikidest valdadest. Enamus ohtlikke jäätmeid transporditakse edasiseks 

käitluseks omavalitsustest välja. Ohtlikke elektri- ja elektroonikajäätmeid tekitavad kõige 

rohkem majapidamised. Ohtlikke ehitus- ja tervishoiujäätmeid ning muid ohtlikke jäätmeid 

tekib kõige rohkem ettevõtetes.  

Hinnang 

Aastal 2008 koguti Are, Halinga ja Sauga valdades kokku ohtlikke jäätmeid 80,22 t. Aastal 

2013, aga koguti kokku 137,96 t. Seega on ohtlike jäätmete liigiti kogumine suurenenud.  

Aastal 2008 sisaldasid Are, Halinga ja Sauga valdade segaolmejäätmed hinnanguliselt 30 t 

ohtlikke jäätmeid ja eraldi koguti ohtlikke jäätmeid 60,624 t. Seega oli liigiti kogutud 66,9% 

ohtlikke jäätmeid ja segaolmejäätmete koostises oli 1% ohtlikke jäätmeid.  

Aastal 2013 sisaldasid Are, Halinga ja Sauga valdade segaolmejäätmed hinnanguliselt 19,73 t 

ohtlikke jäätmeid ja eraldi koguti ohtlikke jäätmeid 119,98 t. Seega on ohtlikke jäätmeid 

liigiti kogutud 85,9% ja segaolmejäätmete koostises on hinnanguliselt 1,5% ohtlikke 

jäätmeid.  

Ohtlike jäätmete hulk kodumajapidamistest majanduskasvu ja kasvava tarbimise jätkudes 

suureneb. Eeldavalt suureneb ka elanike teadlikkus ohtlike jäätmete käitlemisvõimaluste 

kohta ja võib eeldada, et ohtlikke jäätmeid satub tulevikus vähem segaolmejäätmete hulka.  

Are ja Sauga vald korraldavad ohtlike jäätmete kogumisringe. Halinga vallas avati 2009. 

aastal Pärnu-Jaagupi jäätmejaam, 2011. aastal korraldati ka veel  ohtlike jäätmete 

kogumisring. Kuna vajadus kogumiringi järgi puudub, pole Halinga vallas seda tulevikuks 

planeeritud.  

3.2.6.1. Vanaõli ja romusõidukid 

Vanaõli JäätS-i tähenduses on mineraalne või sünteetiline määrdeaine või tööstusõli, eelkõige 

sisepõlemismootorites kasutatud õli ja käigukastiõli, määrdeõli, turbiiniõli ning hüdraulikaõli, 

mis ei sobi enam algselt ette nähtud kasutuseks. JäätS-i § 65 lõike 3 alusel tuleb võimaluse 
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korral vanaõli koguda eraldi; lõike 5 alusel tuleb vanaõli taaskasutamisel eelistada vanaõli 

regenereerimist ehk vanaõli rafineerimisel toota uue õli valmistamiseks sobivat baasõli.  

Vanaõli saab ära anda Are valla kogumispunkti, Pärnu-Jaagupi jäätmejaama, Paikre prügila 

sortimisjaam Raba tn 39, Pärnu. Juriidilised isikud peavad vanaõli andma üle vastavat 

jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale käitlejale.  

Vanaõli jäätmeid transporditakse käitlemiseks omavalitsustest välja. Erinevad vanaõlid 

tekivad peamiselt ettevõtetelt, kes peavad vanaõli jäätmed üle andma vastavalt jäätmeluba ja 

ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale käitlejale.  

Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas koguti 2014. a kokku 0,145 t vanaõli.  

Romusõidukeid Are, Halinga ja Sauga vallas üle anda ei saa. Romusõidukeid saab viia 

osaühing-le M.P.Varuosad aadressil Turba 21, Pärnu või osaühingule Refeus aadressil Savi 

22, Pärnu.  

Romusõidukid viiakse käitlemiseks omavalitsustest välja, enamasti Pärnu linna.  

Hinnang 

Aastal 2008 koguti Are, Halinga ja Sauga vallast vanaõli kokku 8,842 t, aastal 2013 aga 

10,867 t. Seega on vanaõlide eraldi kokku kogumine suurenenud.  

Võib eeldada, et seoses majanduskasvu ja tarbimise suurenemisega kasvavad edaspidi 

vanaõlide jäätmekogused.  

3.2.7. Probleemtoodete jäätmed 

JäätS käsitleb probleemtoodetena tooteid, millele laieneb tootja vastutuse põhimõte. Tootja 

vastutusega kaetud tootjad ja maaletoojad on kohustatud tagama neist toodetest tekkinud 

jäätmete tagasivõtmise ja nende nõuetekohase käitlemise korraldamise, kattes samas kõik 

sellega seotud kulud.  

Probleemtooted on näiteks mootorsõidukid ja nende osad (sh rehvid), elektri- ja 

elektroonikaseadmed, patareid ja akud. Elektri- ja elektroonikaseadmete osas eristatakse veel 

seadmeid kümnes kategoorias, seega on probleemtooteid ning nendega seotud ettevõtjaid 

väga suur hulk. 2012. aastal lisandus uue jäätmeliigina ka põllumajandusplast. 

Probleemtoodete kogumis- ja taaskasutussüsteem toimub läbi probleemtooteregistri 

(PROTO), kuhu tootja peab ennast registreerima ja regulaarselt andmeid esitama. Üldjuhul 

on tootjale kehtestatud kohustus probleemtooteid vastavalt märgistada ning samuti teavitada 

avalikkust, sh lõppkasutajaid, probleemtoodetest tekkinud jäätmete kogumise ja 

taaskasutamise toimimisest. 

Tootja võib valida, kas ta täidab eespool nimetatud kohustused individuaalselt või annab oma 

kohustused üle tootjate ühendusele ehk tootjavastutusorganisatsioonile (TVO) kirjaliku 

lepingu alusel või TVO-ga ühinedes.  

3.2.7.1. Patareid ja akud 

Alates 26. septembrist 2008 peavad kõik akude ja patareide tootjad varustama oma tooteid 

turustavad kauplused ja muud müügikohad kogumismahuti(te)ga, kuhu tarbijad saavad 
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kasutatud patareisid ja akusid üle anda. Patareide ja akujäätmete tagastamine on tasuta, ka ei 

pea samasugust uut kaupa asemele ostma.  

Kasutatud patareisid ja akusid saab viia tasuta Pärnu-Jaagupi jäätmejaama ja OÜ Paikre 

sortimisjaama. Are vallas saab probleemtooteid viia Are alevikus biopuhasti juures asuvasse 

kogumispunkti. Punast värvi patareide kogumiskastid asuvad Suigu külas seltsimajas ja Are 

vallakeskuses. Lisaks saab patareisid jäätmevaldaja tasuta üle anda kõikidesse kauplustesse, 

kus patareisid müüakse. Halinga vallas tekkinud probleemtooted tuleb viia lähimasse 

kogumispunkti, Pärnu-Jaagupi jäätmejaama, OÜ Paikre sortimisjaama (Raba tn 39, Pärnu) 

või OÜ Paikre prügila kogumispunkti. Sauga vallas saab kasutatud patareid viia Sauga 

vallamajja ja Urge raamatukokku. Vanade patareide kogumiseks on vallas vastavad punast 

värvi kogumiskastid, neid saab viia ka tasuta kõikidesse kauplustesse, kus patareisid 

müüakse. Akud saab viia ohtlike jäätmete avalikesse kogumispunktidesse.  

Aastal 2010 viidi läbi uuring „Kasutatud patareidega ümberkäimine ja teadlikkus“. 

Küsimustele vastas 1762 Eesti elanikku, kes valiti välja juhuvaliku teel kaupluste külastajate 

hulgast. Küsitluse eesmärgiks oli saada ülevaade, kuidas on tarbija käitumine muutunud 

seoses 2009. aastal läbi viidud uuringu tulemustega. Teadlikkus, et patareide müügikohas 

saab tasuta ära anda kasutatud patareisid, on kasvanud 14% võrreldes 2009. aastaga kolm 

inimest  neljast on sellest teadlikud. Samas ainult 44% kõikidest vastanutest on seda 

võimalust kasutanud, mis on aga kokkuvõttes 30%  rohkem, kui 2009. a.  

Umbes üks inimene 10-st vastanust oli selline, kes ei olnud kuulnud sellisest võimalusest ega 

kasutaks seda võimalust. Ligikaudu neli inimest 10-st kasutavad ainult laetavaid või pigem 

laetavaid patareisid. Ülejäänud kuus vastanut kümnest kasutavad ainult mittelaetavaid 

patareisid või pigem mitte laetavaid patareisid. Võrreldes 2009. a on tulemused suurelt jaolt 

sarnased. Sama suur osakaal vastanuid nagu 2009. aastal (9 inimest 10 st) arvavad, et patareid 

on ohtlikud keskkonnale. Üle poolte vastanutest (6 inimest 10-st) teavad, et kasutatud 

patareisid saab ümber töödelda ja materjale taaskasutusele võtta. See on veidi rohkem, kui 

2009.  aastal. 

Vanu patareisid ja akusid kogutakse kokku kõikidest valdadest ning nende kõrvaldamiseks 

transporditakse patareid ja akud omavalitsustest välja. Pliiakusid tekitavad rohkem ettevõtted. 

Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 06 03 patareisid ja akusid tekib nii ettevõtetest kui 

ka majapidamistest.  

Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas koguti kokku 2014. a 0,055 t vanu patareisid ja akusid.  

Hinnang 

Aastal 2008 koguti Are, Halinga ja Sauga valdadest vanu patareisid ja akusid kokku 3,552 t. 

Aastal 2013 aga koguti vanu patareisid ja akusid kokku 1,608 t.  

Võib oletada, et aastal 2008. kokku kogutud probleemtoodete kogus oli suur, sest anti üle 

veel vedelema jäänud probleemtooteid (langustendentsi on juba näha 2009. aasta andmete 

põhjal, kus koguti kokku 2,14 t probleemtooteid).  

Seega on vanade patareide ja akude jäätmekogus vähenenud.  
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3.2.7.2.Vanarehvid 

Eraisikud saavad sõiduauto- ja mootorrattarehve üle anda Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas. 

Samuti võtavad vanarehve vastu suur osa rehvide müügiga tegelevaid ettevõtteid, kui samast 

ettevõttest ostetakse uued rehvid. 

9. juulil 2010. aastal jõustus Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määrus nr 80 „Rehvidest 

tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise 

nõuded ja kord“. Määruses seatakse kohustus eelkõige kogumisvõrgustikku täiendada, samuti 

on tootjatel ehk rehvide maaletoojatel kohustus kord aastas teha üleriigilise levikuga 

meediaväljaandes teavituskampaania tarbijatele, mille sisuks on info tasuta rehvide 

üleandmisvõimaluste kohta. Samuti peab tootja oma toodete edasimüüjate juures teatavaks 

tegema teabe, kuhu saab rehve tasuta ära anda. Teavitus pidi olema tehtud 1. septembriks 

2010. Nimetatud kohustuse täitmise ülesanne on tootjavastutusorganisatsioonil. 

 

Tabeli 3.3. põhjal koguti Are, Halinga ja Sauga valdades vanarehve 2009. a 39,43 t, 2010. a 

2,64 t, 2011. a 13,95 t, 2012. a  0,39 t ja 2013. a – 0,32 t. Vanarehvide tekitajateks on nii 

ettevõtted kui ka majapidamised.  

 

Vanarehve on kokku kogutud valdavalt Halinga ja Sauga valdadest. Are ja Halinga vallas 

koguti aastatel 2009-2013 kokku 1,026 t vanarehve ning need transporditi kõrvaldamiseks 

omavalitsustest välja. Halinga vallas saab vanarehve ära anda ka Pärnu-Jaagupi rehvitöökoja 

territooriumil (MTÜ Rehviliit).  

 

Suur osa Sauga vallas kokku kogutud vanarehvidest lähevad taaskasutusse OÜ Blastingmat 

poolt. OÜ Blastingmat (jäätmeluba L.JÄ.PM.- 187085) asub Pärnumaal Sauga vallas 

Kilksamaa külas Farmi kinnistul. Firma tegeleb vanarehvide taaskasutamisega (vanadest 

rehvidest tehakse kummimatte). Ettevõte toob vanarehve sisse ka teistest omavalitsustest.  

 

Hinnang 

Aastal 2008 koguti Are, Halinga ja Sauga vallas vanarehve kokku 52,329 t. Aastal 2013, aga 

0,320 t. Võib oletada, et kuna ka 2009. a ja 2010. a on vanarehvide kogused vähenenud, siis 

on 2008. a üle antud varem kogunenud vanarehvid ja need varud on vähenenud ning seetõttu 

on kogused oluliselt vähenenud.  

Sauga vallas Kilksama külas asuv Blastingmat OÜ tegeleb vanarehvide taaskasutamistega 

(vanadest rehvidest tehakse kummimatte ning need müüakse peamiselt Soome).  

Vanarehve kogutakse ka Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas, kust need liiguvad edasi Rehviliidu 

kätte.  

3.2.7.3. Elektri- ja elektroonikajäätmed 

JäätS-i § 25 kohaselt kuuluvad elektri- ja elektroonikajäätmed probleemtoodete hulka, mis 

võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, kuna võivad sisaldada eri liiki ohtlikke 

jäätmeid. Elektroonikaseadmed võivad sisaldada näiteks raskmetalle, halogeenitud ühendeid 

ja asbesti. Are vallas saab ohtlikud elektri- ja elektroonikajäätmed viia Are alevikus 

biopuhasti juures asuvasse kogumispunkti ja ka Paikre sortimisjaama (Raba tn 39). Lisaks 

saab Are vallas tekkinud ohtlikke elektri- ja elektroonikajäätmeid ära anda ka kogumisringide 

käigus ja Pärnu-Jaagupi jäätmejaama.  
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Halinga vallas saab elektri- ja elektroonikajäätmeid ära anda Pärnu-Jaagupi jäätmejaama. 

Sauga vallas saab elektri- ja elektroonikajäätmeid ära anda Paikre sortimisjaama või Paikre 

prügila kogumispunkti, samuti ka Pärnu-Jaagupi jäätmejaama. Lisaks korraldab Eesti 

Elektroonikaromu erinevate elektri –ja elektroonikajäätmete tasuta äraandmise võimaluse 

Sauga vallamaja ees, iga kuu teisel kolmapäeval. Teenus on tasuta. Ära saab anda näiteks 

suuri ja väikseid kodumasinaid, IT-seadmeid, tarbeelektroonikat jne.  

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud 

jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja 

kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ § 4 lg 4  peab tootja rajama 

kodumajapidamises kasutatavatest elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 

kogumispunktid igasse Eesti maakonda, võttes arvesse rahvastiku tihedust ning nõuet, et 

elektroonikaromude üleandmine oleks tarbijale võimalikult mugav. Tootja peab rajama 

vähemalt iga üle 3500 elanikuga kohaliku omavalitsuse territooriumile kodumajapidamiste 

elektroonikaromude kogumispunkti.  

Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas koguti ohtlikke suuri kodumasinaid 2014. a 8,380 t. 

Elektroonikajäätmed lähevad Pärnu-Jaagupi jäätmejaamast edasi, kas Weerec AS (elektri- ja 

elektroonikajäätmete käitlemine) või ESS vahelattu.  

Elektri- ja elektroonikajäätmete vastuvõtmine toimub tasuta.  

Riikliku statistika alusel (tabel 3.3. alusel) Are, Halinga ja Sauga valdadest kokku kogutud 

elektri- ja elektroonikajäätmed on esitatud tabelis 3.14. 

Tabel 3.14. Riikliku statistika alusel Are, Halinga ja Sauga valdadest kokku kogutud elektri- 

ja elektroonikaseadmed, tonnides 
 2009 2010 2011 2012 2013 

ohtlikud elektri- j elektroonikajäätmed 9,90 19,02 10,51 14,05 19,25 

mitteohtlikud elektri- ja 

elektroonikajäätmed 
1,02 14,59 3,82 3,64 8,19 

Kokku 10,92 33,61 14,33 17,69 27,44 

Ohtlike elektri- ja elektroonikajäätmete tekkimist on kirjeldatud ptk 3.2.6. Mitteohtlikke 

elektri- ja ehitusjäätmeid tekib kõigist kolmest vallast.  

Hinnang 

Aastal 2008 koguti Are, Halinga ja Sauga vallast mitteohtlikke elektri- ja 

elektroonikajäätmeid kokku 0,460 t ja ohtlikke elektri- ja elektroonikajäätmeid kokku 16,875 

t. Segaolmejäätmete koostises oli hinnanguliselt 2% elektroonikajäätmeid.  

Aastal 2013 koguti mitteohtlikke elektri- ja elektroonikajäätmeid 8,19 t ja ohtlikke elektri- ja 

elektroonikajäätmeid 19,25 t. Seega on nii ohtlike kui ka mitteohtlike elektri- ja 

elektroonikajäätmete kogumine suurenenud. Segaolmejäätmete koostises oli 1,5% 

elektroonikajäätmeid.  

EL elektri- ja elektroonikaseadmete direktiivi (2002/96/EÜ) kohaselt on püstitatud 

eesmärgiks koguda kodumajapidamistest alates 31.12.2006. a 4 kg elektri- ja 

elektroonikajäätmeid inimese kohta aastas. Ohtlikke ja mitteohtlikke elektri- ja 

elektroonikajäätmeid koguti 2013. a kokku 27,44 t ja seega on ühe elaniku kohta kokku 
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kogutud 3,3 kg elektri- ja elektroonikajäätmeid. Kokku on kogutud ligilähedane arv elektri- ja 

elektroonikajäätmeid.  

Ohtlikke elektri- ja elektroonikajäätmeid saab ära anda ka Are ja Sauga vallas korraldatavatel 

kogumisringidel. Halinga vallas ka Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas.  

Lisaks korraldab Eesti Elektroonikaromu erinevate elektri- ja elektroonikajäätmete tasuta 

äraandmise võimaluse Sauga vallamaja ees, iga kuu teisel kolmapäeval. 

3.2.8. Metallijäätmed 

Metallijäätmete hulka kuuluvad jäätmed, mis peaasjalikult koosnevad värvilistest metallidest, 

mustmetallidest või nende sulamitest. Kodumajapidamistes tekib metallijäätmeid peamiselt 

metallpakenditest. 

Metallpakendid tuleb panna pakendikonteinerisse ja neid võtab tasuta vastu samuti Pärnu-

Jaagupi jäätmejaam. Metallijäätmeid ostavad kokku ka paljud teised vastavat luba omavad 

jäätmekäitlusettevõtted. Tabeli 3.3 alusel koguti metalljäätmeid 2009. a  153,82 t, 2010. a  

1637,86 t, 2011. a  986,82 t, 2012. a  626,45 t ja 2013. a 546,57 t. Nimetatud koguste puhul 

tuleb arvestada, et need kajastavad nii ettevõtetelt kui ka kodumajapidamistest kokku kogutud 

metallijäätmeid.  

Metallijäätmeid koguti kõige rohkem 2010. a ja pärast seda on hakanud metalljäätmete 

kogused kahanema. Metallijäätmed transporditakse edasiseks käitlemiseks omavalitsustest 

välja. Enamuse metallijäätmeid tekitavad ettevõtted. 

Tolmetex OÜ käitleb Pärnu linnas Savi 34 a metallijäätmeid ning autoromusid ja nende 

mitteohtlikke osi.  

Lisaks ostab Pärnus kokku musta ja värvilist vanametalli BLRT Refonda Baltic OÜ (Savi 37, 

Pärnu) ning Kuusakoski AS (Savi 30, Pärnu).  

Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas võeti vastu 2014. a metallijäätmeid 0,52 t.  

Hinnang 

Aastal 2008 on Are, Halinga ja Sauga vallas kogutud metallijäätmeid kokku 345,384 t. Aastal 

2013 koguti metalljäätmeid kokku 546,57 t. Seega on metalljäätmete kogumine kasvanud.  

3.2.9. Suurjäätmed 

Suurjäätmed on jäätmed, mida ei ole võimalik nende mõõtude või kaalu tõttu paigutada 

mahutisse, näiteks mööbliesemed, vaibad ja madratsid. Suurjäätmetena ei käsitleta 

autovrakke, autoosi, sh autorehve, ehitus- ja lammutusjäätmeid ja alates 2005. a augustist 

elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, sh külmikud, elektripliidid, pesumasinad ja telerid. 

Suuremõõtmelisi jäätmeid saab anda tasu eest üle jäätmejaamas. Tabeli 3.3 andmete põhjal 

koguti Are, Halinga ja Sauga valdadest suurjäätmeid 2009. a 3,46 t, 2010. a 5,30 t, 2011. a  

4,2 t, 2012. a 5,07 t ja 2013. a 15,24 t.  

Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas koguti suurjäätmeid 2014. a  8,940 t. Jäätmejaamast liiguvad 

suurjäätmed edasi sortimisse või lammutamisse ning edasi Paikre prügilasse. Võimalusel ka 

taaskasutusse.  
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Suurjäätmeid on kokku kogutud kõikidest valdadest ning jäätmeid transporditakse 

kõrvaldamiseks omavalitsusest välja. Suurjäätmete tekitajateks on nii ettevõtted kui ka 

majapidamised. 

 

 

Hinnang 

Aastal 2008 koguti Are, Halinga ja Sauga valdades suurjäätmeid kokku 10,6 t. Aastal 2013 

koguti suurjäätmeid kokku 15,24 t. Seega on suurjäätmete kogumine suurenenud.  

Halinga vallas saab suurjäätmeid ära anda Pärnu-Jaagupi jäätmejaama. Are vallas tuleb viia 

suurjäätmed Pärnu-Jaagupi jäätmejaama või Paikre prügila kogumispunkti, Sauga vallas 

Paikre prügila kogumispunkti. Majanduskasvu jätkudes ja tarbimise kasvades tulevikus 

suurenevad eelduslikult ka suurjäätmete kogused. Elanikele paremate kogumisvõimaluste 

loomisel jõuab ka rohkem suurjäätmeid kogumispunktidesse.  

3.2.10. Kasutuskõlblikud esemed ja riided 

Jäätmejaamas ei võeta vastu kasutatud riideid ja jalanõusid. SA Stockholmi 

Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus poolt 2013. a valminud segaolmejäätmete koostise 

uuringu alusel oli maapiirkonna proovides tunduvalt suuremas koguses tekstiili- ja 

rõivajäätmeid (7,4%) kui linnade jäätmeproovides. Tabel 3.3 alusel koguti liigiti tekstiili- ja 

rõivajäätmeid 2009. a 0,38 t, 2010. a  1,18 t, 2011. a  0,72 t, 2012. a  0,06 t ja 2013. a 0,36 t. 

Materjalina üldjuhul riide- ja tekstiilijäätmed taaskasutamiseks ei sobi, kuna on sageli 

määrdunud.  

Enamus tekstiili- ja rõivajäätmeid koguti eraldi Sauga vallast, tekitajateks on nii ettevõtted 

kui ka kodumajapidamised ning enamus jäätmeid viiakse omavalitsustest välja.  

Hinnang 

Aastal 2008 koguti Are, Halinga ja Sauga vallas tekstiilijäätmeid eraldi 7,68 t ja sorditi välja 

olmejäätmetest 2,155 t.  

Are vallas ei ole tekstiilijäätmeid eraldi kogutud. Halinga vallas koguti tekstiilijäätmeid ainult 

2010. a 0,18 t ja need sorditi välja segaolmejäätmetest. Sauga vallas koguti tekstiilijäätmeid 

2010. a  1 t, 2011. a  0,72 t, 2012. a 0,06 t ja 2013. a 0,36 t. Aastal 2009. tekstiilijäätmeid ei 

kogutud.  

Are, Halinga ja Sauga valdades viimastel aastatel eraldi tekstiilijäätmeid kogutud ei ole. 

Sauga vallas tekkisid liigiti kogutud tekstiilijäätmed ettevõttest. Sealne ettevõtte on nüüdseks 

oma tegevuse ilmselt lõpetanud. Antud statistika järgi on raske hinnata, kui palju 

tekstiilijäätmeid on eraldi kogutud ja kui palju on segaolmejäätmetest välja sorditud.  

Pärnu-Jaagupi jäätmejaam riideid ja jalanõusid vastu ei võta.  

Tulevikus tasuks kasutatud riiete ja jalanõude äraandmise võimalust märkida ka valdade 

kodulehel või lisada kogumiskaste, see vähendaks veelgi tekstiiljäätmete hulka, mis satub 

segaolmejäätmetesse. 
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3.2.11. Ehitusjäätmed 

Ehitusjäätmed on ehitus-, remondi- ja lammutusjäätmed, mittekasutatav väljaveetav pinnas, 

puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sh 

need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid, mis tekivad ehitamisel ja remontimisel 

ning mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata.  

 

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlust reguleerivad Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmehool-

duseeskirjad.  

Are valla jäätmehoolduseeskirja alusel: 

 ehitus- ja lammutusjäätmed, mida ei taaskasutata või kõrvaldata tekkekohas, tuleb üle 

anda vastavat õigust omavale isikule 

 kui ehituse käigus on oodata jäätmete tekkimist üle 100 m
3
, peab ehitusprojektile 

olema lisatud jäätmekava 

 ohtlikud ehitusjäätmed ja saastunud pinnas tuleb üle anda ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele. 

Halinga valla jäätmehoolduseeskirja alusel peab ehitusjäätmete tekitaja: 

 rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liikide kaupa 

kogumiseks tekkekohas 

 korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle 

jäätmeluba omavale ettevõttele. Ohtlike ehitusjäätmete puhul on täiendavalt nõutav 

ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu 

 ehitus- ja lammutusjäätmed, mida ei taaskasutata või kõrvaldata tekkekohas, tuleb üle 

anda vastavat õigust omavale isikule 

 tagama, et ehitusplatsil oleksid eraldi märgistatud kogumismahutid eri liiki jäätmete 

kogumiseks 

 kui ehituse käigus on oodata jäätmete tekkimist üle 100 m
3
, peab ehitusprojektile 

olema lisatud jäätmekava. 

Sauga valla jäätmehoolduseeskirja alusel: 

 ehitus- ja lammutusjäätmed, mida ei taaskasutata või kõrvaldata tekkekohas, tuleb üle 

anda vastavat õigust omavale isikule 

 kui ehituse käigus on oodata jäätmete tekkimist üle 100 m
3
, peab ehitusprojektile 

olema lisatud jäätmekava 

 ehitise vastuvõtmiseks esitatavatele dokumentidele tuleb kohustuslikult lisada aruanne 

ehitusjäätmete tekke ja käitlemise kohta, sh jäätmete käitlejale üleandmist tõendavad 

dokumendid, kui jäätmete üleandmine on käesoleva määruse ja seaduse alusel nõutav 

 ohtlikud ehitusjäätmed ja saastunud pinnas tuleb üle anda ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele. 

Ehitusjäätmete jäätmevaldajad on oma tegevuses kohustatud eraldi sortima: puitu ja kilesid, 

kiletamata paberit ja pappi, metalli (eraldi must ja värviline metall), mineraalseid jäätmeid 

(kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips jne), raudbetoon- ja betoondetaile ning 

asfalti. Eraldi tuleb koguda ka ohtlikud jäätmed. 
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Pärnu-Jaagupi jäätmejaam võtab tasu eest vastu betooni, telliseid ja kive, asbesti sisaldavaid 

jäätmeid, ehitus ja remondijäätmeid.  

 

Riikliku statistika alusel Are, Halinga ja Sauga valdadest kogutud ehitusjäätmed on esitatud 

tabelis 3.15. 

 

 

Tabel 3.15. Riikliku statistika alusel Are, Halinga ja Sauga valdadest kokku kogutud 

ehitusjäätmed aastatel 2009-2013, tonnides (Keskkonnaagentuur, 2015). 

Ehitusjäätmed 2009 2010 2011 2012 2013 

Ohtlikud ehitusjäätmed 81,36 24,14 25,26 57,24 87,01 

Mitteohtlikud ehitusjäätmed 55270,72 15431,47 18934,59 8674,76 7731,76 

Kokku 55352,08 15455,61 18959,85 8432,0 7818,77 

AS Maves koostas 2010. a Keskkonnaministeeriumi tellimisel uuringu „Ehitus- ja 

lammutusjäätmete sortimisuuring“. Töö eesmärgiks on teha kindlaks ehitus- ja 

lammutusjäätmete teke ja taaskasutamine, et kindlustada EL uue jäätmedirektiivi 

(2008/98/EL) täitmine 2020. aastaks - ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutus 70% ulatuses. 

Uuringu käigus tehti visuaalseid vaatlusi jäätmekoormate hindamiseks järgmistes firmades: 

ATI Grupp OÜ, Slpos OÜ, Veolia Keskkonnateenused AS, Paikre OÜ, Uikala prügila AS, 

Torma prügila (Amestop OÜ) ja Jäätmeproff OÜ. Töö käigus võeti käitluskohtadesse veetud 

pinnase ja puiduproovid.   

Uuringu alusel moodustab Paikre prügilasse sissetulevatest ehitusjäätmetest 79% segapraht, 

millest sorditakse välja puit, kile, metall jm. Ülejäänu ladestatakse prügilasse.  

Suuremad ehitusjäätmete kogused on ilmselt seotud ulatuslike lammutustöödega. Eriti suured 

ehitus- ja lammutusjäätmete kogused on tekkinud just Sauga vallast.  

Are vallas on ehitus- ja lammutusjäätmete tekitajateks nii ettevõtted kui ka kodumajapida-

mised (erinevatel aastatel tekib ühest või teisest allikast rohkem jäätmeid). Asbesti 

sisaldavaid ehitusjäätmeid tekib rohkem ettevõtetes. Are valla ehitusjäätmed (betoon, tellised, 

plaadid) taaskasutatakse. Are vallas tekkis aastal 2013 suur kogus betooni ja tellisejäätmeid 

(jäätmekoodid 17 01 01 ja 17 01 02), tegemist on Tabria lauda lammutamisega).  Tekkinud 

ehitusjäätmed taaskasutati teetammi ehitusel.  

Halinga vallas on suurimaks ehitus- ja lammutusprahi tekitajaks ettevõtted. Samuti asbesti 

sisaldavate ehitusjäätmete osas. Halinga valla ehitusjäätmed transporditakse taaskasutamiseks 

omavalitsusest välja (pole teada taaskasutamise asukoht).  

Sauga vallas tekivad enamus betoonijäätmed ettevõtetes (eriti palju jäätmeid tekkis 2010 ja 

2011. a). Telliste jäätmeid on tekkinud mõnel aastal ka rohkem kodumajapidamistest. Ehitus 

– ja lammutusprahi ning asbesti sisaldavate jäätmete tekitajaks on valdavalt kõikidel aastatel 

ettevõtted. Sauga valla ehitusjäätmed transporditakse valdavalt kõrvaldamiseks 

omavalitsusest välja. Sauga vallas tegeleb OÜ Nurme Teedeehitus maavara kaevandamise ja 

rikastamisega ning vastavalt OÜ-le Nurme Teedeehitus väljastatud jäätmeloale tekib nende 

tegevuse käigus jäätmetena pinnas, kivid ja süvenduspinnas. 2009. a näitas Sauga valla 

ettevõte Tekton OÜ suurt pinnasejäätmete koguse liikumist Haapsallu, kus pinnasejäätmeid 

kasutati pinnasetäiteks (55 000 t jäätmekood 17 05 04). 
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Aastal 2010 taaskasutati Sauga vallas tekkinud betooni ning transporditi omavalitsusse sisse 

bituumenitaolisi segusid ning kivisöe- või põlevkivitõrva ja tõrvasaadusi (4000 t), mille 

käitlemine on määratlemata. Samuti taaskasutati teetammitäitematerjali (nii vallas tekkinud, 

kui ka sisse toodud).  

 

Aastal 2011. toodi valda sisse saepuru, sh puidutolmu, laaste, pinde, puitu, laast- ja muud 

puidupõhiseid plaate ning vineerijäätmeid, mis valdavalt taaskasutati. Lisaks taaskasutati 

Sauga vallas tekkinud betooni, kive ja pinnast, teetäitematerjali, ehitus- ja 

segalammutusprahti ning sisse transporditud bituumenitaolisi segusid ning kivisöe- või 

põlevkivitõrv ja tõrvasaadusi.  

 

Aastal 2012. taaskasutati Sauga vallas tekkinud ja mujalt sisse toodud puukoore- ja 

korgijäätmeid, saepuru, laaste, betooni, bituumenitaolisi segusid ning kivisöe- või 

põlevkivitõrva ja tõrvasaaduseid ning ehitus- ja lammutussegaprahti.  

 

Aastal 2013. taaskasutati Sauga vallas tekkinud ja mujalt sisse toodud puukoore- ja 

korgijäätmeid, bituumenitaolisi segusid ning kivisöe- või põlevkivitõrva ning ehitus- ja 

lammutussegaprahti.  

 

Sauga vallas tekkinud erinevaid puidujäätmeid ja ka mujal omavalitsustest tekkinud 

puidujäätmeid kasutab ära Purutuli OÜ (jäätmete registreerimise tõend JÄ/320015), kes 

põletab puidujäätmeid tootmisprotsessi tarbeks ja toodab küttegraanuleid.  

 

Sauga vallas Tehnika 4, Sauga alevik asub pinnasetäitekoht, mida kasutab näiteks SW 

energia OÜ koldetuha, räbu ja katlatolmu ladestuskohana.  

 

OÜ Sauga Puit tegeleb puitaluste remondiga ringlusse võtuks ja puitaluste jääkide 

põletamisega oma soojusenergia tarbeks.  

 

Lemminkäinen Eesti AS (asukoht Selja tee 17, Sauga vald) tegeleb bituumenitaoliste segude, 

kivide ja pinnase taaskasutamisega teedeehitusel, maa-alade planeerimisel, täitmisel, 

taastamisel ja korrastamisel (R5).  

 

OÜ Nurme Teedeehitus ja Valev Udras OÜ veavad ning vaheladustavad tavajäätmeid, va 

olmejäätmeid, oma majandus- ja kutsetegevuses.  

Ehitus- ja lammutusjäätmete ringlusse võtuga tegeleb ka Vändra MP OÜ, asukohaga Sauga 

vald, Eametsa küla, Koopa (73001:003:0052) ja Pumba (73001:003:0032) kinnistud. 

 

Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas võeti vastu ehitus- ja lammutusprahti 2014. a 0,8 t ja asbesti 

sisaldavaid ehitusmaterjale 1,2 t. Ehitusjäätmeid sorditakse Ragn-Sells AS-i Seljametsa 

platsil (Seljametsa küla, Paikuse vald) või viiakse Paikre prügilasse.  

 

Puidujäätmed  

Puit, saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit-, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning 

vineer transporditakse riikliku jäätmestatistika alusel Are omavalitsusse sisse ja käitlemisviis 

on määratlemata. Puitu kasutav ettevõte on teadmata.  

Halinga vallas taaskasutati samuti puidujäätmeid ja osa transporditi omavalitsusest välja. 

Halinga vallas on jäätmete registreerimistõend firmal Boardic Eesti OÜ, aukohaga Libatse 
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küla, Halinga vald, 87702, Pärnumaa. Ettevõte käitleb saepuru, sh puidutolmu, laaste, pinde, 

puit-, laast- ja muid puidupõhiseid plaate ning vineeri (R1 - puidutöötlemisjääkide sh saepuru 

põletamine tekkekoha tahkekütuse katlas). Ka Osaühing Halinga (KKL/317423) taaskasutab 

sama jäätmeliiki.  

Sauga vallas transporditakse omavalitsusse sisse puukoore- ja korgijäätmeid ning need 

taaskasutatakse. Taaskasutavad OÜ Nurme Teedeehitus, OÜ Purutuli (puidujäätmete 

põletamine tootmisprotsessi tarbeks) ja OÜ Valev Udras.  

Hinnang 

Aastal 2008 koguti Are, Halinga ja Sauga vallas mitteohtlikke ehitusjäätmeid kokku 

56188,64 t ja ohtlikke ehitusjäätmeid 30,27 t. Aastal 2013 koguti mitteohtlikke ehitus-

jäätmeid 7731,76 t ja ohtlikke ehitusjäätmeid 87,01 t. Mitteohtlike ehitusjäätmete kogumine 

on vähenenud ja ohtlike ehitusjäätmete kogumine suurenenud. Sellest võib järeldada, et 

tõenäoliselt on paranenud ohtlike ehitusjäätmete väljasortimine ehitusjäätmete hulgast. Aastal 

2008 on näha väga suurt mitteohtlike ehitusjäätmete kogust, eriti just betooni ja 

tellisejäätmete osas.  

Ehitus- ja lammutusjäätmete hulk on seotud otseselt majandusolukorraga. Mida suurem on 

majanduskasv, seda enam rajatakse uusi või renoveeritakse vanu ehitisi.  

Ehitus- ja lammutussegaprahi jäätmete suurimaks negatiivseks küljeks on nendes sisalduvad 

segaolmejäätmed (AS Maves poolt 2010. a koostatud ehitus- ja lammutusjäätmete sortimis-

uuringu alusel).  

Ehitusjäätmete taaskasutamise osakaalu on keeruline analüüsida, kuna pole teada, kui suur 

osa omavalitsusest välja transporditud ehitusjäätmetest taaskasutatakse. Samuti ei pea 

jäätmekäitlejad eraldi arvestust selle kohta, millise omavalitsuse jäätmeid millistes kogustes 

taaskasutatakse. Kogu taaskasutus jäätmeliikide lõikes kajastub summaarselt, mitte 

omavalitsuste kaupa.  

Aastaks 2020 on jäätmedirektiivi eesmärgiks - ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutus 70% 

ulatuses.  

3.2.12. Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed 

Halinga vallas tekkivad mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed taaskasutatakse. 

2013. a näitas AS Reiden Dolomiit suurt (36 000 t) kaevandusjäätmete kogust (jäätmekood 

01 01 02) Halinga vallas. Teistes valdades kaevandamisjäätmete käitlemist näidatud ei ole. 

3.2.13. Tervishoiu jäätmed 

Tervishoiujäätmed on nii inimeste kui ka loomade tervishoiu, ravimise ja hooldusega seotud 

asutustes tekkivad jäätmed  haiglates, hooldekodudes, perearstikeskustes, hambaraviasutustes 

ning veterinaarasutustes tekkivaid jäätmeid. Riikliku jäätmestatistika alusel koguti 2009. a  

0,11 t, 2010. a 0,27 t  2011. a 0,20 t, 2012. a 0,14 t ja 2013. a 0,09 t tervishoiujäätmeid (kood 

18 01*).  

Are vallas tekkis asutuste inimtervishoiujäätmeid (inimese sünnitushooldel ning haiguste 

diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed) 2012. a 0,001 t ja 2013. a  

0,003 t. Are vallas on perearsti vastuvõtu kabinet (vastuvõtt toimub üks kord nädalas). 

Veterinaarkliinik Are vallas puudub.  

http://klis2.envir.ee/254700
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Halinga vallas tekkis veterinaarasutuste tervishoiujäätmed (loomahaiguste uurimisel, diag-

noosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed) 2009. a 0,022 t ja 2012. a 0,01 t 

ning asutuste inimtervishoiujäätmeid (inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, 

ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed) 2009. a 0,042 t, 2010. a  0,021 t, 2011. a 0,058 

t, 2012. a 0,05 t ja 2013. a 0,021 t. Halinga vallas asub Pärnu-Jaagupi perearstikeskus. Lisaks 

veel on Halinga vallas hooldushaigla ja hooldekodu kolme eraldi majaga. 

Sauga vallas ei tekkinud asutuste inimtervishoiujäätmeid (inimese sünnitushooldel ning 

haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed). Samuti ei asu Sauga 

vallas veterinaarkliinikut ega perearsti. 

JäätS-i § 71 lg 2 sätestab kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil tervishoiu- ja 

veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise korra jäätmehoolduseeskiri. Jäätmehooldus-

eeskirja kohaselt peavad tervishoiu- ja veterinaarasutused 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. Teravad ja torkivad jäätmed tuleb asetada 

raskesti läbitorgatavast materjalist valmistatud suletavasse kanistrisse. Nakkusohtlikke 

jäätmeid, mis võivad sisaldada elujõulisi mikroorganisme ja toksiine, samuti haigestunute 

kehavedelikke, ei tohi ladestada prügilasse eelkäitluseta. Kogutud jäätmed tuleb pakkida 

kollasesse jäätmekotti.  

Bioloogilised jäätmed tuleb pakkida tekkekohas punasesse jäätmekotti. Ravimijäätmed 

pakitakse kilekotti. Erineval kujul esinevat elavhõbedat sisaldavad jäätmed tuleb hoida 

üksteisest eraldi. Need pakitakse plastikpurki või klaaspurki, mis on korgiga tihedalt suletud.  

Are vallas ei asu ühtegi veterinaarkliinikut ning Halinga valla perearst käib Ares. Halingas on 

hooldushaigla (SA Pärnu-Jaagupi hoolduskodu) ja MTÜ Halinga Turvakodu hooldekodu 

kolm maja ja neil on lepingud Pärnu Haiglaga. Sauga vallas puudub perearst ja 

veterinaarkliinik.   

Kodumajapidamistest tekkinud inimtervishoiujäätmed 

Are vallas koguti kodumajapidamistest inimtervishoiujäätmeid (kood 18 01 *) 2010. a  0,001 

t ja 2011. a 0,006 t.  

Halinga vallas koguti kodumajapidamistest inimtervishoiujäätmeid (kood 18 01 *) 2011. a  

0,01 t.  

Sauga vallas koguti kodumajapidamistest inimtervishoiujäätmeid (kood 18 01 *) 2009. a  

0,043 t, 2010. a  0,01 t, 2011. a  0,014 t, 2012. a 0,003 t ja 2013. a 0,011 t.  

Hinnang 

Are vallas asub perearsti vastuvõtu kabinet (vastuvõtt toimub üks kord nädalas).  Sauga vallas 

ei asu perearstikabinetti ega veterinaarkliinikut. Samuti ei asu veterinaarkliinikut Are vallas. 

Halinga vallas asuvad küll hooldushaigla ja hooldekodu, kuid neil on ohtlike 

tervishoiujäätmete üleandmiseks jäätmelepingud Pärnu Haiglaga. AS Pärnu Haiglal on 

jäätmeluba (L.JÄ/321249).  
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3.2.14. Ülevaade suurematest kõrvaldamis- ja taaskasutusrajatistest.  

Are, Halinga ja Sauga valdade territooriumitel ei paikne ühtki jäätmete kõrvaldamisrajatist. 

Olemas on jäätmete kogumis- ja vaheladustamisplatsid-rajatised. Lähim jäätmete 

kõrvaldamiskoht on Paikuse vallas asuv Paikre prügila. Samuti on kõigi kolme valla elanikel 

võimalik kasutada Paikre prügilas asuvat jäätmete kogumispunkti ja Sauga valla elanikel 

Pärnu linnas Raba tänaval asuvat Paikre sortimisjaama teenuseid. 

Pärnu-Jaagupi jäätmejaam 

JäätS-i § 31 lg 1 alusel kohustub kohaliku omavalitsuse üksus korraldama jäätmete sortimist, 

sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses 

ning § 31 lg 3 - kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav, 

peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti- ning 

klaasijäätmete liigiti kogumise. Keskkonnaministri 16.01.2007. a määruse nr 4 

„Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ § 4 lg 1 alusel 

korraldab olmejäätmete tekkekohas sortimist ja liigiti kogumist kohaliku omavalitsuse üksus 

kooskõlas JäätS-i ja PakS-i sätestatuga. PakS-i toodud nõuete täitmine toimub koostöös 

pakendiorganisatsioonidega.  

Pärnu-Jaagupi jäätmejaam asub Soo tn 5, Pärnu-Jaagupi alev, Halinga vald, Pärnumaa 

(katastritunnus 62701:003:0007). Jäätmejaamale on väljastatud jäätmeluba nr L.JÄ/324716, 

jäätmejaama operaatoriks on Ragn-Sells AS. Kokku kogutavate ja käideldavate jäätmete 

liigid on järgmised: ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed, orgaanilisi 

lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäägid ja liimijäägid; õlid; paber- , 

sega-, klaas-, kartong-, plast-, puit- ja metallpakendid; vanarehvid, filtrid, akud, betoon, 

tellised, puit, klaas, plast, asbesti sisaldavad ehitusjäätmed, ehitus- ja lammutussegapraht, 

ravimijäätmed, lahustid, happed, leelised, pestitsiidid, elektri- ja elektroonikajäätmed, 

toiduõli ja rasv, suurjäätmed jne.  

 

Tasu peab jäätmejaama jäätmete üleandmisel maksma betooni, tellise ja kivi jäätmete, asbesti 

sisaldavate jäätmete ja ehitus- ja remondijäätmete eest. Vastu ei võeta segaolmejäätmeid, 

kasutuskõlblikke riideid ja jalanõusid ning autoklaase.  

 

Jäätmejaama vastu võetud jäätmete (mida pole võimalik suunata taaskasutamisele) edasisteks  

käitluskohtadeks on Paikuse sortimisjaam, Paikuse prügila ja Ragn-Sells AS Sauga ÜLJ 

(ümberlaadimisjaam).  

Kompostimisväljak Halinga vallas 

KIKI toetusel avati 2013.a Pärnu-Jaagupi jäätmejaama ehituse ΙΙ etapina reoveepuhasti juures 

kompostimisväljak. Kompostimisväljakul segatakse reoveesete haljastusjäätmetega ja 

lisatakse ka kalmistujäätmeid.  

Paikre prügila ja Paikre sortimisjaam 

Täiendav võimalus erinevat liiki jäätmete üle andmiseks on Paikre prügila. Paikre prügila 

asub Põlendmaal Paikuse vallas Pärnumaal. OÜ Paikre pakub jäätmekäitlusega seotud 

teenuseid nii eraisikutele, ettevõtetele kui avaliku sektori asutustele. Paikre nime all 

tegutsevad sortimisjaam ja prügila. 
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Paikre prügila võtab vastu taaskasutusse suunatavaid eelsorditud ja sortimata jäätmeid, 

ohtlikke jäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid ja biolagunevaid jäätmeid. Samuti on 

võimalik siia tuua jäätmed, mis suunatakse edasi ladestusse (nt asbest).  

Sauga vallas puudub eraldi jäätmete kogumiskoht, jäätmeid on võimalik üle anda Paikre 

sortimisjaama. Paikre sortimisjaam tegeleb eelsorditud jäätmete järelsortimisega Raba 

tänaval Pärnus. Samuti on siit võimalik tellida veo, purustamise, tõstuki, laadimise, sortimise, 

pressimise ja kaalumise teenust. 

Kogumispunkt Are aleviku reoveepuhasti juures 

Are vallas Are aleviku biopuhasti juures asuvasse kogumispunkti saab ära anda ohtlikke 

jäätmeid (OÜ Are Vesi territoorium).  

3.3.  Jäätmemajanduse korraldamine ja rahastamine 

3.3.1. Jäätmemajanduse korraldamine 

Jäätmeseaduse § 66 lg 1 järgi on korraldatud olmejäätmevedu kohaliku omavalitsusorgani 

korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt olmejäätmete kogumine ja vedu määratud 

piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta. Korraldatud olmejäätmete kogumise ja veo all 

mõeldakse korraldatud olmejäätmeveoga haaratud jäätmeliikide laadimist jäätmetekitaja 

poolt kogutud jäätmemahutitest (konteineritest) jäätmete transpordiks mõeldud spetsiaalsele 

prügiautole ning jäätmete vedamist ja edasist suunamist taaskasutusse või kõrvaldamisele. 

Jäätmete kogumine Are, Halinga ja Sauga vallas põhineb eelkõige korraldatud jäätmeveol. 

Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse segaolmejäätmetele. Korraldatud jäätmevedu võib 

hõlmata ka teisi olmejäätmete liike või muid jäätmeid, kui see on vajalik käesoleva seaduse 

nõuete täitmiseks või seda tingib oluline avalik huvi. Jäätmeseaduse § 69 lg 1 kohaselt 

loetakse kõik jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks alates kohaliku 

omavalitsuse vastavasisulise määruse jõustumisest.  

Korraldatud jäätmevedu teostab alates 2007. a kõigis kolmes vallas Ragn-Sells AS. Kehtiv 

periood on 01. märts 2012 kuni 28. veebruar 2017. Jäätmeveopiirkond on jagatud kahte 

tasandisse: I tasandiks on tiheasustusega alad ning II tasandiks hajaasustusega piirkonnad.  

Ladestatavad jäätmed suunatakse kõrvaldamiseks Paikre prügilasse. Taaskasutatavad jäätmed 

viiakse taaskasutuse ettevalmistamiseks läbi Ragn-Sells AS Sauga ÜLJ (ümberlaadimis-

jaama) Ragn-Sells AS MBT-tehasesse Suur-Sõjamäe 31a, Tallinn. 

Andmaks elanikele võimaluse ka teiste liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks on välja 

ehitatud Halinga vallas Pärnu-Jaagupi alevis jäätmejaam. Are vallas asub Are alevikus 

biopuhasti juures kogumispunkt, kuhu saab viia ohtlikud jäätmed (väikesekabariidilised). 

Sauga vallas hetkel puudub vallasisene spetsiaalne jäätmete kogumiskoht ning elanikel tuleb 

Sauga jäätmehoolduseeskirja järgi teised liigiti kogutud jäätmed viia Paikre prügila 

kogumispunkti või Paikre sortimisjaama.  

Olenemata, et korraldatud jäätmeveo teenust segaolmejäätmete osas osutab konkursi korras 

väljavalitud Ragn-Sells AS, tegutseb piirkonnas mitmeid teisi jäätmekäitlusettevõtteid. 

Oluline on siinkohal, et konkursi alusel antud ainuõigus kehtib ainult segaolmejäätmetele 

ning teiste jäätmete kogumisel kehtib vabaturupõhimõte, mis annab võimaluse ka teistel 

käitlejatel oma teenuseid pakkuda. 
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Korraldatud jäätmeveo teenustasu 

Korraldatud jäätmeveo olulisemaks aspektiks jäätmevaldajate jaoks on jäätmeveo teenustasu.  

Korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord, sealhulgas jäätmeliigid, millele 

kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise sagedus ja aeg ning 

jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord on määratud Are, Halinga ja Sauga 

Vallavolikogu määrustega. Teenustasu piirmäär koosneb jäätmekäitluskoha rajamis-, 

sulgemis- ja järelhoolduskuludest ning jäätmete veokuludest. Piirmäära kindlaksmääramisel 

juhindutakse jäätmete liigist, kogusest, omadustest, jäätmeveo teenindussagedusest ning 

teistest asjaoludest, mis oluliselt mõjutavad käitlemise maksumust. 

Ragn-Sells AS kodulehel Are, Halinga ja Sauga valdades kehtestatud jäätmekäitlusteenuste 

hinnakiri on esitatud tabelis 3.16.  

 

Tabel 3.16. Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri Are, Halinga ja Sauga valdades (Hinnakiri kehtib 

alates 01.02.2014, hinnad sisaldavad käibemaksu. Allikas: AS Ragn-Sells, 2015). 

Jäätmeliik Mahuti tüüp Graafikujärgne 

tühjendus 

Graafikuväline 

tühjendus 

(tellimisel) 

Konteineri rent 

(kuus) 

Olmejäätmed Kuni 80 l 1,82 € 2,37 € 1,79 € 

Kuni 140 l 2,30 € 2,99 € 1,89 € 

Kuni 240 l 3,12 € 4,05 € 2,29 € 

Kuni 370 l 3,78 € 4,91 € 2,87 € 

Kuni 660 l 6,31 € 8,20 € 4,25 € 

Kuni 800 l 6,78 € 8,81 € 4,65 € 

Kuni 1500 l 14,78 € 19,21 € 8,35 € 

Kuni 2500 l 18,49 € 24,04 € 12,11 € 

Kuni 4500 l 30,60 € 39,78 € 14,59 € 

Paber ja kartong Kuni 600 l 4,14 €  3,86 € 

Kuni 2500 l 10,12 €  11,01 € 

 

Jäätmevaldajate register 

Jäätmeseaduse § 71
1
 kohaselt peab kohaliku omavalitsuse organ asutama oma määrusega 

jäätmevaldajate registri ning kehtestama registri pidamise korra. Jäätmevaldajate registri 

pidamise eesmärgiks on tekitada omavalitsusel ülevaade kõikidest piirkonna 

jäätmevaldajatest, nende poolt kogutud jäätmeliikidest ja kogustest ning üles ehitada tõhus 

andmevahetus jäätmekäitlejatega.  

JäätS-i muudatusega kehtestati alates 01.01.2011 senisest rangem kord korraldatud 

jäätmeveost vabastamisel. JäätS-i § 69 lg 5
1
 alusel jäätmevaldaja, kes ei esita 20. jaanuariks 

nimetatud tähtajaks kinnitust kinnistul mitte elamise kohta, loetakse korraldatud jäätmeveoga 

liitunuks 21. jaanuarist alates. Vastavalt JäätS-i § 69 lõikele 4 on vabastamine lubatud vaid 

juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei 

kasutata. JäätS-i § 69 lg 4
1
 alusel on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest 

vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.  

JäätS-i § 71
1
 lõige 1 kohaselt asutab kohaliku omavalitsuse üksus määrusega jäätmevaldajate 

registri ning kehtestab registri pidamise korra. Jäätmevaldajate register võimaldab: 

 jäätmevaldaja ja jäätmetekkekoha andmete lehitsemist ja redigeerimist 
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 fikseerida jäätmetekkekohad ning jäätmeveo mahud koos vastavate jäätmevaldajate 

andmetega 

 jälgida vastavate jäätmetekkekohtade hetkestaatust, näidates, kas jäätmevaldaja on 

korraldatud jäätmeveoga liitunud, liitumata, korraldab jäätmeveo ise või on saanud 

vabastuse 

 määrata korraldatud jäätmevedu teostavad firmad vastavalt kehtestatud 

jäätmeveopiirkondadele 

 teostada päringuid ja kaardieristusi vastavalt registris fikseeritud andmetele, nagu 

jäätmeveo staatus, maht, kategooria jne 

 jälgida iseseisvalt jäätmevedu korraldanud jäätmevaldajate poolt esitatud aruandlust. 

Are ja Sauga vallas kasutatakse jäätmeregistri tarkvara EVALD ja Halinga vallas 

Skarabeus+.  

Enne uue korraldatud jäätmeveo kontsessiooni korraldamist on otstarbekas vaadata üle ka 

kõigi kolme omavalitsuse jäätmevaldajate registri asutamise ja registri pidamise kord ja 

vajadusel kehtestada uus jäätmevaldajate registri pidamise määrus (võimalusel näiteks 

jäätmehoolduseeskirja lisana). 

 

3.3.1.1.Korraldatud jäätmeveo piirkonnad 

Are, Halinga ja Sauga valdade haldusterritooriumid moodustavad ühise jäätmeveopiirkonna. 

Jäätmeveopiirkond on jagatud kahte tasandisse. I tasandiks on tiheasustusega piirkonnad ning 

II tasandiks hajaasustusega piirkonnad.  

Are valla haldusterritoorium on jaotatud kaheks tasandiks järgmiselt:  

1) I tasand – Are alevik, Suigu küla ja Niidu küla territooriumi osa, mis on üldplaneeringus 

piiritletud tiheasustusalana;  

2) II tasand – Eavere, Elbu, Kurena, Lepplaane, Murru, Parisselja, Pärivere, Tabria, Võlla 

külad ning Suigu ja Niidu külade territooriumi osad, mis asuvad väljaspool tiheasustusala. 

Halinga valla haldusterritoorium on jaotatud samuti kaheks tasandiks: 

1) I tasand - Pärnu-Jaagupi alevi, Libatse küla ja Vahenurme küla territooriumi osa, mis on 

üldplaneeringus piiritletud tiheasustusalana. 

2) II tasand - Aasa, Altküla, Anelema, Arase, Eametsa, Eense, Eerma, Enge, Ertsma, Halinga, 

Helenurme, Kablima, Kaelase, Kangru, Kodesmaa, Kuninga, Langerma, Lehtmetsa, Lehu, 

Loomse, Maima, Mäeküla, Mõisaküla, Naartse, Oese, Pallika, Pereküla, Pitsalu, Pööravere, 

Roodi, Rukkiküla, Salu, Sepaküla, Soosalu, Sõõrike, Tarva, Tühjasmaa, Tõrdu, Vakalepa, 

Valistre, Vee külad ning Pärnu-Jaagupi alevi, Libatse ja Vahenurme külade territooriumi 

osad väljaspool tiheasustusala. 

Sauga valla haldusterritoorium on ka jaotatud kaheks tasandiks:  

1) I tasand – Sauga alevik, Eametsa küla, Kiisa küla, Kilksama küla, Nurme küla, Pulli küla, 

Tammiste küla, Urge küla, Vainu küla; 

2) II tasand – Räägu küla, Rütavere küla. 
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3.3.2. Taaskasutusorganisatsioonid ja tootjavastutusorganisatsioonid 

Teiseks oluliseks jäätmemajanduse korraldamise süsteemiks on pakendijäätmete kogumine. 

Avalikes pakendikonteinerites kogutakse liigiti sega-, metall-, klaas- ja plastpakendid. Lisaks 

on paigutatud ka paber- ja papikonteinerid.  

Are, Halinga ja Sauga valdadel on koostöölepingud TVO, ETO ja Eesti Pakendiringlusega.  

Taaskasutusorganisatsioon on pakendiseaduse kohaselt keskkonnaministri akrediteeringuga 

juriidiline isik, kelle asutajad ja liikmed on pakendiettevõtjad või nende moodustatud 

juriidilised isikud, kus pakendiettevõtjad on liikmed, osanikud või aktsionärid. 

Taaskasutusorganisatsiooni ülesanne on korraldada pakendiettevõtjate pakendi ja 

pakendijäätmete üleriigilist kogumist ja taaskasutamist ning arendada edasi taaskasutus-

süsteemi eesmärgiga tagada pakendijäätmete taaskasutamine vähemalt pakendiseadusega 

sätestatud taaskasutuse sihtarvude ulatuses. 2013. aasta seisuga on Eestis neli 

taaskasutusorganisatsiooni. Neist kolm: Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) MTÜ, MTÜ 

Eesti Pakendiringlus ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon tegelevad tagatisrahata pakendite 

ning üks, Eesti Pandipakend OÜ, tagatisrahaga- ehk pandipakendite kogumise ja 

taaskasutamise korraldamisega. 

 

 3.4. Jäätmehoolduse kulud ja rahastamine 

Järgnevas peatükis antakse ülevaade omavalitsuste jäätmehoolduse halduskulude ning 

jäätmete kogumise, veo, töötlemise, lõppkõrvaldamise kohta. 

Välja on toodud kulutused jäätmejaamale, kompostimisväljakule, aia- ja haljastusjäätmete 

ning ohtlike jäätmete kogumisringidele, teavitusele, järelevalvele jm.  

Tabel 3.16. Are valla eelarve kulud jäätmemajandusele (eurodes).  
 2014 2013 2012 2011 2010 

Jäätmemajanduse eelarve 5 608 4 388 4 217 4 136 4 130 

Tabel 3.17. Halinga valla eelarve kulud jäätmemajandusele (eurodes).  
 2014 2013 2012 2011 2010 

Jäätmemajanduse eelarve 37 700 20 450 21 038 21 955 22 832 

Tabel 3.18. Sauga valla keskkonnakaitse eelarve, mis sisaldavad ka kulusid 

jäätmemajandusele (eurodes). 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Keskkonnakaitse 

eelarve 
61 907 59 302 55 782 50 611 49 962 

3.5. Andmed suletud prügilate ning jääkreostusobjektide kohta  

Keskkonnaregistri andmetel Are vallas jääkreostusobjekte ja suletud prügilaid ei ole.  

Halinga vallas asub kolm suletud prügilat: Libatse, Vahenurme ja Pärnu-Jaagupi prügilad.  

Libatse suletud prügila asub Kodesmaa külas (geograafilised koordinaadid (Lambert EST) 

Maa-ameti Internetilahenduse järgi on x: 527425.2 ja y: 6500947.7), Vahenurme suletud 

prügila asub Kablima külas (geograafilised koordinaadid (Lambert EST) Maa-ameti 
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Internetilahenduse järgi on x: 520747.9 ja y: 6498210.2) ja Pärnu-Jaagupi suletud prügila 

asub Pärnu-Jaagupi alevis (geograafilised koordinaadid (Lambert EST) Maa-ameti 

Internetilahenduse järgi on x: 529077.9 ja y: 6497807.3) Halinga vallas Pärnumaal.  

Vahenurme ja Libatse prügilad suleti 2005. a ja Pärnu-Jaagupi prügila suleti 2007. a. 

Prügilatele teostatakse kord aastas puuraukudest pinnase- ja põhjavee seiret, mille proovidest 

määratakse üldreostusnäitajaid. Uuringute rahastamine toimub Halinga valla eelarvest. 

Vastavalt Halinga valla arengukavale aastani 2019 (2026), plaanitakse jätkata likvideeritud 

prügilate seiret ka tulevikus.  

Halinga vald on alates 2005. a korraldanud ja rahastanud suletud prügilate seiret. Aastal 2015 

on valla eelarvest seirele planeeritud 1000 eurot. Hinnapakkumist alusel kujuneb seire 

maksumuseks aga 1500-1600 eurot.  

AS Geotehnika Inseneribüroo koostas 2014. a Halinga vallas suletud prügilate seire uuringu. 

Prügilatest on käsitletud Libatse, Vahenurme ja Pärnu-Jaagupi prügila. 

(Andmed:http://www.halingavald.ee/documents/4532833/5339091/seire-aruanne-

2014.pdf/4839509a-94e1-43a4-9827-2ec7bfe99266 )  

09.09.14. võeti kordusproovid prügilate pinnase- ja põhjavee seire puuraukudest analüüsiti 

üldreostusnäitajaid. Libatses olid kõik näitajad põhjavee piirnormidest väiksemad. Erandiks 

oli sellel aastal ammooniumioonide  NH4 - ja nitraatide NO3-sisalduse oluline kasv ja mille 

väärtus ületab nüüd piirsisaldust põhjavees. Vahenurme prügilas olid praktiliselt kõik näitajad 

allapoole põhjavee piirnormide. Erandiks oli 2014. aastal nitritite NO2
-
 ja permanganaatse 

hapnikutarbe PHT näitaja, mis on piirnormidest suuremad. Pärnu-Jaagupi (Halinga) prügila 

tulemused olid üldiselt põhjavee piirnormidest madalamad, va mmooniumioonide NH4 

sisaldus, mis Halinga prügilas vähenes, kuid ületas ikkagi piirnormi. 

2015. a teostas Halinga vallas suletud prügilate seire OÜ Reaalprojekt 

(https://www.halingavald.ee/documents/4532833/5339091/Prugilate-seire-aruanne-

2015.pdf/a6d09d24-9e99-4cdf-b7b2-ee13bc77cdb1). Libatse prügila juures olid 2015. a 

teostatud seire ajal kõik analüüsitud näitajad piirnormidest madalamad, va permanganaatne 

hapnikutarve PHT puuraugust PA2, mis ületas piirisialdust ca kolm korda. Vahenurme 

prügilas ületasid piirnorme nitraatide NO3
-
 ja nitritide NO2

-
 sisaldused. Seejuures oli 

nitraatide sisalduse võrreldes 2014. a kasvanud ja nitritide sisaldus kahanenud. Pärnu-Jaagupi 

(Halinga) prügilas olid 2015. a teostatud seire alusel jäänud üldjuhul sarnaseks 2014. a 

tulemustega ja näitajad olid valdavalt piirväärtustest madalamad. Pärnu-Jaagupi (Halinga) 

prügila vaatluskaevus PA1 ületasid piirnormi Cl-, Na+ ja nitritide NO2  sisaldused. 

Permanganaatne hapnikutarve (PHT) ja ammooniumioonide NH4 - sisaldus püsisid samuti 

piirnormist kõrgemal tasemel. Pärnu-Jaagupi (Halinga) prügila puuraugus PA3 püsivad NH4-, 

Cl-, ja Na+ sisaldused ja permanganaatne hapnikutarbe (PHT) jätkuvalt piirnormist kõrgemal 

tasemel. 

 

Sauga valla territooriumil asub jääkreostusobjekt Pärnu ABT, kuid tegemist on likvideeritud 

objektiga ning objekti haldavaks firmaks on Hekto OÜ.  

3.6. Hinnang eelmise jäätmekava raames seatud eesmärkide täitmisele  

Are, Halinga ja Sauga valdade ühine jäätmekava 2010-2015 võeti vastu 2010. aastal ning 

lähtudes jäätmemajanduse õiguslikest alustest, oli eelmine jäätmekava peamisteks 

eesmärkideks võimalikult suurel määral tekkivate jäätmete kokku kogumine ja kontrollitud 

jäätmekäitlussüsteemile üleandmine ning jäätmekäitlushierarhia rakendamine 

http://www.halingavald.ee/documents/4532833/5339091/seire-aruanne-2014.pdf/4839509a-94e1-43a4-9827-2ec7bfe99266
http://www.halingavald.ee/documents/4532833/5339091/seire-aruanne-2014.pdf/4839509a-94e1-43a4-9827-2ec7bfe99266
https://www.halingavald.ee/documents/4532833/5339091/Prugilate-seire-aruanne-2015.pdf/a6d09d24-9e99-4cdf-b7b2-ee13bc77cdb1
https://www.halingavald.ee/documents/4532833/5339091/Prugilate-seire-aruanne-2015.pdf/a6d09d24-9e99-4cdf-b7b2-ee13bc77cdb1
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jäätmekäitlustoimingute valikul või neid ettevalmistavates tegevustes (n. jäätmete 

kogumisvõimaluste arendamisel). 

Tabel 3.19. iseloomustab Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekava 2010–2015 olulisemaid 

eesmärke, samuti on antud hinnang eesmärkide täitmise tulemusele. 

 

Tabel 3.19. Ülevaade Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekava 2010–2015 täitmisest.  

Tegevus Kokkuvõtlik hinnang eesmärgi täitmisest 

1. Jäätmehoolduse üle kontrolli saavutamine 

Jäätmevoogude kohta tõepärase 

informatsiooni kogumine 

Eesmärk on täidetud: Jäätmekoguste statistika on paranenud ja 

kasutusel on ka jäätmevaldajate register. Eelmises jäätmekavas 

välja toodud probleem jäätmekoodide valesti kasutusega 

kodumajapidamistes ja ettevõtetes on vähenenud. 

Korraldatud jäätmeveoga liitnud 

jäätmevaldajate tõhus kontrollimine 

Eesmärk on täidetud: Kohalikud omavalitsused teostavad 

kontrolli korraldatud jäätmeveoga liitunute üle (ettevõtetes lisaks 

ka Keskkonnainspektsioon). On olemas ülevaade korraldatud 

jäätmeveoga liitunute, mitteliitunute ja võlgalaste üle. 

Saada järgmiseks korraldatud olme-

jäätmeveo konkursi korraldamiseks 

TEGELIKUD andmed 

jäätmevaldajate ja jäätmevoogude 

kohta 

Eesmärk on täidetud: Korraldatud olmejäätmeveo konkursi 

võitja omab registrit jäätmevaldajate ja jäätmekoguste üle. 

Saada ülevaade piirkonnas 

tegelikult tegutsevatest ettevõtetest 

Eesmärk on täidetud: Piirkonnas tegutsevatest ettevõtetest on 

ülevaade olemas. 

2. Jäätmetekke vältimine ning –koguste vähendamine 

Stabiliseerida olmejäätmete ja teiste 

samalaadsete jäätmete teke inimese 

kohta aastaks 2015. aastaks 

Eesmärk on täidetud. Tabeli 3.6 alusel on näha, et olmejäätmete 

teke inimese kohta on sisuliselt stabiliseerunud.  

Korduvkasutatavate materjalide 

kasutamise ja jäätmete kordus-

kasutamise suurendamine 

Eesmärk on osaliselt täidetud: Pandipakendeid võetakse vastu 

kõikides müügikohtades. Paber- ja papi liigiti kogumine on 

suurenenud ja hinnanguliselt on ka nende sisaldus 

segaolmejäätmetes vähenenud. Pakendijäätmete liigiti kogumine  

on suurenenud 20,7%, kuid tuleks suurendada jäätmete sortimist 

ja lisada juurde pakendikonteinereid korduv- ja taaskasutuse 

suurendamiseks. 

Tagatisrahaga kaetud korduvkasuta-

tava pakendikogumissüsteemi 

efektiivne rakendamine – esmalt 

hetkeolukorrast ülevaate saamine 

ning seejärel tagada ringlussevõtt 

90% ulatuses 5 aasta jooksul 

Eesmärk on täidetud: Pakendikogumissüsteem on rakendatud 

kõigis kolmes vallas. SA Stockholmi Keskkonnainstituudi 

Tallinna Keskus poolt 2013 valminud segaolmejäätmete koostise 

uuringu alusel, puudusid maapiirkonna proovides tagatisrahaga 

PET-pudelid. Võime järeldada, et enamus taarast jõuab 

tagatisraha süsteemi kaudu tagasi. 

3. Korraldatud jäätmevedu 

Liita korraldatud olmejäätmeveoga 

31.12.2015. aastaks 100% 

jäätmetekitajatest, kes elavad 

alaliselt Are, Halinga ja Sauga 

Eesmärk ei ole täielikult täidetud. 2015. a seisuga on kogu 

piirkonnas liitunud korraldatud jäätmeveoga ca 95% 

jäätmevaldajatest. 
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Tegevus Kokkuvõtlik hinnang eesmärgi täitmisest 

valdades. 

Laiendada korraldatud jäätmevedu, 

alates 2015. aastast lisada 

segaolmejäätmetele, liigiti kogutud 

biolagunevad köögi- ja 

sööklajäätmed ning paberi-papi 

jäätmed 

Eesmärk on osaliselt täidetud: Praegu toimub korraldatud 

jäätmevedu Ragn-Sells AS poolt segaolmejäätmetele. Paberi- ja 

kartongi jäätmeid koguvad taaskasutusorganisatsioonid. 

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete vedu eraldi ei toimu ja 

see pole ka majanduslikel kaalutlustel otstarbekas, kuna tegu on 

valdavalt hajaasustusega ja rakendama peab võimalikult palju 

kohtkompostimist. 

Korraldatud jäätmeveole paberi ja papijäätmete lisamise asemel 

on otstarbekam lisada omavalitsustesse avalikke paberi ja papi 

konteinereid. Paberi ning papijäätmete liitmine korraldatud 

jäätmeveoga pole vajalik. 

Alates 2015 .a luua võimalused 

vastavate jäätmeliikide ja kogumis-

kohustusega jäätmevaldajate and-

mete sisestamiseks jäätmevaldajate 

registrisse. 

Eesmärk on täidetud: Are, Halinga ja Sauga valdadel on olemas 

jäätmevaldaja registrid ja neid uuendatakse pidevalt. 

Muuta korraldatud jäätmeveo 

teenustasu hind läbipaistvamaks 

ning luua selle muutmiseks selged 

alused. 

Eesmärk on täidetud. Korraldatud jäätmeveo teenustasu 

piirmäärad on esitatud KOV jäätmehoolduseeskirjas. Samuti on 

leitavad hinnakiri + lisateenuste hinnad KOV kodulehel ja 

jäätmevedaja kodulehel. KOV-te määrusest „Korraldatud 

jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord“, lisades on 

käsitletud Eesti Jäätmekäitlejate Liidu poolt koostatud 

arvutusmeetodit „Korraldatud jäätmeveo raames jäätmeveo 

teenustasu muutmise alused“, mis käsitleb korraldatud jäätmeveo 

teenustasu hinna muutmise aluseid. Samuti on jäätmeveo 

teenustasu hinnad üleval teenusepakkuja kodulehel (AS Ragn- 

Sells). 

4. Jäätmete taaskasutamise suurendamine ning jäätmete ohtlikkuse vähendamine 

Rakendada alates 2015. a korter-

majades biolagunevate köögijäät-

mete liigitikogumine ning vähenda-

da nende kogust 40%-ni tekkivatest 

olmejäätmetest 

Eesmärk on osaliselt täidetud: Biolagunevate jäätmete osakaal 

tekkivatest olmejäätmetest on hinnanguliselt väiksem kui 40% 

(vastavalt sortimisuuringule).  

Pigem on vajalik jätkuvalt propageerida biolagunevate jäätmete 

kohtkompostimist eramajapidamiste juures ning samuti 

kortermajade juurde kuuluvatel aiamaadel. 

Aia- ja pargijäätmete kogumine nii 

valla avalikelt haljasaladelt, parki-

dest ja kalmistutelt kui ka elanikelt 

ja nende kompostimine piirkond-

likel kompostimisplatsidel 

Eesmärk on täidetud: Are, Halinga ja Sauga vallas kogutakse 

valla poolt aia- ja pargijäätmed kokku avalikelt haljasaladelt, 

parkidest ja kalmistutelt. Lisaks korraldatakse Halinga vallas ka 

aia- ja haljastusjäätmete kogumisringe. Ares toimub 

kompostmaterjali vaheladustamine OÜ Are Vesi platsil, Halinga 

vallas kompostitakse aia- ja haljastusjäätmed Pärnu-Jaagupi 

kompostimisväljakul (elanikud ise jäätmeid viia ei saa sinna) ja 

Sauga vallas viiakse aia- ja haljastusjäätmed Paikresse 

kompostimisele. 

Tagada pakendijäätmete kogumis- Eesmärk ei ole täidetud. Arvestades, et kogu pakendijäätmete 
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Tegevus Kokkuvõtlik hinnang eesmärgi täitmisest 

efektiivsus vähemalt 60% ulatuses 

müüdud pakendi kogumassist 

tekkekogusest on liigiti kogutud hinnanguliselt 30,2 %, siis ei ole 

tagatud PakS-i nõue, et pakendijäätmete kogumassist 

taaskasutada vähemalt 60% kalendriaastas (sh pakendijäätmete 

kogumassist ringlussevõetuna vähemalt 55%).  

Koguda aastaks 2015 ühe elaniku 

kohta vähemalt 4 kg olmes tekkinud 

ohtlike jäätmeid aastas 

Eesmärk on osaliselt täidetud: Are, Halinga ja Sauga valdade 

peale koguti 2013.a  kokku 3,3 kg ohtlikke ja mitteohtlikke 

elektroonikajäätmeid ühe elaniku kohta. Eesmärgi täielikuks 

täitmiseks tuleb suurendada olmes tekkinud ohtlike jäätmete 

kogumist ühe elaniku kohta. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete tekke 

kontrolli alla saamiseks siduda 

ehituslubade väljastamine 

jäätmearuandluse kohustusega, kui 

ehituse käigus tekib rohkem kui 5 

tonni ehitusprahti; 

Eesmärk ei ole täielikult täidetud. Are, Halinga ja Sauga vallas 

on ehituslubade väljastamine seotud jäätmearuandluse 

kohustusega. 

Are, Halinga ja Sauga jäätmehoolduseeskirjas on ette nähtud: 

„Kui ehituse käigus on oodata jäätmete tekkimist üle 100 m
3
, 

peab ehitusprojektile olema lisatud jäätmekava“. Ehitusjäätmete 

keskmise tiheduse järgi on 100 m
3
 võrdne ca 66 t jäätmetega. 

Ehk siis 5 tonni jäätmete tekkimisel peaks jäätmekava olema 

lisatud juba 10 m
3
 jäätmete korral. Seega tuleks muuta 

jäätmehoolduseeskirjas määratud jäätmete kogust 100 m
3
-lt 10 

m
3
-le. 

Vähendada segunenud ehitus-

lammutusjäätmete ülendamist, kuna 

neid on raske taaskasutada ning 

suunatakse ladestamisele prügilasse; 

Eesmärk on osaliselt täidetud. Aastaks 2020 on jäätmedirektiivi 

eesmärgiks - ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutus 70% 

ulatuses. Eesmärgi täitmise suunas vaikselt liigutakse, sest 

Pärnu-Jaagupi jäätmejaam võtab alates 2014. a vastu 

ehitusjäätmeid, mis sorditakse eraldi. Ning Sauga ja Are vallast 

ei tooda jäätmejaama eriti ehitusjäätmeid. Täpselt on siiski 

ehitusjäätmete taaskasutusmahte kohalike omavalitsuste osas 

raske hinnata, kuna pole teada, kui suur osa omavalitsusest välja 

transporditud ehitusjäätmetest taaskasutatakse. Samuti ei pea 

jäätmekäitlejad eraldi arvestust selle kohta, millise omavalitsuse 

jäätmeid, millistes kogustes taaskasutatakse. Kogu taaskasutus 

jäätmeliikide lõikes kajastub summaarselt, mitte omavalitsuste 

kaupa. 

KOV-te jäätmehoolduseeskirjad nõuavad ettevõtetelt ehitus-

jäätmete liigiti kogumist. 

Tabelist 3.19. selgub, et enamus eelmises jäätmekavas püstitatud eesmärke on täidetud. 

Osaliselt on eesmärkidest täitmata: 

1) korduvkasutatavate materjalide kasutamise ja jäätmete korduskasutamise 

suurendamine;  

2) täidetud pole ka seatud eesmärk laiendada korraldatud jäätmevedu ja alates 2015. 

aastast lisada segaolmejäätmetele, liigiti kogutud biolagunevad köögi- ja 

sööklajäätmed ning paberi-papi jäätmed. Korraldatud jäätmeveole liigiti kogutud 

biolagunevad köögi- ja sööklajäätmete lisamine ei ole majanduslikult otstarbekas 

ning paberi-papi jäätmete liitmine korraldatud jäätmeveole pole vajalik. Otstarbekam 

on paigutada omavalitsustesse täiendavaid avalikke paberi ja papijäätmete 
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konteinereid. Samuti põletatakse märkimisväärses koguses paberijäätmeid kodustes 

küttekolletes (nt ajalehti kasutatakse tulealustuseks ahiküttega majapidamistes). 

3) vähendada segunenud ehitus-lammutusjäätmete ülendamist, kuna neid on raske 

taaskasutada ning suunatakse ladestamisele prügilasse 

4) koguda aastaks 2015 ühe elaniku kohta vähemalt 4 kg olmes tekkinud ohtlike 

jäätmeid aastas.  

Eesmärk ei ole täidetud ehituslubade väljastamise jäätmearuandluse kohustuse osas, kui 

ehituse käigus tekib rohkem kui 5 tonni ehitusprahti; arvestades, et kogu pakendijäätmete 

tekkekogusest on liigiti kogutud 30,2%, siis ei ole tagatud PakS-i nõue, et pakendijäätmete 

kogumassist taaskasutada vähemalt 60 % kalendriaastas. Samuti ei ole suudetud tagada 100% 

jäätmevaldajate liitumist korraldatud jäätmeveoga.  

4. Planeerimine 

Jäätmemajanduse planeerimisel on lähtutud jäätmehooldust puudutavatest õigusaktidest, 

riikilikest jäätmehoolduse strateegilistest eesmärkidest ning Are, Halinga ja Sauga valdade 

jäätmehoolduse hetkeolukorra alalüüsist.  

4.3.  Hinnang jäätmevoogude arengule tulevikus  

Tiit Tammaru on 2003. a koostanud Pärnu Maavalitsuse tellimusel Pärnumaa kohalike 

omavalitsuste rahvastikuprognoosi 2000-2025 aastateks.  

Are vallas prognoositi kuni 2015. aastani vähest rahvaarvu vähenemist. Are vallas saab 

täheldada kõikuvat elanike arvu. Alates 2016. a võib valla elanike arv isegi pisut kasvada.  

Halinga valla rahvastikuprognoosi aastateks 2000-2025 kõik kolm stsenaariumi, näitavad 

Halinga valla rahvastiku jätkuvat, kuid tagasihoidlikku vähenemist aastate 2000-2015, mis on 

ka statistika järgi toimunud. 2014. a rahvaarvuks prognoositi 3407 elanikku. Statistika alusel 

oli 01.01.2015 Halinga vallas 2963 elanikku, mis näitab veelgi drastilisemat rahvaarvu 

langust. Alates 2016. a prognoositakse stabiilsemat elanikke arvu, või isegi väikest kasvu.  

Sauga vallas on näha pidevat rahvastiku kasvu – inimesed koonduvad maakonnakeskuste 

lähedale. Sauga valla rahvastikuprognoosi 2000-2025 baasstsenaariumi realiseerudes 

väheneks Sauga valla rahvaarv 5%, sündimuse stsenaariumi realiseerudes 2% ja 

rändestsenaariumi realiseerudes suureneks 23%. Olemasoleva statistika põhjal on näha, et 

tõenäoliselt realiseerus Sauga vallas rändestsenaarium, sest elanike arv on märgatavalt 

suurenenud. Alates 2012. a on elanike arv saavutanud stabiilse taseme ning ei ole enam nii 

oluliselt muutunud. Alates 2016.a prognoositakse Sauga vallas iga aastaga elanike väikest 

kasvu.  

Prognoositavalt tekkivate jäätmekoguste hindamiseks on kasutatud riikliku jäätmestatistika 

andmeid. Prognoosi aluseks on võetud Are, Halinga ja Sauga valdade elanike arv asulate 

kaupa. Samuti on kasutatud KOV jäätmevaldajate registri hetkeandmeid.  

Prognoosi puhul on arvestatud jäätmetekkeks 210 kg elaniku kohta aastas tiheasustusega 

aladel ja 150 kg elaniku kohta hajaasustusega piirkondades. Prognoositavad olmejäätmete 

kogused on toodud tabelis 4.1. Siinkohal on arvestatud, et prognoos sisaldab ka ettevõtetes 

tekkivaid segaolmejäätmeid.  

Ptk 2.3.1.1. on kirjeldatud KOV korraldatud jäätmeveo tiheasustus ja hajaasustus piirkondi.  
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Tabel 4.1. Are, Halinga ja Sauga valdade elanike arv ning prognoositavad olmejäätmete 

kogused nii kodumajapidamistest ja ettevõtetest kokku.  
 Elanikud 

(seisuga 

01.01.15) 

Jäätmekogus 

elaniku 

kohta (kg) 

Tekkivad 

olmejäätmed 

kokku (t/a) 

Are vald 

Are alevik 424 210 89,04 

Eavere küla 33 150 4,95 

Elbu küla 67 150 10,05 

Kurena küla 52 150 7,8 

Lepplaane küla 57 150 8,55 

Murru küla 87 150 13,05 

Niidu küla 134 210 28,14 

Parisselja küla 39 150 5,85 

Pärivere küla 33 150 4,95 

Suigu küla 251 210 52,71 

Tarbija küla 39 150 5,85 

Võlla küla 63 150 9,45 

Kokku 1279   240,39 

Halinga vald  

Aasa küla 53 150 7,95 

Altküla 3 150 0,45 

Anelema küla 39 150 5,85 

Arase küla 39 150 5,85 

Eametsa küla 11 150 1,65 

Eense küla 17 150 2,55 

Eerma küla 30 150 4,5 

Enge küla 91 150 13,65 

Erstma küla 73 150 10,95 

Halinga küla 96 150 14,4 

Helenurme küla 33 150 4,95 

Kablima küla 12 150 1,8 

Kaelase küla 7 150 1,05 

Kangru küla 15 150 2,25 

Kodesmaa küla 38 150 5,7 

Kuninga küla 11 150 1,65 

Langerma küla 82 150 12,3 

Lehtmetsa küla 12 150 1,8 

Lehu küla 13 150 1,95 

Libatse küla 383 210 80,43 

Loomse küla 23 150 3,45 

Maima küla 34 150 5,1 

Mäeküla küla 23 150 3,45 

Mõisaküla 81 150 12,15 

Naartse küla 20 150 3 

Oese küla 16 150 2,4 

Pallika küla 14 150 2,1 

Pereküla 4 150 0,6 

Pitsalu küla 9 150 1,35 

Pärnu-Jaagupi alev 1143 210 240,03 

Pööravere küla 21 150 3,15 

Roodi küla 40 150 6 

Rukkiküla 11 150 1,65 
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Salu küla 44 150 6,6 

Sepaküla küla 9 150 1,35 

Soosalu küla 14 150 2,1 

Sõõrike küla 19 150 2,85 

Tarva küla 74 150 11,1 

Tühjasma küla 22 150 3,3 

Tõrdu küla 43 150 6,45 

Vahenurme küla 162 210 34,02 

Vakalepa küla 21 150 3,15 

Valistre küla 27 150 4,05 

Vee küla 25 150 3,75 

Kokku 2963   544,83 

Sauga vald 

Eametsa küla 397 210 83,37 

Kiisa küla 69 210 14,49 

Kilksama küla 407 210 85,47 

Nurme küla 178 210 37,38 

Pulli küla 119 210 24,99 

Räägu küla 46 150 6,9 

Rütavere küla 51 150 7,65 

Sauga alevik 1235 210 259,35 

Tammiste küla 1311 210 275,31 

Urge küla 160 210 33,6 

Vainu küla 73 210 15,33 

Kokku 4085   843,84 

Hinnang 

Eespool toodud prognoosi (Tabel 4.1) kohaselt tekib Are, Halinga ja Sauga valdades aastas 

kokku 1629,06 t segaolmejäätmeid (Sauga vallas võib veelgi suureneda segaolmejäätmete 

kogus, kui jätkub elanike arvu kasv).  

Prognoositav olmejäätmete teke on muutunud järgmiselt: 

 Are vald   prognoos 2010. a  on 446 t/a  prognoos 2016. a 240,39 t/a; 

 Halinga vald   prognoos 2010. a on 1105 t/a  prognoos 2016. a 544,83 t/a; 

 Sauga vald  prognoos 2010. a on 1464 t/a  prognoos 2016. a  843,84 t/a. 

Aastaks 2016. on prognoositavad segaolmejäätmete kogused tunduvalt väiksemad, kui 2010. 

a prognoosis, sest riikliku statistika alusel ei saavutatud 2010. a nii suuri segaolmejäätmete 

koguseid Are, Halinga ja Sauga valdades.  

Järeldused piirkonnast kogutud jäätmete osas ning võrdlusandmed prognoositavalt tekkivate 

jäätmeliikidega on toodud tabelis 4.2, kuhu on kantud jäätmeliigid ja kogused, mis on 

majapidamistest ja ettevõtetes tekkinud.  

Järgnevalt võrdleme piirkonnas kogutud ja ühe elaniku kohta tekkivaid jäätmekoguseid. 

Tabel 4.2. Are, Halinga ja Sauga vallas kogutud jäätmeliikide kogused (1 - 2013 kogutud 

jäätmed (majapidamised + ettevõtted), t/a; 2 - kogutud jäätmed ühe elaniku kohta kg/a).  

Jäätmeliik Are vald Halinga vald Sauga vald 

 1 2 1 2 1 2 
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Jäätmeliik Are vald Halinga vald Sauga vald 

Segaolme- 

jäätmed 
159,226 124,10 424,261 141,51 731,82 179,37 

Paber- ja  

kartong 
0,08 0,06 5,295 1,77 14,529 3,56 

Aia- ja haljas-

tusjäätmed 
1,1 0,86 0,2 0,07 6,54 1,60 

Biolagunevad  

jäätmed 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,138 0,03 

Elektri- ja elekt-

roonikajäätmed 

(mitteohtlikud) 

0,902 0,70 0,835 0,28 6,452 1,58 

Ohtlikud  

jäätmed 
39,22 30,57 15,639 5,22 83,203 20,39 

Kokku 200,528 156,29 446,23 148,85 842,682 206,53 

 

Tabelist 4.2. järeldub, et kõige rohkem kogutakse jäätmeid ühe elaniku kohta Sauga vallas 

ning seda just segaolmejäätmete, paber- ja kartongi, aia- ja haljastusjäätmete, biolagunevate 

jäätmete, elektri- ja elektroonikajäätmete osas. Kõige rohkem ohtlikke jäätmeid ühe elanikku 

kohta kogutakse Are vallast. Võrreldes Are, Halinga ja Sauga valdade 2010-2015. a 

jäätmekavaga on segaolmejäätmete hulk (kg) ühe inimese kohta vähenenud Halinga ja Sauga 

vallas. Are vallas ei ole segaolmejäätmete hulk ühe elanikku kohta eriti  muutunud (2008. a 

Are vallas  125,8 kg/el kohta, Halinga vallas  148,95 kg/el kohta ja Sauga vallas  240,92 kg/el 

kohta).  

Vastavalt tabelile 4.1 on prognoositavaks segaolmejäätmete tekkeks ühe elanikku kohta Are 

vallas 187,9 kg, Halinga vallas 183,88 kg ja Sauga vallas 206,6 kg. Võrreldes tabeli 4.2 

segaolmejäätmete tekkimist  2013.a  ühe elanikku kohta, on näha, et segaolmejäätmete 

kogused ühe elanikku kohta lähiaastatel tõusevad.  

Jäätmekava koostamisel on veel oluline hinnata Are, Halinga ja Sauga valdade 

leibkonnaliikme netosissetulekuid selleks, et hinnata jäätmehooldusteenuse jne vajadusi 

tulevikus, on vaja hinnata majandusliku olukorra muutusi. Selleks on analüüsitud andmeid 

Are, Halinga ja Sauga valdade leibkondade netosissetuleku kohta.  

Statistikaameti andmetel oli leibkonnaliikme keskmine neto sissetulek Pärnu maakonnas 

2013. a ligikaudu 408.9 eurot (tabel 4.3.). 2013 .a näitajad on ligikaudu 19,5% võrra 

väiksemad kui Eesti keskmine (508,1 eurot). Lähiaastatel on toimunud keskmise sissetuleku 

kasv 3,9%.  

 

Tabel 4.3. Leibkonnaliikme sissetulek Pärnumaal aastatel 2008-2013. 

Aasta 
Netosissetulek 

kuus (eurot) 
Muutus  (%) 

2008 349,2 8,5 

2009 347,1 -0,6 

2010 347,1 0 

2011 355,1 2,06 

2012 380,5 6,69 

2013 408,9 6,95 

Keskmine 3,9 
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Hinnang   

Prognoosi kohaselt tekib aastal 2016 Are, Halinga ja Sauga vallas kokku 1629,06 t 

segaolmejäätmeid ja segaolmejäätmete kogus ühe elaniku kohta eeldatavasti kasvab 

lähiaastatel.  

 

Sauga vallas võivad  tänu elanike arvu kasvule jäätmekogused suureneda, sest alates 2016. a 

prognoositakse iga aastaga elanike väikest kasvu. Seega tuleks tulevikus arvestada Sauga 

vallas suurenenud elanike arvuga ja vajadusel võtta kasutusele ennetusmeetmeid või 

suurendada jäätmeliikide käitlusvõimsust (vajadusel lisada eri jäätmeliikide konteinereid jne).  

 

Jätkuv leibkonnaliikme sissetuleku kasv võib kaasa tuua suurenenud jäätmekogused. Samal 

ajal on viimasel ajal kõiki kolme valda koos vaadeldes vähemalt kodumajapidamises 

jäätmeteke elaniku kohta praktiliselt stabiliseerunud (vt tabel 3.6) ja eelduslikult ei kasva 

jäätmeteke sama kiiresti, kui kasvab majandus. 

4.4. Eesmärkide seadmine  

4.4.1. Jäätmekäitluse kavandamise lähtekohad 

Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmehoolduse kavandamisel lähtutakse kehtivatest 

õigusaktidest, riiklikest arengudokumentidest ja seatud eesmärkidest. Jäätmehoolduse 

kavandamisel võetakse arvesse saavutatud jäätmehoolduse taset (sh esile kerkinud 

probleeme) ning olemasolevaid ja lähiajal tekkivaid tehnilisi võimalusi jäätmete käitlemiseks. 

 

Jäätmekäitluse peamine eesmärk vastavalt Riigi jäätmekavale 2014-2020 on jäätmete 

vähendamine ning ringlussevõtu suurendamine ning jäätmetest tuleneva keskkonnariski 

vähendamine.  

Are, Halinga ja Sauga vallas on jäätmehoolduse üldised eesmärgid järgmised: 

 jäätmetekke vältimine 

 jäätmekoguste vähendamine 

 jäätmete taaskasutusse suunamine 

 jäätmete keskkonnariski vähendamine. 

 

Jäätmekäitluse kavandamisel lähtutakse jäätmehierarhiast, eelistades võimalusel hierarhias 

kõrgemal asuvaid jäätmekäitlusviise: 

1. Jäätmete korduskasutus on jäätmete taaskasutamismoodus, kus jäätmeid kasutatakse 

nende esialgsel otstarbel, see tähendab samal otstarbel kui tooteid, millest nad on 

tekkinud.  

2. Jäätmete ringlussevõtt on jäätmete taaskasutamismoodus, kus jäätmetes sisalduvat 

ainet kasutatakse tootmisprotsessis esialgsel või muul otstarbel, kaasa arvatud 

bioloogiline ringlussevõtt, kuid välja arvatud jäätmete energiakasutus. Bioloogiline 

ringlussevõtt on jäätmete biolagunevate osade lagundamine kontrollitavates 

tingimustes ning mikroorganismide abil, mille tulemusena saadakse stabiliseeritud 

orgaanilised jääkmaterjalid või metaan. Prügilasse ladestamist ei loeta bioloogilise 

ringlussevõtu vormiks.  

3. Jäätmete energiakasutus on jäätmete taaskasutamismoodus, kus põletuskõlblikke 

jäätmeid kasutatakse energia tootmiseks nende põletamisel eraldi või koos muude 
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jäätmete või kütusega, kasutades ära tekkinud soojuse. Üheks võimaluseks on siin ka 

jäätmete gaasistamine, saadud gaasist toodetakse energiat. 

4. Jäätmete ladestamine. 

Olmejäätmete tekke vältimise edendamisel on peamine roll täita elanikkonnal, kelle 

teadlikkusest ja tarbimisharjumustest sõltub suuresti nii pakendijäätmete, toidujäätmete kui 

ka muude olmejäätmete tekkekoguse vähendamine. Elanikkonna teadlikkuse tõstmisel, teabe 

levitamisel ja jäätmete vältimisele suunatud initsiatiivide toetamisel ning vastavate tingimuste 

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

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

võimalus panustada jäätmetekke vältimisse ja korduskasutusse. 

PakS-i kohaselt tuleb pakendijäätmeid taaskasutada: 

 1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 protsenti kalendriaastas; 

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

protsenti kalendriaastas. 

Oluline osa pakendijäätmetest tuleb taaskasutada ringlusse võetuna. Materjalina 

taaskasutamiseks on sobivaim liigiti kogutud materjal, seega on vajalik jätkata liigiti 

kogumist jäätmete ringlussevõtu edendamiseks. 

Probleemtoodete jäätmete kogumine on tootja vastutusel. Jäätmete üleandmisvõimalustest 

teavitamiseks tuleb tootjatel ja tootjate organisatsioonidel korraldada teabekampaaniaid. 

JäätS-i kohaselt tuleb biolagunevate jäätmete sisaldust ladestatavate jäätmete hulgas 

vähendada 2020 aastaks 20 massiprotsendini. Töötlemata jäätmete prügilasse ladestamine ei 

ole vastavalt JäätS-ile lubatud eesmärgiga soodustada taaskasutatava materjali eraldamist 

jäätmemassist. 

Pärnu-Jaagupis töötab jäätmejaam, kus saab üle anda laias valikus liigiti kogutud jäätmeid. 

Paikuse vallas asub Paikre prügila, kus on lisaks ladestusalale mitmekesised võimalused 

jäätmete töötlemiseks. 

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

omavalitsused saavad selle eesmärgi täitmisele kaasa aidata jäätmevaldajate 

keskkonnateadlikkuse tõstmise kaudu. 

4.4.2. Jäätmemajanduse probleemkohad 

Are vallas võib jäätmemajanduse puuduseks pidada, et valla territooriumil paiknevad 

lagunevad ning kasutuseta seisvad vanad hooned.  

 

Halinga vallas on jäätmemajanduse probleemiks kinnistute omanikud, kes omavad Halinga 

vallas kinnisvara aga elavad reaalselt mujal (paljud ka välismaal) ja ei ole korraldatud 

jäätmeveoga liitunud ega esitanud vabastustaotlust. Lisaks on suurenenud prügiveoteenuse 

eest võlgu jäävate klientide arv, mistõttu teenuse osutamine peatatakse.  Jäätmemajanduse 

kitsaskohtadeks on ka omavoliliselt ladestatud prügi, mille kogused on siiski aasta-aastalt 

vähenenud.  

 

Sauga vallas on jäätmemajanduse probleemkohaks suvilapiirkonnad, kus aastaringselt ei 

elata.  
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Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmemajanduse olukorda analüüsides tulid välja järgmised 

kitsaskohad: 

1) elanikkonna keskkonnateadlikkus pole piisavalt kõrge; 

2) Are, Halinga ja Sauga jäätmehoolduseeskirjas on ette nähtud, et kui ehituse 

käigus on oodata jäätmete tekkimist üle 100 m
3
, peab ehitusprojektile olema 

lisatud jäätmekava. Ehitusjäätmete tiheduse järgi on 100 m
3
 võrdne ca 66 t 

jäätmetega. Ehk siis eelmises jäätmekavas seatud eesmärk, et alates 5 tonni 

ehitusjäätmete tekkimisest peab olema ehitusloa saamiseks ehitusjäätmete 

käitlemise  jäätmekava pole täidetud ja selleks, et 5 t ehitusjäätmete täitmise 

kriteerium oleks täidetud, peaks jäätmekava või ehitusjäätmete käitlemise 

kava(õiend) olema ehitusloa taotluse lisatud juba üle 10 m
3
 ehitusjäätmete 

eeldatava tekke korral;  

3) hinnanguliselt ei ole saavutatud eesmärki taaskasutada pakendijäätmete 

kogumassist vähemalt 60% kalendriaastas, sh pakendijäätmete kogumassist 

ringlussevõetuna vähemalt 55% kalendriaastas. Vastavalt PakS-ile on vaja lisada 

Halinga ja Sauga hajaasustuspiirkonda, mõlemasse üks pakendikonteiner ja 

soovitav on propageerida koostöös jäätmekäitlejaga pakendikoti teenust; 

4) vastavalt PakS-ile on vaja lisada paberi- ja papikonteinereid kõikidesse 

valdadesse; 

5) biolagunevatel jäätmetel on suur osakaal segaolmejäätmete hulgas; 

6) eelmises jäätmekavas seatud ohtlike jäätmete kogumise sihtarv 4 kg ühe elaniku 

kohta ei ole täidetud.  

 

4.4.3. Jäätmemajanduse eesmärgid ja sihttasemed 

Are, Halinga ja Sauga valdade üldised jäätmemajanduse arendamise eesmärgid on 

korraldatud olmejäätmeveoga haaratud jäätmetekitajate arvu suurendamine, taaskasutatavate 

jäätmete liigitikogumine ja sortimine jäätmete tekkekohal. 

Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekava strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ja 

kavandatud meetmete ja tegevuste edukaks rakendamiseks saavutatakse järgmised tulemused: 

 Are, Halinga ja Sauga valdades luuakse täiendavaid võimalusi jäätmete liigiti 

kogumiseks ja üleandmiseks 

 Are, Halinga ja Sauga elanikud on teadlikud jäätmetekke vältimise võimalustest ja 

liigiti kogumisest 

 Vallavalitsustel on olemas piisavalt teadmisi ja ressursse valdade territooriumitel 

jäätmekäitluse korraldamiseks. 

Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmemajanduse arendamisel tuleb lähtuda riikliku 

jäätmekava 2014-2020 seatud eesmärkidest ning kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest 

õigusaktidest. Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekäitluse eesmärkide seadmisel on 

lähtutud riiklikest eesmärkidest ning olemasoleva olukorra analüüsil tuvastatud probleemidest 

ja kitsaskohtadest.  

Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmehoolduse peamisteks eesmärkideks on tulenevalt 

riiklikust jäätmekavast 2016-2020 (kohaliku omavalitsuse tasemel): elanikkonna teadlikkuse 

tõstmine, jäätmete liigiti kogumise arendamine ja jäätmekäitlusalase järelevalve tõhustamine.  

Riiklikul jäätmekaval 2016-2020 on kolm strateegilist eesmärki: 



77 Are, Halinga ja Sauga valdade  jäätmekava 2016-2020, OÜ Alkranel 

 

 MEEDE 1: Jäätmetekke vältimise edendamine ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine 

 MEEDE 2: Jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine ning jäätmearuandluse 

tõhustamine 

 MEEDE 3: Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine ning seire ja järelevalve 

tõhustamine. 

Jäätmetekke vältimine ja vähendamine sh ohtlikkuse vähendamine. 

Riigi jäätmekava 2014-2020 alusel on jäätmetekke vältimise programmi strateegiline 

eesmärk vältida ja vähendada jäätmeteket, sh jäätmete ohtlikkust. See aitab kaasa Eesti 

majanduse ressursitõhususele ja vähendab loodusressursside kasutamisest ja jäätmete 

käitlemisest tulenevat negatiivset mõju keskkonnale ja inimese tervisele. On oluline, et 

jäätmetekke vältimise meetmete rakendamise tulemusel oleks võimalik katkestada seos 

majanduskasvu ja jäätmetekke vahel. 

Jäätmetekke vältimise programmi raames kavandatud tegevuste edukal rakendamisel 

saavutatakse järgmised tulemused:  

 Eesti ettevõtjatel on vahendid ja pädevus ressursitõhususe ja jäätmetekke vältimise 

põhimõtete laialdaseks rakendamiseks 

 Eesti tarbijad on teadlikud jäätmetekke vältimise võimalustest ning tahavad ja saavad 

panustada jäätmetekke vältimisse ja jäätmete korduskasutusse 

 Eesti õiguskeskkond soosib jäätmetekke vältimist, sh jäätmete korduskasutust.  

MEEDE 1: Jäätmetekke vältimise edendamine ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine. 

Eesmärk 1: Elanikkonna ja ettevõtete jätkuv teadlikkuse tõstmine jäätmetekke vähendamise 

ja korduvkasutuse võimaluste kohta, mille tulemusena suureneb liigiti kogumine ja väheneb 

jäätmeteke.  

Tegevused: 

 korraldada ja läbi viia keskkonnateadlikkuse projekte ja kampaaniaid (koolides, 

lasteaedades, hooldekeskustes jne) 

 valdade kodulehtede jäätmekäitlusinfo ja jäätmehoolduseeskirjade pidev 

ajakohastamine 

 jäätmehooldusalane info avaldatakse perioodiliselt valla ajalehes 

 korraldada ettevõtjatele/täiskasvanute  keskkonnaalased teavitusi, nõustamist ja 

koolitusi, et vähendada jäätmeteket 

 koostöös jäätmekäitlejatega propageeritakse jäätmekäitlusteenuseid (nt pakendikott, 

aga ka jäätmejaamas vastuvõetavad jäätmed) ja jäätmekäitlusvõimalusi (biolagune-

vate jäätmete kohtkompostimine). 

 

Suur osa jäätmekäitlusprobleemidest tuleneb inimeste vähesest keskkonnateadlikkusest ja 

valmidusest jäätmealast infot vastu võtta. Vähene keskkonnateadlikkus suurendab 

jäätmekäitlusnõuete rikkumisi ning jäätmete liigiti kogumise juurdumist. Enamasti ei ole 

tegemist inimeste pahatahtlikkusega, kuid neil lihtsalt puudub huvi võtta vastu uut infot ning 

muuta oma harjumusi. Arvestades erinevatest kanalitest tuleva info üleküllust, on 

omavalitsustel keeruline viia sõnum elanikeni. 

Siiski tuleb elanikele perioodiliselt jäätmekäitluse nõudeid ja pakutavaid võimalusi meelde 

tuletada. Igasuguste info- ja reklaammaterjalide rohkuse tõttu on vähenenud inimeste 
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valmisolek infobrošüüride lugemiseks, seetõttu ei ole eraldi infomaterjalide tootmine 

otstarbekas. Parim viis on vajalikku infot levitada ja meelde tuletada vähemalt kord aastas 

(soovituslikult sagedamalt) läbi kohaliku või muu piirkondliku ajalehe. 

Are, Halinga ja Sauga vallas on oluline üldsuse harimine keskkonnateadlikkust edendavate 

projektide abil, eriti just noorte ja laste seas. Pidev koostöö haridusasutustega on samuti 

oluline, et omandataks praktilisi kogemusi jäätmete sortimise, biolagunevate jäätmete 

kompostimise jne osas. Lisaks on oluline teavitustöö valdade ajalehtedes ja kodulehtede 

pidev uuendamine.  

Eesmärk 2: Jäätmetekke vältimise edendamine ja korduskasutusse suunamine. 

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

eelistada jäätmekäitluse korraldamisel. Jäätmetekke vältimise alla loetakse: 

 

 otsest vältimist – mõistlik tarbimine, keskkonda ja ressursse säästev tootmine 

 korduskasutust – toote uuesti kasutamine esialgsel otstarbel 

 korduskasutuseks ettevalmistamist – remontimine, ümberdisainimine, kontrollimine 

jne. 

 

Jäätmetekke vältimise võimalused sõltuvad paljudest teguritest nagu majandusolukord, 

tarbijate teadlikkus, ressursitõhususe ja jäätmetekke vältimise meetmete rakendamise ulatus 

jne. 

 

Olmejäätmete tekke vältimise edendamisel on peamine roll täita elanikkonnal, kelle 

teadlikkusest ja tarbimisharjumustest sõltub suuresti nii pakendijäätmete, toidujäätmete kui 

ka muude olmejäätmete tekkekoguse vähendamine. Elanikkonna teadlikkuse tõstmisel, teabe 

levitamisel ja jäätmete vältimisele suunatud initsiatiivide toetamisel ning vastavate tingimuste 

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

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

võimalus panustada jäätmetekke vältimisse ja korduskasutusse. 

Jäätmetekke vältimisele aitab olulisel määral kaasa teadlikkuse tõstmine, mis on suunatud nii 

ettevõtete, kui ka tarbijate/elanikkonna teadlikkuse ja teadmiste suurendamiseks. 

 

Korduskasutuse suurendamiseks on üheks võimaluseks luua jäätmejaamas tingimused, kus 

inimestel oleks võimalik ära anda kasutatud ja kasutuskõlblikku mööblit, kodumasinaid, 

kasutatud rõivaid jne. 

 

Tegevused:  

 korduvkasutuskeskuste tegevuse toetamine (näiteks second hand riietepoed, 

uuskasutuskeskused, kasutuskõlblike riiete ja jalanõude kogumiskastid, kasutus-

kõlblik mööbel) 

 koostöö haridusasutuste ja ettevõtetega jäätmetekke vähendamiseks.  

Jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine ning jäätmearuandluse tõhustamine 

Jäätmete taaskasutuse suurendamine peab toimuma ringlussevõttu eelistades.  

Taaskasutuse suurendamisele aitab kaasa optimaalne jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku 

arendamine ning teatud jäätmeliikidele jäätmetena eksisteerimise lakkamise kriteeriumide 

väljatöötamine.  
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Eelseisva perioodi (kuni 2020. aastani) üheks keerukamaks ülesandeks on olmejäätmete 

ringlussevõtu sihtarvu täitmine. Selleks on vaja oluliselt suurendada olmejäätmetes 

sisalduvate biolagunevate jäätmete liigiti kogumist ja ringlusse suunamist. Biolagunevate 

jäätmete (eelkõige olmejäätmetes sisalduvate paberjäätmete ja biojäätmete) ringlussevõtu 

suurendamine eeldab nende jäätmete üleriigilise kogumisvõrgustiku loomist. Peale 

kogumisvõrgustiku arendamise tuleks biolagunevate jäätmete ringlussevõtu suurendamiseks 

luua nõuetele vastavad käitluskohad biolagunevate jäätmete (sh köögijäätmete) 

ringlussevõtuks. 

Elanikkonnalt kogutavate tagatisrahata pakendijäätmete kogumissüsteem vajab edaspidi 

olulist täiendamist ja ühtlustamist, et saavutada avalike kogumiskonteinerite piisav arv 

vastavalt elanikkonna tihedusele nii linnades kui maapiirkondades. 

 

 

Samuti tuleb tootjatel ja/või tootjavastutusorganisatsioonidel optimeerida probleemtoodetest 

tekkinud jäätmete kogumiskohtade asukohad nii, et kõigile elanikele üle Eesti oleksid tagatud 

võrdselt mugavad võimalused nimetatud jäätmete äraandmiseks. 

MEEDE 2: Jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine ning jäätmearuandluse 

tõhustamine 

Eesmärk 1: Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise üldine edasiarendamine 

Tegevused: 

 järjepidev jäätmete taaskasutust suunav teadlikkuse edendamine 

 sorditud jäätmete üleandmisvõimalustest teavitamine veebilehtedel, teabevoldikutel ja 

ajalehes 

 koostöös korteriühistutega jäätmemajade rajamine kortermajade juurde 

 jäätmemajade rajamine pakendijäätmete ning paberi ja papi jäätmete avalikesse 

kogumispunktidesse Are vallas 

 pidev koostöö jätkamine naaberomavalitsustega.  

Aasta 2020 eesmärgiks on suunata taaskasutusse 50% Ares, Halingas ja Saugas tekkivate 

olmejäätmete kogumassist. 

Alates 2020. aasta 1. jaanuarist tuleb taaskasutada: 

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

liigiti kogutud kodumajapidamisest pärinevaid jäätmeid ning muudest allikatest 

pärinevaid samalaadseid jäätmeid, välja arvatud tootmisjäätmed ja põllumajandus-

likust tootmisest või metsandusest pärinevad jäätmed, korduskasutuseks 

ettevalmistamisena ja ringlussevõetuna – vähemalt 50% ulatuses nende jäätmete 

kogumassist kalendriaastas; 

2) ehitus- ja lammutusjäätmeid korduskasutuseks ettevalmistamisena, ringlusse-

võetuna ja muu taaskasutamisena, sealhulgas jäätmete kasutamisena kaeveõõnte 

täitmiseks muude ainete asemel – vähemalt 70% ulatuses nende jäätmete kogu-

massist kalendriaastas. 
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Alates 2009. aasta 1. jaanuarist tuleb taaskasutada 55% plastijäätmete kogumassist, kusjuures 

45 protsenti plastijäätmete kogumassist ringlussevõetuna ja 22,5% plastijäätmete kogumassist 

uuesti plastiks töödelduna.  

Eesmärk: Biolagunevate jäätmete kogumise ja käitlusvõrgustiku loomine, et suurendada 

võimalusi biolagunevate jäätmete üleandmiseks ja vähendada biolagunevate jäätmete 

osakaalu ladestavates olmejäätmetes.   

Tegevused: 

 korterimajade juurde kuuluvatel aiamaadel biolagunevate jäätmete kompostimise 

propageerimine 

 eramajades biolagunevate jäätmete kompostimise edendamine ja propageerimine  

 jätkata aia- ja haljastusjäätmete kogumisringe Halinga vallas  

 aiajäätmete ja lehtede põletamise vähendamine (teavitus, järelevalve) 

 Halinga valla kalmistute kompostimisplatsi jäätmed vedada Pärnu-Jaagupi reovee-

puhasti juures asuvale kompostimisplatsile 

 Sauga vallas korraldada aia- ja haljastusjäätmete kogumisringe ja suunata kogutud 

aia- ja haljastusjäätmed Paikre kompostimisväljakule komposti.  

Biolagunevate jäätmete osakaal segaolmejäätmetes on vastavalt uuringutele suur. 

Biojäätmete suur osakaal segaolmejäätmetes näitab, et antud jäätmeliigi kogumisele ja 

taaskasutamisele peaks pöörama suuremat tähelepanu.  

Biolagunevate jäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete kogumassist 2020. aasta sihttase 

on 13%. Biolagunevate jäätmete osakaal ladestatavatest olmejäätmete kogumassist 2020. 

aasta sihttase on 20%.  

Eesmärkide saavutamiseks on vajalik suurendada bioloogiliste jäätmete kohapealset 

kompostimist ja eraldada need segaolmejäätmetest. Koduskompostimise ja biojäätmete 

sortimise saavutamiseks on oluline järjepidev elanikkonna teavitamine. Omavalitsustel tuleb 

vahendada infot erinevates infokanalites (valla koduleht, ajaleht, maakonnaleht jms). 

Seejuures propageerida nii kohtkompostimist eramajapidamistes, kui ka kortermajade juurde 

kuuluvatel aiamaadel. 

Lisaks jätkata aia- ja haljastusjäätmete kogumisringe Halinga vallas ja teostada kogumisringe 

ka Sauga vallas.  

Eesmärk: Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumise ja sortimise tõhustamine 

Tegevused: 

 ehitus- ja lammutussegaprahi sortimise suurendamise sihttaseme saavutamiseks 2020. 

a, nõuda ehitusloa andmisel jäätmekava üle 10 m
3
 jäätmetekke korral 

 järelevalve teostamine ehitusjäätmete käitlemise ja sortimisnõuete käitlemise osas. 

 

Ehitus- ja lammutusjäätmete tekkimine sõltub otseselt majanduslikust olukorrast: 

majanduskasvuga kaasneb ka suurem ehitus- ja lammutusjäätmete teke.  

Riiklikul tasandil on eesmärgiks ehitus- lammutusjäätmete taaskasutuse osakaal jäätmete  

kogumassist 2020. aastaks 70%.  
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Eesmärgi täitmiseks tuleb jätkata ehitus- ja lammutusjäätmete vastuvõtmist Pärnu-Jaagupi 

jäätmejaamas, võimaluse korral taaskasutada tekkekohas (näiteks täitepinnas) ja jätkata 

ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumist.  

Eesmärk: Pakendijäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku optimeerimine 

Tegevused: 

 teavitamine pakendijäätmete kogumise vajadusest ja võimalustest 

 pakendijäätmete konteinerite lisamine (Halinga ja Sauga valda), liigiti kogumise 

suurendamiseks ning olmejäätmete ja pakendijäätmete ringlussevõtu sihttaseme 

saavutamiseks 2020. a 

 pakendikoti teenuse propageerimine eramajade elanikele koostöös jäätmekäitlejaga. 

 

Pakendijäätmete ringlussevõtu osakaal pakendijäätmete kogumassist  sihttase 2020. aastal on 

60%. Pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteem saab toimida edukalt üksnes juhul kui, 

toimub nende sortimine tekkekohas.  

Alates 2009. aasta 1. jaanuarist tuleb pakendijäätmeid taaskasutada järgmiselt: 

 1)  pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60% kalendriaastas; 

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

kalendriaastas. 

Pakendiettevõtja peab alates 2009. aasta 1. jaanuarist taaskasutama pakendimaterjali liike 

kalendriaastas vähemalt järgmises ulatuses: 

 70% klaasijäätmete kogumassist ringlussevõetuna 

 70% paberi- ja kartongijäätmete kogumassist, kusjuures 60% kogumassist 

ringlussevõetuna 

 60% metallijäätmete kogumassist ringlussevõetuna 

 55% plastijäätmete kogumassist, kusjuures 45% plastijäätmete kogumassist 

ringlussevõetuna ja 22,5% plastijäätmete kogumassist uuesti plastiks töödelduna 

 45% puidujäätmete kogumassist, kusjuures 20% kogumassist ringlussevõetuna. 

Aastaks 2020 suunata vähemalt 80% paberist ja papist taaskasutusse (kuivalt ja puhtalt 

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

taaskasutusse suunamist.  

Eesmärkide täitmiseks tuleb lisada juurde segapakendikonteinereid, jätkata koostööd 

taaskasutusorganisatsioonidega ja elanikkonna teavitamist.  

Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine ning seire ja järelevalve tõhustamine. 

Jäätmete ohtlikkust tuleb vähendada ohtlike jäätmete käitlusvõimaluste parandamise kaudu. 

Jäätmete kõrvaldamisest tuleneva keskkonnariski vähendamisel tuleb järgida prügilate ja 

jäätmehoidlate käitamise, sh suletud prügilate korrastamise nõudeid. 
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Jäätmed liigituvad ohtlikeks, kui neis sisalduvate ohtlike ainete tõttu on neil teatud kahjulik 

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

võib sisaldada aineid, millele jäätmekäitlusetapis tuleb pöörata eritähelepanu. 

Tuleb rakendada ka korrastatud prügilate regulaarset järelevalvet, et tuvastada võimalikud 

probleemid prügila katendis või nõrgveesüsteemis. 

MEEDE 3: Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine ning seire ja järelevalve 

tõhustamine. 

Eesmärk:  Jääkreostuskollete likvideerimine ja kasutuseta ehitiste lammutamine 

Tegevused:  

 vanadest hoonetest leitud ohtlike jäätmete kogumise ja üleandmise toetamine 

(kampaaniad) 

 hüljatud ohtlike jäätmete likvideerimine  (vajadusel) 

 illegaalsete olmejäätmete ladestuskohtade likvideerimine ja maastikupilti kahjustavate 

lagunenud hoonete lammutamine 

 prügi mahapanekut keelavate siltide paigaldamine asukohtades, kus esineb 

prügistamise probleeme 

 jätkata ohtlike jäätmete kogumisringe Are ja Sauga vallas. 

 

Ohtlike jäätmete kogumissüsteem on peamiselt välja kujunenud jäätmejaamade, ohtlike 

jäätmete kogumispunktide ja  kogumisringide baasil. Jäätmete ohtlikkuse vähendamisel ning 

keskkonnaohtlikkuse vähendamisel on esmatähtis koguda ohtlikud jäätmed tavajäätmetest 

eraldi ja nende õige käitlemine tegevusluba omava ettevõtte poolt.  

Riiklikul tasandil on eesmärgiks saavutada 2016. aastaks kaasaskantavate patarei- ja 

akujäätmete kogumine 45% ulatuses võrreldes kaasaskantavate patarei- ja akujäätmete 

kogumassiga.  

Riiklikul tasandil on eesmärgiks saavutada 2019. aastaks elektroonikaromude kogumine 65% 

ulatuses võrreldes kolmel eelneval aastal turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete 

kogumassiga.  

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele peab tootja tagama vähemalt 4 kilogrammi 

kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumise iga elaniku kohta aastas. Are, Halinga ja 

Sauga valdade peale koguti 2013. a  kokku 3,4 kg elektroonikaromusid ühe elaniku kohta. 

Eesmärgi saavutamiseks on ohtlike jäätmete kogumist vaja suurendada.  

Oluline on jätkata ohtlike jäätmete kogumist tavajäätmetest eraldi. Eesmärkide saavutamiseks 

tuleb jätkata elanikkonna teavitamist ja koguda maksimaalselt suur hulk ohtlikke jäätmeid 

eraldi.  

Eesmärk: Järelevalve tõhustamine jäätmekäitluse keskkonnanõuetest kinnipidamise osas, 

mille tulemusena väheneb illegaalne jäätmekäitlus.  

Tegevused:  

 järelevalve tõhustamine jäätmekäitluse keskkonnanõuete täitmise üle volitatud 

omavalitsuse ametniku poolt ja jäätmevaldaja registri pidamine 
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 korraldatud jäätmeveoga liitunute osakaalu tõstmine 100 %-ni 

 investeeringute suunamine käitluskeskustesse (Halinga jäätmejaam ja 

kompostimisplats), vajalike seadmete remondiks või keskkonnanõuete vastavuses 

hoidmiseks.  

 

Eesmärk: Jätkata korrastatud prügilate (jääkreostusobjektide) järelvalvet, tuvastamaks 

probleeme katendis või kogumissüsteemides, et vähenda suletud prügilate ohtlikkust 

keskkonnale. 

Tegevused:  

 Libatse, Vahenurme ja Pärnu-Jaagupi prügilate jätkuv seire.  

Eesmärk: Jäätmehoolduse korraldamine ja kavandamine 

Tegevused:  

 jäätmehooldusalaste õigusaktide ülevaatamine ja vajadusel uuendamine 

 korraldatud jäätmeveo konkursi perioodiline korraldamine 

 jäätmekava eesmärkide ja tegevuste täitmise iga-aastane ülevaatamine. 

Jäätmekavas 2016-2020 ei määrata eraldi eesmärki keskkonnanõuetele mittevastavate 

prügilate korrastamise kohta, kuna Are, Halinga ja Sauga valdades on kõik 

keskkonnanõuetele mittevastavad prügilad juba korrastatud ning lisaks ei asu üheski vallas 

A-kategooria jäätmehoidlat.  

Hetkeolukorra ja jäätmekoguste eeldatavate edasiste arengute analüüsi ning kokku lepitud 

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

ongi koostatud Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekava 2016-2020 tegevuskava.  

Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekava 2016-2020 rakendusplaan on esitatud lisas 2.  

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

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

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

 

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

tekkida vajadus uute tegevuste lisamiseks jäätmekavasse. Selleks on vajalik regulaarne 

jäätmekava ülevaatamine ja uuendamine.  

 

Lisaks on enne uue korraldatud jäätmeveo kontsessiooni korraldamist otstarbekas vaadata üle 

ka kõigi kolme omavalitsuse jäätmevaldajate registri asutamise ja registri pidamise kord ja 

vajadusel kehtestada uus jäätmevaldajate registri pidamise kord (võimalusel näiteks 

jäätmehoolduseeskirja lisana). 
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4.5. Kogumissüsteemide valik 

4.5.1. Olmejäätmete kogumis- ja käitlussüsteem 

Jäätmeseaduse kohaselt on korraldatud jäätmevedu olmejäätmete kogumine ja vedamine  

määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või –kohtadesse kohaliku omavalitsuse 

üksuse valitud ettevõtja poolt.  

Are, Halinga ja Sauga valdades teostab segaolmejäätmete korraldatud vedu AS Ragn-Sells 

kuni 28.02.2017. Jäätmed transporditakse kõrvaldamiseks Paikre prügilasse või viiakse 

Tallinnasse jäätmekütuse (MBT) tehasesse.  

Hankeperioodi lõppedes on vaja korraldada uus konkurss jäätmevedaja leidmiseks. Juhul kui 

muutub jäätmeseaduses korraldatud jäätmeveo korraldus, siis korraldatakse edaspidi 

jäätmekäitlust vastavalt kehtivale seadusandlusele.  

Tiheasustusaladel toimub minimaalselt 80-liitriste konteinerite tühjendus 28 päeva järel (nelja 

nädala järel) ja hajaasustusaladel toimub minimaalselt 80-liitriste konteinerite tühjendamine 

84 päeva järel (12 nädala järel). 

Jäätmeseaduse § 69 lg 1 kohaselt loetakse kõik jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga 

automaatselt liitunuks alates kohaliku omavalitsuse vastavasisulise määruse jõustumisest. 

Keskkonnaministri 16.01.2007 määrus nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud 

jäätmete liigitamise alused“ järgi tuleb tekkekohas liigiti koguda lisaks veel paber- ja kartong, 

klaas, plast, metall ja biolagunevad jäätmed jne.  

4.5.2. Ohtlike jäätmete kogumis- ja käitlussüsteem (sh vanaõli) 

Ohtlikke jäätmeid saab ära viia Are vallas Are Vesi OÜ biopuhasti juures asuvasse 

kogumispunkti, Pärnu-Jaagupi jäätmejaama (Soo 5, Pärnu-Jaagupi alev), Paikre 

sortimisjaama (Raba 39, Pärnu) ja Paikre prügilasse (Põlendmaa küla, Paikuse vald), kus 

need tasuta vastu võetakse. Lisaks plaanitakse korraldada ka edaspidi ohtlike jäätmete 

kogumisringe.  

Sauga vallas korraldab MTÜ Elektroonikaromu ohtlike jäätmete kogumist mobiilse 

kogumispunktiga.  

Oluline on tagada ohtlike jäätmete kogumispunktide jätkuv toimimine, st kogumispunktide 

hooldust ning korraldada ka edaspidi ohtlike jäätmete kogumisringe. Vajalik on ka jätkuv 

elanikkonna teavitamise jätkamine ohtlike jäätmete üleandmise võimaluste ja selle olulisuse 

kohta.  

4.5.3. Pakendijäätmete kogumis- ja käitlussüsteem 

Are vallas on 10 segapakendi konteinerit, kaks vanapaberi ja papi konteinerit, Halinga vallas 

on 37 segapakendi konteinerit ja 13 vanapaberi ja papi konteinerit ning Sauga vallas on 19 

segapakendi konteinerit ja 10 vanapaberi ja papi konteinerit. Lisaks on Halinga ja Sauga valla 

eramajade elanikel võimalus kasutada pakendikoti teenust.  

Are, Halinga ja Sauga valdade tiheasustusaladel paiknevate segapakendi konteinerite arv 

vastab pakendiseaduse nõuetele, kuid hajaasustusaladel tuleks lisada Halinga ja Sauga 

valdadesse üks segapakendi kogumispunkt.  
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Vanapaberi- ja papi kogumispunktide võrgustikku võib pidada heaks, kuid vanapaberi- ja 

papi konteinereid tuleb juurde lisada (vt ptk 3.2.5).   

Pakendijäätmete ja vanapaberi kogumispunktide korrastamiseks on planeeritud Are vallas 

finantseerimisvahendite leidmise korral rajada kogumispunktidesse jäätmemajad. 

4.5.4. Biolagunevate jäätmete kogumis- ja käitlussüsteem 

Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmehoolduseeskirja järgi ei ole aia- ja pargijäätmeid 

(taimed, rohi, lehed, oksad jne) lubatud panna segaolmejäätmete konteinerisse. Need tuleb 

kas kohapeal kompostida või kompostimiseks üle anda vastavat luba omavale isikule. 

Eramutes tekkivaid biolagunevaid köögijäätmeid võib kohapeal kompostida selleks 

ettenähtud kinnistes kompostimisnõudes oma kinnistu piires. Kuna biolagunevate jäätmete 

kogumise liitmine korraldatud jäätmeveoga ei osutu tõenäoliselt majanduslikult otstarbekaks, 

siis on samuti vajalik propageerida biolagunevate jäätmete kompostimist kortermajade juurde 

kuuluvatel aiamaadel. 

Kuna Are, Halinga ja Sauga valla puhul on tegemist hajaasustus piirkonnaga (va 

tiheasustusalad), siis ei ole majanduslikult otstarbekas teha investeeringuid biolagunevate 

jäätmete kogumiseks (eriti just köögijäätmed). Küll aga on võimalus korteriühistutega 

koostöös võtta kasutusele biolagunevate jäätmete kompostrid kortermajade elanikele ja 

jätkata teavitustööga eramajades kompostimise kohta.   

Are vallas ei toimu aia- ja haljastusjäätmete kogumisringe. Are vallas toimub avalikest 

kohtadest, parkidest jne tekkinud aia- ja haljastusjäätmete vaheladustamine OÜ Are Vesi 

Künnametsa platsil. Halinga vallas toimuvad kaks korda aastas aia- ja haljastusjäätmete 

kogumisringid. Pärnu-Jaagupi kompostimisväljakule elanikud ise aia- ja haljastusjäätmeid ära 

viia ei saa. Lisaks asub Halinga vallas kaks kalmistut. Uduvere kalmistu kompostimisplatsilt  

tuleks vedada aia- ja haljastusjäätmed reoveepuhasti platsile, mis asub 1,5 km kaugusel 

(haljastusjäätmete kompostimine koos reoveesettega on optimaalsem, kuna haljastusjäätmed 

on reoveesettele tugiaineks, erinevad materjalid tasakaalustavad materjali niiskusesisaldust ja 

toitainete sisaldust ning kooskompostimisel on kompostimisprotsess efektiivsem. Ainult 

kalmistujäätmetele eraldi kompostimisplatsi tegemine ei ole otstarbekas ka kalmistu 

suhteliselt väikese kauguse tõttu olemasolevat kompostimisplatsist). Sauga vallas kaalutakse 

aia- ja haljastusjäätmete kogumisringide korraldamist.  

4.5.5. Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumis- ja käitlussüsteemid. 

Pärnu-Jaagupi jäätmejaam võtab tasu eest vastu: betooni, telliseid ja kive, asbesti sisaldavaid 

jäätmeid, ehitus ja remondijäätmeid. Are, Halinga ja Sauga vallas saab lisaks ehitus- ja 

lammutusjäätmeid üle anda Paikre prügilasse või Paikre sortimisjaama.  

Are, Halinga ja Sauga jäätmehoolduseeskirjas on ette nähtud, et kui ehituse käigus on oodata 

jäätmete tekkimist üle 100 m
3
, peab ehitusprojektile olema lisatud jäätmekava. 

Ehitusjäätmete tiheduse järgi on 100 m
3
 võrdne ca 66 t jäätmetega. Ehk siis 5 tonni jäätmete 

tekkimisel peaks jäätmekava ehitusloale olema lisatud juba 10 m
3
 jäätmete korral.  

4.5.6. Elektroonikaromude kogumis- ja käitlussüsteem 

Elektroonikaseadmeid saab anda üle Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas. Are vallas saab ohtlikud 

elektri- ja elektroonikajäätmed viia ka Are alevikus biopuhasti juures asuvasse 

kogumispunkti ja ka Paikre sortimisjaama. 
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Ohtlikke elektri- ja elektroonikajäätmeid saab ära anda ka Are ja Sauga vallas korraldatavatel 

kogumisringidel.  

Oluline on tagada jäätmete kogumispunktide jätkuv toimimine ning jätkata kogumis-

ringidega.  

4.5.7. Kasutatud patareide ja akujäätmete kogumisüsteem 

Kasutatud patareisid ja akusid saab viia tasuta Pärnu-Jaagupi jäätmejaama. Are vallas saab 

ohtlikud jäätmed (väikesekabariidilised) viia Are alevikus biopuhasti juures asuvasse 

kogumispunkti ja patareide kogumiskastid on olemas Suigu keskuses ja Are vallakeskuses. 

Lisaks saab patareisid jäätmevaldaja tasuta üle anda kõikidesse kauplustesse, kus patareisid 

müüakse.  

Halinga vallas tekkinud probleemtoodete jäätmed tuleb viia lähimasse kogumispunkti, Pärnu-

Jaagupi jäätmejaama, OÜ Paikre sortimisjaama, OÜ Paikre prügilasse või anda ära ohtlike 

jäätmete kogumisringil.  

Sauga vallas saab kasutatud patareid viia Sauga vallamajja, Sauga ja Tamme kauplustesse, 

Urge raamatukokku, Sauga põhikooli. Vanade patareide kogumiseks on vallas vastavad 

punast värvi kogumiskastid, neid saab viia ka tasuta kõikidesse kauplustesse, kus patareisid 

müüakse. Akud saab viia ohtlike jäätmete avalikesse kogumispunktidesse.  

4.6.  Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava jäätmeveo arendamine, 

sealhulgas korraldatud jäätmeveo piirkonna määramine  

Korraldatud jäätmevedu teostab alates 2007. a kõigis kolmes vallas Ragn-Sells AS. Kehtiv 

periood on 01. märts 2012 kuni 28. veebruar 2017. Jäätmeveopiirkond on jagatud kahte 

tasandisse. I tasandiks on tiheasustusega alad ning II tasandiks hajaasustusega piirkonnad.  

Korraldatud jäätmeveoga kogutakse Are, Halinga ja Sauga vallas segaolmejäätmeid. 

Praegusel hetkel ei ole plaanis lisada teisi jäätmeliike korraldatud jäätmeveo hulka. Are, 

Halinga ja Sauga valdade territoorium on korraldatud jäätmeveo piirkonnaks, kuid see on 

jagatud kaheks tasandiks.  

Ladestatavad jäätmed suunatakse kõrvaldamiseks Paikre prügilasse. Taaskasutatavad jäätmed 

viiakse taaskasutuse ettevalmistamiseks Ragn-Sells AS MBT–tehasesse Suur-Sõjamäe 31a, 

Tallinn. 

Are, Halinga ja Sauga valdade ühise jäätmekava 2010-2015 üheks eesmärgiks oli liita 

korraldatud jäätmeveoga 100% jäätmevaldajatest ja ka järelvalvet tõhustama.  

Jäätmeseaduse muudatusega kehtestati alates 01.01.2011 senisest rangem kord korraldatud 

jäätmeveost vabastamisel. Jäätmeseaduse § 69 lg 5
1
 alusel jäätmevaldaja, kes ei esita 20. 

jaanuariks nimetatud tähtajaks kinnitust kinnistul mitte elamise kohta, loetakse korraldatud 

jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist alates. Vastavalt jäätmeseaduse § 69 lõikele 4 on 

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

ei elata või kinnistut ei kasutata. Jäätmeseaduse § 69 lg 4
1
 alusel on korraldatud jäätmeveoga 

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

kohalikel omavalitsustel, kes on taganud erandi enam kui 2%-le jäätmevaldajate registrisse 

kuuluvatele isikutele, on kohustus kanda tavajäätmete ning nendest põhjustatud saastuse 

likvideerimise kulud (JäätS § 128 lg 6). 
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Jätkatakse kõikide kinnistute haaramist korraldatud jäätmeveoga ja pidevat järelevalvet. 

Ajakohastatakse valdade kodulehti jäätmemajanduse alaselt ja teavitatakse ka muude 

infoallikate kaudu (näiteks valla ajaleht).  

Hankeperioodi lõppedes korraldatakse uus konkurss jäätmevedaja leidmiseks. Juhul kui 

muutub jäätmeseaduses korraldatud jäätmeveo korraldus, siis korraldatakse edaspidi 

jäätmekäitlust vastavalt kehtivale seadusandlusele.  

Jäätmekäitluse seisukohast on oluline, et korraldatud jäätmevedu toimiks, sh katkematult. 

Üldjuhul valitakse korraldatud jäätmeveo perioodi lõppemise ajaks teenuste kontsessiooni 

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

aga võimalik tulenevalt korraldatud jäätmeveoga seotud vaidlustest. Vaidluste lahendamine 

on pikaajaline, seetõttu ei rakendu korraldatud jäätmevedu ning kehtib vabaturu olukord. 

Samas on vabaturu piirkondades üldjuhul oluliselt kõrgem jäätmeveo hind ning kohati ka 

madalam teenuse kvaliteet. Sellist olukorda on võimalik vältida, juhul kui on võimalus 

pikendada lepingut olemasoleva jäätmevedajaga. Korraldatud jäätmeveo vaidluse korral 

pikendatakse lepingut olemasoleva jäätmevedajaga. 

 

Enne uue korraldatud jäätmeveo kontsessiooni korraldamist on otstarbekas vaadata üle ka 

kõigi kolme omavalitsuse jäätmevaldajate registri asutamise ja registri pidamise kord ja 

vajadusel kehtestada uus jäätmevaldajate registri pidamise kord (võimalusel näiteks 

jäätmehoolduseeskirja lisana). 

 

4.7. Vajalike jäätmehooldusrajatiste kindlaksmääramine  

Jäätmehooldusrajatistest on olemas Halinga vallas Pärnu-Jaagupi jäätmejaam ja 

kompostimisväljak ja Are vallas valla kogumispunkt. Paikuse vallas paikeb Paikre prügila, 

mille juures asub ka jäätmete kogumispunkt ja kompostimisväljak. Samuti saavad Sauga 

valla elanikud kasutada Pärnu linnas Raba tänaval asuva Paikre sortimisjaama teenuseid. 

Praegusel hetkel ei ole plaanis ühelgi vallal rajada juurde ühtegi jäätmehooldusrajatist.  

4.8. Teavituskampaaniad   

Keskkonnahariduse üldine suunamine toimub Keskkonnaministeeriumi ja Haridus- ja 

Teadusministeeriumi koostöös. Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna ja regiooni 

spetsialistide kaudu toimub elanikkonna teadlikkuse tõstmine praktiliste õppeprogrammide ja 

kampaaniate kaudu.  

Jäätmealase teavitamisega tegelevad veel kohalikud omavalitsused, jäätmekäitlejad, 

taaskasutus- ja tootjavastusorganisatsioonid ning muud keskkonnaorganisatsioonid.  

Jäätmekäitluse organiseerimisel on kohaliku omavalitsuse üks ülesannetest oma piirkonna 

elanike ja ettevõtjate teavitamine, sest kohalik omavalitsus kehtestab vastavad eeskirjad ning 

loob eeldused jäätmete kogumise mitmesugusteks võimalusteks. Üldsuse teadlikkust on 

võimalik tõsta läbi mitmesuguste juhendmaterjalide väljaandmise, kampaaniate korraldamise 

ja koolituste läbiviimise.  

Pideva selgitustöö ja teavitamise aluseks on eesmärgistatud info edastamine.  
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Jäätmealase  teavitamisega tegelevad veel jäätmekäitlejad, taaskasutus- ja tootjavastusorgani-

satsioonid ning muud keskkonnaorganisatsioonid. Üleriigilist informatsiooni jagab 

Keskkonnaamet ning koostöös SA KIK-ga antakse välja keskkonnaalast infolehte. 

Are, Halinga ja Sauga valdade elanike ja ettevõtete aktiivne teavitamine toimub valla lehtede 

ja veebilehtede kaudu. Seetõttu on vajalik pidev valdade kodulehtede ja ajalehtede 

ajakohastamine.  

Are vallas toimuvad koolides jäätmete sortimise kampaaniad. Lisaks korraldatakse vallas 

heakorra talguid, mille käigus paigutatakse ka konteinerid Are ja Suigu asulatesse ning 

toimuvad teeäärte koristustalgud maleva poolt. Are valla arengukava 2014-2024 ülesanneteks 

on keskkonnateadlikkuse tõstmine valla elanike hulgas jm.  

Halinga vallas toimub keskkonnateadlikkuse tõstmine järgmiselt: 

 looduslähedast eluviisi ja keskkonnateadlikkust propageerivad projektid 

 õppeekskursioonid jäätmekäitlusega seotud ettevõtetesse. 

Sauga vallas korraldatakse samuti koolides jäätmete sortimist, ekskursioone, loodusmatkasid 

jne ning käib pidev elanike teavitamine valla kodulehel ja ajalehes. Sauga valla arengukava 

2011-2021 eesmärgiks on valla elanike ja eriti noorte keskkonnateadlikkuse tõstmine.  

4.9.  Jäätmehoolduse rahastamine  

Jäätmehoolduse arendamisel on kolm põhieesmärki, milleks on jäätmehoolduse süsteemi  

korrastamine, infrastruktuuri arendamine ja haldamine ning järelevalve ja jäätmehoolduse 

suunamine. Peamised rahalised kulutused on seotud jäätmekäitluseks vajaliku taristu 

arendamisega ja jäätmekäitluse igapäevaste haldamiskuludega.  

Vastavalt JäätS-ile tuleb jäätmehoolduse arendamist toetada jäätmete keskkonda viimise eest 

makstavast saastetasust. Saastetasu peab toetama omavalitsuse poolt tehtavaid 

investeeringuid jäätmemajanduse edendamiseks ning katma rajatud infrastruktuuri 

ülapidamiskulusid. Kuigi saastetasud Keskkonnatasude seaduse alusel aastast-aastasse 

suurenevad, on seadus näinud ette piirangud selles osas, kuid suur osa sellest suunatakse 

kohalike omavalitsuste eelarvesse.  

Keskkonnatasude seaduse § 15 lg 2 sätestab, et olmejäätmete hulka kuuluvate 

segaolmejäätmete ja segaolmejäätmete sortimisjäägi  kõrvaldamise eest kantakse 2009. aastal 

kehtinud saastetasumäära järgi arvutatud saastetasust 75% jäätmete päritolukoha kohaliku 

omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25% riigieelarvesse. 2009. aastal 

kehtinud saastetasumäära järgi arvutatud saastetasu summat ületav saastetasu summa 

kantakse riigieelarvesse. Seega kehtiva regulatsiooni kohaselt jäävad ka järgnevatel aastatel 

eelarvesse laekuvad saastatasu suurused 2009. a saastetasu suuruseni või on alla selle, kuna 

järk-järgult väheneb jäätmete ladestamine prügilasse.  

Keskkonnatasude seaduse § 15 lg 2
1
 sätestab, et kui jäätmekäitluskohas, kuhu jäätmeid 

tuuakse mitme kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumilt, suunatakse segaolmejäätmeid ja 

segaolmejäätmete sortimisjääki kõrvaldamisele ja taaskasutamisele, siis arvutatakse eri 

päritolukohaga kõrvaldamisele suunatud jäätmetelt kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse 

kantav saastetasu ühtsel alusel, lähtudes kõrvaldatud jäätmete üldisest osakaalust 

jäätmekäitluskohta toodud jäätmete hulgas.  
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Käesoleval ajal tuleb jäätmehoolduse rahastamiseks leida võimalused kohaliku omavalitsuse 

eelarvest. Investeeringute puhul saadakse tuge fondidest (näiteks Keskkonnainvesteeringute 

Keskus). Sealjuures on probleemiks see, et jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamiseks 

eraldatakse raha sageli vaid juhul, kui arendustegevus toimub koostöös teiste omavalitsustega 

või on taotlejaks kohalikule omavalitsusele kuuluv äriühing, mitte omavalitsus ise. Jooksvate 

jäätmehoolduskulude rahastamise küsimus vajab lahendamist riiklikul tasandil. 

Jäätmehoolduse arendamist toetatakse jäätmete keskkonda viimise eest makstavast 

saastetasust, võimaluse korral ka muudest investeeringutest ja fondidest. Tabelis 4.4.- 4.6. on 

toodud aastatel 2010-2014 Are, Halinga ja Sauga valdadesse laekunud jäätmekäitluse 

saastetasud ja jäätmekäitlusele tehtud kulutused. 

Tabel 4.4. Are valda laekunud saastetasud ja kulutused jäätmekäitluse korraldamisele 

(eurodes), aastatel 2010-2014.  

 2014 2013 2012 2011 2010 

KOV laekunud saastetasud (tulud) 129,31 124,33 33,57 25,88 624,99 

Jäätmemajanduse eelarve (kulud) 5 608 4 388 4 217 4 136 4 130 

 

 

 

Tabel 4.5. Halinga valda laekunud saastetasud ja kulutused jäätmekäitluse korraldamisele 

(eurodes) aastatel 2010- 2014.  

 2014 2013 2012 2011 2010 

KOV laekunud saastetasud (tulud) 903 1263 954 2396 3888 

Jäätmemajanduse eelarve (kulud) 37 700 20 450 21 038 21 955 22 832 

Tabel 4.6. Sauga valda laekunud saastetasud ja keskkonnakaitseline eelarve 2010-2014 

(eurodes) aastatel 2010-2014. 

 2014 2013 2012 2011 2010 

KOV laekunud saastetasud (tulud) 
3614 3285 2137 4351 4061 

Keskkonnakaitse eelarve (kulud) 61 907 59 302 55 782 50 611 49 962 

Are, Halinga ja Sauga valdades on laekunud saastetasud aasta-aastasse vähenenud. Seega 

tuleb kohalikel omavalitsustel leida jäätmemajanduse finantseerimise võimalusi mujalt 

(näiteks erinevad fondid). 

 

Jäätmehooldust rahastatakse järgmistest allikatest: 

 jäätmevaldajad 

 Are, Halinga ja Sauga valdade eelarve, valdadele laekuvad keskkonnatasud 

 Keskkonnainvesteeringute keskus 

 taaskasutusorganisatsioonid ja tootjavastutusorganisatsioonid.  
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Kohalike omavalitsuste poolsed kulutused jäätmehoolduse korraldamisel ja arendamisel 

pannakse paika iga-aastaste eelarvete koostamisel. 
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Lisa 1. Koondtabel Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekogused (t/a) riikliku statistika järgi (Keskkonnaagentuur 

2015).  

  

Are Halinga  Sauga Are Halinga  Sauga Are Halinga  Sauga Are Halinga  Sauga Are Halinga Sauga 

Jäätmeliik 2009 2010 2011 2012 2013 

Prügi (segaolmejäätmed) 162,005 391,733 732,653 170,782 381,532 682,002 158,322 427,585 769,176 157,165 457,633 847,553 159,226 424,261 731,82 

Paber ja kartong 1,11 3,118 20,814 0 4,279 18,777 0 4,635 22,956 0 6,392 20,059 0,08 5,295 14,529 

Aia- ja haljastusjäätmed  0 0 23,08 0 1242,26 9,92 0 10893,24 4,2 0 0 3,24 1,1 0,2 6,54 

Biolagunevad jäätmed  0 0 0 0 0 0,114 0 0 0 0 0 0,072 0 0 0,138 

Kasutuselt kõrvaldatud  elektri- ja elektroonikaseadmed 

  ohtlikud elektri/ 

elektroonika jäätmed 
3,715 0,896 5,288 0,55 6,165 12,303 2,28 2,827 5,401 1,522 3,843 8,684 1,661 7,78 7,78 

  mitteohtlikud elektri/ 
elektrijäätmed 

0,18 0 0,836 1,155 3,471 9,96 0,047 0,348 3,42 0,036 1,304 2,304 0,902 6,452 6,452 

Suurjäätmed 0 0,48 2,98 0,26 3,795 1,24 0 0 4,2 0 3,42 1,645 1,12 12,4 1,724 

Klaas 0 0,08 5,97 0,52 0,28 1,65 0,02 1,02 4,88 0,08 0 2,717 0,21 0,32 2,92 

Metallid 17,8 90,18 45,84 185,08 307,262 1145,517 77,906 169,909 739,007 7,1 71,427 547,92 34,739 40,86 470,973 

Plastijäätmed  0 0 11,94 3,86 3,42 5,94 1,6 13,08 6,955 0,22 0 3,183 9,5 15 1,28 

Puidujäätmed  0 0,36 2,48 0 1148,74 9,42 0 628,12 1,44 0 304,84 77,94 20 598 3,93 

Ehitusjäätmed  

  Ohtlikud ehitusjäätmed 1,98 1,08 78,3 4,04 6,5 13,6 0 11,4 13,86 0 50,5 6,74 36,88 50,133 50,133 

  Mitteohtlikud 

 ehitusjäätmed 
20,887 112,48 55137,35 62,908 9,02 15359,543 10,07 55,1 18869,42 6,38 74,82 8593,562 2509,025 5182,95 5182,95 

Ohtlikud jäätmed  1,06 1,744 9,665 7,121 22,816 36,298 0,174 2,676 16,605 2,039 2,347 19,626 0,662 5,761 25,189 

Tervishoiujäätmed 
 (ohtlikud) 

0 0,1 0,012 0,177 0,07 0,02 0,009 0,156 0,033 0,003 0,106 0,026 0,008 0,068 0,01 

Vanarehvid 0,08 0,04 39,31 0 0,648 1,993 0 0,06 13,89 0,01 0,198 0,185 0 0 0,315 
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Tekstiilijäätmed 0 0 0,38 0 0,18 1 0 0 0,72 0 0 0,06 0 0 0,36 

Muu 44,945 41,066 0 70,535 15070,11 4,347 0 8000 13,12 2,21 8519,48 15,822 0,54 36075,81 31,994 

KOKKU 253,76 643,36 56116,90 506,99 18210,6 17313,6 250,43 20210,2 20489,3 176,77 9496,31 10151,3 2775,7 37228,4 6539,0 

  Pakendijäätmed (koodiga 15)* 

Paber- ja  

kartongpakendid 
1,07 11,458 0,765 1,776 8,969 2,862 1,668 8,997 4,098 1,942 7,757 6,426 2,174 6,166 7,053 

Plastpakendid 1,242 14,494 0,609 1,71 26,284 17,83 7,195 17,623 22,279 4,262 21,353 51,143 6,361 9,087 23,383 

Puitpakendid 0 0 0,44 0 0 1,96 0 0 0 0 1,3 0,28 0 0 0,1 

Metallpakendid 0,254 2,526 0,02 3,278 10,841 10,651 0,563 3,689 0,022 0,601 3,236 0,026 0,553 3,703 0,035 

Segapakendid 13,751 34,205 43,3 13,817 33,825 35,417 25,007 37,924 48,403 5,278 33,998 38,307 15,452 40,742 32,234 

Klaaspakendid 0,644 7,434 0,493 0,478 6,345 2,62 0,476 8,479 4,839 1,07 8,129 2,283 1,115 10,703 8,413 

Ohtlikke aineid 

 sisaldavad või  
nendega saastunud 

 pakendid 

0,109 0,801 0,532 0,1 0,718 1,449 0,037 2,336 0,483 0,232 0,821 0,905 0,314 1,096 0,95 

Pakendid kokku 17,07 70,92 46,16 21,16 86,98 72,79 34,95 79,05 80,12 13,39 76,59 99,37 25,97 71,50 72,17 

KÕIK KOKKU 270,83 714,28 56163,06 528,15 18297,5 17386,4 285,4 20289,2 20569,4 190,15 9572,90 10250,7 2801,6 37299,9 6611,2 
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Lisa 2. Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekava 2016-2020 rakendusplaan.  

Nr Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmisperiood 
Rahastamis-

allikad 

Maksumus 

(tuh eurot) 

kokku 

Meede 1. Jäätmetekke vältimise edendamine ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine 

1.1.  Jäätmetekke vältimise edendamine ja korduskasutusse suunamine 2015-2020 Omavalitsused  

1.1.1 

Korduvkasutuskeskuste 

tegevuse toetamine (second 

hand riietepoed, uuskasutus-

keskused, kogumiskastid, 

kasutuskõlblik mööbel) 
Elanike ja ettevõtjatel 

võimalus osaleda 

jäätmetekke vältimises. 

kohalikud 

omavalitsused 

(edaspidi 

omavalitsused), 

ettevõtjad 

2015-2020 

omavalitsused, 

ettevõtted, 

mittetulundus-

ühingud 

** 

1.1.2 

Koostöö haridusasutuste ja 

ettevõtetega jäätmetekke 

vähendamiseks. 

omavalitsused, 

ettevõtjad, 

haridusasutused. 

2015-2020 

omavalitsused, 

mittetulundus-

ühingud ja 

haridusasutused 

* 

1.2. 
Elanikkonna ja ettevõtete jätkuv teadlikkuse tõstmine jäätmetekke 

vähendamise ja korduvkasutus võimaluste kohta 
2015-2020 Omavalitsused 

 

1.2.1 

Korraldada ja läbi viia kesk-

konnateadlikkuse projekte ja 

kampaaniaid (koolides, 

lasteaedades, hooldekeskustes 

jne) 

Are, Halinga ja Sauga 

elanikkonna ja ettevõtjate 

teadlikkus jäätmetekke 

vältimisest on kasvanud 

omavalitsused, 

Keskkonnaamet, 

Pärnumaa 

Keskkonnaharidus-

keskus 

2015-2020 

omavalitsused, 

fondid ja 

haridusasutused 

* 

1.2.2 

Korraldada ettevõtjatele 

/täiskasvanute  keskkonna-

alased teavitusi, nõustamist ja 

koolitusi 

2015-2020 
omavalitsused, 

fondid 
* 

1.2.3 

Valdade kodulehtede 

jäätmekäitlusinfo ja jäätme-

hoolduseeskirjade pidev 

ajakohastamine 

 

 

Valdade kodulehed ja 

jäätmehoolduseeskirjad 

on ajakohased vastavalt 

õigusaktidele 

 

omavalitsused 2015-2020 omavalitsused ** 

1.2.4 
Koostöös jäätmekäitlejatega 

propageeritakse jäätmekäitlus-

Pakendikoti kasutajate 

arv suureneb, biolagune-

omavalitsused, 

jäätmekäitlejad 
2015-2020 

omavalitsused, 

jäätmekäitlejad 
** 
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teenuseid (nt pakendikott, aga 

ka jäätmejaamas vastuvõetavad 

jäätmed) ja jäätmekäitlus-

võimalusi (biolagunevate 

jäätmete kohtkompostimine 

eramajade juures ja korter-

majade juurde kuuluvatel 

aiamaadel). 

 

vate jäätmete osakaal 

segaolmejäätmetes 

väheneb 

Meede 2. Jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine ning jäätmearuandluse tõhustamine 

2.1 Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise üldine edasiarendamine 2015-2020 Omavalitsused  

2.1.1 

Järjepidev jäätmete taaskasu-

tust suunav teadlikkuse eden-

damine 

Liigiti kogutud ja üle 

antud jäätmete hulk on 

suurenenud. Olulisi 

jäätmehoolduse prob-

leeme lahendatakse 

ühiselt.  

omavalitsused, 

Keskkonnaamet, 

Pärnumaa 

Keskkonnaharidus-

keskus 

2015-2020 
omavalitsused, 

fondid 
* 

2.1.2 

Sorditud jäätmete üleand-

misvõimalustest teavitamine 

veebilehtedel, teabevoldikutel 

ja ajalehes. 

2015-2020 

omavalitsused, 

tootjavastutus-

organisatsioonid ja 

fondid 

* 

2.1.3 

Koostöös korteriühistutega 

jäätmemajade rajamine 

kortermajade juurde 

omavalitsused, 

korteriühistud 
2015-2020 

omavalitsused, 

korteriühistud, 

fondid 

* 

2.1.4 

Jäätmemajade rajamine 

pakendijäätmete ning paberi ja 

papi jäätmete avalikesse 

kogumispunktidesse Are vallas 

omavalitsused 2016-2020 
omavalitsused, 

fondid 
* 

2.1.5 
Pidev koostöö jätkamine 

naaberomavalitsustega 
omavalitsused 2015-2020 omavalitsused ** 

2.2  Biolagunevate jäätmete kogumise ja käitlusvõrgustiku loomine 2015-2020 Omavalitsused  

2.2.1 

Propageerida kortermajade 

juurde kuuluvatel aiamaadel 

jäätmete kohtkompostimist 

Suurenenud on võimalus 

biolagunevate jäätmete 

üle andmiseks ja käitle-

omavalitsused, 

korteriühistud 
2015-2020 

omavalitsused, 

korteriühistud, 

fondid 

* 
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2.2.2 

Eramajades biolagunevate 

jäätmete kompostimise eden-

damine ja propageerimine 

miseks 

omavalitsused 2015-2020 omavalitsused ** 

2.2.3 

Jätkata aia- ja haljastusjäät-

mete kogumisringe Halinga 

vallas. 

Halinga vallavalitsus 2015-2020 
Halinga 

vallavalitsus 
** 

2.2.4 

Aiajäätmete ja lehtede põleta-

mise vähendamine (teavitus, 

järelevalve, kogumisringid). 

omavalitsused 2015-2020 omavalitsused ** 

2.2.5 

Halinga valla kalmistute 

kompostimisplatsi jäätmed 

vedada Pärnu-Jaagupi reovee-

puhasti juures asuvale 

kompostimisplatsile 

 

Halinga valla kalmistute 

aia- ja haljastusjäätmete 

nõuetekohane käitlemine 

AS Mako, Halinga 

vallavalitsus 
2015-2020 

Halinga 

vallavalitsus, 

fondid 
** 

2.2.6 

Sauga vallas korraldada aia- ja 

haljastusjäätmete kogumis-

ringe ja suunata kogutud aia- ja 

haljastusjäätmed Paikre 

kompostimisväljakule 

komposti. 

 

Elanikel on võimalus üle 

anda aia- ja 

haljastusjäätmeid 

kogumisringidel. 

omavalitsused 2015-2020 omavalitsused ** 

2.3. Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumisvõrgustiku optimeerimine 2015-2020 Omavalitsused  

2.3.1 

Ehitus- ja lammutussegaprahi 

sortimise suurendamise 

sihttaseme saavutamiseks 

2020. a, nõuda ehitusloa 

andmisel jäätmekava 10 m
3
 

jäätmetekke korral. 

Suurenenud on ehitus- ja 

lammutusjäätmete 

sortimine 

omavalitsused 2015-2020 omavalitsused ** 
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2.3.2 

Järelevalve teostamine ehitus-

jäätmete käitlemise ja sorti-

misnõuete käitlemise osas 
omavalitsused 2015-2020 omavalitsused ** 

2.4. Pakendijäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku optimeerimine 2015-2020 Omavalitsused  

2.4.1 

Teavitamine pakendijäätmete 

kogumise vajadusest ja 

võimalustest. 
Pakendijäätmete ülean-

dmiseks on loodud 

mugavad võimalused ja 

väheneb segaolmejäät-

metes pakendi osakaal 

omavalitsused 2015-2020 

omavalitsused, 

taaskasutus-

organisatsioonid 

** 

2.4.2 

Pakendijäätmete  konteinerite 

lisamine (Halinga ja Sauga 

valda), liigiti kogumise suuren-

damiseks ning olmejäätmete ja 

pakendijäätmete ringlussevõtu 

sihttaseme saavutamiseks 

2020. a 

omavalitsused, TKO 2015-2020 

omavalitsused, 

taaskasutus-

organisatsioonid 

500-800 € + 

haldamine 

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

3.1 Jääkreostuskollete likvideerimine ja kasutuseta ehitiste lammutamine 2015-2020 Omavalitsused  

3.1.1 

Vanadest hoonetest leitud 

ohtlike jäätmete kogumise ja 

üleandmise toetamine 

(kampaaniad) 

Jääkreostuskolded on 

likvideeritud, maastik-

upilti risustavad 

kasutuseta hooned on 

lammutatud. 

omavalitsused 2015-2020 
omavalitsused, 

fondid 
* 

3.1.2 
Hüljatud ohtlike jäätmete likvi-

deerimine  (vajadusel). 

omavalitsused, 

maaomanikud 
2015-2020 

omavalitsused, 

maaomanikud 
* 

3.1.3 

Illegaalsete olmejäätmete 

ladestuskohtade likvideerimine 

ja maastikupilti kahjustavate 

lagunenud hoonete lammuta-

mine omavalitsused 

2015-2020 
omavalitsused, 

fondid 
** 

3.1.4 
Jätkata ohtlike jäätmete kogu-

misringe Are ja Sauga oma-

valitsustes 

2015-2020 
omavalitsused, 

fondid 
** 
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3.1.5 

Prügi mahapanekut keelavate 

siltide paigaldamine asukohta-

des, kus esineb prügistamise 

probleeme 

Ebaseaduslike prügi 

mahapanekukohtade 

vähendamine 

omavalitsused 2015-2020 omavalitsused * 

3.2 Järelevalve tõhustamine jäätmekäitluse keskkonnanõuete kinnipidamise osas 2015-2020 Omavalitsused  

3.2.1 

Järelevalve tõhustamine 

jäätmekäitluse 

keskkonnanõuete täitmise üle 

volitatud omavalituse ametliku 

poolt ja jäätmevaldaja registri 

pidamine. 

Järelevalveks vajaliku 

teabe saamine  
omavalitsused  2015-2020 omavalitsused  ** 

3.2.2 

Investeeringute suunamine 

käitluskeskustesse, vajalike 

seadmete remondiks või 

keskkonnanõuetel vastavuses 

hoidmiseks. 

Käitluskeskused on 

kaasaegsed nõuetele 

vastavad ja töökorras.  

omavalitsused, 

Ragn-Sells AS 
2015-2020 

omavalitsused, 

fondid, 

taaskasutus-

organisatsioonid 

** 

3.2.3 

Korraldatud jäätmeveoga 

liitunute osakaalu tõstmine 

100%-ni. 

Korraldatud jäätmeveoga 

on liitunud 100% 

valdade jäätmevalda-

jatest 

omavalitsused 2015-2020 omavalitsused ** 

3.3 
Jätkata korrastatud prügilate (jääkreostusobjektide) järelvalvet, tuvastamaks 

probleeme katendis või kogumissüsteemides 
2015-2020 Omavalitsused  

3.3.1 
Libatse, Vahenurme ja Pärnu- 

Jaagupi prügilate jätkuv seire 

Tuvastades probleeme 

katendis või kogumis-

süsteemides, seeläbi 

vähendamaks ohtlikkust 

keskkonnale  

omavalitsused 2015-2018 omavalitsused ~ 5000 € 

3.4.  Jäätmehoolduse korraldamine ja kavandamine 2015-2020 Omavalitsused  

3.4.1 

Jäätmehooldusalaste õigus-

aktide ülevaatamine ja vaja-

dusel uuendamine 

KOV-ste õigusaktid on 

ajakohased 
omavalitsused 2015-2020 omavalitsused ** 

3.4.2 

Korraldatud jäätmeveo 

konkurssi perioodiline korral-

damine 

Omavalitsustes toimub 

katkematult korraldatud 

jäätmevedu 

omavalitsused 2017 omavalitsused * 
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3.4.3 

Jäätmekava eesmärkide ja 

tegevuste täitmise iga-aastane 

ülevaatamine. 

Tegevuskava eesmärkide 

täitmise jälgimine ja 

ülevaate saamine  

omavalitsused 2015-2020 omavalitsused ** 

* - maksumus ei ole teada 

** - tegevuskulu 


